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Muzeum w Chrzanowie im. I. i M. Mazarakich
i LGD „Partnerstwo na Jurze”  

we współpracy z
Andegaweńskim Pocztem Najemnym

zapraszają na 

II Sredniowieczny Jarmark Mikołajski
26 maja 2013 roku

w godzinach od 9.00 do 20.00
na terenie parku w Chrzanowie-Kościelcu

PROGRAM:
Godz.   9.00  –  otwarcie obozowiska  Andegaweńskiego Pocztu Najemnego (Park w Kościelcu)
Godz.   9.30  –  otwarcie Szkoły Rycerskiej i Klasztornej. Prezentacja atrakcji oczekujących na wszystkich chętnych  
    w obozie rycerskim i szkole klasztornej
Godz. 10.00 –  przemarsz z Rynku w kierunku Kościelca barwnego korowodu uczestników Jarmarku ulicami miasta.  
    Andegaweński  Poczet Najemny, Piotr Ligęza, orszak królewski na czele z parą królewska Jadwigą  
    i Władysławem Jagiełło z Zespołu Szkół nr 3 w Chrzanowie oraz wszyscy chętni mieszkańcy. 
    Trasa przemarszu: Rynek, ul. 29 Listopada, Park w Kościelcu
Godz. 10.30  –  oficjalne rozpoczęcie II Średniowiecznego Jarmarku Mikołajskiego, przekazanie kluczy do miasta   
    przez burmistrza miasta Chrzanowa Piotrowi Ligęzie – właścicielowi dóbr
Godz. 11.00 –   rozpoczęcie turnieju rycerskiego; rozpoczęcie turnieju łuczniczego; pierwszy mecz turnieju 
    średniowiecznej piłki
Godz. 12.00 –  rozpoczęcie  gry terenowej o „Skarb Ścibora Balingenusa”;  prezentacja warsztatu mincerza; 
    prezentacja warsztatu bednarza
Godz. 13.30  –  prezentacja tańców dworskich, , dworskich zwyczajów, scenka pt. „Ach te białogłowy”, prowadzone   
    będą warsztaty  tańca dawnego
Godz. 14.00  –  druga odsłona turnieju średniowiecznej piłki; pokaz i prezentacja jak to było w kuźni średniowiecznej;
    warsztaty zielarstwa, prezentacja warsztatu łyżkarza; prezentacja warsztatu garncarza
Godz. 15.00   – trzecia odsłona turnieju średniowiecznej piłki; warsztaty tańca dawnego; warsztaty sukiennicze
Godz. 17.30  – finałowa walka turnieju rycerskiego; finał turnieju piłki średniowiecznej
Godz. 19.00   – walna bitwa pomiędzy zwaśnionymi rodami 
Godz. 20.00  – ogłoszenie zwycięzców turniejów; zakończenie Jarmarku; zamknięcie obozowiska i pożegnanie 
    uczestników

Ponadto w programie:
Obóz rycerski dostępny dla odwiedzających Jarmark; Szkoła Rycerska, gdzie pod okiem zbrojnych Andegaweńskich, dzieci mogą brać udział w zabawach 
zręcznościowych; Szkoła Klasztorna gdzie zgłębić będzie można naukę pisania piórem i iluminowania, czerpania papieru; tor łuczniczy dla najmłodszych; 

kram z produktami wszelkiej maści; mincerz – możliwość płukania złota, wybicia monety jarmarcznej.  Ponadto wiele niespodzianek oraz atrakcji.

Zacnych Biesiadników zaprasza serdecznie do nabycia jadła Restauracja ESTER z Krakowa

Burmistrz Chrzanowa

Patronat medialny:Organizatorzy: Patronat honorowy:Partner: Sponsorzy:

FIRMA USLUG 
AGROTECHNICZNYCH

Bohdan Januszek
OLKUSZ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie. Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjono-
wanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.


