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„W świecie Orientu” – zabawy edukacyjne dla dzieci
klasztor, sobota, 18 czerwca, godz. 14.00-16.30
klasztor, niedziela, 19 czerwca, godz. 14.00-16.00
Czy  można  przenieść  się  w  czasie  i  przestrzeni?  W  Lądzie  na  pewno!  Zapraszamy  na 
warsztaty,  podczas  których  odwiedzicie  orientalne  królestwo  i  poznacie  uroki  odmiennej 
cywilizacji.  Wcielicie się w średniowiecznych rzemieślników tworzących pięknie zdobione 
kafelki lub architektów budujących ażurowe bramy i okna w bajecznym pałacu. Dowiecie się, 
jak w prosty sposób tworzono skomplikowane wzory, zmierzycie się z alfabetem arabskim i 
skosztujecie słodkie daktyle.
Prowadzący zajęcia: pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

„Śladami gości w Lądzie” - gra  festiwalowa dla nastolatków
klasztor, sobota, 18 czerwca, godz. 13.30- 16.00 
klasztor, niedziela, 19 czerwca, godz. 14.00-16.00
Jeśli masz duszę odkrywcy i lubisz wyzwania zapraszamy do udziału w grze, podczas której 
teren Festiwalu stanie się wielką planszą do gry. Możesz poznać ciekawe miejsca, rozwiązać 
rebusy i zagadki oraz zmierzyć się z zadaniami, dbając przy okazji o formę.  Gwarantujemy 
dobrą zabawę, odrobinę rywalizacji i mnóstwo radości!
Prowadzący zajęcia: pracownicy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

„Lądziątko”
Podczas  Festiwalu,  jak  co  roku,  funkcjonować  będzie  wielki  plac  zabaw,  zwany 
„Lądziątkiem”, gdzie maluchy rozgoszczą się w średniowiecznym świecie. Dla dzieci i ich 
rodziców  przygotowaliśmy  dwa  bloki  zajęć:  „Goście,  goście”  oraz  „Skąd  przybywają 
goście?”

„Goście, goście!”
podgrodzie, sobota, 18 czerwca, godz. 12.00-14.30
Poczuj  się  jak  prawdziwy  średniowieczny  gość,  zawitaj  do  naszej  gospody  i  poznaj 
gościnność naszych przodków. Przekonaj się czym była karczma dla średniowiecznych ludzi. 
Czy służyła za miejsce spotkań, czy też noclegownię? A może spotykano się tu w interesach? 
Przybądź ze swą świtą i wznieś razem z nami toast za zdrowie króla!
Prowadzący  zajęcia:  Stowarzyszenie  „Przeszłość  dla  Przyszłości”  i  pracownicy  Muzeum  
Archeologicznego w Poznaniu

→



19.06.2011  „Skąd  przybywają  goście?”  Czyli  rodzinna  wielka  gra  –  konkurs 
z nagrodami
podgrodzie, niedziela, 19 czerwca, godz. 10.30-13.00
Sprawdź  jak  wyglądało  życie  w średniowieczu.  Przekonaj  się,  czy  wytrzymałbyś  w tych 
czasach chociaż  jeden dzień.  Zastanów się,  jak zdobywałbyś  pożywienie  oraz jaki  zawód 
wykonywaliby  Twoi  rodzice.  Odpowiedzi  na  te  pytania  znajdują  się  bliżej  niż  myślisz! 
Wystarcz,  że weźmiesz udział  w naszej  rodzinnej  grze „Skąd przybywają goście?”,  gdzie 
oprócz wiedzy możesz zdobyć również nagrody. 
Prowadzący  zajęcia:  Stowarzyszenie  „Przeszłość  dla  Przyszłości”  i  pracownicy  Muzeum  
Archeologicznego w Poznaniu

„Średniowiecze i archeologia – skąd my to wiemy?”. Piknik naukowy 
dziedziniec przed klasztorem, sobota-niedziela, 18-19 czerwca
Tradycją  festiwali  stały  się  pikniki  naukowe,  na  których  specjaliści  z  różnych  dziedzin 
przybliżają  publiczności   aktualną  tematykę  spotkań  lądzkich,  z  punktu  widzenia  swojej 
dyscypliny.   W   bieżącym  roku  zachęcamy  wszystkich  dociekliwych  do  spojrzenia  na 
średniowiecze przez archeologiczne „szkiełko i oko”. Będziemy odpowiadać na pytania: skąd 
wiadomo  gdzie można znaleźć pozostałości dawnych epok,  dlaczego aby zobaczyć co jest 
pod ziemią najlepiej wsiąść do samolotu, jak zajrzeć  pod powierzchnię gleby nie wbijając 
łopaty  i  jak  odczytywać  informacje  zapisane  w  piasku?  A  także,  co  dzieje  się  dalej  z 
zabytkami po wykopaliskach czyli  kto i jakimi metodami je konserwuje oraz opracowuje, jak 
ustalamy, ile mają lat i że w odkopanych garnkach gotowano kiedyś pożywienie?  W jaki 
sposób używano w dawnych czasach znane z wykopalisk narzędzia, a także skąd pochodzą? 
Będzie można obejrzeć widowiskowe pokazy dawnej optyki i nauk ścisłych. 
Problematykę przybliżać będą naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
Polskiej  Akademii Nauk, Politechniki  Poznańskiej,  Muzeum Archeologicznego w Poznaniu  
oraz Muzeum Regionalnego w Pyzdrach   

„Legenda o Piaście i Popielu” – spektakl dla dzieci
podgrodzie, niedziela, 19 czerwca, godz. 12.30
Ku uciesze młodej gawiedzi, zwanej dziś dziećmi, pokażemy nieco wesołą historię Piasta i 
jego żony Rzepki. Będzie o tym, czym mąż dawniej się zajmował, a i co niewieście wypadało 
czynić w obejściu.  Będzie o gościnności Słowian, chciwości Popiela i o tym, że dobrych i 
prawych zawżdy czeka nagroda.
Przedstawienie  przygotowane  przez  Stowarzyszenie  Miłośników  Kultury  Średniowiecznej  
„Wici” z Poznania

Inne atrakcje
Dzieci i młodzież zachęcamy także do odwiedzania różnych miejsc w grodzie, na podgrodziu 
i  w klasztorze,  gdzie  poznają  klimat  czasów średniowiecznych,  spotkają  wojów,  rycerzy, 
rzemieślników, kupców i mnichów,  dowiedzą się, jak wtedy ubierali się ludzie, co jedli, jak 
pracowali  lub  ile  waży miecz,  hełm i  zbroja … Wiele  atrakcji  przygotowano  również  w 
Ośrodku Edukacji Przyrodniczej. Na przykład w sobotę, 18 czerwca, o godz. 16.15 można 
poznać różne głosy zwierząt i ptaków, żyjących w pradolinie Warty.


