Złaz Chorągwi Opolskiej „21:05/90”
Regulamin
„21:05/90”. Rozpoczynamy odliczanie. Nadchodzi pierwsza w tym roku okazja do
spotkania w gronie środowisk harcerskich z całej chorągwi – a może i nie tylko.
Zaczynamy nieco historycznie – choć z licznymi
odniesieniami do dnia dzisiejszego. Blisko 90. lat
temu wybuchło III Powstanie Śląskie – jedno z
najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii
regionu. Jego największa bitwa rozpoczęła się 21
maja w rejonie Góry św. Anny. Dokładnie 90 lat
później w tym samym miejscu spotkamy się i my –
aby przypomnieć sobie tamte wydarzenia i ich
bohaterów, ale przede wszystkim spojrzeć przed
siebie – razem szukać współczesnych pól do
działania, odkrywać perspektywy na przyszłość,
radośnie i twórczo połączyć się we wspólnym
działaniu. Nie będziemy zatrzymywać się tylko na
wydarzeniach historycznych – wręcz przeciwnie,
chcemy szukać świeżości i inspiracji.

Bo „rocznice należy święcić nie wspomnieniem, ale postanowieniem nowych czynów”.
20 maja wyruszymy zatem na trasy po powstańczych śladach, by ostatecznie spotkać się na
Górze św. Anny podczas wspólnych zajęć, gier i warsztatów, a także wziąć udział w
rocznicowych obchodach 21 maja.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Organizator: Chorągiew Opolska ZHP
Termin: 20-22. 05. 2011 r.
Miejsce: Góra św. Anny
Cele:
−

zapoznanie ze szlakami Parku Krajobrazowego Góra św. Anny i okolic

−

uczczenie 90. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

−

propagowanie różnorodnych form pracy, w tym pracy z bohaterem

−

zachęcenie do odkrywania wielokulturowości i historycznej tożsamości regionu

−

propagowanie pozytywnych wartości i postaw zaczerpniętych z historii powstań
śląskich

−

integracja środowisk harcerskich z terenu Chorągwi Opolskiej

Uczestnicy:
W Złazie uczestniczyć mogą min. 5-osobowe patrole reprezentujące gromady zuchowe oraz
drużyny wszystkich pionów metodycznych z terenu Chorągwi Opolskiej. Na 20 uczestników
winien przypadać 1 opiekun.
Zgłoszenia (wg załączonej karty zgłoszenia, potwierdzone przez komendanta hufca) należy
przesłać najpóźniej do dnia 6 maja 2011 na adres program@opolska.zhp.pl (oryginał
zgłoszenia z podpisami należy złożyć najpóźniej na miejscu Złazu).
Wpisowe: 15 zł
Wpisowe należy wpłacić do dnia 6 maja 2011 roku na konto:
Chorągiew Opolska ZHP
ul. Plebiscytowa 18
45-361 Opole
BOŚ BANK 31 1540 1229 2055 4605 2595 0001
wpisując w tytule: „złaz + nazwa drużyny + hufiec”
W ramach wpisowego zapewniamy:
- infrastrukturę noclegową (miejsce na rozbicie namiotów/nocleg w schronisku dla gromad
zuchowych, drużyn Nieprzetartego Szlaku i seniorów + zaplecze sanitarne)
- obiad w sobotę

- ubezpieczenie
- plakietkę złazową (dla drużyn, które wykonają wszystkie zadania)
- nagrody dla zwycięzców konkursu poprzedzającego złaz
- bogaty program
- możliwość uczestnictwa w specjalnym charakterze w uroczystościach z udziałem
najwyższych władz państwowych
Na miejsce startu poszczególnych tras uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie.
Każdy patrol powinien posiadać:
−

pełne regulaminowe umundurowanie

−

namioty turystyczne odpowiednio do liczby osób (nie dotyczy zuchów)

−

śpiwory, karimaty

−

apteczkę

−

latarki

−

cyfrowy aparat fotograficzny + kabel USB

−

prowiant na 2 śniadania i 2 kolacje

Szczegółowe informacje zostaną przekazane patrolom po dokonaniu zgłoszenia.
Zadanie przedzłazowe:
„Byli tak zwyczajni, że aż żal...” – czyli sylwetki Bohaterów Powstań Śląskich.
Zadaniem drużyn będzie dotarcie do wybranej, nieznanej postaci, związanej z powstaniami
śląskimi, odkrycie jej historii a następnie przedstawienie w formie:
−

projektów kartek pocztowych wykonanych w dowolnej technice plastycznej (zuchy)

− „rodzinnego albumu” (harcerze)
− „kartek z pamiętnika” (harcerze starsi)
−

reportażu (wędrownicy)

Efekty poszukiwań zostaną zaprezentowane na wystawie na Górze św. Anny. Najlepsze
prezentacje zostaną nagrodzone. Termin nadsyłania prezentacji: 6 maja 2011.

Kontakt:
Komendant Złazu – phm. Magdalena Lenartowicz
program@opolska.zhp.pl tel. 692502255
Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie www.bohater.opolska.zhp.pl
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