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Turniej  Rycerski
10 – 27 maja A.D. 2022

Regulamin konkursów

Tegoroczne obchody Dnia Patrona obchodzone będą w nurcie rywalizacji i duchu czasów  Mieszka I.

W szkole przeprowadzone zostaną liczne konkursy, Turniejem Rycerskim zwane. I tak, 

 10 maja każda klasa Drużyną Mieszka  się stanie, a jej nazwę przedstawiciele ich w tym dniu

losować  będą i  odtąd  tak  nazywać  się  mają.  Kto  jakie  nazwanie  przyjmie,  to  mistrz  sztuk
wyzwolonych  Damian,   co  quadrivium  na  dworze  wykłada,  swą  tajemną  mocą
prawdopodobieństwa uczyni.

 Za poniższe  turnieje druhowie - wychowawcy, którzy drużynami dowodzą, odpowiadać będą 

i datę ich realizacji z drużyną ustalą.

o Bukiet z kwiatów polnych uzbierać raczą i na 30 dnia maja do godziny 12:00 w dzbanie

z  wodą  przyniosą,  i  Edycie,  co  z  troskliwością  problemami  dziatek  się  zajmuje  na
przechowanie dadzą.

o Wypiekiem chleba się zajmą i na 27 dnia miesiąca maja podpłomyk i świąteczną bułkę

przyniosą. A filmik z ich wypieków, który jeno 1 minutę będzie zawierał, nadwornemu
informatykowi przyniosą i baczenie mieć muszą, aby 27 maja nie przekroczyć.

o  Aby drużyna znana i widoczna była, na 20 maja proporzec uczynią, którego kształt

Arturro dostarczy, który nad dziatwą z dworu opiekę sprawuje.   Na owym proporcu
herb drużyny być musi i to ze stron dwóch, tak by prawa i lewa strona widzieć mogła.

o Jako,  że  uroczystość  to  wielka,  na  dzień  18  maja,  czwartą  godzinę  zajęć  szkolnych

woj i dziewka w pięknym, uroczystym grodowym stroju się stawią, aby zacna komisyja
wybrać  mogła,  która  drużyna  najpiękniejsza  w  grodzie.  A  pieczę  nad  tym Ewa,  co
pięknym wyglądem grodu się ima, mieć będzie.

 Mateusz, herbu Gołąb, na zajęciach ćwiczebnych sprawdzi, kto toporem rzucić umie, fiknąć
kozła potrafi i do celu włócznią dorzuci.

 I  nade wszystko pamiętać należy, aby życzenia dla naszej szkoły – Grodem Mieszka Zwanej,
przygotować i na znamienitym pergaminie Kasztelanowi przedłożyć.

Wszystkich zaś uprasza się, aby

31 maja na 11 godzinę przybyli.

Wtedy to Kasztelan cały turniej podsumuje i zwycięską drużynę ogłosi, by nagrodą obdarować.

Po tych zaszczytach, każda drużyna do komnat swych powróci i biesiadować będzie, aż brzuchy pękną.

A spożywać będą to, co matki ich wypiekać potrafią i na gród 31 maja do komnat swych dzielnych

wojów i dziewcząt pięknych przyniosą.

Niech druhowie wraz z plemionami ustalą, która matka jakie słodkości przyrządzi.

Vivat  Mieszko I


