W PROGRAMIE m.in.:
10 i 11 maja (czwartek i piątek) 10:00-15:00


Budujemy obozowiska i prowadzimy warsztaty i pokazy dla grup zorganizowanych
(zainteresowanych udziałem prosimy o wcześniejszy kontakt - poczta@rydno.pttk.pl).

12 i 13 maja (sobota i niedziela) 10.00-17.00


Zainscenizowane „żywe” obozowiska z epoki kamienia, prezentacje życia codziennego i
dawnych rzemiosł, scenki rodzajowe,
niecenie ognia, narzędzia z krzemienia, kości i rogu, naczynia i figurki z gliny,
krzemieniarstwo, plecionkarstwo i tkactwo, broń myśliwska i polowanie, prehistoryczna
gastronomia, naturalne barwniki i pradziejowa sztuka, rytuały i magia...
prezentacje, degustacje, prelekcje, projekcje, rekonstrukcje, interakcje...



warsztaty archeologiczne, pokazy archeologii eksperymentalnej,



konkursy, zabawy i inne atrakcje.

Piknikowe Kino:


prezentacje na temat Rezerwatu Archeologicznego Rydno



"Żelazny Pielgrzym" - sobota 12 maja, godz. 12.00
Film porusza tematykę historii i tradycji starożytnego hutnictwa żelaza, która jest niezwykle silnie zakorzeniona w
naszym regionie. Zdjęcia do filmu "Żelazny Pielgrzym" powstawały m.in. na stoku góry nazywanej "Mojecką", u
podnóża Łysicy, na pograniczu Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w Dolinie Czarnej Staszowskiej oraz Centrum
Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi i na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.



"Dawno temu w Iłży" - niedziela 13 maja, godz. 12.00
Opowieść przygodowa, z elementami romansu rycerskiego, rozgrywającą się w XIII wiecznej Polsce. Film jest
produkcją całkowicie offową, zrealizowaną z bardzo skromny budżetem, jednak jest fabułą o niespotykanym w
kinie amatorskim rozmachu. W 2010 r. film został nagrodzony na festiwalu kina niezależnego New York
International Independent Film and Video Festival w kategorii najlepszy zagraniczny film przygodowy.

Specjalny blok z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości:
sobota 12 maja


10.30 - wycieczka piesza z przewodnikiem na trasie Wąchock - Polana Langiewicza - Wąchock.
Zbiórka przy Opactwie Cystersów o godz. 10.30, przewidywany czas trwania - 4 godziny.
Na trasie m.in. Panteon Pamięci Podziemnego Państwa Polskiego, pomnik gen. Mariana Langiewicza, pomnik
legionistów 1919-1920, pomnik mjr Jana Piwnika "Ponurego", Dworek Langiewicza, kaplica św. Zofii w Ratajach,
Polana Langiewicza.



15.00 - projekcja filmu "Wykus. Serce Wolnej Polski" w Piknikowym Kinie.
"Wykus. Serce Wolnej Polski" - w niezwykły sposób przedstawia Wykus jako miejsce, które od ponad 150 lat
stanowiło ostoję walczących o Niepodległą Polskę. Dokument oprócz opisu działań wojennych, ukazuje
organizacje i stowarzyszenia, „którym nie jest obojętna pamięć o poświęceniu i walkach jakie toczyły się pod
osłoną lasów Wykusu”. Film jest idealną prezentacją historii II wojny światowej w ujęciu regionu świętokrzyskiego.

niedziela 13 maja


10,00-17,00 - pokaz sprzętu Wojska Polskiego - umundurowanie, wyposażenie, broń.



15.00 - projekcja filmu "Rozkaz Panie Majorze" w Piknikowym Kinie.
Film ukazujący szlak bojowy Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" i I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK
"Nurta" oraz sylwetki ich dowódców - płk. cc. Jana Piwnika "Ponurego" i mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta".
Produkcja sfinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

