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X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KULTURY  
SŁOWIAŃSKIEJ i CYSTERSKIEJ W LądzIE nAd WARTą

Targi, 
jarmarki

 i odpusty!

PROGRAM



jące z pobliskiej świątyni składały się na obraz takiego zbiegowiska. Dziś, 

po upływie stuleci, gdy prowadzimy wygodne życie, mając łatwy dostęp do 

niezliczonych rozrywek, podobne spotkania nie wywołują już tylu emocji.  

I choć nadal się odbywają, to są zaledwie mdłym odbiciem klimatu tamtych 

widowisk z przeszłości.

Michał Brzostowicz

Targi, jarmarki i odpusty parafialne należały do największych atrakcji 

średniowiecza. Formalnie łączyły w sobie aspekt religijny i handlowy, fak-

tycznie zaś stanowiły barwne widowiska, gromadzące w jednym miejscu 

i jednym czasie ludzi głodnych wrażeń. Przybywali zatem z bliskich i da-

lekich stron, zmagając się niejednokrotnie z trudami podróży na szlakach 

wiodących przez lasy i mokradła. Tu spotykali się swoi  

i obcy, kupcy, mieszczanie i wieśniacy, dostojne damy 

i szlachetni rycerze, czcigodni kapłani i pobożni 

mnisi, kuglarze i muzykanci, ludzie uczciwi i zwykli 

opryszkowie. Jedni poszukiwali atrakcyjnych towa-

rów, drudzy pragnęli za wstawiennictwem świętych 

wyjednać łaski u Pana Boga, inni wreszcie chcieli obej-

rzeć dziwy, których w codziennym życiu nie doświad-

czali. Te nadzwyczajne zgromadzenia ludzi, odbywające 

się w atmosferze święta i pokoju, stanowiły wdzięczne 

audytorium dla oznajmianych przez heroldów najnow-

szych postanowień ówczesnej władzy. Zgiełk, nawoływa-

nia przekupniów, skrzypienie wozów, odgłosy sprzedawa-

nych zwierząt, bogactwo towarów, zapachy warzonych 

potraw, dźwięki muzyki, popisy akrobatów, bicie kościel-

nych dzwonów, dymy kadzideł i pobożne śpiewy dobiega-
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Po raz dziesiąty spotkamy się w Lądzie nad Wartą! To dobra okazja do 

świętowania. Możemy znów wskrzesić atmosferę średniowiecza, zanurzyć 

się w niej, a także poznać i pokochać epokę, do której przylgnęło tyle nie-

sprawiedliwych opinii. Będzie wszystko, do czego przyzwyczaili nas orga-

nizatorzy – wykłady popularno-naukowe, wystawy, prezentacje multime-

dialne, zabawy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, pokazy walk, spektakle 

teatralne, inscenizacje historyczne i koncerty. Będą 

wojowie i rycerze, kupcy i rzemieślnicy, artyści, 

naukowcy i muzealnicy, słowem ludzie z bliż-

szych i dalszych stron. Nie może więc za-

braknąć tu Ciebie. Przyjedź do nas, do 

grodu i klasztoru, gdzie w radosnej 

atmosferze spędzisz wiele pięknych  

i niezapomnianych chwil.



9.30   Rozpoczęcie Festiwalu

9.30-19.00  W grodzie i na podgrodziu:  
 warsztaty rzemieślników, walki  
 wojów, kramy kupieckie, jarmarczne  
 rozrywki, prace rolnicze, codzienna  
 krzątanina i 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]

10.00 Otwarcie wystawy pt. „zatrzymane w kadrze. Festiwale w Lądzie  
 2005-2013” [Ośrodek Edukacji Przyrodniczej]

10.30-11.00 Projekcje filmów o parkach krajobrazowych 
 [sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]

11.30-17.00 „W świecie zwierząt” – zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody 
 [tablica edukacyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]*

11.30-12.30 nauka tańców średniowiecznych [plac przed sceną]

11.30 Wyprawa archeologiczno-przyrodnicza na grodzisko wczesno- 
 średniowieczne na „Rydlowej Górze”  
 [zbiórka przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]

12.00-14.00 „na jarmarku, w dzień targowy” – zabawy edukacjne dla dzieci  
 („Radzimscy wojowie”)

13.30-14.00 nauka tańców średniowiecznych [plac przed sceną]

14.00-15.30 Turniej wojów o miecz kasztelana lądzkiego

15.30-16.00 nauka tańców średniowiecznych [plac przed sceną]

16.00 Przyjazd karawany kupieckiej

16.30  Powitanie gości

17.00 „Bitwa o gród w Lądzie”  – inscenizacja walk wczesnośrednio- 
 wiecznych

18.00  Koncert zespołu „Góra Trolla”
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* zajęcia przed tablicą edukacyjną będą odbywać się o każdej pełnej godzinie

9.30-19.00 Wokół klasztoru średniowiecznego:  
 iluminowanie ksiąg, prasa Guten- 
 berga, warsztat witrażysty 
 [krużganki i sień]

9.30-19.00 „Przeszłość zaklęta w znakach  
 i przedmiotach” – piknik naukowy    
 [krużganki]

9.30 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. „Targi, kupcy i płacidła”  
 [Sala Organowa-Galeria]

9.30 „Odpusty i pielgrzymki” – rozpoczęcie prezentacji multimedialnej 
 [krużganek zachodni klasztoru]

10.00-18.00 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem**

12.00 W obozie średniowiecznych rycerzy  
 [park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

13.00-15.00 „Turniej gier średniowiecznych” [krużganki]

13.30-16.00 Wykłady popularno-naukowe [Sala Opacka]: 
 „Początki i funkcjonowanie targów i jarmarków w średniowieczu”  
 – prof. Zbyszko Górczak

 „zajęcie gospodarcze? Wiking. działalność ekonomiczna Skandy- 
 nawów we wczesnym średniowieczu” – prof. Władysław Duczko

 „Słowiańskie święto wiosenne stado w relacji Łukasza z Wielkiego  
 Koźmina (zm. 1412)” – prof. Krzysztof Bracha

14.00-16.30 „Kupcy z czterech stron świata” – zabawy edukacyjne dla dzieci  
 [Sala Organowa-Galeria]

14.30-16.00 Festiwalowa gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży  
 [punkt informacyjny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu]

15.00 Pokazy walk średniowiecznych rycerzy 
 [park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

19.00 Koncert zespołu „Ars nova” 
 [kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

20.00 „dawno, dawno temu…” – spektakl teatru rozrywki „Trójkąt”  
 z Zielonej Góry  
 [dziedziniec  przed kościołem Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

** zwiedzanie klasztoru odbywać się będzie o każdej pełnej godzinie

sobota, 31 majasobota, 31 maja
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9.30-17.00  W grodzie i na podgrodziu: warsztaty  
 rzemieślników, walki wojów,kramy  
 kupieckie, jarmarczne rozrywki, prace  
 rolnicze, codzienna krzątanina i sceny  
 z życia dawnych Słowian 

9.30-10.00 Projekcje filmów o parkach  
 krajobrazowych 
 [sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]

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

10.00-16.00 „W świecie zwierząt” – zajęcia edukacyjne z zakresu przyrody 
 [tablica edukacyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]*

10.30-13.00 „na jarmarku, w dzień targowy” – zabawy edukacjne dla dzieci   
 („Radzimscy wojowie”)

10.30-12.00 „Pieniądz w średniowieczu” – wykłady popularno-naukowe  
 [sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]:

 „Co zamiast srebra? Pieniądz pozakruszcowy na rynkach wczesno- 
 średniowiecznej słowiańszczyzny” – prof. Piotr Boroń

 „dlaczeg każde znalezisko dawnej monety jest ważnym źródłem  
 historycznym?” – prof. Borys Paszkiewicz

11.30-12.30  nauka tańców średniowiecznych [plac przed sceną] 

12.30 „Bitwa o gród w Lądzie”  – inscenizacja walk wczesnośrednio- 
 wiecznych

13.00-14.00 Koncert zespołu „Effascinato”

13.30 Wyprawa archeologiczno-przyrodnicza na grodzisko wczesno- 
 średniowieczne na „Rydlowej Górze”  
 [zbiórka przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczej]

14.00 „Legenda o Piaście i Popielu” – widowisko dla dzieci w wykonaniu   
 drużyny najemnej „Wici” z Poznania 

15.00 Koncert zespołu „Pospolite Ruszenie” 

16.30 zakończenie Festiwalu

* zajęcia przed tablicą edukacyjną będą odbywać się o każdej pełnej godzinie

9.30-18.00 Wokół klasztoru średniowiecznego:  
 iluminowanie ksiąg, prasa Gutenberga,  
 warsztat witrażysty [krużganki i sień]

9.30-18.00 „Przeszłość zaklęta w znakach  
 i przedmiotach” – piknik naukowy   
 [krużganki]

10.00-16.30 zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem**

11.00   W obozie średniowiecznych rycerzy  
 [park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

12.00-14.00 „Kupcy z czterech stron świata” – zabawy edukacyjne dla dzieci  
 [Sala Organowa-Galeria]            

12.00-14.00 „Szczypta świata na jarmarku” – festiwalowa gra edukacyjna  
 dla dzieci i młodzieży  
 [punkt informacyjny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu]

13.00  „Spotkanie z muzyką dawną” – prof. Henryk Kasperczak z Akademii  
 Muzycznej w Poznaniu [kapitularz]

14.00 Pokazy walk średniowiecznych rycerzy 
 [park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

15.00-16.00 Koncert zespołu „Effascinato” 
 [kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

16.30 Msza Św. na zakończenie Festiwalu 
 [kościół Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja]

** zwiedzanie klasztoru odbywać się będzie o każdej pełnej godzinie



Projekt współfinansowany przez:

Patronat medialny:

www.festiwal-lad.pl

www.muzarp.poznan.pl

www.powiat-slupca.pl

Kontakt:

Michał Brzostowicz (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)  
tel. 61 852 82 51 • michal.brzostowicz@muzarp.poznan.pl

Piotr Pawlak (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu)  
tel. 61 852 82 51 • piotr.pawlak@muzarp.poznan.pl 

Joanna Słowińska (Starostwo Powiatowe w Słupcy)  
tel. 63 275 86 11 • joanna.slowinska@powiat-slupca.pl

Jacek Wrzesiński (Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich)  
tel. 61 880 00 76 • jaled@wp.pl 

Organizatorzy Festiwalu:  

Starostwo Powiatowe w Słupcy • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Wyższe Seminarium duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie „Unia nadwarciańska”

Stowarzyszenie naukowe Archeologów Polskich – Oddział w Poznaniu

Urząd Gminy w Lądku  • Fundacja „Patrimonium” w Poznaniu


