
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami 

umieszczonymi przy poszczególnych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić 

niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

2. Rodzaj zadania publicznego1) 

4)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 

 

II. Dane oferenta(-tów)  

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 

Fundacja FIDES, fundacja, nr KRS 0000562598, ul. Kolejowa 40D,55-300 Środa Śląska, doj. Dolnośląskie,  

Mariola Kądziela, 663142444,  
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Rafał Plezia, 512314088, rafalplezia@gmail.com 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Legnickie Pola 1241 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

01.06.2022r. Data  
zakończenia 

30.06.2022r. 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Miejsce realizacji zadania Gmina Legnickie Pole, powiat Legnicki oraz dodatkowo siedziba Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  

Zapomniane i niedocenione wydarzenie historyczne, które miało miejsce w dniu 9/04/1241 r. na Legnickich Polach. Bitwa pomimo 
przegranej miała olbrzymie znaczenie ponieważ  odwróciła kierunek najazdu Mongołów na Europę zachodnią. Była największą dla 
Polski XIII wieczną bitwą z udziałem co najmniej 16 tys. wojowników. Było to najsilniejsze miejsce oporu najeźdźców w trakcie tej 
nawałnicy. Bitwą po stronie Polski dowodził  Henryk II Pobożny mając do dyspozycji 4 hufce,  w których walczyło rycerstwo 
małopolskie, opolskie, śląskie i wielkopolskie, łęczyckie oraz joannici, templariusze i górnicy z Złotoryi i Lwówka Śląskiego. Po stronie 
koczowników dowodził wódz Orda. Wydarzenie jest wielką ciekawostką historyczną z powodu niekonwencjonalnego dla rycerstwa 
zachodu przebiegu bitwy (pozorowane odwroty jazdy koczowników, brak piechoty po stronie przeciwnika, gazy bojowe). Bitwa 
wiąże się z wieloma ważnymi postaciami głównie z męczeńską śmiercią Henryka II Pobożnego prawdopodobnie przyszłego króla 
Polski. W tle bitwy jest również  matka Henryka księżna Jadwiga fundatorka wielu budowli na Dolnym Śląsku, później św. Jadwiga. Z 
bitwą wiąże się wiele mitów, przekłamań  i stereotypów np. o błędnym przekonaniu że to byli Tatarzy, że to była prymitywna armia 
a przecież staliśmy z największą armią XIII w.  Zmierzamy do rekonstrukcji bitwy na wysokim poziomie merytorycznym z udziałem 

 
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  
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rekonstruktorów z Polski oraz zagranicy wsch. i zach. Jest to początek do stworzenia interaktywnego centrum edukacji o bitwie.  
 

Inscenizacja BITWA POD LEGNICĄ 1241 

 
Planowany termin realizacji: od 2022–06–16 do 2022–06–19 
 
Opis  
Inscenizacja docelowo do 2041 r ma być największą inscenizacją średniowieczną w Polsce.  Inscenizacja historyczna Bitwa pod 
Legnicą 1241, będzie otwartym spotkaniem zorganizowanym w połowie czerwca w dniach 17-19 czerwca. Celem inscenizacji będzie 
zachęcenie rodzin z dziećmi do szerszego poznania tematyki historii i kultury okresu XIII wieku średniowiecza. W trakcie wydarzenia 
zapewnimy kilka stoisk związanych z historycznym rzemiosłem, 6 stanowisk z zabawami średniowiecznymi / plebejskimi. 
Wydarzenie będzie 3 dniowe i odbędzie się w Legnickim Polu. W trakcie 3 dni będzie funkcjonował obóz historyczny rycerstwa 
zachodniego i obóz wojowników mongolskich. W obozie będą działania edukacyjne skoncentrowane wokół jurty mongolskiej i 
namiotu naszej fundacji tworzonego w ramach projektu. Za zadania edukacyjne odtworzenie/rekonstrukcję obozu i udział w 
inscenizacji będą odpowiadać. 
 
Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia będzie 1,5 godzinna inscenizacja historyczna poprzedzona 1,5 próbą. Łącznie 3 h. W 
inscenizacji będą brały udział grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. 
Będzie to ponad 150 osób. W tym będą rekonstruktorzy konni - 20 osób, w tym w ramach projektu uwzględniono koszty przyjazdu 
10 rekonstruktorów. 
Inscenizacja historyczna będzie próbą odtworzenia zdarzeń z dnia 9 kwietnia 1241 r kiedy to Henryk II Pobożny przeciwstawił się 
najazdowi wojowników Imperium Mongolskiego oddając za to życie. 
Wynik bitwy był rozstrzygnięty na korzyść Mongołów, ale opór stawiany przez księcia zaowocował wycofaniem na Węgry najazdu 
mongolskiego. Widowisko obejrzy co najmniej 1000 osób z perspektywą na udział do 3000 mieszkańców polski. Do prawidłowego 
przebiegu wydarzenia i zwiększenia udziału mieszkańców będzie ważne przygotowanie grupy rekonstrukcyjnej z Legnickiego Pola. W 
projekcie będzie to 10 os. Docelowo w ciągu 5 lat będzie to 20 osób. Rekonstruktorzy będą świadczyć swoje usługi nieodpłatnie 
muszą być jednak spełnione warunki z naszej strony, które wymieniamy poniżej: 
 

• organizacja turnieju rycerskiego i zapewnienie nagród, 

• wynajęcie 10 koni do inscenizacji (odpowiednio przygotowanych do takich wydarzeń), 

• zapewnienie zespołu muzyki dawnej i tradycyjnego zespołu mongolskiego, 

• nagłośnienie sceniczne w trakcie wydarzenia, 

• biesiada rekonstruktorów. 

• zapewnienie sanitariatów,  

• wyżywienie uczestników inscenizacji i obozu historycznego,  

• wykoszona łąka pod obozowisko i inscenizację, 

• zabezpieczenie materiałów drewnianych do budowy obozu, 

• ubezpieczenie uczestników.  
 

Turniej rycerski  
 
W ramach pokazów poza inscenizacją odbędzie się Turniej Rycerski w 3 kategoriach:  
 

• Rycerze ciężkozbrojni - 1 zawodnik na 1 zawodnika  

• Lekkozbrojni - 1 zawodnik na 1 zawodnika  

• Lekkozbrojni w trójkach - 3 zawodników na 3 zawodników  
 
Każde miejsce od 1 do 3 będzie nagrodzone we wszystkich kategoriach  

 
Koncerty muzyki dawnej  
 
W ramach inscenizacji przeprowadzimy koncert muzyki dawnej przez następujące zespoły: JAR i HUSKARL . Najprawdopodobniej 
będzie też zespół mongolski z Niemiec. 5 osobowy zespół o nazwie Khukh Mongol. Jednakże ze względu na pandemię zespół może 
być inny. 

 

 
Grupa docelowa Grupa docelowa to 200 osobowa liczba rekonstruktorów z Polski. W tym będą również uczestnicy naszego projektu 



(liderzy historii) oraz goście z innych krajów. Przyjadą do nas uczestnicy z Czech, Słowacji, Rumunii, Niemiec, Węgier i Ukrainy. W 
większości będą to członkowie zaprzyjaźnionych bractw rycerskich takich jak: Komandoria Chwarszczany, Bractwo Rycerskie Ziemi 
Legnickiej, Smocza Kompania, Bractwo Zamku Grodno. 
 

W przypadku niemożliwości zorganizowania wydarzeń plenerowych z powodu COVID -19 mogą ulec zmianie terminy wydarzeń. 

Zostanie natomiast wykonana wystawa i prezentacja obozu rycerskiego.  

Realizacja oferty będzie zapewniała dostępność, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przy realizacji zadania publicznego. 

Zapewnimy następujące  minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie realizacji inscenizacji:  

1) w zakresie dostępności architektonicznej:  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków, b) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób; 2) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:  a) obsługę z wykorzystaniem 

środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie 

zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,  b) zapewnienie, na wniosek osoby 

ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym. 
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Obóz historyczny średniowieczny, 
prezentacja plenerowa. 

1 namiot, 300 odbiorców w 
trakcie biegów, 200 
odbiorców w trakcie 
koncertu i pielgrzymki 9 
kwietnia, 

Lista zgłoszonych uczestników, 
dokumentacja fotograficzna. 

Zorganizowanie inscenizacji historycznej 
Legnickie Pola 1241 

3000 widzów, 150 
rekonstruktorów, 3 dni 
wydarzenia  

Lista zgłoszonych uczestników, 
dokumentacja fotograficzna 

   

   

   
 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

Fundacja Fides posiadając osobowość prawną od 2015 zrealizowała projekty w skali mikro. Jednakże członkowie i 

autorzy niniejszego projektu, czyli cały zespół uczestniczył w realizacji projektów w innych organizacjach. W 2019 roku 

kadra tego projektu wspierała projekt realizowany przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego 

pt. Bitwa o pasje.. Wniosek zrealizował przygotowanie grupy 10 osób do rekonstrukcji historycznej oraz 

20 SPOŁECZNYCH ODTWÓRCÓW HISTORII, W ramach wniosku przeprowadzono badania poszukiwawcze miejsca Bitwy 

pod Legnicą 1241 z udziałem poszukiwaczy z Europy. W ramach wniosku przeprowadzono również inscenizację 

historyczną na Legnickich Polach, inscenizacja odbyła się z udziałem 150 rekonstruktorów z Polski i około 2500-3000 

widzów.  Odtworzono obóz z XIII w. Wniosek wsparło FIO w kwocie ok 70 tys. zł. 

Fundacja w realizacji projektów ma niewielkie doświadczenie jako organizacja, ale na potrzeby projektu ma w swoich 

szeregach i dyspozycji sztab bardzo doświadczonych ludzi realizujących projekt. Poniższe doświadczenie jest 

doświadczeniem naszego zespołu projektowego. Przeprowadzenie projektu Asos w 2015r. pt Liderzy społeczności - 



Liderzy obywatelskości. Planowanie obywatelskie w praktyce na obszarach wiejskich projekt realizowany wspólnie z 4 

partnerami, rozwijający planowanie obywatelskie w gminach wiejskich, Realizacja z SWISS Grants, kwota 590 tys. z 5 

partnerami. Aktywacja Animacja - przygotowanie animatorów na obszarach wiejskich do działań edukacyjnych w 

zakresie regionalizmu - FIO - 40 tys zł 2013r Fundacja realizowała od 2012 roku pierwsze szkolenia i animacje w trakcie 

wydarzeń i imprez. Najlepsze doświadczenia pozyskaliśmy w trakcie Inscenizacji Historycznej Oblężenie Klasztoru oraz w 

trakcie Święta Wina w Mieście Skarbów. Doświadczenie Fundacji można rozpisać na doświadczenie współpracowników 

członków rady i zarządu Fundacji. Takim doświadczeniem jest: dotacja 20000 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego w 2012r., – Wydział Kultury na organizację inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” 

w Lubiążu. Organizacja wydarzenia „Oblężenie klasztoru” w dniu 1 września. Ponad 5000 odwiedzających turystów, 

prawie 200 rekonstruktorów średniowiecza, koncerty muzyki dawnej, warsztaty, pokazy ogniowe i chorągwiarskie. 

Dotacja 39940 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich. Projekt pn. „Edukacja historyczna Bractwa Cysterskiego”. Organizacja warsztatów edukacyjnych, 

rzemieślniczych, wykonanie strojów dla uczestników, występ grupy na inscenizacji historycznej, budowa w ramach 

warsztatów wioski przyklasztornej, organizacja wystawy. Dotacja 1000zł z Powiatu Wołowskiego na Edukację historyczną 

mieszkańców powiatu wołowskiego. Opracowanie i wykonanie wystawy z inscenizacji z 2011r, wydanie pocztówek. Rok 

2011 Dotacja 25000 zł Remont pierwszej remizy strażackiej w Lubiążu w ramach działania „Małe projekty” (PROW, 

Program LEADER). W ramach projektu wyremontowano pierwszą na tych terenach remizę strażacką i stworzono w niej 

izbę muzealną straży pożarnej, zmodernizowano stronę internetową lubiaz.pl, uzupełniono o 4 tablice informacyjne na 

edukacyjnej ścieżce historyczno – przyrodniczej oraz zakupiono projektor multimedialny. Realizacja projektu pt 

Popularyzacja Św. Jadwigi -Księżnej Śląska i jej związki z powiatem wołowskim“ Projekt polegał na opracowaniu 

merytorycznym i graficznym informacyjnych trzech tablic wraz z ich montażem oraz montaż dwóch już wydrukowanych 

przy studni i w lasku. Ogłoszenie konkursu plastycznego nt "Św. Jadwiga i jej związki z Lubiążem" oraz konkursu 

edukacyjnego 125 uczniów wzięło udział w zajęciach, z których 19 uczniów wzięło udział w konkursach. Zamontowanie 

pompy na studni Św. Jadwigi, drewnianego mostku, dwóch ławek przy studni oraz trzech ławek na ścieżce historyczno-

przyrodniczej. Zorganizowanie konferencji popularyzującej postać Św. Jadwigi , w której uczestniczyło ok 110 osób.  

 
 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Konferansjer  2750   

2. Zespół muzyczny HUSKARL 2100   

3. Zespół muzyczny JAR 3850   

4. Zespół muzyczny Khukh Mongol 
(gmina) 

12000   

5. Turniej Rycerski (nagrody) 2000   

6.     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 22700 10000 12700 

 
 
 



V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
 
 
.................................................................                                                  Data ...........22-04-2022r.............. 
.................................................................  
................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  

osób upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu oferentów) 
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