
Informacja z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

Szanowni Państwo! 

Wszystkich, którzy dzień 7 maja zdecydowali się spędzić w Warszawie, zapraszamy 

między godziną 10.00 a 18.00 do Muzeum Wojska Polskiego (wstęp wolny)  na PIKNIK 

ŚREDNIOWIECZNY organizowany wspólnie z Muzeum Historii Polski i Państwowym Muzeum 

Archeologicznym. Dzięki licznie przybyłym grupom rekonstrukcyjnym, w centrum Warszawy 

będzie można zobaczyć m.in. średniowieczny obóz wojowników, spróbować przysmaków 

średniowiecznej kuchni, postrzelać z łuku do tarczy pod okiem doświadczonego łucznika czy 

wziąć udział w warsztatach kaligraficznych. Przewidziano też gry i zabawy dla najmłodszych 

uczestników, m.in. budowę grodu z piasku czy warsztaty małego archeologa, w których 

tajniki będą wprowadzać prawdziwi archeolodzy. Jedną z największych atrakcji pikniku będą 

pokazy walk, w tym także te z udziałem wojowników konnych. Dla osób, które chciałyby na 

chwilę odpocząć od zgiełku średniowiecznej wioski przygotowaliśmy również projekcję 

najnowszego filmu Zdzisława Cozaca pt.: „Krzyż i korona” poświęconego chrześcijańskim 

początkom naszego państwa.  

Piknik  jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Chrzest Polski”, którą również 

będzie można tego dnia bezpłatnie zobaczyć, w godz. 10-16.00.  Rekonstruktorzy biorący 

udział w pikniku to: Archeoconcept, Stowarzyszenie Starożytników, Weles, Walhalla, Xiążęca 

Drużyna oraz łucznik Norbert Kopczyński. 

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi atrakcjami pikniku oraz programem 

godzinowym walk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

 

PIKNIK ŚREDNIOWIECZNY – PROGRAM 

Zapraszamy do wspólnej zabawy przy warsztatach, pokazach walk i rzemiosł 
oraz degustacji potraw! 

 

ARCHEOCONCEPT 
Zielarstwo i przetwórstwo zbożowe 
Piwowarstwo i rybak z wędzarnią 
Garncarstwo i freski 
Pochówek i miejsca kultowe 
 
 
WELES 
MAZOWIECKA DRUŻYNA WOJÓW 
Pokazy walk (wg harmonogramu) 
Kuźnia i rogownictwo 
Zabawy i turnieje, m.in.: przeciąganie liny, 
test męskości, możliwość przymierzenia 
pancerzy, przechodzenie przez włócznie  
 
XIĄŻĘCA DRUŻYNA 
Pokazy konne (wg harmonogramu)  
 
 
STRZELANIE Z ŁUKU  pod kierunkiem 
dwukrotnego mistrza świata w łucznictwie 
konnym NORBERTA KOPCZYŃSKIEGO 

 

STOWARZYSZENIE STAROŻYTNIKÓW 
Kuchnia 
Czerpanie papieru i tkactwo 
Warsztat małego archeologa i budowa grodu 
z piasku 
Bursztyniarz  
 
WALHALLA 
INSCENIZACJE HISTORYCZNE 
Pokazy walk (wg harmonogramu) 
Konkursy i zabawy, m.in.: przeciąganie kija, 
ścinanie mieczem główek kapusty,  picie 
piwa z rogu na czas, musztra wojowników  
 
 
PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
Bicie monety oraz  średniowieczne 
skryptorium 
 
Pokaz filmu KRZYŻ I KORONA w reż. 
Zdzisława Cozaca g.  16.00, w namiocie na 
dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego 

 

HARMONOGRAM POKAZU WALK „POD SKARPĄ” 

10:20 – 10:50 Pokaz walk, kręgi honoru, kręgi zdrady: WELES + WALHALLA 
11:30 – 12:30 Pokaz konny – łuczniczy:  DRUŻYNA XIĄŻĘCA 
12:45 – 13:15 Pokaz walk, kręgi honoru, kręgi zdrady: WELES + WALHALLA 
14:00 – 15:00 Pokaz konny – bojowy: DRUŻYNA XIĄŻĘCA 
15:15 – 15:45 Pokaz walk, kręgi honoru, kręgi zdrady: WELES + WALHALLA 
17:30 – 17.50 Pokaz walk, kręgi honoru, kręgi zdrady: WELES + WALHALLA
 


