Gmina Banie wraz z Fundacją Rozwoju Regionalnego Bielik ma zaszczyt zaprosić na V Sierpniowe Spotkania z Historią, które odbędą się w dniach 15-16.08.2015 r. 
Sierpniowe Spotkania z Historią
Średniowieczna przeszłość Bań jest świetnym tłem dla rozmaitych imprez i wydarzeń plenerowych. To jedna z ciekawszych miejscowości na Pomorzu Zachodnim. Pełna malowniczych zakątków, licznych atrakcji i zabytków.
W ciągu roku ma tu miejsce sporo wydarzeń, jednak to Sierpniowe Spotkania z Historią są największą i sztandarową imprezą gminy. Święto miłośników dawnych czasów odbywa się zawsze w sierpniu i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.
Podczas tych niezwykłych dni, w Baniach budzi się przeszłość – można zajrzeć do obozu rycerskiego, zobaczyć walki najlepszych wojowników, posmakować prawdziwego, rycerskiego jadła i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii regionu. 
Ciekawym elementem imprezy są także spotkania z historykami, archeologami i regionalistami. Słuchając kolejnych prelekcji i oglądając tematyczne filmy, można poznać wiele historycznych ciekawostek i niezwykłych faktów związanych z Pomorzem Zachodnim. 
Wszystkie wydarzenia rozgrywają się przy kaplicy św. Jerzego i na zamku joannitów w Swobnicy. Dodatkowe prelekcje i spotkania zapowiadające wydarzenia w Baniach odbywają się także w innych, okolicznych miejscowościach.
Organizatorem wydarzenia jest gmina Banie, która oprócz walorów krajobrazowo-przyrodniczych promuje także swój historyczny charakter. Instytucją wspierającą gminę w tych działaniach jest Fundacja Rozwoju Regionalnego Bielik.
Sierpniowe Spotkania z Historią w Baniach od lat przyciągają osoby zainteresowane dziedzictwem kulturowo-historycznym naszych ziem. Warto przyjechać tutaj, aby poczuć rycerskiego ducha oraz dać się oczarować pięknej okolicy!
W tym roku organizatorzy przygotowali m.in. następujące atrakcje:
	obóz wczesnośredniowieczny – prezentacje rzemiosł i życia obozowego (Drużyna Grodu Trzygłowa – jedna z czołowych grup zajmujących się profesjonalnym odtwórstwem historycznym, na czele której stoi Igor Górewicz. Są stałymi gośćmi m.in. na wolińskim Festiwalu Słowian i Wikingów),
	pokazy uzbrojenia i walk z komentarzem historycznym,

pokaz mody Słowian i wikingów,
	prezentacje warsztatu wyrobu i gry instrumentów historycznych,
	rejsy słowiańską łodzią,
	animacje dla dzieci – warsztaty robienia podpłomyków, 
pokazy sokolnicze,
konkursy,
	koncerty – Percival (jeden z najbardziej znanych polskich zespołów grających muzykę wczesnośredniowieczną, którego członkowie zostali zaproszeni przez twórców gry Wiedźmin 3: Dziki Gon do stworzenia dla niej ścieżki dźwiękowej)

PROGRAM:

15 sierpnia (sobota) – Banie, kaplica św. Jerzego

11.00 - 20.00	obóz wczesnośredniowieczny – prezentacje rzemiosł i życia obozowego
11.30	animacje dla dzieci – warsztaty robienia podpłomyków
12.00	pokazy sokolnicze
12:30	Jarosław Płotkowski – prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, regionalista: „Otto Skorzeny w Trzcińsku Zdroju”
13.00	prezentacja uzbrojenia wczesnośredniowiecznego i pokaz walk z komentarzem historycznym
13.30	Arkadiusz Małecki – historyk i pasjonat historii Pomorza Zachodniego:
„Powojenne losy zabytków Ziemi Bańskiej”
14.00	prezentacje warsztatu wyrobu i gry instrumentów historycznych
14:30	Bożena Wołowczyk – Biuro Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
 Województwa Zachodniopomorskiego:  
„Turystyka kulturowa na Pomorzu Zachodnim”
15.00	konkursy dla publiczności
15.30	pokaz mody Słowian i wikingów
16.00	koncert zespołu Percival
17.00	pokaz słowiańskiego obrzędu dożynek wg zapisów z Arkony
18.00	pokazy sokolnicze
18.30	animacje warsztatowe dla dzieci
19.30	Droga Wojownika – konkurs dla publiczności
20.30	koncert zespołu Percival
21.30	wieczorna walka z pochodniami

15 sierpnia (sobota) – Swobnica, zamek joannitów

11.00 - 16.00	przewodnik oprowadza po zamku i opowiada jego historię
11.00 - 18.00	pod zamkiem rozbijają obozowisko rycerze
z Chorągwi Księcia Kazimierza V Szczecińskiego


16 sierpnia (niedziela) – Banie, kaplica św. Jerzego

11.00 - 16.00	obóz wczesnośredniowieczny – prezentacje rzemiosł i życia obozowego
11.00	prezentacje warsztatu wyrobu i gry instrumentów historycznych
12.00	koncert zespołu Percival
13.00	pokazy walk
13.30	Aleksander Ostasz – prezes Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza 
oraz dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu:
„Archeologia podwodna na Pomorzu Zachodnim”
14.00	pokazy sokolnicze
14.30	animacje warsztatowe dla dzieci
ok. 16.00  zakończenie

16 sierpnia (niedziela) – Swobnica, zamek joannitów

11.00 - 16.00	przewodnik oprowadza po zamku i opowiada jego historię

Zapraszamy na rejs! Słowiańska łódź „Dobrawa” pływa z turystami po jeziorze Dłużec
przez cały czas trwania V Sierpniowych Spotkań z Historią w Baniach!



V Sierpniowe Spotkania z Historią w Baniach to także prelekcje w innych miastach, które odbędą się w tygodniu poprzedzający główne wydarzenie:
Na wszystkie serdecznie zapraszamy!

11.08.2015 r.
godz. 17.00 	Stargard, Muzeum Archeologiczno-Historyczne przy Rynku Staromiejskim 3
Andrzej Krywalewicz – regionalista: „Tajemnice i atrakcje Ziemi Bańskiej”
	
12.08.2015 r.
godz. 17.00 	Pyrzyce, Dom Kultury przy placu Wolności 3
Andrzej Bierca – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie:
„Tajemnice pomorskich akwenów. Torpedownia nad Jeziorem Miedwie”
	
13.08.2015 r.
godz. 18.00 	Gryfino, Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Nadodrzańskiej 1
Andrzej Piotrowski – geolog, Państwowy Instytut Geologiczny
„Warunki geologiczne desantu morskiego wojsk Czarnieckiego na wyspę Als”





