
 Program imprezy – Piknik historyczny i  inscenizacja bitwy

Legnickie Pole 1241

1. Termin imprezy, czas trwania 1-2.05.2016 r.
2. Miejsce imprezy: Legnickie Pole – Camping, plac przed  Bazyliką, ul. Benedyktynów, 

                            ul. Św. Jadwigi, Jar przy „Motelu Dworek”

Dzień I- 1 maja 2016 r.
12.00 - 19.00     Gotowość 22  stanowisk handlowych, 11 stanowisk warsztatowych oraz
                            rzemieślniczych.

12.00 - 19.00      Zwiedzanie obozowiska mongolskiego oraz obozu wojsk
                           Sprzymierzonych.

12.30 – 13.00      Zbiórka służb mundurowych na terenie muzeum, uroczyste wyprowadzenie
                            przez  biskupa.

13.00 - 14.00      Msza św. w Bazylice Mniejszej
                            Otwarcie uroczystości rocznicowych

     -  powitanie i przedstawienie gości
     -  zaprezentowanie programu uroczystości, 

14.00 -  14.30     Prezentacja wojsk uczestniczących w  pielgrzymce służb mundurowych. 

14.30 – 14.45     Zaproszenie na średniowieczny rynek, przedstawienie  warsztatów i 
                           stanowisk  rzemiosł dawnych, gry i zabawy plebejskie dla dzieci i dorosłych.

             14.45 – 15.30     Występ folkowej grupy  muzycznej „White Garden” (scena) cz. I

 15.30 – 16.00     Występ grupy teatralnej z Koskowic.

 16.00 – 16.30      Gotowanie na wielkiej patelni -  przygotowanie dania kuchni tatarskiej
                             „Kryszonka” cz. I.

 16.30 – 17.00      Pokazy walk rycerskich.

 17.00 - 17.30       Gotowanie na wielkiej patelni „Kryszonka”- cz. II

             17.30 – 18.15      Występ folkowej grupy  muzycznej „White Garden” ( scena ) cz. II

  18.15– 18.45      Zaproszenie na średniowieczny rynek – warsztaty i stanowiska
      rzemiosł dawnych, gry i zabawy plebejskie. Opowieści
      historyczne. Zaproszenie do zwiedzania obozowisk.

 18.45 – 19.45      Widowisko teatralne w wykonaniu podopiecznych DPS

             19.45– 20.45      Występ folkowej grupy muzycznej „White Garden”

 20.45 - 21.10      Teatr ognia – Widowisko pt. „Prometeusz”



Dzień II – 2 maja 2016 r.

10.00 -  13.00      Pokazowe zawody  łucznictwa konnego (teren obozu
                            mongolskiego).

12.00 - 19.00       Zaproszenie na średniowieczny rynek – warsztaty i stanowiska
                             rzemiosł dawnych, gry i zabawy plebejskie (z wyłączeniem godzin starcia 
                             bitewnego 15.30 – 18.30).

13.00 - 14.00       Drużynowe bitwy łuczników historyczni kontra sportowi  (teren
      obozu mongolskiego).

14.00 - 15.30        Turniej Łuczniczy dla wszystkich.

15.30 - 16.30        Prezentacje muzyczne zespół „Castel Dreams” - zaproszenie do przejścia 
                             na miejsce bitwy.

16.30 - 17.00        Zwiad Tatarski – Jar przy „Motelu Dworek”

17.00 - 18.00        Rekonstrukcja bitwy -  „Legnickie Pole 1241”- Jar przy „Motelu Dworek”

18.00 - 18.30        Powrót wojsk do obozowisk

18.00 - 19.30         Prezentacje muzyczne zespół „Castel Dreams” - scena przed Bazyliką

19.30 - 20.00         Podsumowanie i zamknięcie obchodów rocznicowych
       Biesiada rycerska dla rekonstruktorów

20.00 - 02.00         Zabawa taneczna z zespołem „Plac Zabaw”.

W czasie trwania obchodów rocznicowych możliwe będzie zwiedzanie Bazyliki  Mniejszej,  
zwiedzanie Jurty Mongolskiej, obozu wojsk sprzymierzonych  oraz poznawanie codziennego 
życia grup koczowniczych.

Imprezy towarzyszące i działania promocyjne - kalendarium:

Luty 2016             Utworzenie grupy wolontariatu – organizacja warsztatów mongolskich.

Marzec 2016        Warsztaty mongolskie – szycie strojów, nauka makijażu 
       Nawiązywanie kontaktu z grupami rekonstrukcyjnymi.
       Opracowanie scenariusza oraz programu imprezy.



Kwiecień 2016
09.04.2016 r.          Działania promocyjne podczas - Obchodów Rocznicy Chrztu Polski

        Legnica oraz targu staroci
10.04.2016 r.          Działania promocyjne podczas - Półmaratonu – Bitwa pod Legnicą 1241.
17.04.2016 r.          Zawody Łucznictwa Historycznego FOPiT GOBI

        Raczkowa.

 Maj 2016

01-02.05.2016 r.    Obchody rocznicowe.


