
LUDZIE, LAS I WILKI 

IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą 

31 maja – 1 czerwca 2008 r. 

  

SOBOTA, 31 maja 2008 r. 

GRÓD 

9.30 Rozpoczęcie Festiwalu: rozniecenie i przekazanie ognia mieszkańcom grodu oraz drużynom osiadłym na 

podgrodziu 

podgrodzie 

9.30-20.00 Życie w grodzie i na podgrodziu: pokazy średniowiecznych kramów kupieckich, zagród ze zwierzętami, 

warsztatów rzemieślniczych, dworu książęcego, uzbrojenia, popisy sokolników, gry i zabawy 

gród i podgrodzie 

11.00-13.30 „W średniowiecznym lesie” – zabawy edukacyjne dla dzieci 

podgrodzie 

12.00-15.00 turniej o miecz kasztelana lądzkiego 

podgrodzie 

14.00-17.00 „Przyroda pradoliny Warty” – projekcje filmów przyrodniczych, zwiedzanie wystawy i wycieczka po 

pradolinie Warty 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (dworek) 

14.30-15.30 „Zwierzęta w bajkach i legendach” – czytanie dla dzieci 

gród 

15.30-16.30 „Polowanie na grubego zwierza” – widowisko historyczne gród i podgrodzie 

16.45 Powitanie grupy historycznej z Betlejem 

podgrodzie 

17.00 Bitwa o gród lądzki 

gród i podgrodzie 

18.00 Koncert zespołu „Kwartet Jorgi” 

scena na podgrodziu  

21. 00 Koncert zespołu „Abalienatus” 

scena na podgrodziu 

KLASZTOR 

9.30-20.00 Wokół klasztoru średniowiecznego: praca w skryptorium, iluminowanie ksiąg, prasa gutenberga, praca 

kamieniarza i witrażysty 

dziedziniec przed klasztorem 

9.30-19.00 Piknik Naukowy: nauki przyrodnicze współpracujące z archeologią 

dziedziniec przed klasztorem 

10.30-17.00 zwiedzanie klasztoru 

10.45 Otwarcie wystawy pt. „Zwierzęta w sztuce pradziejowej i średniowiecznej” ze zbiorów Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu krużganki 

11.00-16.00 „Średniowieczna familiada” – całodzienny konkurs dla rodzin  

krużganki (punkt informacyjny Muzeum Archeologicznego w Poznaniu) 

12.00-19.00 Rejsy po Warcie (płatne) 

przystań „Marina-Ląd” 



13.30-15.30 „Człowiek i przyroda w średniowieczu” – wykłady popularno-naukowe (prof. W. Dzieduszycki, prof. L. P. 

Słupecki, prof. D. Makowiecki, prof. A. Bereszyński) 

Sala Opacka 

15.00-16.30 „Wspólne pasje” – warsztaty dla dzieci i rodziców dziedziniec przed klasztorem 

16.00 Koncert organowy w wykonaniu ks. prof. Macieja Szczepankiewicza ze Szczecina kościół pw. Najświętszej Marii 

Panny i św. Mikołaja 

16.30 Rozstrzygnięcie konkursu „Średniowieczna Familiada” 

dziedziniec przed klasztorem 

19.00 „Zamek Warmia” – koncert międzynarodowej grupy Schola Teatru Węgajty 

Sala Organowa 

20.15 „Ludzie, las i wilki” – przedstawienie parateatralne na szczudłach grupy „Dada-Art” z Poznania 

dziedziniec przed kościołem Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja 

NIEDZIELA, 1 CZERWCA 2008 r. 

GRÓD 

9.30-20.00 Życie w grodzie i na podgrodziu: pokazy średniowiecznych kramów kupieckich, zagród ze zwierzętami, 

warsztatów rzemieślniczych, dworu książęcego i uzbrojenia, popisy sokolników, gry i zabawy  

gród i podgrodzie  

10.30-13.00 „Archeologia pod szkiełkiem i okiem” oraz turniej o tytuł „Księcia Lasu” – z abawy edukacyjne dla dzieci 

podgrodzie 

11.00-16.00 „Przyroda pradoliny Warty” – projekcje filmów przyrodniczych, zwiedzanie wystawy i wycieczka po 

pradolinie Warty 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (dworek) 

11.30-12.30 „Wilki wczoraj i dziś” – opowieści prof. L. P. Słupeckiego i prof. A. Bereszyńskiego 

gród 

12. 00 Koncert zespołu „Charivari” z Poznania 

scena na podgrodziu 

13.00 Bitwa o Ląd 

gród i podgrodzie 

14.00 „Muzyka i taniec” – występ „Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej” oraz zespołu „Klanza” z Poznania 

scena na podgrodziu 

16.00 K oncert zespołu „Percival” z Lubina 

scena na podgrodziu 

17.00 Koncert na zakończenie Festiwalu – zespół „Redline” z Jastrzębiej Góry 

scena na podgrodziu 

KLASZTOR 

9.30-17.00 Wokół klasztoru średniowiecznego: praca w skryptorium, iluminowanie ksiąg, prasa gutenberga, praca 

kamieniarza i witrażysty 

dziedziniec przed klasztorem 

9.30-17.00 „Piknik naukowy”: nauki przyrodnicze współpracujące z archeologią 

dziedziniec przed klasztorem 

10.30-16.00 zwiedzanie klasztoru 

11.00-17.00 Rejsy po Warcie (płatne) 

przystań „Marina-Ląd” 

11.30 „Piotruś i wilk” – projekcja filmu animowanego nagrodzonego „Oskarem” w 2008 roku 

sala multimedialna w nowym budynku seminarium  



13.30 Rodzinny turniej szachowy 

dziedziniec przed klasztorem  

14.00 Konferencja prasowa 

Sala Opacka 

15.00 „Jasminum” – projekcja filmu w reż. Jana Jakuba Kolskiego 

sala multimedialna w nowym budynku seminarium 

18.30 Uroczysta Msza Św. na zakończenie Festiwalu kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja   

 


