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"Chciałbym i ja zostać bohaterem" 

I pytał, co trzeba zrobić, 

żeby być dzielnym 

i zostać bohaterem. 

Pragnienia chłopięce 

spełniły się wkrótce, 

nie musiał długo czekać... 

                           

         WOJCIECH SZCZEPANIAK 

 

IX 

Międzyszkolny Projekt 

Edukacyjny 

 

 

Stowarzyszenia Szkół  im. Bohaterów Armii Krajowej 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

 

poświęcony Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom  

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA 

pod tytułem 

„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów” 
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1. Realizujący  Projekt: 

Stowarzyszenie Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej: 

 Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach, 

 Szkoła Podstawowa im. płk Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza” w Daleszycach, 

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, 

 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Partyzantów AK Ziemi 

Kieleckiej w Sukowie, 

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus ,,Jodła” w Łącznej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku, 

 Zespół Szkół im. Oddziału AK ,,Wybranieccy” we Wzdole Rządowym, 

 Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika ,,Ponurego” w Bodzentynie, 

 Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego ,,Wilka” w Kielcach, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. AK w Kajetanowie. 

 

2. Etap edukacyjny II i III: 

 klasy szóste Szkoły Podstawowej, 

 klasy pierwsze Gimnazjum. 

 

3.  Przedmioty, w obrębie których może być realizowany Projekt: 

 historia, 

 plastyka, 

 muzyka, 

 godzina wychowawcza, 

 język polski. 

 

4. Osoby odpowiedzialne: 

 dyrektorzy szkół Stowarzyszenia, 

 nauczyciele historii, plastyki, muzyki, języka polskiego, geografii i wychowania 

fizycznego. 

 

5. Czas realizacji Projektu: 

 od grudnia 2014 roku do maja 2015 roku. 
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6.  Koszt realizacji projektu: 

 każda szkoła w ramach własnych środków, 

 koszty okolicznościowych plakietek, wyżywienia (ognisko, obiadokolacja, śniadanie), 

realizowanych zadań zgodnie z projektem ponoszą szkoły w równych proporcjach, 

 rozliczenie wszystkich kosztów odbędzie się w oparciu o przedstawione faktury, 

 koszty transportu, kwiatów, zniczy szkoły ponoszą we własnym zakresie. 

 

7. Organizatorzy: 

 Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach, 

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3, 

 Stowarzyszenie Szarych Szeregów  Oddział Kielce, 

 Szkoły Stowarzyszenia im. Bohaterów Armii Krajowej, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół ZSO Nr 26 „Dygasiński” w Kielcach, 

 Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, 

 Parafia Chrystusa Króla na Baranówku w Kielcach. 

 

8. Patronat honorowy: 

 Urząd Miasta Kielce, 

 Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

9. Patronat medialny: 

 Radio Kielce, 

 TVP Kielce, 

 Echo Dnia. 

 

10.  Cele projektu: 

 wzbogacanie wiedzy o historii regionu,  

 rozwijanie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami 

i wydarzeniami, 

 pogłębianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski, 

 upowszechnianie wiedzy o historii II wojny światowej, roli AK, działalności Polskiego 

Państwa Podziemnego, 

 poznawanie miejsc pamięci na terenie Kielc, 
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 rozwijanie postaw patriotycznych, 

 kształtowanie szacunku dla przeszłości i bohaterów narodowych, 

 wzbudzanie poczucia tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej, 

 wykorzystanie wycieczki, rajdu jako formy aktywnego wypoczynku, dającego 

możliwość poznania walorów krajobrazu i historii napotykanych obiektów na trasie, 

 integracja młodzieży i nauczycieli wokół wspólnego działania, 

 rozbudzanie aspiracji poznawczej i twórczej, 

 zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku, 

 doskonalenie umiejętności promowania własnej szkoły i regionu, 

 współpraca z organizacjami zrzeszającymi kombatantów II wojny światowej. 

 

11.  Cele szczegółowe. Uczeń: 

 poszerza wiedzę na temat życia Wojtka Szczepaniaka, 

 poznaje historię działalności Szarych Szeregów w Kielcach w okresie II wojny 

światowej i innych miejsc ważnych dla pamięci historycznej, 

 poszukuje i gromadzi informacje o działalności Oddziałów AK w regionie 

świętokrzyskim, 

 uczestniczy w konkursach historycznych i plastycznych zgodnych z ustaloną tematyką 

i regulaminem, 

 poznaje piosenki partyzanckie i żołnierskie, 

 zdobywa wiedzę na temat patronów szkół należących do Stowarzyszenia im. 

Bohaterów Armii Krajowej, 

 nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami, 

 uczy się dyscypliny, współpracy w grupie i zasad zdrowej rywalizacji. 

 

12.  Metody i formy pracy: 

 metoda projektu, 

  metoda biograficzna, 

 spotkania z kombatantami II wojny światowej, 

 historyczna gra miejska, 

 praca zespołowa pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w grupach. 
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13. Harmonogram działań realizacji IX Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego. 

L.p. Zadania szczegółowe Sposób realizacji 
Osoby/Szkoły 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

 1 2 3 4 

1. Spotkanie organizacyjne mające na celu 

określenie współpracy młodzieży 

i nauczycieli w roku szkolnym 

2014/2015 w ramach Stowarzyszenia 

Szkół imienia Bohaterów Armii 

Krajowej. 

Propozycje realizacji, dyskusja: 

 prezentacja projektu i planu działań, 

 wskazanie celów i metod, 

 propozycja terminów, 

 określenie sposobu finansowania Projektu 

(organizacji transportu, zakupu zniczy, 

wiązanek, znaczków okolicznościowych, 

dyplomów, nagród, zaproszeń oraz  

podziękowań), 

 przydział zadań oraz wybór szkół i osób 

odpowiedzialnych za ich realizację, 

 ustalenie terminów spotkań dyrektorów 

i nauczycieli realizujących Projekt, 

 przyjęcie regulaminu historycznej gry miejskiej 

pt.: „Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów”, 

 przyjęcie regulaminu konkursu plastycznego: 

„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów”. 

 

dyrektor Gimnazjum Nr 26 

im. Wojciecha 

Szczepaniaka w Kielcach  

 

dyrektorzy Szkół 

Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele historii, 

j. polskiego, geografii, 

wychowania fizycznego 

 

nauczyciele plastyki 

 

luty 2015 r. 
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 1 2 3 4 

2. Poinformowanie odpowiednich władz 

o realizowanym Projekcie i zaproszenie 

do udziału w realizacji Projektu, 

w spotkaniach i w grze miejskiej. 

Akceptacja wypracowanych materiałów przez 

wszystkich uczestników spotkania. 

 

 

Stosowne pismo z załączonym Projektem. 

dyrektor Gimnazjum Nr 26 im. 

Wojciecha Szczepaniaka 

w Kielcach 

dyrektorzy Szkół 

Stowarzyszenia 

marzec 

2015 r. 

3. Przesłanie materiałów do wszystkich szkół 

realizujących Projekt. 

Przesłanie pocztą lub drogą e-mail ostatecznej 

wersji Projektu, informacji o konkursach 

i regulaminów poszczególnych konkursów oraz gry 

miejskiej. 

Gimnazjum Nr 26 im. 

Wojciecha Szczepaniaka 

w Kielcach 

marzec 

2015 r. 

4. Realizacja zadań Projektu w szkołach.  przedstawienie do realizacji Projektu 

w szkołach, 

 pozyskanie środków finansowych na 

realizację projektu (transport, nocleg, 

posiłki, kwiaty, znicze, dyplomy, nagrody), 

 zapoznanie uczniów klas VI szkół 

podstawowych i klas I gimnazjum 

z projektem i harmonogramem działań, 

 indywidualna, grupowa oraz zespołowa 

praca uczniów, 

 poznanie Miejsc Pamięci Narodowej, 

pomników, tablic, 

szkoły realizujące Projekt 

 

dyrektorzy szkół i Rady 

Rodziców 

 

nauczyciele historii, 

j. polskiego, geografii, muzyki, 

plastyki, wychowania 

fizycznego, oraz wychowawcy 

klas 

 

II semestr 

2015 r. 
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 1 2 3 4 

 

  opieka nad partyzanckimi mogiłami, 

 spotkania uczniów z przedstawicielami IPN 

Delegatura w Kielcach, w placówkach 

biorących udział w Projekcie (prelekcje, 

prezentacje i pokazy), 

 spotkania z kombatantami, 

 poszukiwanie, gromadzenie 

i selekcjonowanie materiałów, 

 opracowywanie biogramów, 

 nauka piosenek partyzanckich 

i żołnierskich, 

 organizacja konkursów. 

 

 

zespół organizacyjny 

i pracownicy IPN 

 

Stowarzyszenie Szarych 

Szeregów Oddział Kielce 

 

Organizacje Kombatanckie 

 

 

II semestr 

2015 r. 

5. Konkursy: 

 

Historyczny realizowany w ramach 

historycznej gry miejskiej pt.:  

„Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów” 

 

 

Plastyczny: 

„Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów” 

 

 

 

Przesłanie do szkół zagadnień tematycznych 

dotyczących historycznej gry miejskiej. 

  

 

 

 

Szkolne konkursy plastyczne  „Śladami II wojny 

światowej i jej bohaterów” - (zał. nr 3). 

 

Dostarczenie prac plastycznych uczniów do udziału 

w konkursie plastycznym (zał. nr 3). 

 

 

nauczyciel historii 

w Gimnazjum Nr 26 w Kielcach  

mgr Renata Długosz  

 

 

 

nauczyciele plastyki szkół 

należących do Stowarzyszenia 

  

nauczyciel plastyki w Gimnazjum 

Nr 26 w Kielcach 

 mgr Jolanta Szymak  

 

 

do 20 

kwietnia 

2015 r. 

 

 

do 15 maja 

2015 r. 

 

29 maja 

2015 r. 
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 1 2 3 4 

6. Organizacja Projektu poświęconemu 

Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym 

Szeregom  

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA 

pod tytułem 

„Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów” 

  

 organizacja dowozu, 

 przygotowanie logo poszczególnych 

szkół,  

 nauka piosenek partyzanckich 

i żołnierskich,  

 sporządzenie list uczniów biorących 

udział w Projekcie, 

 opracowanie i przygotowanie 

znaczków okolicznościowych, 

 opracowanie i przygotowanie 

dyplomów dla laureatów i uczestników 

konkursu historycznego i plastycznego, 

dla wszystkich uczestników Projektu, 

opiekunów i szkół. 

szkoły realizujące Projekt we 

własnym zakresie 

 

 

 

Zespół Organizacyjny Projektu 

Gimnazjum Nr 26 im. 

Wojciecha Szczepaniaka 

w Kielcach  

 

do 20 maja 

2015 r. 

 

 

 

 

maj 2015 r. 

 

7. Indywidualne kontakty między szkołami 

i instytucjami wspomagającymi. 

Pozyskanie i przygotowanie nagród dla szkół 

uczestniczących w Projekcie.  

dyrektorzy Szkół 

Stowarzyszenia, 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

ZSO Nr 26 „ Dygasiński” 

w Kielcach,  

Ośrodek Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej w Kielcach 

kwiecień, 

maj 2015 r. 



9 
 

 

 1 2 3 4 

8. Projekt poświęcony Wojtkowi 

Szczepaniakowi i Szarym Szeregom  

 

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA 

pod tytułem 

„Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów” 

 

Według trasy i harmonogramu 

zaproponowanego przez organizatora 

 (zał. nr 2). 

dyrektorzy i nauczyciele 

Szkół Stowarzyszenia  

Ośrodek Myśli 

Patriotycznej 

i Obywatelskiej 

w Kielcach 

 

 maj 2015 r. 

9. Podsumowanie realizacji Projektu w szkołach. Informacja na stronach internetowych szkół. 

Dokumentacja w kronikach szkolnych. 

dyrektorzy Szkół oraz 

nauczyciele 

czerwiec 

2015 r. 
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Załącznik nr 1 

 

HARMONOGRAM 

IX Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego 

Stowarzyszenia Szkół  im. Bohaterów Armii Krajowej 

w roku szkolnym 2014/2015 

 

poświęcony Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom  

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA 

pod tytułem 

„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów” 
 

 

1. Miejsce realizacji Projektu: 

 Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach, ul. A. Dygasińskiego 6, 

25-120 Kielce  

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

 

2. Termin realizacji Projektu: 

 29 – 30 maja 2015r. 

 

3. Szczegółowy przebieg realizacji Projektu: 

 29 maja 2015r. (piątek) 

 godzina 8.00 – 8.30 

– zbiórka uczestników w Gimnazjum Nr 26 w Kielcach, 

 godzina 8.30 – 9.00  

– powitanie gości i uczestników Projektu,  

– oficjalne rozpoczęcie przez dyrektora Gimnazjum Nr 26  mgr E. Dudałę, 

– złożenie kwiatów pod szkolną tablicą pamięci, 

– przejście do Kościoła Chrystusa Króla na Baranówku, ul. Sobieskiego, 

 godzina 9.30 – 10.30  

– uroczysta Msza św., 

– złożenie kwiatów pod tablicą pamięci, 



11 
 

– złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Pomniku Straceń na Stadionie Leśnym 

przez delegacje uczniów Gimnazjum Nr 26, 

– powrót przed budynek szkoły, 

 godzina 11.00 – 14.30  

– rozpoczęcie historycznej gry miejskiej pt. „ Śladami II wojny światowej i jej 

bohaterów”, 

– meta gry Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  w Kielcach, 

 godzina 14.30  

– ognisko z kiełbaskami dla uczestników na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, 

 godzina 15.30  

– podsumowanie gry, rozdanie nagród rzeczowych i okolicznościowych dyplomów, 

 godzina 16.00 – 17.00  

– zwiedzanie Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,   

– wspólne śpiewanie piosenek partyzanckich i żołnierskich, 

 godzina 17.00 – 17.30  

– powrót do Gimnazjum Nr 26 w Kielcach, 

  godzina 17.30 – 18.30  

– zakwaterowanie uczestników w salach lekcyjnych, 

– obiadokolacja, 

 godzina 19.00 – 20.30  

–  uroczyste podsumowanie Projektu, 

– wystąpienie zaproszonych gości i dyrektorów szkół, 

– wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie plastycznym, 

– wręczenie dyplomów oraz podziękowań dla szkół, 

– wieczór piosenek patriotycznych i żołnierskich, 

 godzina 21.00 – 23.00  

– dyskoteka dla uczestników Projektu, 

 godzina 23.00 – 7.30  

– nocleg w budynku szkoły. 

 30 maja 2015r. (sobota) 

 godzina 7.30 – 9.30  

– pobudka,  

– śniadanie, 

– pożegnanie i wyjazd uczestników.  
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4. Kontakt z organizatorami Projektu: 

 adres e-mail i numer telefonu do Gimnazjum Nr 26 w Kielcach: 

zso26@poczta.onet.pl,  tel.: 41 36 76 793,  

 adres e-mail i numer telefonu do koordynatora Projektu mgr Renaty Długosz: 

renata.i.dlugosz@gmail.com, tel.: 608 688 146. 

mailto:zso26@poczta.onet.pl
mailto:renata.i.dlugosz@gmail.com
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Załącznik nr 2 

 

REGULAMIN 

HISTORYCZNEJ GRY MIEJSKIEJ 

pod tytułem:  

„Śladami II wojny światowej i jej bohaterów” 

 

 
 

§1. ORGANIZACJA I ZASADY GRY 

1. Organizator:  

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3; 

www.ompio.pl.,  

 Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. 

2. Adresat:  

 uczniowie i nauczyciele ze szkół Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii 

Krajowej 

3. Termin:  

 29 maja 2015 r., w godzinach 11.00 - 14.30. 

4. Cele:  

 rozbudzanie zainteresowania historią i refleksji dotyczących różnych postaw 

i wartości;  

 upowszechnienie wiedzy o okresie II wojny światowej, dokonaniach przodków, 

czynach bohaterów;  

 poznanie historii i miejsc ważnych dla pamięci historycznej; 

 kształtowanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa kulturowego; 

 kształtowanie tożsamości uczniów i przywiązania do miejsca, z którego pochodzą; 

 budowanie więzi między pokoleniami; 

 rozbudzanie patriotyzmu; 

 aktywizowanie i integrowanie uczniów z różnych szkół, budowanie zaufania 

i poczucia partycypacji. 

http://www.ompio.pl/
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5. Zasady gry:  

 Gra przeprowadzona jest na terenie Kielc. 

 Uczestnicy grają w zespołach, maksymalnie 10-osobowych. Zespoły tworzone są 

z uczniów różnych szkół. Uczestnicy otrzymują Folder Gry, w którym wypunktowana 

jest trasa oraz Kartę Wykonania Zadań, do której należy wpisać wszystkie 

odpowiedzi, i wyruszają w drogę. 

 Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej trasy i wykonanie wszystkich zadań. 

Wygrywa zespół, który zbierze największą liczbę punktów. Zespół otrzymuje punkty 

za poprawne odpowiedzi. Zespół, który pokona trasę w najkrótszym czasie, otrzymuje 

premię w wysokości 3 pkt. Zespoły, które uzyskają drugi i trzeci czas, otrzymują 

odpowiednio II - 2 pkt., III - 1 pkt. Wszystkie zdobyte punkty są sumowane i tworzy 

się ranking zespołów. W przypadku takiej samej liczby zdobytych punktów decyduje 

czas przejścia trasy. 

 Start: Gimnazjum Nr 26 im. W. Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. Meta: 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

6. Przez organizację Gier rozumie się opracowanie zadań i wyznaczenie trasy do przebycia 

przez uczestników. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na 

własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność organizatora 

dotyczy działań związanych z obsługą Gier. 

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnikami mogą być uczniowie ze szkół Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii 

Krajowej. 

2. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu 

liczącego maksymalnie 10 osób w punkcie rejestracji w Gimnazjum Nr 26 im. 

W. Szczepaniaka, ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach. 

3. Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem Gry, wypełniają Kartę Drużyny i podpisują się,  

wyrażając zgodę na: 

 wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, 

 przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie 

niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883), 

 publikację wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej gry, 



15 
 

 opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez 

organizatorów wizerunku uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika. 

4. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, 

umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących 

w Grze opieki medycznej.  

5. Uczestnicy powinni zadbać o odpowiedni ubiór sportowy (zwłaszcza buty), a także 

(w razie niepogody) o odpowiednie akcesoria chroniące przed deszczem.  

6.  Podczas Gry każdy Zespół musi posiadać sprawnie działający telefon komórkowy, za 

pośrednictwem którego będzie mógł (w razie konieczności) skontaktować się 

z Organizatorem. Telefon z aparatem fotograficznym potrzebny jest też do wykonania 

kilku zadań. 

7. W każdym zespole musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. 

 

 

§ 3. ZASADY GRY 

1. Gra odbywa się na terenie Kielc i trwa ok. 3-4 godziny. Rozpoczyna się po rejestracji, 

wypełnieniu i podpisaniu Karty drużyny. 

2. Miejscem rozpoczęcia Gry jest Gimnazjum Nr 26 im. W. Szczepaniaka, 

ul. Dygasińskiego 6 w Kielcach, a zakończenia - Ośrodek Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3. 

3. Zadaniem uczestników Gry jest wykonanie zadań i rozwiązanie zagadek w różnych 

miejscach Kielc zawartych w Folderze Gry oraz wpisanie rozwiązań zadań i odpowiedzi 

do Karty Zadań, przejście całej trasy i zaznaczenie jej na mapie. 

4. Nie można się rozdzielać. Zespół musi iść pod opieką osoby dorosłej.  

5. Po trasie Gry gracze poruszają się pieszo. Nie można korzystać z komunikacji miejskiej, 

rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych.  

6. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, zalecana jest więc szczególna ostrożność. 

7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu 

jest automatycznie wykluczany z dalszej rozgrywki przez osobę z obsługi Gry, będącą 

świadkiem wydarzenia. 

8. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad 

fair play, utrudniania Gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym 
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momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi karty uczestnika 

i wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna. 

9. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe/rzeczowe. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin otrzymają Dyrektorzy szkół biorących udział w Grze. Znajduje się on również 

do wglądu na stronie internetowej www.ompio.pl w zakładce Gry/ śladami bohaterów. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, 

głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania Gry.  
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Załącznik nr 3 

 

REGULAMIN 

Regionalnego Konkursu Plastycznego 

w roku szkolnym 2014/2015 
 

poświęconemu Wojtkowi Szczepaniakowi i Szarym Szeregom  

pod tytułem:  

 „Śladami II wojny światowej i jej bohaterów” 

 

Cele konkursu: 

 poznanie działalności Szarych Szeregów w Kielcach w okresie II wojny światowej 

i innych miejsc ważnych dla pamięci historycznej, 

 pogłębianie wiedzy o działalności AK podczas II wojny światowej, 

 rozwijanie zainteresowań miejscami Pamięci Narodowej. 

 

Udział w konkursie: 

 uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej: 

 szkoły podstawowe: klasy VI, 

 gimnazjum: klasy I, 

 organizatorem konkursu jest Gimnazjum Nr 26 w Kielcach, (kontakt z Panią mgr 

Jolantą Szymak na adres: arttkac@poczta.onet.pl), 

 konkurs odbędzie się 29  maja 2015 roku, 

 nagrody i dyplomy dla szkół oraz dyplomy finalistom i uczestnikom konkursu zostaną 

wręczone podczas podsumowania w dniu 29 maja 2015 roku w Gimnazjum Nr 26 

w Kielcach. 

 

Warunki wykonania prac:   

 każda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową, 

 pracę wykonuje 3-osobowy zespół uczniów z danej szkoły, 
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 opis pracy, imienny skład zespołu uczniów, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwa 

szkoły (z pieczątką szkoły) powinny być umieszczone na tylnej stronie pracy  

plastycznej, 

 praca plastyczna powinna ilustrować wydarzenia związane z działalnością i miejscami 

walk oddziałów Armii Krajowej na terenach Kielecczyzny w połączeniu z portretem 

swojego patrona szkoły bądź dowolnego bohatera II wojny światowej, 

 legenda powinna być umieszczona w lewym dolnym rogu pracy, objaśniająca użyte 

znaki, emblematy itp. 

 

Format:   praca ma być wykonana na kartonie lub tekturze w formacie A-1. 

Technika:  dowolna, można użyć różnych materiałów (zdjęć, emblematów, czasopism). 

Warunki składania prac:   

 prace należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia konkursu 29 maja 2015 roku do godziny 

8.30 rano w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26, 25-120 Kielce 

ul. Dygasińskiego 6, 

 prac nie wolno rolować ani składać, 

 za stan dostarczonych prac organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

 praca zostaje u organizatora projektu. 

 

Prezentacja prac plastycznych:  

 prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania Projektu, 

 uczniowie i ich opiekunowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy. 

 

 

 


