Na szlaku, którym zmierzasz znajduj¹ siê kaplice.
Pomog¹ Ci w nawigacji przez tutejsze okolice.
Droga ta prowadzi do punktu ostatniego.
Jest nim Muzeum Czynu
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Zanim dojdziesz do koñca trasy,
przypomnijmy dawnego starcia czasy.
21 maja bitwa siê zaczê³a
i po obu stronach wiele ofiar poch³onê³a.
Niemiecki Freikorps rozpocz¹³ atak w jednej chwili,
powstañcy do obrony masywu przyst¹pili.
Do walki w³¹czyli siê porucznika Oszka marynarze,
jako oddzia³ szturmowy pokonywali niemieckie
stra¿e.
W bitwie wziêli udzia³ tak¿e ludzie ze stron dalekich:
lwowski Korpus Kadetów zapamiêtamy na wieki.
Kadet Karol Chodkiewicz by³ jednym z ochotników.
Zgin¹³ pod Oleszk¹, odwagi mia³ bez liku.
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MIEJSCE ROZPOCZÊCIA WÊDRÓWKI:
Pomnik Czynu Powstañczego w Górze œw. Anny
KONTAKT DO OPIEKUNA QUESTA:
tobiepolsko@zhr.pl, www.tobiepolsko.zhr.pl

1921
2021

Przenieœ poni¿ej wybrane litery,
to fina³ - liczymy na uœmiech szczery!
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LOKALIZACJA i CZAS PRZEJŒCIA:
Góra œw. Anny – wieœ w gminie Leœnica,
w woj. opolskim, ok. 60 minut
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Jest to ostatnie miejsce i to nie s¹ ¿arty.
Tu koñczy siê droga wytrwa³y wêdrowcze,
Misja wykonana – zrobi³eœ to dobrze!
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NA CZYM POLEGA QUEST?
W czasie wêdrówki uczestnik rozwi¹zuje zadania
i zagadki œrodowiskowe, które pozwalaj¹ mu
poznaæ historiê miejsca, w którym siê znajduje.
Przejœcie trasy nale¿y potwierdziæ pieczêci¹.
Przybita na ulotce pieczêæ jest potwierdzeniem
przejœcia ca³ej trasy.

miejsce na pieczêæ

Doszed³eœ do muzeum, tu wóz z napisem
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TEMATYKA:
W czasie wêdrówki dowiesz siê jak dosz³o do
wybuchu III Powstania Œl¹skiego i bitwy w rejonie
Góry œw. Anny, która by³a najwiêkszym starciem
tego zrywu.
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QUEST POWSTAÑCZY
GÓRA ŒWIÊTEJ ANNY

Spod pomnika wyrusz w górê drog¹,
przystañ przy tablicy jedn¹ i drug¹ nog¹.
Spoœród wydarzeñ interesuj¹cych ka¿dego historyka
wpisz tu rok rozpoczêcia budowy pomnika:

RYNEK
POMNIK CZYNU
POWSTAÑCZEGO

START

SANKTUARIUM

Wyrusz dalej ku górze tras¹ Dunikowskiego,
dotrzesz do rozwidlenia, œmia³o ruszaj w lewo.
Teraz znajdujesz siê na miejscowym rynku.
Wpisz w tym miejscu ,,imiê’’
z pewnego budynku.

MUZEUM
KRZY¯A ŒWIÊTEGO

QUEST
POWSTAÑCZY
GÓRA ŒWIÊTEJ ANNY

MUZEUM CZYNU
POWSTAÑCZEGO

Ruszaj dalej schodami – tam, gdzie klasztoru wie¿a.
Po drodze trafisz na pomnik polskiego papie¿a.
Na pomniku cytat ,,Ty jesteœ
2
– opoka’’.
Kiedy pad³y te s³owa? To¿ to ju¿ inna epoka!
Nareszcie dotar³eœ do bramy klasztoru,
symbolu duchowoœci i œl¹skiego uporu.
Nad wejœciem do œwi¹tyni ozdobny napis widnieje.
Pierwsz¹ czêœæ masz podan¹,
druga dziêki Tobie ocaleje!
,,Wznoszê swe oczy ku górom, sk¹d¿e

I wojna œwiatowa dawno siê skoñczy³a,
lecz sytuacja na Œl¹sku wci¹¿ napiêta by³a.
Na konferencji paryskiej nie unikano tematu,
sytuacja regionu sta³a siê znana œwiatu.

W nocy z 2 na 3 maja rebelia siê zaczê³a
setki ¿o³nierzy do walki wci¹gnê³a.
Powstañcy nie mieli zamiaru siê chowaæ,
trzeba siê zarówno
roniæ, jak i atakowaæ.

W Wersalu alianci p 8 ebiscyt zarz¹dzili,
do wyboru doros³ych Œl¹zaków dopuœcili.
W 1920 r. powsta³a komisja plebiscytowa,
do przeprowadzenia g³osowania by³a gotowa.

Góra œw. Anny na Œl¹sku zawsze by³a znana
to miejsce czêstego pielgrzymowania.
Niemcy zdobyæ to wzniesienie chcieli
powstañcy oddaæ go zamiaru nie mieli.

20 marca 1921 r. owa sprawa siê wydarzy³a,
Górny Œl¹sk na dwie frakcje podzieli³a.
Jedni z Niemcami pozostaæ chcieli,
inni w Polsce swój dom widzieli.

W po³owie maja bitwa rozgorza³a,
hucza³y karabiny, ogniem plu³y dzia³a.
Cena udzia³u w walkach nie by³a tania,
to najwiêksze starcie trzeciego powstania.

Przystañ na chwilê i odwiedŸ ten klasztor.
Kiedy bêdziesz gotów, ruszaj dalej w miasto.
Droga prowadzi w dó³ do skrzy¿owania,
muzeum Krzy¿a Œwiêtego – miejsca nowego
zadania.

Wynik nie zadowoli³ czêœci œl¹zaków,
po latach chcieli wróciæ do rodaków.
Nie skoñczy³o siê na suchym planowaniu
Górnoœl¹zacy podjêli decyzjê o powstaniu.

Stoisz pod Pomnikiem Czynu Powstañczego,
obejdŸ go dooko³a, spójrz na bry³ê jego.
Na jednej z kolumn jest data z X wieku,
pod ni¹ napis
- spisz go
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dobrze zacny cz³eku.

Przyjrzyj siê uwa¿nie jego siedzibie.
Ile widzisz krzy¿y? Policz je uczciwie!
Czujne oko na pewno siê przyda³o,
wejdŸ teraz do parku i ruszaj w dó³ œmia³o.
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