SCENARIUSZ
„OGNISK POWSTAŃCZYCH – Z HISTORIĄ I PRZYRODĄ W TLE”

1. Podstawowe informacje o ogniskach powstańczych.
Z okazji setnej rocznicy III Powstania Śląskiego Muzeum Czynu Powstańczego w Górze
św. Anny przygotowało ofertę wspólnych spotkań przy ognisku. „Ogniska powstańcze –
z historią i przyrodą w tle” są poświęcone pamięci poległych powstańców. Spotkania
odbywać się będą na błoniach Muzeum, gdzie śpiewane będą wspólnie pieśni
powstańcze i śląskie. We wspólnym wykonaniu utworów uczestnikom pomogą podkłady
muzyczne i śpiewniki, przygotowane przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. Będą to utwory,
które kształtowały ducha powstańczego i były natchnieniem naszych przodków w walce
o polskość Śląska. Uczestnicy ognisk powstańczych będą mogli skorzystać z oferty
edukacyjnej Muzeum, która zaplanowana jest w działaniach rocznicowych. Pierwsze
ognisko powstańcze rozpali Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.
2. Cel:



szeroki udział mieszkańców województwa opolskiego i śląskiego w obchodach
100 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego,
oddanie czci powstańcom poprzez odśpiewanie pieśni powstańczych i śląskich,
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zwiększenie świadomości uczestników na temat zaangażowania i walki
Górnoślązaków o przyłączenie regionu do odradzającego się państwa polskiego,
stworzenie okazji do wzajemnego poznania się uczestników,
poznanie piękna regionu Góry św. Anny,
uczenie się czynności związanych z rozpalaniem ogniska, pieczeniem kiełbasek
i zbieraniem drewna,
popularyzacja idei ochrony środowiska,
promocja dziedzictwa kulturowego regionu.

3. Czas trwania ogniska:
w godzinach od 12:00 do 14:00
4. Organizatorzy:
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
5. Daty ognisk powstańczych:







23.05.2021 r. (niedziela),
24.07.2021 r. (sobota),
31.07.2021 r. (sobota),
28.08.2021 r. (sobota),
25.09.2021 r. (sobota),
23.10.2021 r. (sobota),

Koordynator projektu: Robert Wencel tel. 605400026/r.wencel@muzeum.opole.pl
6. Plan spotkania przy ognisku:
12:00
12:10 – 12:30
12:30 – 13:10
13:10 – 13:40
13:40 – 14:00
14:00

zbiórka przy ognisku (błonia przy Muzeum Czynu Powstańczego),
zapalenie ogniska,
pieczenie kiełbasek oraz ich spożycie,
wspólne śpiewanie pieśni,
wygaszenie ogniska, sprzątanie miejsca spotkania,
zakończenie ogniska.

7. Pomoce:





drewno na ognisko,
zestawy biesiadne,
prowiant (kiełbasy, pieczywo, napoje),
śpiewniki,
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utwory muzyczne.

8. Warunki ogólne













W przedstawionych powyżej ogniskach powstańczych mogą brać wszystkie
osoby pragnące aktywnie spędzić wolny czas, pod warunkiem zobowiązania się
do przestrzegania regulaminu ogniska powstańczego potwierdzonego na liście
obecności.
Prawo udziału w ogniskach mają osoby, które zgłosiły swój udział.
Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w ognisku pod opieką osoby dorosłej,
biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za
pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Uczestnicy powinni posiadać ubranie dostosowane do aury.
Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
W trakcie spotkań zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania
środków odurzających.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
zakończeniu ogniska.
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet pamiątkowy.
Uczestnicy ognisk powstańczych korzystają z bezpłatnego poczęstunku, który
przysługuje w punkcie spotkań przy Muzeum Czynu Powstańczego (pieczona
kiełbasa, pieczywo, kawa, herbata, woda)
Uczestnicy otrzymają śpiewniki, które posłużą pomocą przy odśpiewaniu pieśni
Opieka pracowników Muzeum.

9. Informacje dodatkowe.




Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane
przez uczestników ognisk powstańczych.
Ogniska odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

10. Uwaga!!!
„Ogniska powstańcze – z historią w tle” są okazją do spotkania osób chcących oddać
cześć powstańcom, zapoznać się z historią lokalną i nawiązania nowych znajomości
wśród osób które preferują kontakt z przyrodą.
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