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Magiczna majówka 1-3 maja- Piknik rodzinny, który poprzez zabawę pozwoli
uczestnikom przenieść się w magiczny świat „Starej Baśni”, połączony z
jarmarkiem, zabawami edukacyjnymi i wykładami.
Noc Kupały 23 czerwca- „ Dzień Kupały najkrótsza noc w roku”.
Poczuj magię sprzed tysiąca lat! Kupała to – słowiańskie święto związane z letnim
przesileniem Słońca, obchodzone w najkrótszą noc w roku, to święto ognia, wody,
słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Jeśli chcesz poczuć ten
odległy klimat, zobaczyć jak wyglądał ten obrzęd koniecznie zajrzyj do nas j!
Warsztaty i zajęcia dla dzieci, wykłady i panele dyskusyjne dla dorosłych!
„Znaki tamtych czasów są wśród nas. Odkryj magiczny świat Józefa Ignacego
Kraszewskiego. ” 28 lipiec (Spotkanie w 200 - rocznicę urodzin naszego
polskiego wieszcza; 28 lipiec). Widowisko plenerowe przypomni nam o kulcie
młodej brzozy i przyrodotwórczych siłach natury.
Konkurs plastyczny pt. „Stara Baśń widziana
oczyma współczesnych… stwórzmy baśniowy
komiks”.

Święto Latawca- wrzesień -impreza plenerowa organizowana przez Prezydenta
Miasta Gniezna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy. W programie mnóstwo atrakcji „lotniczych” , można skorzystać ze
stoiska Stowarzyszenia Światowid, darmowego posiłku, a także zobaczyć
prezentacje zespołów i różnych sekcji.

WIELKOPOLSKI PARK ETNOGRAFICZNY
Majówka na Lednicą 1-3 maja spotkania z rzemieślnikami, przybliżającymi
techniki swojej pracy oraz prezentującymi wykonane wyroby wiejskie przedmioty
codziennego użytku i ozdoby.
Niedziela Twórców 27 maja- to spotkanie z artystami, rękodzielnikami i
rzemieślnikami- członkami Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców
Ludowych
Dzień Dziecka (dla szkół 1 czerwca oraz 3 czerwca dla rodzin) jest pretekstem do
przypomnienia gier i zabaw z 1 pol. XX wieku.
Żywy Skansen 1 lipca- impreza organizowana w naszym muzeum od 26 lat w
pierwsza niedzielę lipca. Przybliża tradycyjne rzemiosło- garncarstwo, garbarstwo,
szczotkarstwo, szewstwo, rękodzieło- rzeźbę w drewnie, plecionki ze słomy,
wycinanki z papieru, hafty i zajęcia gospodarskie i domowe- przędzenie na
kołowrotku i przęślicy, tkanie na krosnach, ubijanie masła, pieczenie chleba.
Ogrody Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia- w tradycji ludowej dzień ten
poświęcony jest Matce Boskiej Zielnej- w kościołach święci się tego dnia bukiety
lub wieńce zrobione z ziół, zbóż, warzyw i owoców; wszystkim poświęconym
roślinom przypisywano konkretne właściwości lecznicze, a bukiety miały swoje
miejsce w chałupie chroniąc ją przed złym.
Pożegnanie lata 9 września impreza nastawiona na pokazy dawnych prac
gospodarskich, rzemieślniczych i rękodzielniczych związanych z porą jesienną i
przygotowania do zimy.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD
WCZESNOPIASTOWSKI W GIECZU
Marzanna 23.03.2012 tradycyjne obrzędy związane z wyprzedzeniem zimy i
powitaniem wiosny.
Święto plonów 21.09.2012 jesienne spotkanie związane z zakończeniem prac
polowych i podziękowaniem za plony.
Raz w miesiącu, w niedzielę, odbywać się będzie cykl- rozpoczynający się w maju
2012 roku-spotkań rodzinnych. Każda „Niedziela w muzeum” będzie miała inny
motyw przewodni.
Niedziela archeologiczna to zapoznanie się uczestników z szeroko rozumianą
archeologią i wykopaliskami w Gieczu.
Postrzyżyny słowiańskie - gra historyczna dla rodzin nawiązująca do dawnego
obrzędu postrzyżyn.

Gdzie jest kwiat paproci? Rodzinna gra historyczna związana z legendami o
kwiecie paproci oraz powitaniem lata.
Śladami „Starej Baśni”- spotkanie związane z dwusetną rocznicą urodzin
J.I.Kraszewskiego, przybliżające życie w czasach „Starej baśni”
Bajkowa niedziela- teatralne spotkanie przybliżające mało znane polskie legendy i
baśnie.

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD w
GRZYBOWIE
Marzanna w Grzybowie- 21.03.2012
XIII Międzynarodowy Zjazd Wojów w Grzybowie 18-19 sierpień 2012
W Grzybowskim grodzie stanie ponad 140 historycznych namiotów tworzących
prawdziwy obóz nawiązujący do czasów wczesnopiastowskich. Oczywiście wojom
zawsze towarzyszy szereg rozmaitych osób. I teraz obok znakomitych
wojowników przyjadą ich rodziny – dzieci, kobiety. Przyjadą także rzemieślnicy –
to świetna okazja do wymiany, handlu, do sprzedania swoich wyrobów. Wojowie
zademonstrują w rozmaitych turniejach, potyczkach, starciach swoje umiejętności
– prawość w posługiwaniu się bronią, ale także umiejętności prowadzenia bitwy.
Można będzie nie tylko obejrzeć wojów i ich uzbrojenie, ale będzie to znakomita
okazja aby samemu przymierzyć wczesnośredniowieczną zbroję, poczuć w ręku
wagę miecza czy założyć na głowę hełm odkuty z jednego kawałka żelaza.
Prezentowane i używane uzbrojenie przez współczesnych zbrojnych jest
wykonywane przez rzemieślników według wzorów – znalezisk z rozmaitych
stanowiskach archeologicznych. Wszystkie te przedmioty są doskonałymi
rekonstrukcjami i replikami autentycznych mieczy, włóczni, kolczug, hełmów…
W obozie rozbitym we wnętrzu grodu będzie się toczyć normalne, choć
rekonstruowane - przeniesione z przeszłości, życie. Przed namiotami mieszkańcy
grodu będą prowadzić swoje codzienne zajęcia – naprawiać i czyścić sprzęt, tkać,
farbować wełnę, wykonywać będą przedmioty z drewna, gliny, skóry, bursztynu
czy poroża. Wczesne średniowiecze to okres gdy w znakomity sposób
wykorzystywano wszelkie naturalne zasoby środowiska. Dla najmłodszych
odwiedzających gród grzybowski będą specjalnie organizowane rozmaite zabawy
sięgające swymi korzeniami wczesnego średniowiecza. Ale także będą oni mogli
sami popróbować wylepić naczynia gliniane, stworzyć strój dla ludzi wczesnego
średniowiecza, wykonać ozdobne paciorki, czy spróbować swych sił w kaligrafii i
rysowaniu zabytków z badań wykopaliskowych.

