
HERBY, RODY I RODZINY
XIV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

 9.30-18.00 Wokół klasztoru średniowiecznego: kaligrafia, prasa Gutenberga,  
iluminowanie ksiąg, warsztat witrażysty (krużganki i sień)

 9.30-18.00 „Herby wasze są znaki szlachectwa” – wystawa archeologiczna  
Kateriny Zisopulu-Bleja i Magdaleny Poklewskiej-Koziełł (galeria)

 9.30-18.00 „Rodzice i dzieci w średniowieczu” – wystawa posterowa  
Klaudyny Bronowskiej (zachodni krużganek klasztoru)

 9.30-18.00 „Rodzinny festiwal Lądzie” – pokaz multimedialny  
(zachodni krużganek klasztoru)

 9.30-18.00 Interaktywny kącik zabawek średniowiecznych dla dzieci  
(zachodni krużganek klasztoru)

 10.00-18.00 Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

 10.00-18.00 W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem  
i toporem, warsztaty walki mieczem długim, walki z rycerzem,  
pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci  
(park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 13.00-15.00 „Herby, rody i rodziny” – wykłady popularnonaukowe, cz. I (sala opacka):

• „Ród i rodzina - w kręgu słowiańskich znaczeń, wyobrażeń i symboli”  
– prof. Joanna Wawrzeniuk 

• „Ród i rodzina w średniowiecznej Polsce”  
– prof. Tomasz Jurek

• „Czy w Polsce średniowiecznej istniały dzieci?”  
– prof. Małgorzata Delimata-Proch 

• „Cystersi lądzcy w świecie herbów”  
– prof. Paweł Stróżyk 

 14.30 Pokazy walk średniowiecznych rycerzy  
(park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 14.30-16.30 „W rodzinie siła czyli my i nasi przodkowie”  
– warsztaty plastyczne dla dzieci (zachodni krużganek klasztoru)

 19.00 „Za siedmioma wiekami” – średniowieczno-jarmarczny spektakl  
plenerowy teatru rozrywki „Trójkąt” (dziedziniec przed kościołem  
pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja) 

 20.00 „Dwa księżyce” – koncert Józefa Skrzeka  
(kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 9.30 Rozpoczęcie Festiwalu

 9.30-19.00 W grodzie i na podgrodziu: warsztaty  rzemieślników, potyczki wojów, kramy  
kupieckie, codzienna krzątanina oraz rozmaite sceny z życia dawnych Słowian 

 9.30-14.00 Konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu przyrody  
(punkt informacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa  
Wielkopolskiego w Poznaniu)

 9.30-18.00 „Królestwo zwierząt” – wystawa fotografii przyrodniczej Tomasza Skorupki  
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

 10.00-11.00 „Leśny koncert” – zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody 
13.00-14.00 (tablica edukacyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

 10.00-17.00 Rodzinne warsztaty garncarskie 

 10.30-11.00 „Dom baśni” – dawne baśnie dla dzieci w wykonaniu  
Drużyny Wikingów i Słowian „Ulf Ragnarsson Hird” (gród)

 11.00-13.00 „Rodzinny turniej rycerski” – warsztaty dla dzieci i ich rodzin  
przygotowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 11.30-12.30 „Życie rodzinne zwierząt” (cz. I) – wykład dr Agnieszki Kaźmierskiej  
(sala wykładowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

 12.30-13.00 „Dom baśni” – dawne baśnie dla dzieci w wykonaniu  
Drużyny Wikingów i Słowian „Ulf Ragnarsson Hird” (gród)

 12.30 Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych – grupa „La Dame”  
(plac przy scenie na podgrodziu)

 13.30-14.00 „Dom baśni” – dawne baśnie dla dzieci w wykonaniu  
Drużyny Wikingów i Słowian „Ulf Ragnarsson Hird” (gród)

 13.30 Koncert zespołu „Dziwoludy” (scena na podgrodziu)

 15.00 „Jak fotografować zwierzęta?” – prelekcja i pokaz multimedialny Tomasza Skorupki 
(sala wykładowa w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

 15.00 Wyprawa rodzinna do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” 
(zbiórka przy scenie)

 15.00-16.00 Koncert zespołu „Droryje” (scena na podgrodziu)

 16.00 Powitanie Gości (scena na podgrodziu)

 16.30 „Bitwa o gród w Lądzie” – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych

 17.30 Koncert Karoliny Skrzyńskiej (scena na podgrodziu)

 9.30-16.30 Wokół klasztoru średniowiecznego: kaligrafia, prasa Gutenberga,  
iluminowanie ksiąg, warsztat witrażysty (krużganki i sień)

 9.30-16.30 „Herby wasze są znaki szlachectwa” – wystawa archeologiczna  
Kateriny Zisopulu-Bleja i Magdaleny Poklewskiej-Koziełł (galeria)

 9.30-18.00 „Rodzice i dzieci w średniowieczu” – wystawa posterowa  
Klaudyny Bronowskiej (zachodni krużganek klasztoru)

 9.30-18.00 „Rodzinny festiwal w Lądzie” – pokaz multimedialny  
(zachodni krużganek klasztoru)

 9.30-18.00 Interaktywny kącik zabawek średniowiecznych dla dzieci  
(zachodni krużganek klasztoru)

 10.00-16.30 Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

 10.00-16.30 W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem  
i toporem, warsztaty walki mieczem długim, walki z rycerzem,  
pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci  
(park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 12.00 Pokazy walk średniowiecznych rycerzy  
(park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

1 4.00-15.30 „W rodzinie siła czyli my i nasi przodkowie” – warsztaty plastyczne dla dzieci 
przygotowane przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu  
(zachodni krużganek klasztoru)

 14.00 „Spotkanie z muzyką dawną”  
– prof. Henryk Kasperczak z Akademii Muzycznej w Poznaniu (kapitularz)

 14.30    Pokazy walk średniowiecznych rycerzy  
(park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 16.30 Msza św. na zakończenie Festiwalu  
(kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

 9.30-17.00 W grodzie i na podgrodziu: warsztaty rzemieślników, potyczki wojów, kramy  
kupieckie, codzienna krzątanina oraz rozmaite sceny z życia dawnych słowian 

 9.30-14.00 Konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu przyrody (punkt informacyjny 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu)

 9.30-16.30 „Królestwo zwierząt” – wystawa fotografii przyrodniczej Tomasza Skorupki  
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

 10:00-11:00 „Leśny koncert” – zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody 
13:00-14:00 (tablica edukacyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej)

 10.00-10.30 „Dom baśni” – dawne baśnie dla dzieci w wykonaniu  
Drużyny Wikingów i Słowian „Ulf Ragnarsson Hird” (gród)

 10.30-12.30 „Herby, rody i rodziny” – wykłady popularnonaukowe, cz. II  
(sala wykładowa w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej):

• „Archeolog szuka rodziny” – Jacek Wrzesiński 

• „Rodzina dawniej i dziś – możliwości rekonstrukcji” – prof. Alicja Budnik

 10.30-12.00 „Rodzinny turniej rycerski” – warsztaty dla dzieci i ich rodzin przygotowane  
przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

 11.00-14.00 Rodzinne warsztaty garncarskie 

 12.00-12.30 Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych – grupa „La Dame”  
(plac przy scenie na podgrodziu)

 12.30 „Bitwa o gród w Lądzie” – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych

 13.30 Koncert zespołu „Dziwoludy” (scena na podgrodziu)

 14.00 Wyprawa rodzinna do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” 
(zbiórka przy scenie)

 14.00-14.30 „Dom baśni” – dawne baśnie dla dzieci w wykonaniu  
Drużyny Wikingów i Słowian „Ulf Ragnarsson Hird” (gród)

 14.30-15.30 „Życie rodzinne zwierząt” (cz. II) – wykład mgr Doroty Kinast  
(sala wykładowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

 14.30 „O rycerzu herbu Trzy Dęby” – widowisko dla dzieci  
w wykonaniu Drużyny Najemnej „Wici” z Poznania 

 15.30 Koncert zespołu „Przybył” (scena na podgrodziu)

 16.30 Zakończenie Festiwalu
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