XX FESTYN ARCHEOLOGICZNY
13 – 21.09.2014 r., w godzinach 1000-1700 , weekendy 1000-1800
„Kamień, brąz, żelazo”
13.09.2014 r.
10:00
10:00
10:00 – 10:30
10:00 – 12:00
10:30
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
11:00
rolników
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30 – 12:00
11:30
12.00 – 12:30
12.00 – 12:30
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 15:20
15:00 – 16:00
15:30
16:00 – 16:30
16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
16:30
16:30 – 17:00
17:00
17:00 – 17:30
17:30

Sobota
-

Otwarcie Festynu
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Otwarcie wystawy czasowej w pawilonie muzealnym
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

-

Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Koncert zespołu „Laiminguo”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Korowanie i barwienie wierzby
„Dendrochronologia – daty w słojach” – wykład, prezentacja multimedialna – Paweł Dąbrowski
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Śmierć i rytuał w neolicie
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego.
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Najstarsze techniki połowu ryb
Koncert zespołu „Percival”
Używanie narzędzi krzemiennych
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
„Pali się” – pokazy zabezpieczenia ogniowego drewna
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia

14.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
11:00
rolników

Niedziela
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30 – 12:00
11:30
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12.00 – 12:30
12.00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
13:00
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:00
14:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 15:20
15:00 – 16:00
15:30
16:00
16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 17:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:00
17:00 – 17:30
17:30

-

Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Koncert zespołu „Laiminguo”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Koncert zespołu „Percival”
Korowanie i barwienie wierzby
„Dendrochronologia – daty w słojach” – wykład, prezentacja multimedialna – Paweł Dąbrowski
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Śmierć i rytuał w neolicie
Konkurs na najładniejszą glinianą Wenus z epoki kamienia
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Wykonanie modelu i formy siekiery z wczesnej epoki brązu
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Słowiański obrzęd zaślubin
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Koncert zespołu „Lutaś”
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
„Pali się” – pokazy zabezpieczenia ogniowego drewna
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia

15.09.2014 r.
Poniedziałek
Dzień dla niepełnosprawnych
10:00 – 10:30
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
10:00
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
10:00 – 12:00
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
10:30 – 15:00
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
10:30 – 15:00
Pokazy porozumiewania się pod wodą
10:30 – 15:00
Pokazy wydobywania zabytków z dna
10:30 – 11:00
Koncert zespołu „Lutaś”
10:30
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych
rolników
10:30 – 10:50
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
11:00
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
11:00 – 11:30
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
11:00 – 12:00
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
11:00
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
11:30
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
11:30 – 12:00
Koncert zespołu „Laiminguo”
11:30
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
12:00
Śmierć i rytuał w neolicie

12:00
12:00 – 12:30
12:00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
12:30
13:00
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
14:30 – 14:50
14:30
14:30
15:00 – 15:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 16:00
15:00
15:30
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:00
16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 17:00

-

16.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30
rolników
10:30 – 10:50
10:30 – 11:00
11:00
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30 – 12:00
11:30
12:00
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
13:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00

Wtorek
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych
-

Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Konkurs – rozpoznawanie i porównywanie drewna wybranych gatunków drzew
Zrób paciorek z muszli – konkurs na wykonanie kopii ozdób z epoki kamienia
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Modelowanie siekiery tulejkowatej. Pokaz emaliowania komórkowego zawieszki brązowej
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Koncert zespołu „Lutaś”
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowaną smołą drzewną
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa

Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Koncert zespołu „Lutaś”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Koncert zespołu „Laiminguo”
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Śmierć i rytuał w neolicie
Wypalanie neolitycznych naczyń
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Nauka rysowania dłubanki
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce

13.00 – 14:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:00
14:30
14:30 – 14:50
14:30
14:30 – 15:00
15:00
15:00 – 15:30
15:00 – 16:00
15:00
15:00
15:30 – 16:00
15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:00
16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 17:00
17.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30
rolników
10:30 – 10:50
10:30 – 11:00
11:00
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
13:00
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:30 – 14:50
14:30
14:30

-

Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Modelowanie grotu oszczepu. Pokaz odlewu siekiery tulejkowatej
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Konkurs – tkanie pasków na bardku
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Koncert zespołu „Lutaś”
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Koncert zespołu „Laiminguo”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Środa

-

Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

-

Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Koncert zespołu „Lutaś”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Śmierć i rytuał w neolicie
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Sztuka jaskiniowa epoki kamienia – konkurs plastyczny
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Konkurs – tkanie pasków na bardku
Modelowanie noża myśliwskiego. Pokaz odlewania grotu oszczepu
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł

14:30 – 15:00
15:00
15:00
15:00
15:00 – 15:30
15:00 – 16:00
15:00
15.00
15:30
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:00
16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 17:00
18.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 10:50
10:30 – 11:00
10:30
rolników
11:00
11:30
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30 – 12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:00
14:30 – 14:50
14:30
14:30
14:30 – 15:00
15:00
15:00
15:00
15:00 – 16:00
15:00 – 15:30
15:00 – 15:30
15:30
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00

-

Koncert zespołu „Lutaś”
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowaną smołą drzewną
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
Koncert zespołu „Percival”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa

-

Czwartek
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Koncert zespołu „Lutaś”
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

-

Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Koncert zespołu „Laiminguo”
Śmierć i rytuał w neolicie
Koncert zespołu „Percival”
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Pokaz orki pradziejowej (neolit)
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Projekt medalu okolicznościowego – 20-lecie Festynu Archeologicznego
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Konkurs na najładniejszy paciorek z modeliny
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Koncert zespołu „Lutaś”
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Koncert zespołu „Percival”
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”

16:00 – 16:30
16:00
16:00
16:00 – 17:00
19.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 10:50
10:30 – 11:00
10:30
rolników
11:00
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:00
12:00
12:00 – 12:30
12:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
12:30 – 13:00
13:00
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:30 – 14:50
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 16:00
15:00
15:00 – 15:30
15:00 – 15:30
15:30
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30
16:00
16:00
16:00 – 17:00
20.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00

-

Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Piątek

-

Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Koncert zespołu „Lutaś”
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

-

Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Koncert zespołu „Percival”
Koncert zespołu „Laiminguo”
Śmierć i rytuał w neolicie
Wypalanie neolitycznych naczyń
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Megalityczne zagadki – konkurs wiedzy o epoce kamienia
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Pokaz odlewu noża myśliwskiego do glinianej formy muszelkowej
Konkurs na najlepszego mincerza
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowaną smołą drzewną
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
Koncert zespołu „Lutaś”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Laiminguo”
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Sobota

-

Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.

10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 11:00
11:00
rolników
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00
11:30
11:30 – 12:00
11:30
12:00
12:00
12.00 – 12:30
12.00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30 – 13:00
12:30
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 15:20
15:00 – 16:00
15:30
16:00
16:00
16:30 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:00
17:00 – 17:30
17:30

-

Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Koncert zespołu „Lutaś”
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych

-

Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)
Koncert zespołu „Laiminguo”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Korowanie i barwienie wierzby
„Dendrochronologia – daty w słojach” – wykład, prezentacja multimedialna – Paweł Dąbrowski
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Śmierć i rytuał w neolicie
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Pokaz odlewu czekana bojowego – forma z piasku
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Najstarsze techniki połowu ryb
Używanie narzędzi krzemiennych
Pokaz otwarcia zestawu naczyń ze świeżo wydestylowaną smołą drzewną
Koncert zespołu „Laiminguo”
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Koncert zespołu „Lutaś”
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
„Pali się” – pokazy zabezpieczenia ogniowego drewna
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia

21.09.2014 r.
10:00 – 10:30
10:00
10:00 – 12:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 15:00
10:30 – 11:00
11:00
rolników
11:00 – 11:30
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
11:00
11:30

Niedziela
Pokazy tańców szkockich zespołu „Comhlan”
Praca w dawnej kancelarii - pieczęcie i dokumenty od epoki brązu do XIX w.
Pokazy ubierania się w sprzęt nurkowy, prezentacja narzędzi pracy nurka
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy porozumiewania się pod wodą
Pokazy wydobywania zabytków z dna
Koncert zespołu „Lutaś”
Krzemienne ostrza - pokaz i opowieść o narzędziach z kamienia pierwszych
-

Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Przygotowanie preparatów mikroskopowych drewna wykopaliskowego
„Pisma epoki brązu” – wykład, prezentacja multimedialna – Daniel Dawidowicz
Pokaz orki pradziejowej (wioska neolityczna)

11:30 – 12:00
11:30
12:00
12:00
12.00 – 12:30
12.00 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:30
12:30
12:30 – 13:00
13:00
13.00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 15:00
13:00
13:00
13:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:00 – 14:20
14:00 – 14:30
14:00
14:30
15:00
15:00
15:00
15:00 – 15:20
15:00 – 16:00
15:00 – 15:30
15:30
15:30 – 16:00
16:00
16:00 – 17:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
16:30 – 17:00
16:30
17:00
17:00 – 17:30
17:30

-

Koncert zespołu „Laiminguo”
Topory kamienne w neolicie – pokaz wytwarzania i możliwości zastosowania
Szlifowanie siekier krzemiennych oraz ich używanie
Co to jest drzeworyt, czyli jak od tysięcy lat zdobiono tkaniny i tworzono ilustracje?
Korowanie i barwienie wierzby
„Dendrochronologia – daty w słojach” – wykład, prezentacja multimedialna – Paweł Dąbrowski
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Nauka liczenia kości wg ich rodzaju – ile człowiek ma paliczków?
Pokaz wyrobu szklanych paciorków
Śmierć i rytuał w neolicie
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Nauka rysowania dłubanki
Pokaz zasad datowania dendrochronologicznego
Konkurs „Jak wyglądali nasi praprzodkowie – warsztaty rekonstrukcji twarzy ludzkiej”
Gry i zabawy - czyli rozpoznajemy kości zwierzęce
Warsztaty produkcji filcu z udziałem zwiedzających
Zostań rzemieślnikiem z epoki kamienia – konkurs wykonywania kościanych igieł
Krzemienne noże i groty – pokaz i opowieść o wykonywaniu pierwszych narzędzi
Odlew medalu okolicznościowego z okazji 20-lecia Festynu Archeologicznego
Konkurs na najładniejszy paciorek z modeliny
Jak dawniej książki powstawały? - pokaz działania prasy drukarskiej Mistrza Gutenberga
Skrobiąc drapaczem, czyli jak w epoce kamienia obrabiano skóry
Pokaz dawnego szewstwa
Prezentacje walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej
Rozbicie dymarki (na kraalu)
Neolityczne wrzeciona – warsztat pierwszych przędzarzy
Jak wykonać topór z poroża i igłę z kości?
Pokazy szycia strojów skórzanych przy pomocy kościanych igieł i szydeł
Zabawa „Poszukiwacze skarbów”, czyli jak nurek dociera do ukrytych zabytków
Pokaz oczyszczania fragmentów zaimpregnowanego drewna archeologicznego
Jak eksplorować pochówek i co antropolog przeczyta w kościach ludzkich
Koncert zespołu „Lutaś”
Najstarsze techniki połowu ryb
Koncert zespołu „Laiminguo”
Używanie narzędzi krzemiennych
Skrzydełko czy nóżka! Zajęcia w warsztacie archeozoologa
Pokazy tańców irlandzkich zespołu „Comhlan”
Warsztaty taneczne dla zwiedzających z zespołem „Comhlan”
Koncert zespołu „Ęzibaba”
Kamienne żarna, czyli jak wytwarzano mąkę w neolicie
Wykonywanie narzędzi łowieckich z drewna, poroża i kości
„Pali się” – pokazy zabezpieczenia ogniowego drewna
Wykonywanie ozdób z muszli – moda z epoki kamienia

Codzienne pokazy na stanowiskach w godz. 10.00-17.00, weekendy 10:00 – 18:00:






















Metoda składanek, czyli trójwymiarowe puzzle z epoki kamienia
Epoka kamienia pod mikroskopem
Warsztat krzemieniarski na przestrzeni wieków
Laboratorium antropologa, czyli co powiedzą nam ludzkie kości
Laboratorium archeozoologa – tajniki kości zwierzęcych
Opowieści o pradziejowej diecie w laboratorium archeozoologa
Na co chorowali nasi przodkowie – prezentacja kości z paleopatologiami
Prezentacje szkieletów rozmaitych zwierząt
Jak można było w przeszłości wykorzystywać kości? – opowieści o kościanych łyżwach i szałasach
Pokazy archeologicznej dokumentacji rysunkowej pod wodą
Pokazy wykonania dokumentacji fotograficznej pod wodą
Retronurek, czyli prezentacja stroju nurka klasycznego
Wykopaliska archeologiczne – jak należy obchodzić się z kośćmi
Zęby i czaszki
Rozpoznawanie i porównywanie drewna wybranych gatunków drzew
Konserwacja drewna wykopaliskowego
Rozdzielanie barwników z liści
Obserwacje mikroskopowe drewna archeologicznego
Prezentacje mikroskopowych powiększeń przyrostów rocznych różnych gatunków drzew.
Pokazy gry na instrumentach dawnych
wykonywanie narzędzi i ozdób z kości, rogu i poroża










































toczenie na kole, ręczne lepienie i zdobienie naczyń glinianych
warzenie piwa
konserwacja zabytków archeologicznych
wytwarzanie narzędzi i broni z krzemienia
wykonywanie prehistorycznej broni łowieckiej
przędzenie, tkanie
farbowanie tkanin barwnikami naturalnymi
pradziejowe i wczesnośredniowieczne bursztyniarstwo
bicie monet
drzeworytnictwo i sfragistyka
strzelanie z łuku i kuszy
wytop, odlewanie przedmiotów z brązu
wykonywanie ozdób z miedzi i brązu
wyprawianie i obróbka skóry
wykonywanie butów i skórzanych części stroju
kompozycje roślinne
zielarstwo i wróżbiarstwo
prehistoryczny makijaż i tatuaż
kąpiele w balii klepkowej
starożytne techniki krzesania ognia
przymierzanie starożytnych strojów i biżuterii
produkcja żelaza metodą dymarską
warsztaty kowalskie
bartnictwo
ciesiołka
snycerka
warsztaty garncarskie
starożytne techniki złotnicze
wykonywanie kopii paciorków szklanych
produkcja dziegciu i smoły drzewnej
mielenie ziarna w żarnach i wypiek podpłomyków
przygotowywanie strawy pradziejowej
prezentacja zwyczajów katowskich
powroźnictwo
kołodziejstwo
obróbka kamienia
rzeźba w drewnie
wikliniarstwo
wykonywanie przedmiotów z kory brzozowej
ręczne filcowanie wełny

Organizatorzy informują, że jest to program ramowy, który w pewnym stopniu ulegnie zmianie. Aktualny program
dzienny znajdować się będzie na środkowych stronach Gazety Biskupińskiej, którą każdy z Państwa może dostać za
darmo przy zakupie biletów na festyn lub w punktach informacyjnych na terenie rezerwatu.
Ceny biletów:
12 zł ulgowy
15 zł normalny
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
tel. (52) 3025055
tel./fax (52) 3025025,
www.biskupin.pl

