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16 MAJA 16 MAJA 16 MAJA 16 MAJA ––––    SOBOTA OD 13.00 DO 22.00SOBOTA OD 13.00 DO 22.00SOBOTA OD 13.00 DO 22.00SOBOTA OD 13.00 DO 22.00    
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CACACACAŁOOOOŚĆ    PROWADZIPROWADZIPROWADZIPROWADZI p.Tomasz Lenardp.Tomasz Lenardp.Tomasz Lenardp.Tomasz Lenard  

 

 
 

OJ BOJ BOJ BOJ BĘDZIE SIDZIE SIDZIE SIDZIE SIĘ    DZIADZIADZIADZIAŁO …O …O …O …    
 

13.00-16.00   

OBOZOWISKO RYCERSKIE  …a w nim  
� Do dyspozycji publiczności jest kat wraz z szerokim asortymentem średniowiecznych 

narzędzi tortur. Dla chętnych moŜliwość „ścięcia głowy” za pomocą miecza lub topora. 
Do wykorzystania są dyby, tron inkwizytorski oraz łoŜe madejowe. Wszystko w formie 
zabawowej, prowadzone w sposób nie kojarzący się z przemocą. 

� Stanowisko mincerskie. Obserwacja średniowiecznej metody produkcji monet wraz z 
moŜliwością własnoręcznego wybicia monety. 

� Turniej łuczniczy. Prowadzony jest na dwóch torach łuczniczych, 3 rodzaje łuków ze 
zróŜnicowaną siłą naciągu – łuk angielski prosty, krymsko-tatarski oraz wschodni. 

� Turniej rzutu podkową. Bardzo popularna zabawa zręcznościowa z zachowaniem reguł 
obowiązujących w dawnych czasach     

� Kręcioła katowska. Mniej lub bardziej trudny tor przeszkód zakończony przecięciem 
główki kapusty ułoŜonej na pniu katowskim. 

 



 
  
 
 
 
 
 

Pow 
POKAZY WALK RYCERSKICH;POKAZY WALK RYCERSKICH;POKAZY WALK RYCERSKICH;POKAZY WALK RYCERSKICH; 16.00-17.00 

� Walka na miecze jednoręczne 
� Walka na miecze dwuręczne 
� Walka na topory 
� Walka na kiścienie 
� Walka na kije 
� Pokazy łucznicze ( 3 rodzaje łuków średniowiecznych) 
� Pokazy średniowiecznej broni palnej ( ręczne hakownice oraz bateria cięŜkich 

bombard, odpalenie bombard jest proponowane gospodarzowi imprezy bądź osobie, 
której obecność na imprezie chcemy szczególnie uhonorować) 

� Demonstracja uŜycia pełnowymiarowej katapulty 
� Prezentacja kata ( pień i topór katowski, łoŜe madejowe, tron inkwizytorski, 2 

wielkości dybów ) 
� Prezentacja mincerza i pokaz ręcznego bicia monet  

 
 

POKAZ STRAśY GRANICZNEJ 14.00-15.00 
Przyjazd grupy na sygnałach. 

• specjalistyczny samochód terenowy Land Rover Defe 

• sprzęt kryminalistyczny; 

• kamera termowizyjna; 

• przewodnik z psem służbowym do wykrywania materiałów  niebezpiecznych; 

• przewodnik z psem patrolowym. 

Odjazd grupy na sygnałach 

 
  
KONKURSY Z NAGRODAMI KONKURSY Z NAGRODAMI KONKURSY Z NAGRODAMI KONKURSY Z NAGRODAMI     

Sportowe; 
1.mecz nauczyciele/samorządowcy 15.00 ( 2x po 15 min.) 
2.przeciaganie liny NI kontra reszta świata 
3.bieg w workach 
4.rzut beretem/gumiakiem 
5.test Coopera (bieg) 
 
 
 
 



 
 
Inne; 

1.konkurs wiedzy o Gminie Lesznowola   

fundatorem  nagrody jest p.Wójt 
2.konkurs wiedzy o prawach człowieka  
(w tym prawa i obowiązki ucznia) 
3.konkurs wiedzy Polska w Unii Europejskiej ( w tym o euro)         
4.konkursy plastyczne  
 

 

GRAWITACJA 18.00 i 19.00 ( 2x po 10 min) 

SZKOLNA SEKCJA JUDO  

WYSTĘPY DZIECI  
CYRK POMPONI CYRK POMPONI CYRK POMPONI CYRK POMPONI 16.0016.0016.0016.00    (sala gimnastyczna )(sala gimnastyczna )(sala gimnastyczna )(sala gimnastyczna ) 

PRACOWNIA CERAMIKI UNIKATOWEJ I 

GARNC. Z UL. MLECZARSKIEJ 13.00-20.00 

Malowanie buziek   

Szczudlarze   

Clowni   

Szkolna świetlica  -stoisko z wyrobami origami 

Rada sołecka -stoisko  

wwwwaaaatttta a a a ccccuuuukkkkrrrroooowwwwaaaa        i  loteria  fantowa  
ppppyyyysssszzzznnnne e e e     llllooooddddy y y y  

dania z grila i napoje  serwuje  

CeregielaCeregielaCeregielaCeregiela        oraz oraz oraz oraz         Vinyl ClubVinyl ClubVinyl ClubVinyl Club    
Zawita do nas   mammobus  



na zakończenie  

Reelandia 19.15 pokaz tańca, nauka tańca  

taniec irlandzki 

 

Zespół  Carrantuohill  20.00-22.00 
muzyka celtycka 

 

 


