
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu 
program wydarzeń | marzec–listopad 2021 
Uwaga! Zapraszamy na bezpłatne oprowadzanie po Ostrowie Lednickim Ostrów Lednicki bez 
tajemnic: 1 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 7 sierpnia, 4 września (pierwsze soboty miesiąca). 
 
19 marca 2021 | Palenie Marzanny | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Wyprowadzenie korowodem ze wsi Marzanny (Śmiercichy). Kukłę wykonamy własnoręcznie, a 
potem spalimy, chcąc unicestwić symbol zimy i otworzyć drogę wiośnie.  
 
19 marca 2021 | Marzanna – pożegnanie zimy, powitanie wiosny | Gród w Gieczu 
Interaktywna impreza plenerowa dla dzieci przedszkolnych nawiązująca do tradycyjnego obrzędu 
ludowego związanego z powitaniem wiosny. 
 
19 marca 2021 | Marzanna w Grzybowie-powitanie wiosny | Gród w Grzybowie 
Plenerowe widowisko edukacyjno-historyczne: gra terenowa (poszukiwanie śladów wiosny), konkurs 
na słomiane kukły i strojenie wiosennego drzewka, na zakończenie zabawa przy ognisku i wspólna 
grochówka.  
 
1-3 maja 2021 | Majówka z historią | Gród w Grzybowie 
Piknik rekreacyjno-edukacyjny, zajęcia warsztatowe, poznanie pracy archeologa, konkursy z 
nagrodami, 1 maja: Odkrywanie Grodu w Grzybowie – konkursy z nagrodami o przyrodzie dawnej i 
współczesnej; 2 maja: Dzień Flagi – gry terenowe Barwy Rzeczypospolitej i Poszukiwacze skarbu 

grzybowskiego grodu;  3 maja: Dzień Godła – konkursy i zabawy 
 
2 maja 2021| Majówka nad Lednicą | Wielkopolski Park Etnograficzny  
Spotkanie z tradycją muzyczną Wielkopolski  
 
15 maja 2021 | Noc muzeów | Gród w Gieczu 
Wieczorno-nocne oprowadzanie po rezerwacie, wystawach i gieckich kościołach, gry i zabawy dla 
dzieci, questy związane z wystawą czasową i stałą, nocny koncert grupy neofolkowej 
 
23 maja | Zielone świątki | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Prezentacja ozdabiania domów z okazji święta ludowego oraz inscenizacja zwyczaju związanego z 
wypasem zwierząt „wywożenie smolarza” 
 
3 czerwca | Procesja Bożego Ciała | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Prezentacja ozdabiania domów na czas procesji Bożego Ciała  
 
5 czerwca 2021 | Dziecięca kraina | Mały Skansen 
Impreza historyczno-artystyczna. Niezapomniany dzień twórczych aktywności podejmowanych z 
przeświadczeniem, że jeśli działa się rękoma, umysłem i sercem – jest się artystą. 
 
6 czerwca 2021 | Dzień dziecka | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Gry i zabawy dla dzieci przy użyciu rekwizytów muzealnych (11:00 do 16:00). 
 
19 czerwca 2021 | Noc Kupały | Mały Skansen  
Wyjątkowa noc, nazywana przez wielu Słowiańskim świętem zakochanych! Jeśli chcesz dowiedzieć 
się na czym polegały i co oznaczały rytualne skoki przez ognisko czy kąpiele zażywane o blasku 
księżyc, jeśli chcesz poznać zastosowanie ziół, uznawanych przez naszych przodków za magiczne, 
koniecznie musisz do nas przybyć. Ten wyjątkowy wieczór zawsze jest obfity w warsztaty, konkursy, 
koncerty i gry. (start godz. 18:00). 
 
 
 
 



20 czerwca 2021 | V Weekend na Szlaku Piastowskim | Gród w Gieczu 
Piknik rekreacyjno-historyczny w osadzie edukacyjnej: pokazy i warsztaty rzemiosł 
wczesnośredniowiecznych, gra terenowa, koncert grupy neofolkowej. 
 
czerwiec 2021 | Dzień dziecka – dzień patrona | Gród w Grzybowie 
Piknik edukacyjno-sportowy i widowiska parateatralne przygotowywane przez uczniów, nauczycieli i 
rodziców uczniów z ZSS w Grzybowie im. Olgierda Brzeskiego, inicjatora badań archeologicznych w 
Grzybowie. 
 
czerwiec 2021 | Przyrodnicy i archeolodzy na wyspie Mieszka i Dobrawy | Ostrów Lednicki 
Warsztaty przyrodniczo-archeologiczne: spacer ścieżką edukacji ekologicznej, przyroda współczesna i 
poletka dawnych roślin przy zagrodzie, gry i zabawy przyrodnicze, warsztaty: tkacki i garncarski, 
prezentacja wyposażenia domów, możliwość przymierzania strojów z epoki (od 10:00 do 16:00).      
 
4 lipca 2021 | Żywy Skansen | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Całodzienna inscenizacja dawnych wiejskich zajęć gospodarskich, prezentacja rzemiosł i rękodzieła 
odbywająca się równolegle w wybranych obiektach. 
 
18 lipca 2021 | Letnie o Piastach bajanie… | Gród w Gieczu 
Impreza rekreacyjno-edukacyjna w osadzie edukacyjnej: życie codzienne we wczesnym 
średniowieczu, prezentacje wczesnośredniowiecznych rzemiosł, gry i zabawy, wykłady 
popularnonaukowe, wieczorna inscenizacja epizodu z historii rodu Piastów. 
 
15 sierpnia 2020 | Ogrody Matki Boskiej Zielnej | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w ludowym kontekście: bukietów i wianków z ziół, 
zbóż, warzyw i owoców, którym przypisuje się właściwości lecznicze i magiczne, w scenerii XVIII-
wiecznego kościoła z Wartkowic i otaczających go chałup; jarmark roślin i przetworów „dla 
zdrowotności”  
 
21 sierpnia 2021 | Zielona historia| Ostrów Lednicki  
Impreza plenerowa, której tematami przewodnimi jest środowisko i ekologia. W historycznym i 
wyjątkowym miejscu rozmawiamy nie tylko o naszych przodkach, ale również o krajobrazie, ochronie 
przyrody czy gospodarce leśnej.. a wszystko to w formie gier, konkursów i zabaw terenowych (od 
10:00 do 16:00). 
 
21-22 sierpnia 2021 | VIII Grzybowski Turniej Wojów | Gród w Grzybowie 
Prezentacje, rekonstrukcje i animacje historyczne: potyczki turniejowe, wykłady, wystawy, teatrzyki 
dla dzieci, koncerty muzyczne, zabawy edukacyjne. 
 
sierpień 2021 | Obóz ćwiczebny Wojsk Wielkopolskich | Wielkopolski Park Etnograficzny 
Coroczne interaktywne wydarzenie (wyróżnione w konkursie na wydarzenie muzealne w 
Wielkopolsce Izabella 2015) przybliżające historię Wojsk Wielkopolskich: Wielkopolanie. 

Organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3. Bastion 
Grolman. 
 
4 września 2021 | Narodowe Czytanie | Gród w Grzybowie 
Ogólnopolska akcja wspólnego czytania wybitnych polskich dzieł literackich pod Patronatem 
Honorowym Pary Prezydenckiej – powieść Gabryeli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej. 
 
11 września 2021 | Europejskie Dni Dziedzictwa | Gród w Grzybowie 
Największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny promujący różnorodność regionalnego 
dziedzictwa kulturowego z podkreśleniem wspólnych korzeni kultury europejskiej: zapraszamy na 
zwiedzanie i działania towarzyszące.  
 
 



 
 
12 września 2021 | Pożegnanie lata | Wielkopolski Park Etnograficzny 
W scenerii wiejskich zagród i wnętrz pokazy dawnych prac gospodarskich, rzemieślniczych i 
rękodzielniczych związanych z obróbką plonów i zabezpieczeniem zapasów koniecznych do 
przetrwania zimy i przednówka. 
 
4 września 2021 | Narodowe Czytanie | Gród w Grzybowie 
Ogólnopolska akcja publicznego czytania Moralność Pani Dulskiej wybitnych polskich dzieł 
literackich pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. 
 
 
6 listopada 2021 | Dziady | Gród w Gieczu 
Wieczorna inscenizacja przedchrześcijańskich obrzędów chowania zmarłych oraz rytuałów 
związanych z kultem zmarłych przodków; przedstawienie przedchrześcijańskiego systemu wierzeń 
słowiańskich; koncert zespołu neofolkowego. 
 
 


