
Program inscenizacji  historycznej "Walka Dawida z Goliatem? Najazd husytów na 

Oleśnicę 1432 / 2012" 

 

25 maja (piątek) -Podzamcze - godz. 19:00-22:00 

 

Inscenizacja historyczna "Walka Dawida z Goliatem ? Najazd husytów na Oleśnicę 1432 / 

2012" 

 husyci, pod wodzą Prokopa Wielkiego podchodzą na błonia, budowa obozu 

warownego 

 rycerstwo śląskie pod wodzą Konrada V Kantnera przygotowuje się do obrony 

 pierwsze walki, atak rycerstwa śląskiego na obóz husytów 

 

26 maja (sobota)- Podzamcze- godz. 10:30-11:00 

 

Oficjalne przekazanie kluczy do miasta rycerstwu śląskiemu pod wodzą Konrada V Kantnera 

 

godz.11:00-13:30 Inscenizacja historyczna "Walka Dawida z Goliatem ? Najazd 

husytów na Oleśnicę 1432 / 2012" 

 

 ograbienie kupców przez husytów 

  walki oleśnickich rycerzy z husytami pod wodzą Konrada V. Odsiecz wojsk 

prowadzonych przez jego braci: Konrada VII i Konrada VIII 

  honorowy konny pojedynek Konrada VIII – członka zakonu krzyżackiego z Dobkiem 

Puchałą, który sprzymierzył się z kacerzami 

 

 

godz.14:00-16:00 

 

Wykład o husytach, ich uzbrojeniu i taktyce walki. Zwiedzanie pokazowego obozu 

husyckiego  

 

 

 

godz.16:30-22:00 

 

Inscenizacja historyczna "Walka Dawida z Goliatem ? Najazd husytów na Oleśnicę 1432 / 

2012" 

 

 Kaźń na złapanych husytach, którzy obiecali odstąpić od zamku oleśnickiego 

 Spalenie franciszkanina w beczce 

 Szturm Ślązaków na wagenburg – nocna walka 

 

 

27 maja (niedziela)-Podzamcze-godz.11:00-13:00  

 

Inscenizacja historyczna "Walka Dawida z Goliatem ? Najazd husytów na Oleśnicę 1432 / 

2012" 

 



 Schwytanie przez husytów uciekających z Oleśnicy mieszczan 

  Kaźń na schwytanym posłańcu  do biskupa wrocławskiego (łamanie kołem) 

  ostatnia próba zdobycia wagenburga.  

 

Wydarzenia towarzyszące: 

Wystawa Czeskie czasy w historii Oleśnicy - Sala Rycerska Zamku Książąt Oleśnickich  26-

27 maja godz.10:00-18:00 

Jarmark średniowieczny- Podzamcze - 26 maja godz. 11:00-22:00,  27 maja godz. 11:00-

13:00 

 Prezentacje  i warsztaty rzemiosła średniowiecznego 

 Animacje dla dzieci (konkursy średniowieczne, nauka tańców średniowiecznych , 

stanowisko łucznicze, stanowisko kata i dyby, malowanie twarzy, dmuchany 

zamek/zjeżdżalnia) 

 Jadło i popitek  

Zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Książąt Oleśnickich oraz Bazyliki św. Jana 

Apostoła w Oleśnicy -26 maja (sobota) godz.10.00, 12.00, 17.00, 18.00 –   zbiórka  

dziedziniec Zamku Książąt Oleśnickich  

 


