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Program XV Festiwalu Słowian i Wikingów 
 

PIĄTEK 31.07.2009 
 

11.00 -  Korowód uczestników, otwarcie Festiwalu oraz przedstawienie grup i prezentacja 

okrętów  

Jak co roku, punktem rozpoczynającym Festiwal będzie korowód wszystkich uczestników. 

Rozpoczęcie się on pod Kościołem Św. . Mikołaja i przez Rynek Wolina poprowadzi na 

wyspę, aby uroczyście  rozpocząć XIV Festiwal Słowian i Wikingów. Zaprezentowane 

zostaną grupy wojów i rzemieślników. Przemarszowi towarzyszyć będą grupy muzyczno-

taneczne z różnych krajów Europy. W czasie ceremonii powitania wręczona zostanie nagroda 

dla zwycięskiej załogi regat replik dawnych łodzi organizowanych na trasie Wolin-Kamień 

Pomorski-Wolin. 

 

12.00 - 19.00 - Prezentacja wczesnośredniowiecznych rzemiosł, kuchni i obozu Słowian 

i wikingów. 

Wszyscy rzemieślnicy przybyli na Festiwal przedstawiają swoje wczesnośredniowieczne 

zawody. Można nie tylko podpatrzeć jak w dawnych czasach np. lepiono garnki, ale samemu 

usiąść za kołem garncarskim i wykonać własnoręcznie replikę naczynia. Inne prezentacje to: 

tkactwo, produkcja wiaderek z 

korybursztynnictwo,snycerstwo,drogownictwo,skórnictwo,wikliniarstwo,młynarstwo,bicie 

monet, wytop żelaza, szycie książek, warzenie soli, produkcja witraży i in. 
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12.00 – 19.00 Wczesnośredniowieczne gry i zabawy oraz występy grup muzyki dawnej. Przez 

cały czas trwania Festiwalu będą się odbywać gry, zabawy i konkursy, zarówno dla dzieci, jak 

i dorosłych. Dźwięki muzyki dawnej także będą umilały czas w ciągu tych trzech dni.  

 

12.00 - Obrzęd ognia 

Na zakończenie uroczystości powitania gości zostanie rozpalony ogień, przy użyciu świdra 

ogniowego. Zostanie on rozniesiony do wszystkich chat i obozowisk festiwalowych. 

 

12.30 - Wyścigi słowiańskich i wikińskich okrętów.  

Repliki wczesnośredniowiecznych łodzi są stałym elementem Festiwalu. 

 

13.00 - Przyjęcie do Wspólnoty. Ceremonia odbędzie się na podstawie przekazów 

historycznych o takich wydarzeniach – Czcibor z Drużyny Słowian i Wikingów 

GOLĘSZYCE 

 

13.30 - Bieg Wojownika 

Cykl konkurencji sprawnościowych, nie tylko dla wojów  

 

14.00 - Postrzyżyny - Czcibor z Drużyny Słowian i Wikingów GOLĘSZYCE oraz Darek 

Chereziński 

 

15.00 - KONFLIKT SŁOWIAN I WIKINGÓW – PRZYSIĘGI NA WIECU PERUNA, 

MIECZ I NARAMIENNIK ZE STRONY SŁOWIAN NA RĘKĘ WYZWOLONEGO 

NIEWOLNIKA I BOGÓW ZE STRONY WIKINGÓW 

 

16.00 - Wróżba przed Bitwą – Bitwa Słowian i Wikingów 

 

 

Na polu bitwy rozgrywać się będą  walki między dwoma obozami wojów. Weźmie w nich 

udział około 400 uczestników. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona 

słabszą wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. 

 

17.00 - TARG NIEWOLNIKÓW I RYTUAŁ WYZWOLENIE NIEWOLNIKA – wg. PRAW 

FRAKOŃSKICH – Darek i Lutom 

 

17.30 - WYROCZNIA RUNICZNA I RYTUAŁ NYD – ZAWIESZENIE KOŃSKIEJ 

CZASZKI – NA MOTYWACH SAGI O SPALONYM NAJLU – Darek, Mohort i Drużyna 

Świątynna. 

 

18.00 - Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga.  Każda grupa 

chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla 

uczestników Festiwalu, ale ma ona charakter pokazu i prezentacji sposobów walki. 

18.00 - Słowiański Obrzęd Zaślubin (Swaćba). Ceremonia odbędzie się na podstawie 

przekazów historycznych o takich wydarzeniach – Czcibor z Drużyny Słowian i Wikingów 

GOLĘSZYCE Radbor 

 

19.00 - WIEC- KARA ZA ZDRADĘ I TCHÓRZOSTWO – wg. PRAW FROSTATHINGU I 

PRAW FRAKOŃSKICH – Darek i Nordelag 

 

19.30 - Ceremonia ślubu słowiańskiego i występy grup muzycznych  
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Ceremonia odbędzie się na podstawie przekazów historycznych o tych wydarzeniach. 

 

20.00 - Pogrzeb poległego setnika – Bielska Drużyna Najemna 

 

SOBOTA 01.08.2009 
 

10.00 -  20.00 – Prezentacja wczesnośredniowiecznych rzemiosł, kuchni oraz obozu Słowian 

Wikingów  

Wszyscy rzemieślnicy przybyli na Festiwal przedstawiają swoje wczesnośredniowieczne 

zawody. Można nie tylko podpatrzeć jak w dawnych czasach Np. lepiono garnki ,ale samemu 

usiąść za kołem garncarskim i wykonać własnoręcznie replikę naczynia. Inne prezentacje to: 

tkactwo, produkcja wiaderek 

z kory,jubilerstwo,bursztynnictwo,snycerstwo,drogownictwo,skórnictwo,wikliniarstwo,młyna

rstwo,bicie monet, wytop żelaza, szycie książek, warzenie soli, produkcja witraży i in. 

 

10.00  - 20.00 Wczesnośredniowieczne gry i zabawy oraz występy grup muzyki dawnej . 

Przez cały czas trwania Festiwalu będą się odbywać  gry, zabawy i konkursy, zarówno dla 

dzieci, jak i dorosłych. Dźwięki muzyki dawnej także będą umilały czas w ciągu tych trzech 

dni… 

 

10.00 OLAV TRYGVASON CHCI NORWEGIĘ – FOROTATHING I THING W 

ROGOLAND- ZŁOŻENIE OFIARY Z BONDIES PÓŁNOCY  ODYNOWI – Darek i  

Kohort, Drużyna Grodu Trygława 

 

11.00 - Bitwa morska  

 

12.00   Sąd, Mir Świątynny i Hólmgang wg. Kormakssaga, Svarfdaelasaga, Egils saga 

Skallagrimssona – Drużyna Słowian i Wikingów FELAG EIFORR 

 

13.00  - Turniej walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga  

rozstrzygnięcie turnieju i wręczanie nagrody. 

 

14.00  - Targ niewolników  

Kroniki, mówią o Słowianach jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę. 

Będzie, na co popatrzeć, a i wojna, zdatnego do pracy zakupić  

 

15.00 – Wiec – Drużyna Słowian i Wikingów Nordelag 

 

 

16.00 – Wróżba z koniem i włóczniami wg. Thietmara (ks. VI, rozdz. 24) Bractwo 

Wojowników KRUKI, Drużyna słowian i Wikingów GOLĘSZYCE oraz Grupa 

Rekonstrukcji Historycznych ZMER 

 

16.00 - Bitwa Słowian  i Wikingów 

Na polu bitwy rozgrywać będą się walki między dwoma  obozami wojów. Weźmie w nich 

udział około 400 uczestników. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona 

słabszy wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. 

 

17.00 - Występy grupy tanecznej  i nauka tańca  
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18.00 - Konkurs na przedstawienie sagi wikińskiej lub legendy słowiańskiej  

Każda grupa będzie mogła zaprezentować w formie krótkiego (10min) przedstawienia 

wybrany przez siebie mit. Sposób przedstawiania jest dowolny: wiersz, proza, pantomima . 

Uczestnicy zostaną poinformowani wcześniej o tym konkursie. 

 

19.00  -  OTTO CHCI HARALDA SINOZĘBNEGO – PRÓBA ŻELAZA BISKUPA 

POPPO- Darek i Mohort  

 

20.00 - HARALD SINOZĘBNY NAKAZUJE CHRZEST JARLOWI HAKONOWI A TEN 

GDYODPŁYWA ŁODZIĄ ODRZUCA CHRZEŚCIJAŃSTWO – Darek, Mohort, Drużyna 

Świątynna i potrzebna obsługa łodzi 

 

 

NIEDZIELA 02.08.2009 
 

10.00 -18.00 - Prezentacja wczesnośredniowiecznych rzemiosł, kuchni i obozu Słowian i 

wikingów. 

Wszyscy rzemieślnicy przybyli na Festiwal przedstawiają swoje wczesnośredniowieczne 

zawody. Można nie tylko podpatrzeć jak w dawnych czasach Np. lepiono garnki, ale samemu 

usiąść za kołem garncarskim i wykonać własnoręcznie replikę naczynia. Inne prezentacje to: 

tkactwo, produkcja wiaderek z 

kory,jubilerstwo,bursztynnictwo,snycerstwo,drogownictwo,skórnictwo,wikliniarstwo,młynars

two,bicie monet, wytop żelaza, szycie książek, warzenie soli, produkcja witraży i in. 

 

10.00 - 18.00 - Wczesnośredniowieczne gry i zabawy oraz występy grup muzyki dawnej .  

Przez cały czas trwania Festiwalu będą się odbywać  gry, zabawy i konkursy, zarówno dla 

dzieci, jak i dorosłych. Dźwięki muzyki dawnej także będą umilały czas w ciągu tych trzech 

dni… 

 

11.00 -  Występy grupy tanecznej i nauka tańca  

 

12.00 – POJMANIE MISJONARZA PRZEZ POMORZAN I ODBICIE GO PRZEZ 

MAZOWSZAN – WG GALA ANONIMA – Mohort  

 

13.00 - Pokaz sił słowiańskich i wikińskich okrętów  

Wszystkie repliki wczesnośredniowiecznych łodzi wezmą udział w konkursie przeciągania 

liny. Zasady takie jak zazwyczaj, ale łodzie rzecz wiadoma, muszą się siłować na wodzie. 

Część załogi wiosłuje, a reszta ciągnie liny. 

 

14.00  - „ PRÓBA WĘŻA” – WG. HEMISKRINGLA - Darek 

 

14.00 - Konkurs na najdostojniejszą wikińską brodę. Jest to konkurs otwarty,  

w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, 

uczesanie i inne ozdoby brody, a Jury będzie się składać wyłącznie z Pań zwiedzających 

Festiwal. 

  

15.00 - WIEC – WYBÓR WŁADCY ( JEDEN WŁADCA , JEDEN BÓG,  

WIEC –WIELU BOGÓW) 

 

15.00 - Najazd  na Świątynię – na motywach Żywotu św. Ottona z Bambergu wg. Ebbona ks. 
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III rozdz. I oraz Helmolda ks. I rozdz. 84 – Bractwo Wojowników Wataha  

 

16.00 - Bitwa Słowian i Wikingów  

Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Weźmie w nich 

udział około 400 uczestników. Waleczniejsza i bardziej zapewniona w boju armia pokona 

słabszy wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja. 

 

17.00 - „ CHRZEST POGAN” – WG OTTONA Z BAMBERGU – Lutom i Mohort 

 

18.00 - Występ grupy muzyki dawnej.  
 


