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W poszukiwaniu minionego czasuW poszukiwaniu minionego czasuW poszukiwaniu minionego czasuW poszukiwaniu minionego czasuW poszukiwaniu minionego czasu
18.09.9918.09.9918.09.9918.09.9918.09.99

SobotaSobotaSobotaSobotaSobota
Program wewnątrz numeru

19.09.9919.09.9919.09.9919.09.9919.09.99

NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000 − Pokazy tańców szko−

ckich

11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050 − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000 − Pokaz wykonywania ste−

mpla menniczego

13131313130000000000−14−14−14−14−140000000000 − Pokazy kucia zapin−

ki lateńskiej brązowej lub że−

laznej

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515 − Ofiara dla świętego

ognia

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020 − Prezentacje walk

przy użyciu broni wczesno−

średniowiecznej

15151515150000000000−15−15−15−15−153030303030 − Pokazy tańców irla−

ndzkich

15151515153030303030 − Warsztaty taneczne dla

zwiedzających

15151515153030303030−16−16−16−16−160000000000 − Pokazy kucia pierś−

cionka na żelaznej matrycy

10101010100000000000−17−17−17−17−170000000000 − Wody ze słodem

przystoyne warzenie (czyli wa−

rzenie piwa)

20.09.9920.09.9920.09.9920.09.9920.09.99
PoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałek

Dzień dlaDzień dlaDzień dlaDzień dlaDzień dla

niepełnosprawnychniepełnosprawnychniepełnosprawnychniepełnosprawnychniepełnosprawnych

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000 − Pokazy tańców szko−

ckich

11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050 − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000 − Konkurs makijaż trady−

cyjny−korzenie makijażu i spo−

soby ozdabiania ciała przez

człowieka, makijaż mezolity−

czny, celtycki, polinezyjski

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515 − Ofiara dla świętego

ognia

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030     − Pokazy kucia pierś−

cionka na żelaznej matrycy

13131313133030303030−14−14−14−14−140000000000     − Pokazy walk drużyny

na

15151515150000000000−15−15−15−15−153030303030 − Pokazy tańców irla−

ndzkich

15151515153030303030 − Warsztaty taneczne dla

zwiedzających

24.09.9924.09.9924.09.9924.09.9924.09.99

PiątekPiątekPiątekPiątekPiątek

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk

przy użyciu broni wczesno−

średniowiecznej

11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050 − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000 − Konkurs wycięcia rze−

mienia

12121212123030303030−12−12−12−12−125050505050     − Konkurs tkania pas−

ków na bardku

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515 − − − − − Ofiara dla świętego

ognia

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030 − Pokaz kucia pierś−

cionka na żelaznej matrycy

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030     − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020     − Prezentacje walk

przy użyciu broni wczesno−

średniowiecznej

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 − Konkurs−szarady

(przedstawienie treści znanych

wierzeń i przesądów za pomo−

cą pantomimy)

14141414143030303030−15−15−15−15−153030303030     − Pokaz wykonania

odważnika wczesnośrednio−

wiecznego oraz ważenia na wa−

dze szalkowej

25.09.9925.09.9925.09.9925.09.9925.09.99
SobotaSobotaSobotaSobotaSobota

Dzień między−Dzień między−Dzień między−Dzień między−Dzień między−

narodowynarodowynarodowynarodowynarodowy

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk

przy użyciu broni wczesno−

średniowiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000     − Koncert Kapeli ze
wsi
11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

11111111113030303030−12−12−12−12−123030303030     − Pokazy wybijania

ornamentów metalowymi tło−

czkami

12121212120000000000     − Konkurs−makijaż styli−

zowany−stylizacja twarzy czło−

wieka, na przykład na zwierzę,

makijaż szamana (religijny),

barwy wojenne (wojownik)

12121212123030303030     − Strzelanie do tarczy pun−

ktowej

wojów gnieźnieńskich Gniazdo
14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020     − Konkurs tkania pas−

ków na bardku

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030     − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020     − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 − Konkurs−szarady

(przedstawienie treści znanych

wierzeń i przesądów za pomocą

pantomimy)

14141414143030303030     − Konkurs−malunek twarzy

15151515150000000000−15−15−15−15−153030303030     − Pokazy tańców irlan−

dzkich

15151515150000000000−16−16−16−16−160000000000 − Pokaz nakładania i

wypalania emalii gorącej

151515151530 30 30 30 30 − Warsztaty taneczne dla

zwiedzających

21.09.9921.09.9921.09.9921.09.9921.09.99

WtorekWtorekWtorekWtorekWtorek

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020     − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020     − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000     − Pokazy tańców szkoc−

kich

11111111113030303030−12−12−12−12−123030303030     −     Pokaz kucia i zdobie−

nia bransolety, pierścieni taśmo−

watych, mankietowatych i wężo−

watych (kucie wolne na kowadle

i kucie w kształtowniku)

12121212120000000000     − Konkurs szycia sakiewki

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515     −     Ofiara dla świętego

ognia

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030     − Pokaz kucia pierścio−

nka na żelaznej matrycy

13131313133030303030 − − − − − Konkurs na najładniejszy

paciorek z muszli

13131313133030303030     − Pokaz otwarcia zestawu

naczyń ze świeżo wydestylowa−

nym olejkiem z jałowca

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

15151515150000000000−15−15−15−15−153030303030     − Pokazy tańców irlan−

dzkich

15151515153030303030 − Warsztaty taneczne dla

zwiedzających

22.09.9922.09.9922.09.9922.09.9922.09.99

ŚrodaŚrodaŚrodaŚrodaŚroda

11111111110000000000−11−11−11−11−113030303030 − Inicjacja

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020     − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000 − Pokazy tańców szkoc−

kich

11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050     − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000     − Konkurs − tradycyjny

makijaż teatralny − pradawny

teatr grecki, tradycyjny teatr

kabuki

12121212123030303030     − Konkurs−najsmuklejsza ig−

ła z poroża

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030     − Zaślubiny

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030 − Pokaz kucia pierścio−

nka na żelaznej matrycy

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 Konkurs na najlepsze−

go mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

14141414140000000000−15−15−15−15−150000000000     − Pokaz tłoczenia apli−

kacji scytyjskich na patrycy brą−

zowej

15151515150000000000−15−15−15−15−154545454545 − Ciałopalenie

15151515150000000000−15−15−15−15−153030303030 − Pokazy tańców irlan−

dzkich

15151515153030303030     − Warsztaty taneczne dla

zwiedzających

23.09.9923.09.9923.09.9923.09.9923.09.99

CzwartekCzwartekCzwartekCzwartekCzwartek

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000     − Pokazy tańców szkoc−

kich

11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050     − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000     − Konkurs−wyrób i wypiek

podpłomyka na czas

12121212120000000000−12−12−12−12−121515151515     − Konkurs przędzenia

wełny na wrzecionie z przęśli−

kiem

12121212120000000000−12−12−12−12−123030303030 −−−−− Konkurs−rozpoznawa−

nie roślin

12121212123030303030−13−13−13−13−133030303030 − Pokaz kucia czarki,

kubka lub misy brązowej (sre−

brnej)

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515 − Ofiara dla świętego

ognia

13131313133030303030−14−14−14−14−140000000000     − Pokaz kucia pierścio−

nka na żelaznej matrycy

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030 − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020     − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

14141414143030303030 − Kokurs−Wenus mezolitycz−

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515 − Ofiara dla świętego

ognia

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030     − Pokaz kucia pierś−

cionka na żelaznej matrycy

11111333330000000000     − Degustacja arcydzieł (sic!)

tradycyjnej kuchni brytyjskiej

13131313133030303030     − Turniej łuczniczy o mia−

no Wielkiego Myśliwego

13131313133030303030 − Pokaz otwarcia zestawu

naczyń ze świeżo wydestylo−

wanym olejkiem z jałowca

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030     − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020     − Prezentacje walk

przy użyciu broni

wczesnośredniowiecznej

15151515150000000000     − Koncert Kwartetu Jorgi

26.09.9926.09.9926.09.9926.09.9926.09.99
NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela

PożegnaniePożegnaniePożegnaniePożegnaniePożegnanie

wiekuwiekuwiekuwiekuwieku

11111111110000000000−11−11−11−11−112020202020 − Prezentacje walk przy

użyciu broni wczesnośrednio−

wiecznej

11111111113030303030−12−12−12−12−120000000000 − Koncert Kapeli ze wsi
11111111113030303030−11−11−11−11−115050505050     − Odlewanie srebra do

form glinianych, sepiowych i

kamiennych

12121212120000000000     − Pokaz wykonywania ste−

mpla menniczego

12121212120000000000−13−13−13−13−130000000000     − Pokazy związane z

technikami drutownictwa

(przeciąganie drutu srebrnego

w drutownicy żelaznej, kaścia−

nej, perłowanie drutu)

13131313130000000000−13−13−13−13−131515151515     Ofiara dla świętego

ognia

13131313130000000000−13−13−13−13−133030303030 Pokaz kucia pierścio−

nka na żelaznej matrycy

14141414140000000000−14−14−14−14−143030303030     − Konkurs na najlep−

szego mincerza

14141414140000000000−14−14−14−14−142020202020 − Prezentacje walk

przy użyciu broni wczesnośre−

dniowiecznej

15151515150000000000     − Koncert Kwartetu Jorgi

16161616160000000000−19−19−19−19−190000000000     − Pożegnanie wieku−

program słowno−muzyczny

prowadzony przez R. Kananna

z udziałem Kapeli ze wsi, Kwa−
rtetu Jorgi, grupy Waregów

(Moskwa) i grupy Jantar
Program zakończy rejs statku

Welet i pokaz sztucznych ogni.

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!

Program może ulec zmianieProgram może ulec zmianieProgram może ulec zmianieProgram może ulec zmianieProgram może ulec zmianie

z przyczyn niezależnychz przyczyn niezależnychz przyczyn niezależnychz przyczyn niezależnychz przyczyn niezależnych

od organizatorówod organizatorówod organizatorówod organizatorówod organizatorów


