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rękodzieło pradziejowe
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walki, tkanie, potrawy,
rzeźba, szycie
kaletnik, rogownik,
ozdoby, mincerz,
strawa pradziejowa
Stowarzyszenie
“Dziedzictwo Wolina”

walki, tkanie, potrawy,
rzeźba, szycie
kaletnik, rogownik,
ozdoby, mincerz,
strawa pradziejowa
Stowarzyszenie
“Dziedzictwo Wolina”

UKS Tarpany,
bursztyniarze,
pamiątki

UKS Tarpany,
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archeologia podwodna
dłubanka
archeologia podwodna
dłubanka

latawcelatawce

przystań statkuprzystań statku

wystawa: historia wykopaliskwystawa: historia wykopalisk

pamiątki, paciorki,
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pamiątki, paciorki,
konserwacja ceramiki
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biała magia
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rogownicyrogownicy
kaletnicy, skórykaletnicy, skóry

Straż PożarnaStraż Pożarna

rzeźbiarz, dłubankirzeźbiarz, dłubanki

rybacy, zupa rybnarybacy, zupa rybna

przystań statku “Wielet”przystań statku “Wielet”

wyroby z kory, bursztyniarze,
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brązownik, garncarz
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Prezentacje walk przy użyciu broni
wczesnośredniowiecznej (64)

Proces czarownicy (51)

Prezentacje walk przy użyciu broni
wczesnośredniowiecznej (64)

Pokaz wiercenia otworów
w kamieniu violiną (9)

Pokaz wiercenia otworów
w kamieniu drajlą (9)

Warsztaty taneczne dla zwiedzających (66)
Kucie liter w kamieniu (9)
Kucie otworu w kamieniu dłutami (9)

Pokazy tańców szkockich (66)
Widowisko Dzieje Popiela (51)

Pokaz gładzenia siekiery kamiennej (4)
Pokaz wytwarzania i marmoryzacji

papieru czerpanego (30)
Występy litewskiego zespołu

Kulgrinda (66)
Pokazy wykonywania formy

odlewniczej (17)
Konkurs “Biskupińska układanka” (66)

Nauka pisania gotykiem (30)

Konkurs: tkanie pasków na bardku (59)
Konkurs sklejania : ceramiki (53)

Konkurs: lepienie naczynia z gliny (31)

Pokazy tańców irlandzkich (66)
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo
wydestylowanym olejkiem z jałowca (23)

11.00-11.30

13.00

14.00-14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.30

15.45-16.00

11.30-12.00
12.00
12.00-12.15
12.30-13.00

12.30- 13.00

12.30-13.00

13.00
13.00-13.30

13.00
13.00

14.00

15.00-15.30
15.00

15.30-15.45

Program na poniedziałek
16 września

Program na poniedziałek
16 września

garncarstwo
wyroby z drewna
wyroby z kory
strawa pradziejowa
starodawne
piśmiennictwo
muzyka

garncarstwo
wyroby z drewna
wyroby z kory
strawa pradziejowa
starodawne
piśmiennictwo
muzyka

garncarz, rogownik, złotnik,
wyroby z liści kukurydzy
garncarz, rogownik, złotnik,
wyroby z liści kukurydzy
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