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Batalia Napoleońska. Będomin 2018 25 sierpnia 2018
Po bitwie o Tczew ranny gen. Jan Henryk Dąbrowski pozostał na zamku w Gniewie. Jego siły,
składające się z oddziałów polskich i francuskich zmierzają w kierunku Gdańska. Oddziałem
rozpoznawczym idącym na przedzie dowodzi zasłużony oficer Sawiak. Tymczasem pruski
feldfebel von Ludwig wraz z rosyjskim lejtnantem Skovronovem, nieświadomi zagrożenia,
poszukują intensywnie tajemniczego osobnika, który sieje zamęt na całym Pomorzu. Tropy
wiodą do majątku w Będominie.
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (Będomin 16, 83-422, Nowy Barkoczyn) ‒ oddział
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego oraz
Urząd Gminy Nowa Karczma zapraszają
25 sierpnia 2018 r. do Będominana inscenizację bitwy
z epoki napoleońskiej.
Odbędzie się też jarmark regionalny, będą prezentowane pojedynki pomiędzy żołnierzami z
czasów napoleońskich, kuchnia polowa, pokaz sądu polowego, medycyny obozowej i wiele
innych atrakcji. Patronat nad imprezą zorganizowaną z okazji stulecia odzyskania przez Polską
niepodległości objął prezydent RP Andrzej Duda
.
Wstęp wolny.
PROGRAM
11:00
Odśpiewanie hymnu, uroczyste otwarcie, powitanie gości
11:15
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech ‒ wspólne odśpiewanie pieśni przez rekonstruktorów i
widzów
11:30
Prezentacja rodzajów wojsk ‒ musztry kolejnych formacji
12:00
Scenka historyczna ‒ zajęcie folwarku
12:30
Kuchnia obozowa
13:00
Scenka historyczna ‒ pojedynek
13:30
Pokaz artyleryjski
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14:00
Scenka historyczna ‒ sąd polowy
14:30
Potyczka w parku
15:00
Pokaz medycyny obozowej
16:00
Pokaz mody oraz tańców historycznych
16:30
Promocja książki i wykłady w sali konferencyjnej:
Adam Paczuski (Narodowy Instytut Dziedzictwa) ‒ Wojska księstwa Warszawskiego
Edyta Pętkowska (Uniwersytet Warszawski) ‒Kobiety w życiu Wybickiego
Promocja książki Sławomira Skowronka
Śnieg ogień i krew 1807
, wyd. NapoleonV
Opowieść o wydarzeniach z zimy i wiosny owego roku, roku wojny Napoleona z IV koalicją w
1807 roku.
18:00
Inscenizacja bitwy
11.00 ‒ 18.00
Jarmark regionalny
Prezentacje współczesnego i historycznego sprzętu bojowego
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