
20.09.2003 SOBOTA
10.0010.0010.0010.0010.00 Otwarcie Festynu
11.0011.0011.0011.0011.00 Otwarcie wystawy "Indian
Summer”
111111.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej
11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 Pokazy tańców szkoc−
kich
12.0012.0012.0012.0012.00 Konkurs plastyczny
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
1414141414.00 .00 .00 .00 .00 Prezentacje walk przy uży−
ciu broni wczesnośredniowiecz−
nej
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

21.09.2003
NIEDZIELA

11.11.11.11.11.00−11.3000−11.3000−11.3000−11.3000−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej
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

22.09.2003
PONIEDZIAŁEK

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
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej
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

IX  FESTYN  ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 20−28.09.2003 r.IX  FESTYN  ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 20−28.09.2003 r.IX  FESTYN  ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 20−28.09.2003 r.IX  FESTYN  ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 20−28.09.2003 r.IX  FESTYN  ARCHEOLOGICZNY W BISKUPINIE 20−28.09.2003 r.

ProgramProgramProgramProgramProgram
23.09.2003 WTOREK
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 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 haczy−
kiem
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
14.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.3014.00−14.30     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
15.00 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

24.09.2003 ŚRODA
11.00−11.11.00−11.11.00−11.11.00−11.11.00−11.3030303030 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 tańca indiańskiego,
nauka tańca, śpiewu
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
14.0014.0014.0014.0014.00 Konkurs na najładniejsze ma−
lowidło paleolityczne
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
14.0014.0014.0014.0014.00 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

25.09.2003
CZWARTEK

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 malu−
nek 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
15.0015.0015.0015.0015.00 Pokazy tańców irlandzkich
15.3015.3015.3015.3015.30 Warsztaty taneczne dla zwie−
dzających

26.09.2003 PIĄTEK
11.011.011.011.011.00−11.30 0−11.30 0−11.30 0−11.30 0−11.30 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 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
14.00−14.314.00−14.314.00−14.314.00−14.314.00−14.300000 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośrednio−
wiecznej
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

27.09.2003 SOBOTA
111111.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.301.00−11.30 Prezentacje walk przy
użyciu broni wczesnośredniowie−
cznej
11.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.0011.30−12.00 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

28.09.2003
NIEDZIELA

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 wczesnośredniowiecznej
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

Organizatorzy zastrzegająOrganizatorzy zastrzegająOrganizatorzy zastrzegająOrganizatorzy zastrzegająOrganizatorzy 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!

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
�     prezentacja pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacja pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacja pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacja pieśni Indian Ameryki Północnej prezentacja 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 STAŁEPOKAZY STAŁEPOKAZY STAŁEPOKAZY STAŁEPOKAZY 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

naczyń glinianych naczyń glinianych naczyń glinianych naczyń glinianych naczyń glinianych �     warzenie soli warzenie soli warzenie soli warzenie soli warzenie soli � warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa  warzenie piwa �     konserwacja zabytków archeologicznychkonserwacja zabytków archeologicznychkonserwacja zabytków archeologicznychkonserwacja zabytków archeologicznychkonserwacja zabytków archeologicznych
�     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 broni łowieckiejwykonywanie prehistorycznej broni łowieckiejwykonywanie prehistorycznej broni łowieckiejwykonywanie prehistorycznej broni łowieckiejwykonywanie prehistorycznej broni 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 � bursztyniarstwo  bursztyniarstwo  bursztyniarstwo  bursztyniarstwo  bursztyniarstwo � bicie bicie bicie bicie bicie
monet monet monet monet monet � czerpanie papieru  czerpanie papieru  czerpanie papieru  czerpanie papieru  czerpanie papieru � drzeworytnictwo i sfragistyka  drzeworytnictwo i sfragistyka  drzeworytnictwo i sfragistyka  drzeworytnictwo i sfragistyka  drzeworytnictwo i sfragistyka � rzuty oszczepem i toporem  rzuty oszczepem i toporem  rzuty oszczepem i toporem  rzuty oszczepem i toporem  rzuty oszczepem i toporem �

strzelanie z łuku i kuszy strzelanie z łuku i kuszy strzelanie z łuku i kuszy strzelanie z łuku i kuszy strzelanie z łuku i kuszy �     wytop brązu wytop brązu wytop brązu wytop brązu wytop brązu � wykonywanie ozdób z miedzi i brązu  wykonywanie ozdób z miedzi i brązu  wykonywanie ozdób z miedzi i brązu  wykonywanie ozdób z miedzi i brązu  wykonywanie ozdób z miedzi i brązu � wyprawianie wyprawianie wyprawianie wyprawianie wyprawianie
i obróbka skóry i obróbka skóry i obróbka skóry i obróbka skóry i obróbka skóry �     wykonywanie butów i skórzanych części stroju wykonywanie butów i skórzanych części stroju wykonywanie butów i skórzanych części stroju wykonywanie butów i skórzanych części stroju wykonywanie butów i skórzanych części stroju �     kompozycje roślinne kompozycje roślinne kompozycje roślinne kompozycje roślinne kompozycje roślinne �

zielarstwo i wróżbiarstwo zielarstwo i wróżbiarstwo zielarstwo i wróżbiarstwo zielarstwo i wróżbiarstwo zielarstwo i wróżbiarstwo �  prehistoryczny makijaż i tatuaż  prehistoryczny makijaż i tatuaż  prehistoryczny makijaż i tatuaż  prehistoryczny makijaż i tatuaż  prehistoryczny makijaż i tatuaż �      starożytne fryzury starożytne fryzury starożytne fryzury starożytne fryzury starożytne fryzury �

archeologia podwodna archeologia podwodna archeologia podwodna archeologia podwodna archeologia podwodna � pokazy pływania dłubanką  pokazy pływania dłubanką  pokazy pływania dłubanką  pokazy pływania dłubanką  pokazy pływania dłubanką �     kąpiele w balii klepkowej kąpiele w balii klepkowej kąpiele w balii klepkowej kąpiele w balii klepkowej kąpiele w balii klepkowej � starożytne starożytne starożytne starożytne starożytne
techniki krzesania ognia techniki krzesania ognia techniki krzesania ognia techniki krzesania ognia techniki krzesania ognia �     przymierzanie sta−rożytnych strojów i biżuterii przymierzanie sta−rożytnych strojów i biżuterii przymierzanie sta−rożytnych strojów i biżuterii przymierzanie sta−rożytnych strojów i biżuterii przymierzanie sta−rożytnych strojów i biżuterii � produkcja żelaza produkcja żelaza produkcja żelaza produkcja żelaza produkcja żelaza
metodą dymarską metodą dymarską metodą dymarską metodą dymarską metodą dymarską �     warsztaty kowalskie warsztaty kowalskie warsztaty kowalskie warsztaty kowalskie warsztaty kowalskie �  bartnictwo  bartnictwo  bartnictwo  bartnictwo  bartnictwo �  ciesiołka i snycerka  ciesiołka i snycerka  ciesiołka i snycerka  ciesiołka i snycerka  ciesiołka i snycerka � warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty warsztaty
garncarskie garncarskie garncarskie garncarskie garncarskie �     starożytne techniki złotnicze starożytne techniki złotnicze starożytne techniki złotnicze starożytne techniki złotnicze starożytne techniki złotnicze �     wykonywanie kopii paciorków szklanych wykonywanie kopii paciorków szklanych wykonywanie kopii paciorków szklanych wykonywanie kopii paciorków szklanych wykonywanie kopii paciorków szklanych �

produkcja dziegciu i smoły drzewnej produkcja dziegciu i smoły drzewnej produkcja dziegciu i smoły drzewnej produkcja dziegciu i smoły drzewnej produkcja dziegciu i smoły drzewnej �     wykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentachwykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentachwykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentachwykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentachwykonywanie i gra na tradycyjnych instrumentach
muzycznych muzycznych muzycznych muzycznych muzycznych � mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków  mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków  mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków  mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków  mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków �     przygotowywanie strawyprzygotowywanie strawyprzygotowywanie strawyprzygotowywanie strawyprzygotowywanie strawy
pradziejowej pradziejowej pradziejowej pradziejowej pradziejowej �     wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim wystawa Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim �  wystawa czasowa  wystawa czasowa  wystawa czasowa  wystawa czasowa  wystawa czasowa �

prezentacja zwyczajów katowskichprezentacja zwyczajów katowskichprezentacja zwyczajów katowskichprezentacja zwyczajów katowskichprezentacja zwyczajów katowskich


