SPOTKANIA Z HISTORIĄ
OD CHRZTU POLSKI DO CHRZTU LITWY
INTERDYSCYPLINARNE ZAJĘCIA DLA GRUP
przygotowane przez
Stowarzyszenie Promocji i Odtwórstwa Kultury i Sportów Dawnych „Hanza”

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od początku maja do końca października. Wymagane wcześniejsze
zgłoszenia i rezerwacja terminu.
Zgłoszenia przyjmuje Halina Świrska, h.swirska@kulturagk.pl, tel. 693 022 639.

SPOTKANIA Z HISTORIA – przebieg zajęć:
A. Zajęcia wczesnośredniowieczne
Czas trwania: ok. 3h zegarowe
Liczebność: 1 grupa (do 25 uczniów) + opiekunowie. W przypadku przekroczenia standardowej
liczebności grupa zostaje podzielona na dwie i traktowana jest (oraz płatna) jako dwie grupy.
Koszt: od 450 zł brutto od grupy + bilety wstępu na Zamek (5zł/osoba) + (opcjonalnie 10zł/osoby za
ognisko)

1. Barwna opowieść na temat kultury i realiów (politycznych oraz codziennych) życia w X i XI wieku, ze
szczególnym uwzględnieniem zmian i rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, jakie zapoczątkowała
chrystianizacja ziem polskich.
W tym:
. prezentacja ubiorów wczesnośredniowiecznych;
. zbrojownia – prezentacja wczesnośredniowiecznego uzbrojenia ochronnego i
zaczepnego, wraz z możliwością przymierzania go przez uczestników;
2. Pokaz walki wojów Mieszka I i Magnusa Haroldssona, komesa Mazowsza;
3. Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem;
4. Ścieżka bojowa, w tym:
. szranki* – nauka walki dla uczestników z użyciem bezpiecznej (miękkiej) broni
treningowej;
. tor łuczniczy* – nauka strzelania z łuku dla uczestników;

5. Ścieżka grodowa - jedna aktywność do wyboru:
. zabawy plebejskie* (np. przeciąganie liny, rzut chustką, rzut podkową, narty
bolkowskie);
. wczesnośredniowieczne gry planszowe* (młynek, hnefetafl).

6. Istnieje możliwość poszerzenia programu za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie o:
. warsztaty wybranego rzemiosła wczesnośredniowiecznego*(np. tkanie krajek na bardku lub
wykonanie średniowiecznych sznurków przy użyciu prostej lucetki)
. skandynawskie i słowiańskie wróżby*
. iluminatorstwo wczesnośredniowieczne* – prezentacja i kolorowanki tematyczne
(wczesnośredniowieczne) przy użyciu dostępnych w X wieku kolorów
. stanowisko skryby*;

*wymienione aktywności będą odbywały się symultanicznie, uczestnicy mogą wziąć udział
wymiennie w obu lub tylko w jednej

B. Zajęcia późnośredniowieczne
Czas trwania: ok. 3h zegarowe
Liczebność: 1 grupa (do 25 uczniów) + opiekunowie. W przypadku przekroczenia standardowej
liczebności grupa zostaje podzielona na dwie i traktowana jest (oraz płatna) jako dwie grupy.
Koszt: od 450 zł brutto od grupy + bilety wstępu na Zamek (5zł/osoba) + (opcjonalnie 10zł/osoby za
ognisko)
Elementy zajęć:
1. Barwna opowieść na temat kultury i realiów (politycznych oraz codziennych) życia w XIV i XV wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem zmian i rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, jakie zapoczątkowała
chrystianizacja Litwy i unia Korony z Wielkim Księstem Litewskim, jak również sytuacji Mazowsza jako
lenna Królestwa Polskiego oraz Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim. Pogadanka obejmuje także:
. prezentację ubiorów późnośredniowiecznych;
. zbrojownię – prezentację późnośredniowiecznego uzbrojenia ochronnego i
zaczepnego, wraz z możliwością przymierzania go przez uczestników;
2. Pokaz walki rycerskiej;
3. Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem, ze szczególny względnieniem Komnaty Kasztelana i jej
wyposażenia;
4. Ścieżka rycerska:
. szranki* – nauka walki dla uczestników z użyciem bezpiecznej (miękkiej) broni
treningowej;
. tor łuczniczy* – nauka strzelania z łuku dla uczestników;
5. Ścieżka mieszczańska - jedna aktywność do wyboru:
. zabawy plebejskie* (kręgle średniowieczne, przeciąganie liny, rzut podkową,
narty bolkowskie);
. średniowieczne gry planszowe* (alquerque, młynek, hnefetafl, szachy średniowieczne).

6. Istnieje możliwość poszerzenia programu za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie o:
. prezentacja i warsztaty* (nauka) wybranego rzemiosła późnośredniowiecznego (haft
średniowieczny lub wykonanie średniowiecznych sznurków przy użyciu prostej lucetki lub wyrób
kolczug)
. iluminatorstwo późnośredniowieczne* – prezentacja i kolorowanki tematyczne
(późnośredniowieczne) przy użyciu dostępnych w XV wieku kolorów,
. stanowisko skryby*;

*wymienione aktywności będą odbywały się symultanicznie, uczestnicy mogą wziąć udział wymiennie w
obu lub tylko w jednej

C. Zajęcia przekrojowe
Czas trwania: ok. 6h zegarowych
Liczebność: 1 grupa (do 25 uczniów) + opiekunowie. W przypadku przekroczenia standardowej
liczebności grupa zostaje podzielona na dwie i traktowana jest (oraz płatna) jako dwie grupy.
Koszt: od 950 zł brutto od grupy + bilety wstępu na Zamek (5zł/osoba) + (opcjonalnie 10zł/osoby za
ognisko)

Elementy zajęć:
1. Barwna opowieść – porównanie uwarunkowań kulturowych, politycznych i cywilizacyjnych
chrystianizacji Polski w Xw. i Litwy w XIV wieku; Mazowsze w średniowieczu. Pogadanka obejmuje
także:
. porównanie ubiorów wczesno- i późnośredniowiecznych;
. zbrojownia – porównanie uzbrojenia ochronnego i zaczepnego woja wczesnośredniowiecznego i
rycerza późnośredniowiecznego, wraz z możliwością przymierzania ich przez uczestników;
2. Pokaz walki wojów oraz pokaz walki rycerzy. Porównanie uwarunkowań i stylów
3. walki.
4. Zwiedzanie Zamku z przewodnikiem, ze szczególnym uwzględnieniem Komnaty Kasztelana oraz z
projekcją filmu „Czersk – osadnictwo wczesnośredniowieczne VII – XII wiek”;
5. Ścieżka bojowa:
. szranki* – nauka walki dla uczestników z użyciem bezpiecznej (miękkiej) broni
treningowej;
. tor łuczniczy* – nauka strzelania z łuku dla uczestników;
6. Ścieżka grodowo/mieszczańska - jedna aktywność do wyboru:
. zabawy plebejskie* (kręgle średniowieczne, przeciąganie liny, rzut chustką, rzut podkową, narty
bolkowskie),
. średniowieczne gry planszowe* (młynek, hnefetafl, alquergue);

7. Istnieje możliwość poszerzenia programu za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie o:
. prezentacja i warsztaty* (nauka) wybranego rzemiosła średniowiecznegp (tkanie krajek na bardku
lub wykonanie średniowiecznych sznurków przy użyciu prostej lucetki lub skandynawskie i
słowiańskie wróżby lub wyrób kolczugi
. iluminatorstwo średniowieczne – prezentacja i kolorowanki tematyczne przy użyciu dostępnych w
średniowieczu kolorów;
. kulinaria średniowiecza* – prezentacja i warsztaty na temat ceremoniału uczty średniowiecznej
oraz wyrobu podpłomyków
8. Ognisko:
. przygotujemy, rozpalimy i podtrzymamy ogień
. kazdy uczestnik otrzymuje zestaw: kiełbaska + bułka + sok
*wymienione aktywności będą odbywały się symultanicznie, uczestnicy mogą wziąć udział wymiennie w
obu lub tylko w jednej

D. Zamówienia szczególne
Możliwe jest także zaplanowanie lekcji typowo tematycznych na wybrany przez zamawiającego temat, np.:
. „Kultura i religia na ziemiach polskich w czasach przedchrześcijańskich”;
. „Pierwsi Piastowie – postaci, ich dokonania i czasy”;
. „Magnus Haroldsson – komes Mazowsza i jego czasy”;
. „Rycerstwo średniowiecznej Europy w czasach wojny stuletniej i wielkiej wojny z
Zakonem”;
. „Geneza i przebieg wojny stuletniej";
. „Wojna Dwóch Róż”;
. „Wielka Wojna z Zakonem – geneza, przebieg i skutki”;
. „Kulinaria średniowiecza i ceremoniał uczty dworskiej”;
. „Miasta, mieszczanie i rzemieślnicy”;
. „Architektura średniowiecza – od lepianki do katedry i zamku”;
. „Kultura dworska i kościelna średniowiecznej Europy”
. „Średniowieczne romanse rycerskie” itp.
Wszystkie aktywności, warsztaty, pogadanki i prezentacje oscylować będą wokół danego tematu. Czas
trwania, szczegółowy program i koszt ustalane indywidualnie. Zajęcia tego rodzaju należy zarezerwować z co
najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
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