IV Weekend na Szlaku Piastowskim

W pierwszy weekend lata (21-23.06.2019) zapraszamy Państwa na IV Weekend na Szlaku
Piastowskim. Ponownie obiekty Szlaku Piastowskiego zjednoczyły się organizując święto szlaku - tym
razem opowiadające o grach i zabawach małych Słowian.

IV Weekend na Szlaku Piastowskim to inicjatywa kulturalna zbudowana wyłącznie na tematyce
piastowskiej i obejmująca swoim zasięgiem niemal wszystkie obiekty Szlaku Piastowskiego. Od 21.06
(piątek) do 23.06 (niedziela) będzie można zwiedzać zabytki Szlaku Piastowskiego, a także wziąć
udział w licznych atrakcjach, takich jak spacery z przewodnikami, lekcje muzealne czy rajdy
rowerowe.

IV Weekend na Szlaku Piastowskim w Poznaniu i okolicach

Brama Poznania
W ramach bogatego programu wydarzenia w Bramie Poznania można będzie nauczyć się Tryktraka
- starej gry planszowej znanej od starożytności. Nie zabraknie również starych gier ruchowych:
Pierścieniówki, kapeli, krokieta i kubby. Podczas wyjątkowego oprowadzania po ekspozycji
pod hasłem Pieśń świętojańska, będzie można poznać ciekawostki związane z tą wyjątkową nocą.
Na rodziny z młodszymi dziećmi czekają Strachy na Lachy - oprowadzanie, podczas którego
dostaną się do świata słowiańskich duchów i upiorów.

Brama Poznania mieści się w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną. Jest pierwszym w Polsce
centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach
katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego.

Fot. Brama Poznania

Gród Pobiedziska
Gród Pobiedziska zaprasza na Piastowskie Igry - imprezę rekreacyjną dla dzieci oraz rodziców
polegającą na indywidualnych zmaganiach w strzelaniu z łuku, procy i kuszy wałowej, rzucie
toporkiem i oszczepem, grach planszowych oraz zabawach siłowych i sprawnościowych. Wydarzeniu
towarzyszyć będzie obozowisko wojów.

Gród Pobiedziska to drewniana warownia z okresu początków Państwa Polskiego. Zlokalizowany w
sercu Szlaku Piastowskiego, w połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem, jest doskonałym
miejscem do praktycznego poznawania architektury, sztuki wojennej oraz aspektów związanych z
życiem codziennym w okresie panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Na terenie grodu można
obejrzeć wystawę machin oblężniczych w naturalnej skali, zbrojownię i strzelnicę z działającymi
katapultami.
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Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach
W Skansenie Miniatur będzie można wziąć udział w spacerze z przewodnikiem Z legendą przez
Szlak Piastowski. Podczas pogadanki Czy i jak bardzo różnimy się od Słowian sprzed 966 roku
będzie można poznać ciekawostki dotyczące życia Słowian pogańskich. W programie znalazło się
także czytanie słowiańskich bajek o skrzatach, wodnikach i rusałkach. Przez cały dzień
zwiedzającym towarzyszyć będą gry i quizy związane z tematyką Słowian i Pierwszych Piastów.

Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego to park zawierający makiety obiektów historycznych i
interesujących fragmentów zabudowy miast wielkopolskich, a także budowli z terenu Szlaku
Piastowskiego. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w Polsce, obejmujący około 35 obiektów.
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