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!
Uwaga: wszystkie prelekcje i spotkania odbywają sie w kaplicy św. Jerzego w Baniach!
V Sierpniowe Spotkania z Historią w Baniach to także prelekcje w innych miastach.
Na wszystkie serdecznie zapraszamy!
11.08.2015
godz. 17.00

Stargard, Muzeum Archeologiczno-Historyczne przy Rynku Staromiejskim 3
Andrzej Krywalewicz – regionalista: „Tajemnice i atrakcje Ziemi Bańskiej”

12.08.2015
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
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”
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