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[Grafika przedstawiająca kobietę i mężczyznę w stroju biskupiańskim,
budynek Biskupiańskiego Gościńca z czerwonej cegły
oraz drewniany kościół w Domachowie]

Domachowo – niewielka
wieś, w południowej
Wielkopolsce, zwana jest
dziś „sercem Biskupizny”.
To miejsce, gdzie odbywa się Festiwal Tradycji i Folkloru –
najciekawsza impreza folklorystyczna w regionie,
skąd wywodzi się znany w kraju i zagranicą Zespół
Folklorystyczny in Crudo z Domachowa i Okolic,
gdzie odbywają się zabawy, warsztaty i inne spotkania
przybliżające kulturę Biskupizny. Tutaj też znajduje
się unikatowy w skali świata drewniany kościół, gdzie
ostatnie odkrycia archeologiczne wieszczą sensacje,
które – być może – zmienią nasze myślenie o dziejach
regionu.

Skąd tyle inicjatyw tutaj? I kto za nimi stoi?
Zapraszamy na spacer po Domachowie i wspólne
odkrywania tej niezwykłej wsi.
Zobacz zagadki! Odpowiedzi znajdziesz
w filmach pod kodami qr.
A po spacerze – dla relaksu i zabawy –
zachęcamy do rozwiązania quizu o Domachowie!

Na ziemiach biskupich panował dostatek.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Prawdziwi Biskupianie woleli kozę od konia.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Brzoza to charakterystyczne drzewo w krajobrazie Biskupizny.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Wesele biskupiańskie to wyjątkowy i oryginalny obrzęd.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Charakterystyczne dla stroju Biskupianek są umiar i prostota.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Dawny Biskupianin to dżentelmen w kapeluszu.

PRAWDA czy FAŁSZ?

„Stoły się uginają” – to trafne określenie imprez biskupiańskich.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Na Biskupiźnie Panu Młodemu towarzyszą drużbowie.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Kręcić wiwaty – to określenie nie dotyczy Biskupizny.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Na Biskupiźnie ciągle tańczy się przy dudach i skrzypcach.

PRAWDA czy FAŁSZ?

Jak korzystać ze spacerownika?
Potrzebujesz smartfona z dostępem
do Internetu – do oglądania filmów
i poruszania się po trasie.
Filmy znajdują się pod kodami qr. Obejrzysz je
korzystając z czytnika kodów qr. Pobierz go i zainstaluj na smartfonie (oczywiście bezpłatnie)!

Do wskazanych w spacerowniku miejsc trafisz korzystając
z aplikacji Google Maps. Współrzędne miejsc na trasie znajdują się obok kodów qr. Dane wpisuj dokładnie, nie ignoruj
kropki, przecinka ani spacji.
Jeśli coś jeszcze jest dla Ciebie niejasne, zobacz nasze
wskazówki na www.miejscemoje.org W zakładce „Edukacja
regionalna” znajdziesz filmy instruktażowe.

Jesteśmy w miejscu zwanym

sercem Biskupizny

Chętne goszczą tu
archeolodzy sensacje
wieszcząc światu!
Jak zmienili historię
tego miejsca?

Ale co to właściwie znaczy?
Zobacz film i ruszaj w drogę!

51.813946,
17.047925

Co ma koza do
Domachowa?

51.814552,
17.049554

Z ławeczki spójrz
na okolicę.

51.813773,
17.048343
51.812566,
17.058372

Czy tu nogi rwą
się do tańca?
Czy tu króluje
paryski szyk?
Gdzie się zatrzymać?
Gdzie zatańczyć wiwata?
Co to za miejsce, które
czeka na gości?

Tutaj dawne obrzędy,
strój, muzyka i taniec
są ciągle żywe.
Jak to możliwe? Kto
przez lata strzegł tej
pięknej tradycji?

[Grafika przedstawiająca układ ulic Domachowa oraz
7 kodów qr, które prowadzą do filmów]

Co dzieje się
w Domachowie?
Tu przysiądziesz na
drewnianej ławie.
Z wyjątkiem jednego
weekendu w roku!
Co sprawia, że wtedy
wszystko zmienia się tu
nie do poznania?

Kalendarz imprez biskupiańskich znajdziesz tutaj: www.biskupizna.pl
Ciekawostki z życia wsi zamieszczane są na www.domachowo.krobia.pl
O historii kościoła przeczytasz tutaj: www.parafia-domachowo.pl
A o pracy Zespołu Folklorystycznego na www.piesnioteka.pl

A teraz już czas na quiz, o którym mowa na wstępie.
I przed wyjazdem zapamiętaj, że… na Biskupiznę rzadko kto przyjeżdża tylko raz!
Zatem – do zobaczenia!
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