ATRAKCJE IX FESTIWALU im. D.G. Fahrenheita
SCENA
•

•

•
•

•

•
•
•

Zespół muzyki dawnej Góra Trolla
Zespół Góra Trolla zagra nam najgorętsze utwory muzyki dawnej. Ich twórczość zainspirowana
była okresami wczesnego i późnego średniowiecza oraz renesansem. Będzie to także gratka
dla poliglotów ponieważ członkowie zespołu śpiewają po staronorwesku, staroszwedzku,
starooksytańsku, średnio-wysoko-niemiecku i oczywiście po polsku.
Grupa ImProściej
Zmiksowanie teatru i kabaretu daje całkowicie nową świeżość i mnóstwo dobrej zabawy.
Sztuka improwizacji kolejny raz zagości na naszej festiwalowej scenie. Trójmiejska grupa
ImProściej stworzy na naszych oczach niepowtarzalne skecze „bez przygotowania”. To od
sugestii widzów zależy, jak potoczy się każda zagrana rola, ponieważ nie napisali na tę
okoliczność żadnego scenariusza. Angażując publiczność udowodnią, że przedstawienie nie
jest reżyserowane. Bawią się na scenie, przy okazji dając rozrywkę innym.
Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa św. Jerzego – występ Zespołu Tańca Dawnego
Wybuchowe pokazy EduFun
Będzie się działo!!! Zaprezentujemy Państwu szereg spektakularnych reakcji z wykorzystaniem
ognia, reakcji chemicznych, mrożącego krew w żyłach wściekłego ciekłego azotu.
Patron Festiwalu Daniel Gabriel Fahrenheit
Czyżby najbardziej znany gdańszczanin na świecie? Można się spierać, jednak faktem jest, że
w kilku krajach anglosaskich, w tym Stanach w Stanach Zjednoczonych, dzień w dzień
wymieniane jest jego nazwisko. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że Daniel Gabriel
Fahrenheit urodził się właśnie w Gdańsku i to właśnie tu dokonał jednego ze swych
największych naukowych odkryć – wynalazł termometr rtęciowy. Punkt zerowy skali
wyznaczony został na podstawie najniższej temperatury odnotowanej zimą z 1708 na 1709 rok
w Gdańsku. Na Festiwalu zaprezentujemy jego osobę w pełnej okazałości.
Żywa lekcja historii
Wywiady z zaproszonymi Gośćmi i prezentacja ich stanowisk
Konkursy
O godz. 16:00
PARADA FORMACJI HISTORYCZNYCH I GOŚCI
na trasie Targ Węglowy – Zielona Brama

GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH
GWIAZDA FESTIWALU
Namiestnik chorągwi husarskiej Michał Ruda; Husaria Zamku Gniew, Żółty Regiment Piechoty
Podstawowe informacje o gniewskich uczestnikach Festiwalu.
Do służby staną:
• czterej husarze z dwoma końmi,
• czterej żołnierze autoramentu cudzoziemskiego z działem regimentowym 1,5 funtowym i
dwoma muszkietami.
Przy trawniczku z końmi stanie wiatka z replikami uzbrojenia husarskiego i piechoty, mapy oraz
plansza do gry historycznej z bitwami husarii.
Motywem przewodnim będzie tzw. Wojna Pruska 1626-1629, zwana też wojną o ujście Wisły,
w której istotną rolę odegrał Gdańsk i Gniew. Kampania ta zakończona została zwycięstwem
Polaków pod Trzcianą 1629 i niekorzystnym dla Polski pokojem w Sztumskiej Wsi.
1. Michał Kopczyński – Płatnerz
Nazywa się Michał Kopczyński i zajmuje się płatnerstwem i kowalstwem.
Podczas Festiwalu, wraz z żoną Tatianą, zaprezentuje Państwu własnoręcznie wykonane
zbroje, hełmy, miecze oraz inne elementy rycerskiego wyposażenia. Poza tym przeprowadzi
interaktywny pokaz kowalstwa.
Będzie można, pod jego okiem, wziąć do ręki młotek i spróbować swoich sił jako prawdziwy
kowal :) Podczas pokazu opowie uczestnikom o historii kowalstwa i płatnerstwa.
2. Drużyna Grodu Dębogórze
Są grupą odtwarzającą zwyczaje i tradycje słowian i wikingów od VII do IX wieku. Przy ich
stoisku będzie można poznać uzbrojenie wczesnośredniowieczne oraz ciekawe warsztaty z
wyplatania kolczug czy rymarstwa.
Głównym celem drużyny jest odbudowa grodziska wczesnośredniowiecznego, które
znajdowało się na terenie dzisiejszego Dębogórza.
3. Rycerska Szkoła Jazdy Konnej
Rycerska Szkoła Jazdy Konnej to grupa zajmująca się rekonstrukcją konnych formacji z okresu
średniowiecza. Kładą nacisk przede wszystkim na pracę z koniem jako podstawę działalności.
Oprócz tego odtwarzają uzbrojenie i funkcjonowanie pocztu rycerskiego z początku XV wieku
oraz drużyny wczesnośredniowiecznej. Trenują fechtunek i łucznictwo zarówno pieszo jak i
konno.
Goście będą mogli zobaczyć średniowieczne uzbrojenie zaczepne jak i opancerzenie. Każdy
będzie mógł przymierzyć replikę średniowiecznego hełmu czy wziąć do ręki miecz albo topór.
Można będzie porozmawiać na tematy związane z uzbrojeniem z okresu i zweryfikować
zasłyszane gdzieś ciekawostki na temat szeroko pojętego średniowiecza.

4. Rebellium Gdańsk - Fechtunek Historyczny
Rebellium Gdańsk - Fechtunek Historyczny – odtwórstwem traktatów szermierczych autorstwa
mistrzów fechtunku, żyjących w czasach średniowiecza oraz renesansu. Członkowie grupy
Rebellium specjalizują się w walce mieczem długim, włócznią, halabardą, sztyletem oraz
kordem i puklerzem.
Dla dzieci przygotują warsztat fechtunku przy użyciu bezpiecznej broni treningowej.
Na ich stoisku będzie można również zapisać się do grup treningowych oraz otrzymać materiały
informacyjne.
5. Gdańska Rota Mieszczańska
Są grupą rekonstruktorów z Gdańska. Zrzeszają osoby zainteresowane rekonstrukcją okresu
średniowiecza, koncentrując się na przełomie XIV i XV wieku.
Stawiają na odtwarzanie i upowszechnianie kultury materialnej mieszkańców Gdańska w tym
okresie, ale także na dawnych rzemiosłach i praktykach życia codziennego.
Podczas festiwalu zaprezentują uzbrojenie Gdańskiej straży miejskiej oraz przeprowadzą żywą
lekcję historii!
6. Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej Biały Orzeł
Grupa zajmuje się propagowaniem tradycji polskiej piechoty z XVIII w. Starają się odtworzyć
wygląd żołnierzy piechoty koronnej z wybranych regimentów armii Rzeczypospolitej za
panowania Augusta II, Augusta III oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawią
Państwu umundurowanie piechura z XVIII wieku wraz z komentarzem oraz zaprezentują
elementy ówczesnej musztry.
7. Muzeum Saperskie EXPLOSIVE
Muzeum Saperskie EXPLOSIVE jest efektem ponad 20 lat pracy saperskiej i wymiany
eksponatów z innymi firmami i grupami o podobnym profilu działania, pracujących na terenie
całej Europy. Pasja właścicieli pozwoliła na stworzenie początkowo kolekcji, a następnie
muzeum o bardzo ciekawej tematyce obejmującej zakres od sprzętu saperskiego po różnego
typu amunicję, bomby, miny itp. Ich ekspozycje są kierowane także do pasjonatów zajmujących
się tematyką historyczną i militarną.
Muzeum zaprezentuje kopię rakiety „V-2” oraz namiot z przykładowymi eksponatami z
Muzeum Saperskiego, jak miny, pociski, granaty moździerzowe i ręczne, które znajdowane są
przez saperów w Polsce i na świecie"
8. Gdyński Szwadron Krakusów
Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie i kontynuacja tradycji oręża polskiego a w
szczególności: Gdyńskiego Szwadronu Krakusów, który działał w latach 30. XX wieku, który
wziął chlubny udział w walkach Lądowej Obrony Wybrzeża w dniach 01 - 19.09.1939 r.
Będzie można usłyszeć niesamowite historie związane ze szwadronem a także obejrzeć
umundurowanie i uzbrojenie kawalerzystów.
9. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Fort
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Fort powstało w celu możliwie najszerszej
integracji środowisk rekonstrukcyjnych na pomorzu. Aktualnie zrzesza członków różnych
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organizacji i grup.Łączy ich zamiłowanie do historii, chęć przekazywania wiedzy i umiejętności
w atrakcyjny sposób.
Przy ich stanowisku będzie można obejrzeć baterię przeciwlotniczą a także uzbrojenie i
mundury z II Wojny Światowej.
Hell On Wheels
Grupa zajmuje się odtwarzaniem wojsk amerykańskich z okresu II Wojny Światowej. Posiadają
ogromną flotę pojazdów od najmniejszych motocykli po czołg Sherman. Podczas festiwalu
zaprezentują kultowe samochody terenowe, które znamy z filmów wojennych. Oprócz tego
przedstawią także uzbrojenie i umundurowanie z okresu.
Gdańska Szkoła Fechtunku Bractwa św. Jerzego
Tańce pochodzenia celtyckiego: szkockie, irlandzkie, bretońskie, branle, oraz tańce tzw.
dworskie to to, co kochają. Nazwa zespołu DUIL oznacza z celtyckiego Żywioły, łącząc w sobie
temperament i żywiołowość ognia, cichy kojący poszum wody, szeroką panoramę ziemi i
uduchowiony, ponadczasowy ogrom powietrznej przestrzeni. Tyle pozornej sprzeczności
złączonej w jedno- w miłość do tańca i chęć przekazywania tego zamiłowania innym.
Grupa zaprezentuje pokazy tańców dawnych oraz poprowadzi ich warsztaty dla chętnych.
Polish Garrison 501st Legion - Pomeranian Squad
Propagują zainteresowanie Gwiezdnymi Wojnami w Polsce, pomagają i doradzają w tworzeniu
profesjonalnych kostiumów z gwiezdnej sagi oraz udzielają się charytatywnie - wspierają
rozwój lokalnych społeczności i angażują się w akcje dobroczynne. Wychodzi na to, że
Imperium Galaktyczne wcale nie jest takie złe!
Leszek Supiński - Kowal Oliwski
Kowalstwo artystyczne ma we krwi. Zobaczymy na własne oczy, jak za sprawą temperatury i
niesamowitych umiejętności człowieka żelazne pręty wiją się jak węże, a zwykłe formy
przyjmują niesamowite kształty. Mistrzowie kowalstwa, jak co roku, kuć będą na żywo. Każdy
z Państwa będzie mógł spróbować swoich sił przy stanowisku, które charakteryzuje wysoka
temperatura, czerwień i huk kowalskich młotów. Warsztat kowalstwa artystycznego – kucie
dawnego oręża.
Joanna Orlikowska - Hand Made Lampwork Beads & Jewellery
Zapraszamy na niesamowite pokazy tworzenia biżuterii techniką lampwork. To niszowa sztuka
wypalania w wysokiej temperaturze bajecznie kolorowych koralików, z których w efekcie
powstaje niepowtarzalna biżuteria. Stanowisko na pewno zapadnie w pamięć, ponieważ
będzie można zobaczyć cały proces tworzenia na własne oczy.
Kipi Samba
Wszystkich zainteresowanych prawdziwe gorącymi rytmami prosto z Brazylii zapraszamy na
warsztaty bębniarskie, które poprowadzi grupa Kipi Samba. Ich historia sięga 2009 roku i
zrzesza przyjaciół z trójmiasta zafascynowanych również muzyką Afrykańską i
Południowoamerykańską.
O godzinie 15:00 zapraszamy pod scenę w celu wysłuchania krótkiego koncertu. Kipi Samba
podniesie nam temperaturę podczas krótkiego koncertu.

STREFA EDUKACYJNA
1. Maszyny Proste i Niesamowite konstrukcje
Zobacz za pomocą jakich maszyn prostych powstawały budowle w dawnych czasach. Stwórz
własny mu i przekonaj się czy wytrzyma siłę naszej katapulty!
Poznaj zasady działania równi pochyłych, dowiedz się, czym jest efekt Magnusa, przekonaj, jak
to możliwe, aby stożek wędrował do góry, zamiast w dół.
2. Kraina Lodu
Zamrażamy kwiaty, owoce a czasem nawet rączki! Pokazujemy unoszące się przedmioty,
azotowe chmury! Temperatura może być i jest fascynująca!
3. Eliksiry Alchemika
Drogowe światła, wstrząśnięty błękit, alchemiczny sok z kapusty, zaginiona woda… sporządź z
nami alchemiczne mikstury, i przekonaj, że chemia jest fascynująca, zarówno dzisiejsza, jak i ta
z przeszłości.
4. Piasek Magika
Co znaczy słowo: hydrofobowy? Na naszym warsztacie dowiemy się, dlaczego jedne materiały
wchłaniają wodę, a inne nie. Uczestnicy stworzą swój najprawdziwszy kinetyczny piasek,
którym można formułować niesamowite kształty!
5. Dukat Fahrenheita
Własnoręcznie wybij swój pamiątkowy, festiwalowy dukat.
6. Warsztaty zielarskie
Na starym pergaminie odnajdujemy przepisy leczniczych ziół i przypraw. Mając do dyspozycji
m.in. czosnek, wanilię, lawendę sporządzamy mieszanki, oraz uczymy, jak je przechowywać.

STREFA MALUCHA
1.
2.
3.
4.
5.

Wielkie Bańki Mydlane
Wielka zjeżdżalnia – Naukowiec
Trampolina – Kukurydze
Dmuchaniec – Mega Dart
Warsztaty konstruktorskie

A. WYSTAWA - FORTYFIKACJE GDAŃSKA
•
•
•

Wystawa plansz prezentujących Gdańsk na przestrzeni wieków
Prezentacja Patrona Festiwalu Temperatury – Daniela Gabriela Fahrenheita
Prezentacja Wielkiego Gdańszczanina HANS STRAKOWSKI – budowniczy fortyfikacji miejskich

