VI ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
24 kwietnia 2010 roku
Ramowy program uroczystości
Plac Papie ża JanaPawla 2 (przeilKatedrą św.Rodziny)

_zbiórkazajęcie miejsc na Placu
Uczestnicv:

*

Goście,wtym:

o
o
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Przedstawiciele Poselskiego i Senackiego Zespołu Strażaków
Przedstawiciele ministerstw (w tym MSWiA)

WładzeZwiązku oSP RP

- Prezydium ZG ZOSP RP

o

-Prezesi ZOW ZOSP RP
Kierownictwo Państwowej StratĘ Pożarnej
_Komenda Główna PSP

- Komendanci Wojewódzcy PSP
..!. Poczty sztandarowe

ł
l
ł
o
o
ł

*

Zarząd Główny ZOSP RP (1)
Komenda Główna PsP

(l)

Zarządy oddziałów WojewódzkichZwięku osP RP (16)
Komendy Wojewódzkie PSP (16)
Szkoła Główna Sfużby Pożnniczej
Poczty kompanii honorowych

Kompanie reprezentacyjne

r
ł

Szkoła Główna Słuzby PoŻarniczej w Warszawie
Związek oSP RP: kompania województwamazowieckiego, 2 kompanie
woj ewódawa małopolskiego (o SP Jordanów * Kompania nowotarsko-tatrzańska)

r'. orkiesĘ oSP

'
r
o

Mykanów
Konopiska
Krzepice

ł

Delegacje strazaków _ uczestnicy Pielgrzymki _ przewidujący przejście z Placu na Błonia
Jasnogórskie (około 2,5 l<rn). Pozostali pielgrzymi zajmują miejsca bezpośrednio na
Błoniach

-uformowanie kolumny

-wymarsz
_ przejście trasą

ul. Krakowska

Aleja NajświętszejMarii Panny

- około godz.

1

1:00 _ dojście na Błonia Jasnogórskie

_zatrrymarlie się kolumny na linii orkiestr oSP (czoło Pielgrzymki)
_ przed,, Mar s z e m

- orkiestry zPlacu

S tr aż aków "

powitanie przybyły ch

go Ści, po

cztów, kompanii

Katedralne go dołączają do orkiestr na Błoni ach

i realizują dalszy

program wspólnie z pozostałymi orkiestrami

- kompanie zajmują miej

sce przed pielgrzymami

_poczty sztandarowe i gościeprzechodząna Wały, zajmująmiejsca wg ustaleń

_pozasztandaramizow ZOSP RP i Kw PSP kazde województwo

ma prawo skierowaó

Zow ZOSP RP i Kw PSP (wyznaczone
poczĘ sztandarowe ottzymają identyfikatory pozwal ające na wej ściena Wały)

na Wały 10 sztarrdarów_wyznaczająwspólnie

Błonia Jasnoeórskie
_ orkiestry oSP zajmują miejsca w sektorze dla orkiestr
_ obok _ po prawej i lewej stronie miejsca zajmują poczty sztandarowe ochotniczych
Strazy Pożamych, oddziałów Związku oSP RP i Państwowej Strazry Pożarnej Qloza
Wznaczonymi do zbiórki na Palcu Katedralnym i do zajęcia miejsc na Wałach Jasnej
Góry).
Nie ma podziału miejsc dla pielgrzymów według województw, pielgrzymi zajmują
miejsca w zaleŻnościod kierunku wejściana Błonią prTy czym z przodu zajmują
miej

sc

a po ezty sztandarowe.

- Kompanie reprezentacyjne _ pozabiorącymi

udział' w przemarszu Aleją Najświętszej
_
Marii Panny ustawiają się bezpośrednio na Błoniach Jasnogórskich, przed orkiestrami.

orkiestry i zespoły wykonują następujące utwory:

1. ,,Bogurodzica"

2.
3.
4.

_ chór _ częśćmęska zespołów

,,Gwiazdo śliczna, wspaniała'' * 4 nłrotki _ orkiestry + zespoĘ
_ 3 zwrotki _ orkiestry + zespoły
,, Królowej Anielskiej "
,,ZdrowaśMaryja" _ 6 ałrotek_ orlciestry + zespoły

- koniec częścipierwszej Koncertu ptzed godziną

1

1:00

o godz.l l:00
zajęciamiejsc ptzez kompanie
reprezentacyjne orazdo wejścia pocztów sztandarowych i gościna WaĘ Jasnogórskie

- orkiestry

1.

grają ,,Marsz Strażaków" (2-3 razy) do czasu

,,Wysokn Katedra"

- orkiestry
2. ,,Czarnł Mądonno'' _2 mwotki
3. ,,Barka" _2 mwotki _ orkiestry

4.
5.

,,Romanza"

-

_ orkiestry +zespoĘ
* zespoły

orkiestry

,,Mazurek 3 Maja''

-

orkiestry + zespoły

Przygotowanie do Mszy Świętej

do godz.

10:00 -

zajmująmiejsce na Wałach Jasnogórskich w okolicy pomnika ojca
Swiętego Jana Pawła II

_ ustawienie się w vqlznaczonym miejscu

_próba wykonania utworów (z nagłośnieniem)

_ godz. 1 0:30 _ Konceń _ część|

1. ,,Bogurodzica" -

2.
3.
4.

chór _ częśćmęska zespołów

,,Gwiazdo śliczna, wspaniała'' _ 4 ałrotki _ orkiestry + zespoły
,,Królowej Anielskiej" _ 3 ałrotki - orkiestry + zespoĘ
,,Zdrowaś Maryja"

_ po godz.

1

1:00

_II

- 6 ałrotek - orkiestry

+

zespoły

część,Konceńu Qlatrzstr. 3)

Godzina 12:00
_Dzwony + Hejnał zwieĘ Jasnogórskiej

_MSZA ŚwrĘrł w INTENCJI STRAZAKoW
Oorawa mtrrlczna

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sygnał Straży Pożarnych
_
,,Gaude Mater Polonią'' orkiestry łzespoły
Polski Hymn Narodowy _ 4 zwrotki - orkiesĘ +zespoĘ
_
Hymn Zwiqzlał oSP RP ,,Rycerze Floriana" orkiestry +zespoĘ
_ Lzwrotka_ orkiestry *zespoły
,,Z dawna Polski TyśKrólowq''
_
+zespoły
,,My chcemy Boga" - 1 zwotka (+refren) orkiesĘ
_
+zespoły
,,Po górach, dolinach" 3 zwrotki - orkiestry

,,Intrada"

.i.

,,Bqdźżepozdrowiona"

-

3 zwrotki _ orkiestry *zespoły

pokój" _ Kameralny Chór Mieszany,,CANTUS''
* ,,(J drnłi Twoich" _ 8 zwrotek - orkiestry +zespoły
ł,,Zwycięzca śmierci"- 3 zwrotki - orkiestry +zespoły
* ,,Ciebie Boga wysławiamy" _ 14 zwrotek _ orkiestry +zespoĘ
* ,,Boże cośPolslę'' _2 nnotki- orkiestry +zespoĘ

*

,,Modlitwa

o

,,Błękitne rozwińmy sztandary"

_ Po zakończeniu

*

_2 zvtotki_

orkiestry +zespoły

Mszy Świętej orkiestry grają

,,Marsz Strażalrow|'

na wyprow adzeniesztandarów

i kompanii

pielgrzymów orkiestry gtająmarsze, następnie_zgrą_
-Następnie do czasu rozejściasię
opuszczają Błonia Jasno górskie
Inne uwagi organizaryjne:
(wjazd od
przejeźaLają po *y.łr",''ńi.lgrźymów na parking przy Domu Pielgrzyma
Pielgrzymki
ulicy Klasztornej iub przy KM PSi'ul. Sikoiskiego),Komitet Organizacyjny
przygotuj e stosowne PrzePustki.

- RYNEK ryIELUNSKI -

strona południowa i północn a (vł1azdod

- PARKIN G przy Domu Pielgrzyma
Domu PielgrzYma)

(sektor III) - wjazd

ulicy Św. Rocha)

zulicy Klasztornej (w rejonie

Autokary orkiestr i zespołów powinny być oznaczone odrębnymi plakatami (prześlemy
w terminie póŹniej szym).
_ OLEŃKI _ wjazdod ul. olenki

-

7

KAMIEN|C _ąazd

d ul. 7 Kamienic

- JADWIGI - WYSZYŃSKIEGO _ wjazd od ul. Jadwigi i ul. Wyszynskiego
- KUBINY - JADWIGI - wjazd od ul. Jadwigi
Wszystkie pojazdy uczestników Pielgrzymki powinny być oznaczone plakatem
Pielgrzymki (oprócz oznaczeń dodatkowych).
kontaktować się z Biurem Prasowym Jasnej Góry

www.iasnagora.com
teI.34-37 77 488
fax.34-36 56 106
Zasady udziału dziennikarzy i formularuzgłoszeniowy w załączeniu.

Koncertu i Mszy Świętej powinny zgłosió się do DziałuProgtamowego Biura ZG
RP.

ZosP

Lista dotychczas z$oszonych orkiestr i zespołów wokalnych z terenu wojewódŹwa
w załączeniu.
Nie jest możliwe dołączenie do wspólnego grania bezwcześniejszego zgłoszenia
i zapoznania się z repertuarem i uwagami doĘczącymi jego wykonania.

W sprawachszczegółolvych dotyczących oprawy muzycznej (pilnych, nie opisanych
w przesłanych materiałach) mozna skontaktowaĆ się z Druhem Marianem Chmielewskim

-

tel. 600 833 303.

w terminie późniejszym_ Przęwodnik Pielgrzymazavmerający szczegółowy przebieg
uroczystości: Koncert * Msza Swięta.
Organizacyjnego Pielgrzymki, w przypadku korekty przedstawionego programu lub
zmiarty ustaleń organizacyjnych poinformujemy na początku kwietnia br.

W załączeniu

l.

Zaproszenie Prezesa ZarząduGłównego ZosP RP i Komendanta Głównego PSP do
udziału w Pielgrzymce.

2.

List intencyjny Komitetu organizacyjnego VI ogólnopolskiej Pielgrzymki Strazaków na
Jasną Górę.

Leonarda Bogdan tel. 601 918 148

