Gmina Morzeszczyn

Festiwal Historyczny Vivat Vasa
Przed nami XIX edycja Vivat Vasa! W weekend 7-9 sierpnia w Gniewie spodziewać się należy
brawurowych szarż husarii, intensywnego ostrzału muszkietów i artylerii oraz zaciętych starć
piechoty a także jarmarcznego zgiełku, kramów ze staropolskim jadłem i rzemieślniczej mądrości. A
to wszystko podczas Festiwalu Historycznego Vivat Vasa!, którego punktem kulminacyjnym będzie
wyjątkowe widowisko historyczno-batalistyczne „BITWA POD GNIEWEM 1626.

Głównym wydarzeniem Festiwalu Historycznego VIVAT VASA! będzie „BITWA POD GNIEWEM 1626”, która w tym
roku rozegra się w sobotę, 8 sierpnia 2020 roku na łąkach nadwiślańskich, u stóp gniewskiej warowni.
Dowódcy wraz z żołnierzami wykazać się będą musieli znajomością staropolskiego oraz zachodniego sposobu
wojowania, wyjątkowym sprytem i przebiegłością, skutecznością stosowania forteli i maskowania oraz nade
wszystko niebywałą odwagą.
W bitwie wezmą udział liczne grupy rekonstrukcji historycznej w liczbie ponad 300 żołnierzy, w tym przynajmniej
30 kawalerzystów. Na polu bitwy stanie piechota szwedzka i polska oraz chorągwie husarskie i szwedzka
rajtaria.
FESTIWAL HISTORYCZNY VIVAT VASA! TO NIE TYLKO BITWA POD GNIEWEM.
Festiwal Historyczny Vivat Vasa! składa się z kilku części. Oprócz sobotniej inscenizacji „Bitwy pod Gniewem”
równolegle przez dwa dni na Rynku w Gniewie będą odbywać się:
• Jarmark Rzemiosł Dawnych
• Koncerty Muzyki Folkowej
• II Edycja pokazu kowalstwa im. Marcina Gasa Manikowskiego
• Liczne warsztaty i animacje
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, z kolei Patronat medialny objęła TVP Historia.
Wydarzenie zostanie zorganizowane zgodnie z wytycznymi GIS dot. pandemii COVID – 19. Organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie imprezy ze względu na sytuację epidemiologiczną.
Zapraszamy do obejrzenia trailera promującego tegoroczną edycję Festiwalu Historycznego Vivat Vasa! na
profilu facebook lub YouTube Gniewska TV - https://youtu.be/PlsguWiwzGA. Autorem zdjęć do trailera jest Studio
A.
Więcej informacji o festiwalu znajdziecie na www.vivatvasa.pl.
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