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Program festiwalu  

Fantastyczne Oblężenie Pszczyny 
 

 

Dzień 0: 28.04.2012 (sobota) 

w godzinach popołudniowych start m.in.:  

- wesołego miasteczka  

- sportów ekstremalnych 

- przejażdżek konnych 

- gastronomii 

   

  

Dzień 1: 29.04.2012 (niedziela) – Dzień Fantasy i Rycerstwa 

godz. 14.15 - uroczysta  parada  postaci ulicami miasta i rynku 

godz. 15.00 - otwarcie imprezy z władzami miasta 

Strefa A – główna polana przed pałacem 
godz. 15.00 - Świat Władcy Pierścieni (zabawy, turnieje, konkursy, pokazy walk; Akademia 

Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”)  

godz. 15.00 – Świat Rycerstwa IX – XV w. (pokazy, gry, zabawy rycerskie i plebejskie; Bielskie 

Bractwo Rycerskie, Najemna Drużyna Słowian i Wikingów „Wotan Hird”, Drużyna Księgi i Łuku 

„Jaźwiec”) 

godz. 15.00 - wystawa samochodów (salon motoryzacyjny „Japan Motors”) 

godz. 15.00 - zabawy z lego-robotami (Robokids) 

godz. 15.00 - wystawa i sprzedaż roślin (Szkółka Krzewów Ozdobnych „Tomszak”) 

godz. 15.00 - Namiot Małego Odkrywcy - przygoda z paleontologią (rodzinny park rozrywki 

„Dream Park”) 

godz. 15.00 - pokazy i warsztaty rękodzieła artystycznego, gry i zabawy dla dzieci (Fundacja 

Hajstra, Pracownia Artystyczna) 

Strefa A – alejka wokół głównej polany 
godz. 15.00 – gastronomia (restauracja „Atena”) 
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godz. 15.00 – W świecie planszówek i karcianek (sklepik, games room, pokazy gier, bicie rekordu 

w ilości graczy w „Talizman, Magia i Miecz”; Wydawnictwo Gier Planszowych „Galakta”) 

Strefa A - scena 
godz. 16.00 - koncert zespołu Black Stars 

godz. 18.30 - koncert zespołu Black Juice 

Strefa B -  polana z boku zamku 
godz. 12.00 - Park Rozrywki  

- kule wodne, dmuchańce, banji (Firma „Atrakcje dla Dzieci”)  

- wesołe miasteczko  

- Trenażer Lotów Samolotowych typ Żyroskop (Ad Libitum) 

- pokazy modeli pojazdów latających pływających i wyścigi samochodowe (Robi RC)    

      -     klaun i atrakcje dla małych i dużych (Raven Bielsko)  

-     pokaz ratownictwa medycznego i zabezpieczenie medyczne imprezy (Zakon Maltański 

Ratownicy Medyczni) 

Strefa C – na przeciw hali MORiS 
godz. 15.00 - sporty ekstremalne: paintball (strzelnica, tor), strzelnica broni pneumatycznej, 

łodzie, gladiator (KlubFortis & Probus)             

Strefa D - obok hali MORiS  
godz 15.00 - przejażdżki konne i bryczką (Fundacja „Terra Spei”)     

Strefa E - hala MORiS   
godz. 15.00 – wystawa „Miłość i Wojna w świecie J.R.R.Tolkiena, Gwiezdnych Wojen i dalekiej 

Japonii (Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”)  

 

 

Dzień 2: 30.04.2012 (poniedziałek) - Dzień Akademii  i  Naszych 

Przyjaciół 

Strefa A – główna polana pod zamkiem 
godz. 14.00 - Świat Gwiezdnych Wojen (konkursy, turnieje, zabawy,  pokazy walk,  broni, postaci, 

budowa mistrza Yody z klocków lego; Akademia  Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –

Takeda”)   

godz. 14.00 - Świat Władcy Pierścieni (zabawy, turnieje, konkursy; Akademia  Fantastyki i 

Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”)   

godz. 14.00 – Świat Rycerstwa IX – XV w. (pokazy, gry, zabawy rycerskie i plebejskie; Bielskie 

Bractwo Rycerskie, Najemna Drużyna Słowian i Wikingów „Wotan Hird”, Drużyna Księgi i Łuku 

„Jaźwiec”) 

godz. 14.00 - wystawa samochodów (salon motoryzacyjny „Japan Motors”) 
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godz. 14.00 - zabawy z lego-robotami (Robokids) 

godz. 14.00 - wystawa i sprzedaż roślin (Szkółka Krzewów Ozdobnych „Tomszak”) 

godz. 14.00 - Namiot Małego Odkrywcy - przygoda z paleontologią (rodzinny park rozrywki 

„Dream Park”) 

godz. 14.00 - pokazy i warsztaty rękodzieła artystycznego, gry i zabawy dla dzieci (Fundacja 

Hajstra, Pracownia Artystyczna) 

Strefa A – alejka wokół głównej polany 
godz. 14.00 – gastronomia (restauracja „Atena”) 

godz. 14.00 - W świecie planszówek i karcianek (sklepik, games room, pokazy gier; Wydawnictwo 

Gier Planszowych „Portal”)  

Strefa A - scena 
godz. 17.00 – pokaz mody fantastycznej i wybór najlepszego stroju  

godz. 20.30 – emisja filmu „Piotruś i wilk” (Pszczyńskie Centrum Kultury, Pszczyński Klub 

Filmowy)  

Strefa A – wyspa z herbaciarnią  
godz. 20.45 - nocna dyskoteka (Pizzeria K2, Herbaciarnia na wyspie) 

Strefa B -  polana z boku zamku 
godz. 12.00 - Park Rozrywki  

- kule wodne, dmuchańce, banji (Firma „Atrakcje dla Dzieci”)  

- wesołe miasteczko  

- Trenażer Lotów Samolotowych typ Żyroskop (Ad Libitum) 

- pokazy modeli pojazdów latających pływających i wyścigi samochodowe (Robi RC)    

      -     klaun i atrakcje dla małych i dużych (Raven Bielsko)  

-     pokaz ratownictwa medycznego i zabezpieczenie medyczne imprezy (Zakon Maltański 

Ratownicy Medyczni) 

Strefa C – na przeciw hali MORiS 
godz. 14.00 - sporty ekstremalne: paintball (strzelnica, tor), strzelnica broni pneumatycznej, 

łodzie, gladiator (KlubFortis & Probus)             

Strefa D - obok hali MORiS  
godz. 14.00 - przejażdżki konne i bryczką (Fundacja „Terra Spei”)     

Strefa E - hala MORiS 
godz. 14.00 – wystawa „Miłość i Wojna w świecie J.R.R.Tolkiena, Gwiezdnych Wojen i dalekiej 

Japonii (Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”) 
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Dzień 3: 01.05.2012 (wtorek) - Od Zamku Szeherezady Do Obozu 

Szoguna 

Strefa A – scena 
godz. 14.00 - widowisko „Opowieści Szeherezady” (Zespół „Iskierki”- SP 29 w Bielsku –Białej) 

godz. 15.00, 17.00, 19.00 – pokaz tańców orientalnych (Akademia Tańca „Alhambra”) 

godz.16.00 - koncert Orkiestry Muzyki Rozrywkowej (ognisko muzyczne w Pszczynie) 

godz. 17.30 – koncert zespołu G.P.S 

Strefa A – jezioro przy głównej polanie 
godz. 21.30 – pokaz lampionów szczęścia (Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –

Takeda”, Raven Bielsko) 

Strefa A – główna polana pod zamkiem 
godz. 14.00 - Świat samurajów, ninja i gejsz (zabawy, konkursy, turnieje, pokazy, widowisko; 

Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”, Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Japońskiej „Hikari”)  

godz. 14.00 – Festiwal Kultury Japońskiej „Nowa Japonia” (Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Japońskiej „Hikari”)  

godz. 14.00 – Magia Bliskiego Wschodu (Akademia  Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –

Takeda”, Teatr Ognia „Nox Ignis”, Stowarzyszenie Sahaja Yoga) 

godz. 14.00 – warsztaty kuglarstwa (Teatr Ognia „Nox Ignis”) 

godz. 14.00 – spotkanie z filozofią sahaja yoga (Stowarzyszenia Sahaja Yoga) 

godz. 14.00 – Świat Rycerstwa IX – XV w. (pokazy, gry, zabawy rycerskie i plebejskie; Bielskie 

Bractwo Rycerskie, Najemna Drużyna Słowian i Wikingów „Wotan Hird”, Drużyna Księgi i Łuku 

„Jaźwiec”) 

godz. 14.00 - wystawa samochodów (salon motoryzacyjny „Japan Motors”) 

godz. 14.00 - zabawy z lego-robotami (Robokids) 

godz. 14.00 - wystawa i sprzedaż roślin (Szkółka Krzewów Ozdobnych „Tomszak”) 

godz. 14.00 - Namiot Małego Odkrywcy - przygoda z paleontologią (rodzinny park rozrywki 

„Dream Park”) 

godz. 14.00 - pokazy i warsztaty rękodzieła artystycznego, gry i zabawy dla dzieci (Fundacja 

Hajstra, Pracownia Artystyczna) 

godz. 21.00 – pokaz Teatru Ognia „Nox Ignis” 

Strefa A – alejka wokół głównej polany 
godz. 14.00 – gastronomia (restauracja „Atena”) 

Strefa B -  polana z boku zamku 
godz. 12.00 - Park Rozrywki  

- kule wodne, dmuchańce, banji (Firma „Atrakcje dla Dzieci”)  
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- wesołe miasteczko  

- Trenażer Lotów Samolotowych typ Żyroskop (Ad Libitum) 

- pokazy modeli pojazdów latających pływających i wyścigi samochodowe (Robi RC)    

      -     klaun i atrakcje dla małych i dużych (Raven Bielsko)  

-     pokaz ratownictwa medycznego i zabezpieczenie medyczne imprezy (Zakon Maltański 

Ratownicy Medyczni) 

Strefa C – na przeciw hali MORiS 
godz. 14.00 - sporty ekstremalne: paintball (strzelnica, tor), strzelnica broni pneumatycznej, 

łodzie, gladiator (KlubFortis & Probus)             

Strefa D - obok hali MORiS  
godz. 14.00 - przejażdżki konne i bryczką (Fundacja „Terra Spei”)     

Strefa E - hala MORiS 
godz. 14.00 – wystawa „Miłość i Wojna w świecie J.R.R.Tolkiena, Gwiezdnych Wojen i dalekiej 

Japonii (Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki „Jedi –Takeda”) 


