
 

 
 
 
 

Program VIII Festynu Komandosa 
25-27 sierpnia 2017r 

 

25 sierpnia ( piątek) 
 
Od 16: 00 czynne: 
                    a) Wystawy: 

    - 90 lecia spadochroniarstwa w Polsce (hala sportowa)  
    - Historia 1 batalionu szturmowego (hala sportowa) 

                                - Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych (park)  
    - Muzeum Oręża Polskiego (park)  
    - Muzeum Wojska Polskiego (park)  

                     b) Jarmark Militarny.  
                     c) Dziecięcy tor przeszkód ( park).  
                     d) Miasteczko Da Vinci Learning ( boisko w parku).  
                     e) Dioramy grup rekonstrukcyjnych ( park).  
                     f) Punkty informacyjno-promocyjne Wojsk Specjalnych.  

17: 00 – Koncert dudziarzy ( przed halą sportową). 
18: 00 – Pokaz instruktażu KRAV MAGA ( k. estrady) . 
19: 00 -  Spotkanie z zasłużonymi spadochroniarzami (namiot obok Biura Festynu). 
20:00 –  „Rusznice ppanc w akcji” – pokaz ( park ).  
21:00 –  Maraton filmowy (filmy dok. o Dziwnowie ).  

 

26 sierpnia ( sobota) 
 

09:00 – Apel i defilada byłych żołnierzy ( plac Reymonta 8 ).  
10:00 – Odwiedziny w koszarach (tylko b. żołnierze).  
11:30 – Msza polowa ( obok kościoła garnizonowego Dziwna ).  

  Od 10:00 –  Czynne dioramy grup rekonstrukcyjnych, stoiska informacyjno-promocyjne  
              Wojsk Specjalnych, gry i zabawy dla dzieci. 
10:15 – Koncert dudziarzy ( Reymonta 8 ).  
11:00 – Inscenizacja „Epizod z operacji Market Garden” ( park ).  
12:00 – Początek II Gwardyjskich Mistrzostw Polski Kettlebell o Puchar Prezesa Zarządu Głównego  
              ZPS ( plac obok estrady; zakończenie ok. godz. 16:00). 
16:00-   Inscenizacja „Marszałek Piłsudski odwiedza legionistów” ( park). 
17:00 – Koncert dudziarzy ( przemarsz ulicami). 
18:00 – Skoki spadochronowe na wodę ( rz. Dziwna na wysokości CPN).  
19:00 – Koncert kapeli podwórkowej( estrada).  
19:00-   Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego ( k. Biura Festynu). 
21:00 – Apel zmarłych ( cmentarz komunalny).  
21:00  - Maraton filmowy  „Bohaterowie” (filmy dokumentalne prezentujące sylwetki wybitnych  
               dowódców)  

 

27 sierpnia ( niedziela ) 
 
Od  09:00 –  Czynne dioramy, tor przeszkód, strzelnice, gry i zabawy dla dzieci, punkty informacyjnie  
                       promocyjne Wojsk Specjalnych  

10:00 – Spotkanie z mistrzami sportu spadochronowego (k. Biura Festynu). 
11:00 – Inscenizacja „Po walce” ( okres II wojny światowej - park).   
12:00 -  Patrol rozminowania w akcji – pokaz ( park).  
13:00 – Pożegnalny koncert dudziarzy ( Aleja Gwiazd).  
14:00 – „Pierwsza pomoc” pokaz ( k. estrady). 
15:00 – Apel na zakończenie Festynu. ( Reymonta 8 ).  

 
 
 
 



 
 
Uwagi:  
1. Program może ulec zmianie ( pogoda, komunikacja).O ewentualnych zmianach informować będzie Biuro Festynu.  
2. „Park” oznacza park miejski wzdłuż ulicy Sienkiewicza.  
3. W czasie Festynu czynny będzie krwiobus Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ( Aleja Gwiazd).Zachęcamy do 
honorowego krwiodawstwa. 
4. W sobotę 26.08 III Oddział ZPS organizuje Dzień Spadochroniarza.  
5. Na strzelnicy pistoletowej i garnizonowej odbędzie się pojedynek strzelecki ( reprezentacja b. żołnierzy kontra 
rekonstruktorzy).  
6. Zasłużeni spadochroniarze to mistrzowie Europy i Świata w różnych konkurencjach spadochronowych. 

 


