REGULAMIN
PIELGRZYMKI POWSTAŃCZEJ NA GÓRĘ ŚW. ANNY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
Z WOJEWÓDZTW OPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO

1. Podstawowe informacje o pielgrzymce powstańczej.
Pielgrzymka organizowana jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
imieniem Powstańców Śląskich znajdujących się na terenie województwa opolskiego
i śląskiego. Miejscem pielgrzymkowym jest miejscowość posiadająca szczególne
znaczenie podczas toczących się walk w trakcie III Powstania Śląskiego, dla
upamiętnienia tychże wydarzeń odprawiona zostanie przez annogórskich
franciszkanów uroczysta msza święta.
W pielgrzymce udział wezmą przedstawiciele szkół tj. poczet sztandarowy wraz
z dyrekcją szkoły. Uczestnicy pielgrzymki w dalszej kolejności złożą wiązanki kwiatów
i zapalą znicze na płycie Pomnika Czynu Powstańczego. Na zakończenie pielgrzymki
odbędzie się Koncert Pieśni Walczącego Śląska. Koncert odbędzie się na błoniach
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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 pielgrzymki powstańczej będą mogli skorzystać z oferty edukacyjnej
Muzeum, która zaplanowana jest w działaniach rocznicowych. Koncert Pieśni
Walczącego Śląska otworzy Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego.
2. Cel:
Głównym celem pielgrzymki jest uroczyste upamiętnienie wydarzeń, które miały
miejsce sto lat temu, ponadto zjednoczenie i zintegrowanie placówek oświatowych
i kulturalnych zajmujących się tematyką powstań śląskich na terenie którym toczyły się
powstania. Celem jest również podkreślenie rangi historii lokalnej oraz jej przybliżenie
ludziom młodym, którzy często nie znają historii swojej małej ojczyzny.
3. Miejsce:
Bazylika pw. św. Anny w Górze św. Anny
4. Organizatorzy:
Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny  oddział Muzeum Śląska Opolskiego
Koordynatorzy projektu:
Natalia Skrzydeł tel. 77 461 54 66/n.skrzydel@muzeum.opole.pl,
Robert Wencel tel. 77 461 64 66/r.wencel@muzeum.opole.pl
5. Program pielgrzymki:
18.06.2021 r. (piątek)
12:45 oficjalne powitanie pielgrzymów przez Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
przed Bazyliką pw. św. Anny w Górze św. Anny
13:00 uroczysta msza święta w Bazylice pw. św. Anny w Górze św. Anny
14:00 przemarsz pielgrzymów pod Pomnik Czynu Powstańczego
14:15 uroczysty apel połączony ze składaniem kwiatów i zniczy na płycie pomnika
14:45 przemarsz pielgrzymów do Muzeum Czynu Powstańczego
15:00 poczęstunek w Muzeum Czynu Powstańczego
16:00 koncert laureatów Festiwalu Śląskiej i Powstańczej Piosenki
17:00 pokaz tradycyjnych tańców śląskich w wykonaniu zespołu folklorystycznego
„Spod Buczyny” oraz szkoły tańca „Orian-Show”
17:30 Koncert Pieśni Walczącego Śląska na błoniach przy Muzeum Czynu Powstańczego
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6. Transport
Dojazd zorganizowany zostanie przez szkoły biorące udział w pielgrzymce.
Dostępny jest parking przy Pomniku Czynu Powstańczego.
7. Warunki ogólne









W przedstawionych powyżej wydarzeniach udział mogą brać wszystkie osoby
pragnące uczestniczyć w pielgrzymce, pod warunkiem zobowiązania się do
przestrzegania regulaminu potwierdzonego na liście obecności.
Uczestnicy powinni posiadać ubranie dostosowane do aury.
Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po
pielgrzymce.
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet pamiątkowy.
Uczestnicy pielgrzymki korzystają z bezpłatnego poczęstunku, który przysługuje
w punkcie gastronomicznym przy Muzeum Czynu Powstańczego.
Uczestnicy otrzymają śpiewniki, które posłużą pomocą przy odśpiewaniu pieśni.
Opieka pracowników Muzeum.

8. Informacje dodatkowe.




Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane
przez uczestników pielgrzymki.
Pielgrzymka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.

10. Uwaga!!!
Pielgrzymka jest aktem religijnym, pokutnym a także dziękczynnym, dlatego każdy
uczestnik pielgrzymki powinien unikać wszelkich zachowań prowadzących do
zakłócenia religijnego charakteru pielgrzymki i uroczystości upamiętniających 100.
rocznicę III Powstania Śląskiego.
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