Program Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych "Odyseja Historyczna Odsłona V" Kutno-Leszczynek
2014
Piątek 18.07.2014, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, KUTNO, wstęp wolny
Stoiska handlowe: militaria, pamiątki historyczne, książki, zabawki. Wystawa sprzętu wojskowego, samochody,
pojazdy ciężkie, średniowieczne gry historyczne, mini dioramy, prezentacje grup, stanowisko łucznicze dla
dzieci.
16:00 Parada Grup Rekonstrukcji Historycznych z Placu Wolności na Plac Piłsudskiego.
16:15 Scenka historyczna „Powstanie Warszawskie Godzina W”.
16:30 Oficjalne otwarcie V Zlotu GRH Odyseja Historyczna i powitanie gości oraz uczestników zlotu.
16:40 Prezentacja rycerzy konnych z okresu XIII i XIV wieku.
17:10 Średniowieczny pojedynek rycerzy pieszych w pełnych zbrojach, z komentarzem historycznym. Grupa
Walhalla.
17:30 Pokaz klasycznej szermierki sportowej i japońskiej - Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji
Państwowej - Komisariat w Radomiu. Pokaz japońskim karabinem szermierczym z przedstawieniem
podstawowych ruchów oraz porównanie walki z karabinem szermierczym europejskim.
18:00 Pokaz tańca historycznego z nauką tegoż tańca dla publiczności, zabawy plebejskie oraz pokazy walki
wojów – grupa Wilcza Rota oraz Arkona.
LESZCZYNEK, gmina KUTNO
Dzieci do lat 12- wstęp wolny. Bilet w formie opaski – 5 zł od osoby (ważny przez jeden dzień). Zerwana opaska
traci ważność! Kasa czynna do 21.00. Teren zlotu otwarty dla zwiedzających do zakończenia koncertu.
20:30 Koncert zespołów The Jet-sons Rockabilly Trio oraz Bałagan.
Sobota 19.07.2014, LESZCZYNEK, gmina KUTNO
Dzieci do lat 12- wstęp wolny. Bilet w formie opaski – 5 zł od osoby (ważny przez jeden dzień). Zerwana opaska
traci ważność! Kasa czynna do godziny 21.00. Teren zlotu otwarty dla zwiedzających do zakończenia koncertu.
10:00 Otwarcie V Zlotu GRH Odyseja Historyczna.
Kuchnia polowa, grill, stoiska militarne, wystawa sprzętu, prezentacje grup, gry i zabawy dla publiczności.
10:00 – 12:00 Turniej łuczniczy.
11:00 Pokaz artyleryjski – różne grupy.
11:30 Pokaz klasycznej szermierki sportowej i japońskiej - Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji
Państwowej - Komisariat w Radomiu.
12:00 Pokazy dynamiczne sprzętu wojskowego. Prezentacja niemieckiego czołgu średniego Pantera.
13:00 Inscenizacja historyczna: Wrzesień 1939.
14:00 Formy ze szkoły szermierczej: Pokaz walki pomiędzy historycznymi przeciwnikami, np Rzymianin kontra
Kartagińczyk, pojedynki wojów, walki rycerzy średniowiecznych.
14:40 Średniowieczny Konny Turniej Rycerski –zbieranie pierścieni kopia, najazd kopią na metalowe tarczki,
zbieranie pierścieni mieczem, cięcie mieczem kapusty i pojedynek na kopie – tzw. „kruszenie”.
16:00 Epoka napoleońska – pokaz 2 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego i Artylerii Pieszej Księstwa
Warszawskiego.
16:30 Inscenizacja historyczna: Wikingowie.
17:30 Inscenizacja obrzędów kultu pogańskiego; przedstawienie sądu nad czarownicą, słowiański obrzęd
ciałopalenia wodza, itp.

18:30 Inscenizacja historyczna: Walki o przyczółek Warecko-Magnuszewski.
19:00 Gry i zabawy plebejskie.
20:00 Inscenizacja historyczna: Normandia 44.
20:30 Koncert zespołów Forteca, Hańba i Duan ... miedzy koncertami pokaz nocny.

Niedziela 20.07.2014, LESZCZYNEK, gmina KUTNO
Dzieci do lat 12- wstęp wolny. Bilet w formie opaski – 5 zł od osoby (ważny przez jeden dzień). Zerwana opaska
traci ważność!
10:00 Otwarcie terenu dla zwiedzających.
Kuchnia polowa, grill, stoiska militarne, wystawa sprzętu, prezentacje grup, gry i zabawy dla publiczności.
10:30 Msza święta – polowa.
11:40 Inscenizacja historyczna – Wielka Wojna.
12:30 Konny Turniej Rycerski – bohurt konny, walki rycerskie, rzut włócznią w galopie do celu, polowanie na
zwierzęta.
13:30 Inscenizacja historyczna: Holandia 44.
14:30 Pokazy dynamiczne sprzętu wojskowego.
15:00 Pokaz walki wojów wczesnośredniowiecznych.
16:00 Oficjalne zakończenie V Zlotu Odyseja Historyczna.

Z powodu dynamiki imprezy organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

W dniach 19-20 lipca 2014 roku będą uruchomione dodatkowe kursy komunikacji miejskiej.
Szczegółowy komunikat znajdą Państwo na stronie www.mzk.kutno.pl.
Obowiązują bilety komunikacji miejskiej MZK Kutno.

