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ProgramProgramProgramProgramProgram
26.09.200326.09.200326.09.200326.09.200326.09.2003

PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK
11.00−11.30 11.00−11.30 11.00−11.30 11.00−11.30 11.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkoc−
kich

12.0012.0012.0012.0012.00 Pokaż i narysuj biskupińs−
kie zgadywanie haseł

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Widowisko Dzieje Popiela
reżyseria, muzyka Robert Kanaan

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

14.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

14.3014.3014.3014.3014.30 Konkurs tkanie pasków na
bardku

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz otwarcia zestawu na−
czyń ze świeżo wydestylowanym
olejkiem z jałowca

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

27.09.200327.09.200327.09.200327.09.200327.09.2003
SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkockich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs na najlepszy pióro−
pusz indiański

12.0012.0012.0012.0012.00 Widowisko Dzieje Popiela
reżyseria, muzyka Robert Kanaan

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

14.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

28.09.200328.09.200328.09.200328.09.200328.09.2003
NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkockich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs na najlepszy india−
ński totem

12.0012.0012.0012.0012.00 Widowisko Dzieje Popiela
reżyseria, muzyka Robert Kanaan

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Rozbicie dymarki

14.0014.0014.0014.0014.00 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecz−
nej

14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich
15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

OrganiOrganiOrganiOrganiOrganizatorzy zastrzegajązatorzy zastrzegajązatorzy zastrzegajązatorzy zastrzegajązatorzy zastrzegają
sobie prawo zmiany pro−sobie prawo zmiany pro−sobie prawo zmiany pro−sobie prawo zmiany pro−sobie prawo zmiany pro−
gramu.gramu.gramu.gramu.gramu.

24.09.200324.09.200324.09.200324.09.200324.09.2003
ŚRODAŚRODAŚRODAŚRODAŚRODA

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej
11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkockich
12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs tańca indiańskiego,
nauka tańca, śpiewu
12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow
111113.003.003.003.003.00 Pokaz stylizowanych tań−
ców indiańskich: taniec Nie−
dźwiedzia, taniec Małego i Wie−
lkiego
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 Nauka tańców indiańskich
14.0014.0014.0014.0014.00 Konkurs na najładniejsze ma−
lowidło paleolityczne
111114.00−14.30 4.00−14.30 4.00−14.30 4.00−14.30 4.00−14.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowiecz−
nej
14.0014.0014.0014.0014.00 Rozbicie dymarki
14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 Pokaz tańca Pow Wow
15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

25.09.200325.09.200325.09.200325.09.200325.09.2003
CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkoc−
kich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs teatralny

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tań−
ców indiańskich: taniec Nie−
dźwiedzia, taniec Małego i Wie−
lkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

14.0014.0014.0014.0014.00 Konkurs − pomysłowy ma−
lunek twarzy

111114.00−14.304.00−14.304.00−14.304.00−14.304.00−14.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.15.15.15.15.0000000000 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

23.09.200323.09.200323.09.200323.09.200323.09.2003
WTOREKWTOREKWTOREKWTOREKWTOREK

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkoc−
kich

12.0012.0012.0012.0012.00 Quiz o życiu i zwyczajach
Indian

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Konkurs łowienie ryb za po−
mocą wędek z kościanym haczykiem

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

14.0014.0014.0014.0014.00 Konkurs przędzenie wełny
na wrzecionie z przęślikiem

14.00−14.30 14.00−14.30 14.00−14.30 14.00−14.30 14.00−14.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Pokazy tańców irlandzkich
15.30 5.30 5.30 5.30 5.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

20.09.200320.09.200320.09.200320.09.200320.09.2003
SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA

10.0010.0010.0010.0010.00 Otwarcie Festynu

11.0011.0011.0011.0011.00 Otwarcie wystawy "Świat In−
dian”

111111.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej

11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 Konkurs pisania runami

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkoc−
kich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs rysunkowy

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 Nauka tańców indiańskich

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Prezentacje walk przy użyciu
broni wczesnośredniowiecznej

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Gry i zabawy indiańskie

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

21.09.200321.09.200321.09.200321.09.200321.09.2003
NIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELANIEDZIELA

11.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.3011.00−11.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

11.3011.3011.3011.3011.30 Pokazy tańców szkockich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs tańca indiańskiego

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20 Nauka tańców indiańskich

1414141414.00−14.30.00−14.30.00−14.30.00−14.30.00−14.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej

14.0014.0014.0014.0014.00 Rozbicie dymarki

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Pokaz stawiania tipi

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

22.09.200322.09.200322.09.200322.09.200322.09.2003
PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

Dzień dla niepełnosprawnychDzień dla niepełnosprawnychDzień dla niepełnosprawnychDzień dla niepełnosprawnychDzień dla niepełnosprawnych

1111111111.00−11.30.00−11.30.00−11.30.00−11.30.00−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej

11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkockich

12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs odgadywanie przed−
miotów ukrytych w worku za po−
mocą dotyku

12.3012.3012.3012.3012.30 Pokaz tańca Pow Wow

13.0013.0013.0013.0013.00 Pokaz stylizowanych tańców
indiańskich: taniec Niedźwiedzia,
taniec Małego i Wielkiego

13.2013.2013.2013.2013.20  Nauka tańców indiańskich

13.0013.0013.0013.0013.00 Konkurs tkanie pasków na
bardku

13.3013.3013.3013.3013.30 Konkurs na najładniejszy pa−
ciorek z muszli

14.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.30 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecznej

14.3014.3014.3014.3014.30 Pokaz tańca Pow Wow

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz stawiania tipi

15.0015.0015.0015.0015.00 Pokaz otwarcia zestawu na−
czyń ze świeżo wydestylowanym
olejkiem z jałowca

15.0015.0015.0015.0015.00  Pokazy tańców irlandzkich

15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

INDIAŃSKIE POKAZY STAŁEINDIAŃSKIE POKAZY STAŁEINDIAŃSKIE POKAZY STAŁEINDIAŃSKIE POKAZY STAŁEINDIAŃSKIE POKAZY STAŁE
WIOSKA INDIAŃSKAWIOSKA INDIAŃSKAWIOSKA INDIAŃSKAWIOSKA INDIAŃSKAWIOSKA INDIAŃSKA

�     legendy legendy legendy legendy legendy �     prezentacje różnych typów pieśni plemienia Lakota: pieśńprezentacje różnych typów pieśni plemienia Lakota: pieśńprezentacje różnych typów pieśni plemienia Lakota: pieśńprezentacje różnych typów pieśni plemienia Lakota: pieśńprezentacje różnych typów pieśni plemienia Lakota: pieśń
wojenna, kołysanka, pieśń miłosna wojenna, kołysanka, pieśń miłosna wojenna, kołysanka, pieśń miłosna wojenna, kołysanka, pieśń miłosna wojenna, kołysanka, pieśń miłosna �     gry i zabawy: równoważnia, kręciołki, rzutygry i zabawy: równoważnia, kręciołki, rzutygry i zabawy: równoważnia, kręciołki, rzutygry i zabawy: równoważnia, kręciołki, rzutygry i zabawy: równoważnia, kręciołki, rzuty
włócznią, strzelanie z łuku, rzuty strzałami (tradycyjna gra Wron) włócznią, strzelanie z łuku, rzuty strzałami (tradycyjna gra Wron) włócznią, strzelanie z łuku, rzuty strzałami (tradycyjna gra Wron) włócznią, strzelanie z łuku, rzuty strzałami (tradycyjna gra Wron) włócznią, strzelanie z łuku, rzuty strzałami (tradycyjna gra Wron) �     naukanaukanaukanaukanauka
wyplatania indiańskiego fotela z wiklinywyplatania indiańskiego fotela z wiklinywyplatania indiańskiego fotela z wiklinywyplatania indiańskiego fotela z wiklinywyplatania indiańskiego fotela z wikliny

HUU−SKA LUTAHUU−SKA LUTAHUU−SKA LUTAHUU−SKA LUTAHUU−SKA LUTA
�     wyrób ozdób i amuletów wykonywanych z takich materiałów jak: skóra,wyrób ozdób i amuletów wykonywanych z takich materiałów jak: skóra,wyrób ozdób i amuletów wykonywanych z takich materiałów jak: skóra,wyrób ozdób i amuletów wykonywanych z takich materiałów jak: skóra,wyrób ozdób i amuletów wykonywanych z takich materiałów jak: skóra,

rzemienie, kora drzew, kości, szklane paciorki, pióra, włóczka rzemienie, kora drzew, kości, szklane paciorki, pióra, włóczka rzemienie, kora drzew, kości, szklane paciorki, pióra, włóczka rzemienie, kora drzew, kości, szklane paciorki, pióra, włóczka rzemienie, kora drzew, kości, szklane paciorki, pióra, włóczka �     pokazypokazypokazypokazypokazy
wyrobów: łapacze snów,  "oko Boga”, wyszywanie koralikami, bransoletkiwyrobów: łapacze snów,  "oko Boga”, wyszywanie koralikami, bransoletkiwyrobów: łapacze snów,  "oko Boga”, wyszywanie koralikami, bransoletkiwyrobów: łapacze snów,  "oko Boga”, wyszywanie koralikami, bransoletkiwyrobów: łapacze snów,  "oko Boga”, wyszywanie koralikami, bransoletki
koralikowe tkane na krośnie, rozetki i wisiorki, spinki do włosów koralikowe tkane na krośnie, rozetki i wisiorki, spinki do włosów koralikowe tkane na krośnie, rozetki i wisiorki, spinki do włosów koralikowe tkane na krośnie, rozetki i wisiorki, spinki do włosów koralikowe tkane na krośnie, rozetki i wisiorki, spinki do włosów �     pokazypokazypokazypokazypokazy
rzeźbienia w drewnie: maski, totemy rzeźbienia w drewnie: maski, totemy rzeźbienia w drewnie: maski, totemy rzeźbienia w drewnie: maski, totemy rzeźbienia w drewnie: maski, totemy �     pokazy rzeźbienia w kamieniu mydlanympokazy rzeźbienia w kamieniu mydlanympokazy rzeźbienia w kamieniu mydlanympokazy rzeźbienia w kamieniu mydlanympokazy rzeźbienia w kamieniu mydlanym
(fajki, figurki) (fajki, figurki) (fajki, figurki) (fajki, figurki) (fajki, figurki) �     pokazy wyrobu koszyków i pojemników z kory brzozowej pokazy wyrobu koszyków i pojemników z kory brzozowej pokazy wyrobu koszyków i pojemników z kory brzozowej pokazy wyrobu koszyków i pojemników z kory brzozowej pokazy wyrobu koszyków i pojemników z kory brzozowej �

pokazy wyrobu broni (strzały, łuki i włócznie) pokazy wyrobu broni (strzały, łuki i włócznie) pokazy wyrobu broni (strzały, łuki i włócznie) pokazy wyrobu broni (strzały, łuki i włócznie) pokazy wyrobu broni (strzały, łuki i włócznie) �     quizy z wiedzy o Indianachquizy z wiedzy o Indianachquizy z wiedzy o Indianachquizy z wiedzy o Indianachquizy z wiedzy o Indianach

MAKA SAPAMAKA SAPAMAKA SAPAMAKA SAPAMAKA SAPA

�     prezentacje pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacje pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacje pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacje pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacje pieśni Indian Ameryki Północnej �     pokazy indiańskich tańców ipokazy indiańskich tańców ipokazy indiańskich tańców ipokazy indiańskich tańców ipokazy indiańskich tańców i
strojów strojów strojów strojów strojów � strzelanie z łuku  strzelanie z łuku  strzelanie z łuku  strzelanie z łuku  strzelanie z łuku � gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych

           POKAZY STAŁE           POKAZY STAŁE           POKAZY STAŁE           POKAZY STAŁE           POKAZY STAŁE
     �     wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża �     toczenie, lepienie i zdobienietoczenie, lepienie i zdobienietoczenie, lepienie i zdobienietoczenie, lepienie i zdobienietoczenie, lepienie i zdobienie

nananananaczyń glinianych czyń glinianych czyń glinianych czyń glinianych czyń glinianych �     warzenie soli warzenie soli warzenie soli warzenie soli warzenie soli � warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa �     konserwacja zabytków archeologicz−konserwacja zabytków archeologicz−konserwacja zabytków archeologicz−konserwacja zabytków archeologicz−konserwacja zabytków archeologicz−
nych nych nych nych nych �      wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia �      wykonywanie prehistorycznej broniwykonywanie prehistorycznej broniwykonywanie prehistorycznej broniwykonywanie prehistorycznej broniwykonywanie prehistorycznej broni
łowieckiej łowieckiej łowieckiej łowieckiej łowieckiej �przędzenie, tkanie przędzenie, tkanie przędzenie, tkanie przędzenie, tkanie przędzenie, tkanie � farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi  farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi  farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi  farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi  farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi � bursztyniars− bursztyniars− bursztyniars− bursztyniars− bursztyniars−
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