W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie
życia bez pieniędzy. Płacimy nimi bieżące
rachunki, kupujemy żywność, opłacamy usługi.
CZY TAK BYŁO W PRZESZŁOŚCI?
Serdecznie zapraszamy na XXIV Festyn Archeologiczny pod
tytułem „Archeomarket . Od w ymiany po stragany”, podczas
którego odpowiemy na powyższe pytania. Pokażemy Wam, jak
rozwijał się handel od epoki kamienia, przez epokę brązu, epokę
żelaza, po wczesne średniowiecze, a więc przez długie tysiąclecia,
kiedy Europa była zamieszkana prze różnorodne ludy, które wypracowały różne sposoby zaspokajania swoich potrzeb. Zaprezentujemy wymianę „towar za towar”, opowiemy o tym, gdzie i kiedy
pojawiły się pierwsze monety, przybliżymy przebieg szlaków handlowych, które od tysięcy lat funkcjonowały lokalnie i dalekosiężnie.
Pokażemy wymianę dyplomatycznych darów między europejskimi władcami. Wreszcie postaramy się zaprezentować wymianę
idei, które miały znaczący wpływ
na rozwój gospodarczy i kulturowy
dawnych
mieszkańców
Starego Kontynentu.

Przez dziewięć dni Muzeum będzie tętnić życiem. Nasze
rekonstrukcje wypełnią mieszkańcy, a dodatkową atrakcją
będą inscenizacje, m.in. połączone z walkami wojowników.
Sam Mieszko I stanie przed młodym cesarzem Ottonem III
i podaruje mu niezwykły dar w postaci wielbłąda. Zostanie
otwarty „Archeomarket”, gdzie prezentowane będą wzorowane na
zabytkach towary. W naszej „galerii” nie zabraknie kina z filmami
o tematyce archeologicznej i historycznej oraz strefy zabaw
z dawnymi grami i zabawami. Ponadto odbywać się będą
wykłady popularnonaukowe, prezentacje dawnych rzemiosł,
koncerty muzyczne, warsztaty tańca oraz pokazy i degustacje
dawnej kuchni. W pawilonie muzealnym można będzie zwiedzać
towarzyszącą Festynowi wystawę „Od wymiany po stragany”, czyli
kompendium wiedzy na temat historii handlu w Europie
od epoki kamienia po wczesne średniowiecze,
szczególnie na terenach dzisiejszej Polski.

CO
NOWEGO
W TYM
ROKU...?

Obozowisko łowców i zbieraczy epoki kamienia
Osada pierwszych rolników
Dwie odmienne, żyjące obok siebie społeczności mezolitycznych łowców i zbieraczy oraz pierwszych rolników spotkają się
w celu wymiany dóbr. W Obozowisku łowców i zbieraczy
z importowanych surowców krzemiennych wytwarzane będą
najstarsze typy narzędzi. Z bursztynu i muszli powstaną prestiżowe przedmioty. Mieszkańcy Osady pierwszych rolników
omówią najstarsze wozy. Opowiedzą także o miedzi, pierwszym
znanym metalu, oraz jej znaczeniu w kontaktach dalekosiężnych. W neolitycznej kuchni pokażemy nowości, które pojawiły się w tym okresie w codziennym jadłospisie.

Osada obronna ludności kultury łużyckiej
Z dalekiego południa do osady obronnej zawędruje obwoźny kupiec. Wóz, którym przyjedzie,
wypełniony zostanie trudno dostępnymi dla
mieszkańców osiedla towarami, w tym: solą,
szklanymi paciorkami, bursztynem oraz
przedmiotami z cennego metalu – brązu. Aby zdobyć te „egzotyczne” przedmioty mieszkańcy osiedla przygotują:
tkaniny, kosze wiklinowe, wyroby
z poroża i kości zwierzęcych. Na
placu, na terenie osady odbywać
się będzie targ zwierzęcy.

I tutaj nie zabraknie ciekawych warsztatów i zabaw, takich jak
wykonywanie ozdób na wzór oryginalnych znalezisk archeologicznych czy zabawy z obróbką bursztynu.

Wioska wczesnopiastowska
Zamieszkiwana przez rolników i rzemieślników Wioska
wczesnopiastowska stanie się miejscem wymiany płodów
rolnych i rękodzieła. Na niewielkim targowisku znajdą się
zboża, warzywa i owoce, które jedzono we wczesnym
średniowieczu oraz zwierzęta hodowane w tym okresie.
Kowale kuć będą żelazo, snycerze produkować drewniane łyżki
i misy. Garncarze ulepią małe i duże naczynia, a złotnicy odleją
w ceramicznych formach elementy biżuterii. Zaprezentowane
zostaną stroje, tkaniny oraz naturalne barwniki, które
w tym okresie sprowadzane były z odległych krain. Jedna
z chat zamieszkana zostanie przez mincerza, który opowie
o wczesnośredniowiecznych sposobach płatności jak
i pierwszych polskich monetach.
W bliskim sąsiedztwie Wioski wczesnopiastowskiej,
przy punkcie poboru ceł, stacjonować będą
wczesnośredniowieczni wojownicy. Tutaj też
znajdzie się przydrożna karczma, gdzie
kucharze przygotują strawę dla
zmęczonych wędrowców!

Starożytne cywilizacje
Przenieś się do świata starożytnego
Rzymu. Zobacz, jak przebiegały walki
gladiatorów, jak wyglądał obóz legionistów
oraz jak wytapiano żelazo w dymarkach.
Z Wiecznego Miasta po bursztyn bałtycki
wyruszy ekspedycja, która zakończona
zostanie wielkimi igrzyskami na cześć
cesarza Nerona i cesarzowej Poppei.

Archeomarket
Nasz market to miejsce, gdzie najcenniejszym towarem
jest wiedza i to na nią będą największe promocje. Za
pomocą współczesnych technologii, z dużą dawką
świetnej zabawy i dobrego humoru przekażemy wiedzę
z zakresu najdawniejszej historii handlu europejskiego.
Niczym we współczesnej galerii handlowej zaprezentujemy
wzorowane na zabytkach archeologicznych i źródłach
historycznych towary. W marketowym kinie wyemitujemy
edukacyjne seanse filmowe. Na scenie przeprowadzimy
interaktywne prezentacje popularnonaukowe oraz
spotkania z ciekawymi osobistościami festynu. Pokażemy
relacje na żywo z przydrożnej karczmy, gdzie kucharze
gotować będą potrawy oparte na historycznych
recepturach. Nie zabraknie także konkursów z nagrodami,
a w strefie zabaw chętni wezmą
udział w licznych grach,
w które można bawić się
zarówno zespołowo
jak i indywidualnie.

Inscenizacje

Rzymska wyprawa
po bursztyn
Wybierzesz się z nami na
wyprawę po bursztyn! Wędrować będziemy ze starożytnego
Rzymu na Półwysep Sambijski,
w towarzystwie rzymskiego
urzędnika i w eskorcie legionistów. Pomyślnie wykonaną misję
uczcimy igrzyskami gladiatorów
wyprawionych na cześć cesarza
Nerona i jego małżonki Poppei.

Targ niewolników
Odwiedź jeden z największych
targów odbywających się we
wczesnym średniowieczu. Spotkasz na nim kupców z odległych krain handlujących luksusowymi towarami oraz ludźmi.
Zanim jednak wystawią swe towary odbędzie się walka, w trakcie której wojownicy pomogą im
w pojmaniu niewolników.

Wymiana darów między wielkimi władcami
Mieszko I był niezwykle biegłym dyplomatą. Na zjeździe
w Kwedlinburgu podarował młodemu cesarzowi Niemiec, Ottonowi III,
wielbłąda. Dowiedz się, dlaczego Mieszko I wybrał taki prezent i skąd
wielbłąd znalazł się na polskiej ziemi przed tysiącem lat! Inscenizacja
poprzedzona zostanie walką wojowników na polu bitwy, z którego
wyruszy książęcy orszak z darami.

PUNKTY
EDUKACYJNE
Na czas Festynu przygotowane
zostaną punkty edukacyjne, gdzie
będzie można posłuchać i poczytać
o sposobach badania przez archeologów
najstarszych
przejawów wymiany, jak i transportowania surowców, o idei
i potrzebie użytkowania wytworów z importowanych surowców,
a także o losach drewnianych konstrukcji z przełomu epok brązu
i żelaza, które odkryto w czasie wykopalisk w Biskupinie.

Bilet normalny
18 zł

BILETY
WSTĘPU

Bilet ulgowy
(uczniowie, studenci, emeryci, renciści)
12 zł
Bilet rodzinny 2+2
12 zł/os.
Opiekun grupy
(1 na 15 dzieci)
wstęp wolny
Dzieci do lat 6
wstęp wolny
Osoby niepełnosprawne
(wraz z opiekunem)
1zł/os.

WKRÓTCE

ruszy przedsprzedaż
biletów online!

Śledź naszą
stronę internetową
www.biskupin.pl

Karta Dużej Rodziny
bilet normalny 12 zł
bilet ulgowy 8 zł

ZWIERZĘTA

Swojego pupila możecie wporowadzić na teren
Rezerwatu bezpłatnie. Prosimy, abyście pamiętali,
że zwierzęta muszą być na smyczy!

DOJAZD DO MUZEUM

Biskupin położony jest 5 km na wschód od drogi 5 ,
biegnącej przez Poznań, Gniezno, Żnin i Bydgoszcz
do Gdańska, 10 km na południe od Żnina.

PARKING

W Muzeum oraz w najbliższej
okolicy parkingi są płatne. Na
naszym muzealnym parkingu
opłata za samochód wynosi 5zł,
bus 15zł, zaś za autokar 30zł.

Za parking zapłacicie
tylko gotówką!

KILKA WSKAZÓWEK

Przed wyjazdem do Biskupina sprawdźcie pogodę.
Jeżeli zapowiadane są opady deszczu, zabierzcie ze
sobą PARASOL lub pelerynkę przeciwdeszczową. Będąc
na otwartej przestrzeni nie zawsze zdążycie schować
się pod zadaszenie!
Drogi są u nas głównie piaszczyste, dlatego
zadbajcie o WYGODNE OBUWIE. Wiele jest też miejsc
o nierównym podłożu (na terenie rekonstrukcji, na
przykład we wnętrzach chat) - w nieodpowiednich
butach łatwo o uraz!
Przygotujcie GOTÓWKĘ! O ile za bilety zapłacicie kartą,
tak nie u każdego rzemieślnika, czy nie w każdym
punkcie z gastronomią będzie taka możliwość. Na
terenie naszego Rezerwatu nie ma bankomatu.
Najbliższy bankomat jest w Gąsawie (ok. 3km
od Rezerwatu), a i tam zdarza się, że w czasie Festynu
szybko kończy się gotówka.

Jeżeli szukać będziecie TOALET, możecie skorzystać
z nich nieopodal przystani statku „Diabeł Wenecki” lub
przy piecach chlebowych przy pawilonie muzealnym.
Toaleta znajduje się także w małym budynku przy
parkingu, w Centrum obsługi ruchu turystycznego
oraz w Pawilonie muzealnym (z boku budynku).
Rekonstrukcję Osady obronnej ludności kultury
łużyckiej możecie też podziwiać od strony jeziora!
Możecie popłynąć w REJS naszym statkiem
wycieczkowym „Diabeł Wenecki”. Niezapomniany też
będzie rejs rekonstrukcją łodzi słowiańskiej „Freya”.
Uważnie słuchajcie komunikatów nadawanych
przez
RADIOWĘZEŁ. Przez niego informujemy
o zgubach oraz o wszelkich zmianach w programie,
które mogą mieć miejsce, jeżeli popsuje się pogoda.
Ze względu na szczególny charakter Muzeum
poruszanie się po terenie Rezerwatu archeologicznego
może być utrudnione dla osób niepełnosprawnych,
co wynika ze specyfiki rekonstrukcji pradziejowych
i wczesnośredniowiecznych osiedli. O UDOGODNIENIACH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wprowadzonych w naszym
Muzeum przeczytacie obszerniej na naszej stronie
internetowej, w zakładce „dla zwiedzających”.

Nie zapomnijcie zabrać dobrego humoru! Zapoznajcie
się przed przyjazdem z programem imprezy,
a nie umknie Wam żadna interesująca Was atrakcja!
Bez trudu znajdziecie też miejsce gdzie zjecie
pyszny obiad oraz deser, a także wypijecie gorącą
kawę lub herbatę.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIECIE
SIĘ DOBRZE BAWIĆ!
DO ZOBACZENIA W BISKUPINIE!

pon.-pt. w godzinach 10.00 - 17.00
sb.-nd. w godzinach 10.00-18.00

MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
Biskupin 3
88-410 Gąsawa
gm. Gąsawa,
pow. żniński

Kasa Muzeum:

tel: [52] 30 25 055
kasa@biskupin.pl

www.biskupin.pl

