
„ Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz,
pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa.”     
                 Zbigniew Kabata ps. „Bobo”                                                                                  

XI Międzyszkolny Projekt Edukacyjny
 Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów  Armii Krajowej

w roku szkolnym 2016/2017  
Szlakiem Majora "Ponurego".

I. Realizujący Projekt:
➢ 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
➢ Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. AK w Kajetanowie
➢ Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Górnie

II. Etap edukacyjny II i III



➢ klasy szóste szkoły podstawowej,
➢ klasy pierwsze gimnazjum

III. Przedmioty, w obrębie których może być realizowany Projekt:
➢ historia,
➢  plastyka,
➢  muzyka,
➢  godzina wychowawcza,
➢ język polski.

IV. Osoby odpowiedzialne
➢ dyrektorzy szkół Stowarzyszenia,
➢ nauczyciele historii, plastyki, muzyki, języka polskiego, geografii

 i wychowania fizycznego .

V. Czas realizacji Projektu:
Od lutego 2017 roku do 20 maja 2017 roku

VI. Koszt realizacji projektu:
➢ każda szkoła w ramach własnych środków,
➢ koszty okolicznościowych plakietek, wyżywienia (ognisko, obiad, kolacja

          ognisko, śniadanie), realizowanych zadań zgodnie z projektem ponoszą szkoły
          w równych proporcjach,

➢ rozliczenie wszystkich kosztów odbędzie się w oparciu  o przedstawienie faktury,
➢ koszty transportu, kwiatów, zniczy szkoły ponoszą we własnym zakresie.



VII. Organizatorzy:
➢ Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego " w Bodzentynie
➢ Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
➢ Centrum Kultury w Bodzentynie
➢ Stowarzyszenie Siekierno " Nasza Ojczyzna"  
➢ Parafia pw. Świętego Stanisława B.M. w Bodzentynie

VIII. Patronat honorowy:
➢ Kuratorium Oświaty w Kielcach
➢ Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Kielcach
➢ IPN Kielce

IX. Cele projektu:
➢ kształtowanie wiedzy o historii regionu, kultury turystyki pieszej połączonej ze zdobywaniem wiedzy historycznej,
➢ rozwijanie zainteresowań przeszłością, II wojną światową,procesami

 i wydarzeniami historycznymi,
➢ pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski,
➢ upowszechnienie wiedzy o znaczeniu i dokonaniach Armii Krajowej, działalności Polskiego Państwa Podziemnego, 

bohaterów czasów okupacji,
➢ poznanie miejsc pamięci na terenie gminy Bodzentyn,
➢ kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodego pokolenia,
➢ kształtowanie szacunku dla bohaterów narodowych oraz tożsamości narodowej i regionalnej,
➢ kształtowanie postaw przyjaźni i braterstwa poprzez wspólne działanie,
➢ zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu i wypoczynku.



X. Cele szczegółowe. Uczeń:
➢ poszerza wiedzę na temat historii, miejsc pamięci, ugrupowań partyzanckich,

 bohaterów związanych z  Bodzentynem i okolicą z okresu II wojny                       światowej,
➢ poznaje historię Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego,
➢ poszukuje i gromadzi informacje o działalności oddziałów Armii Krajowej

w regionie,
➢ uczestniczy w Konkursie Historycznym  i Konkursie Plastycznym zgodnym

z tematyką  i regulaminem.
➢ poznaje piosenki partyzanckie i żołnierskie,
➢ zdobywa wiedzę na temat patronów szkół należących do Stowarzyszenia,
➢ nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami ,
➢ kształtuje postawę współpracy w grupie rówieśniczej.

XI. Metody i formy pracy:
➢ metoda projektu,
➢ metoda biograficzna,
➢ praca zespołowa pod kierunkiem nauczyciela,
➢ praca w grupach,
➢ rajd pieszy.

XII. Finał (zakończenie) projektu
19-20  maja 2017 roku



Harmonogram XI Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego
Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej

 w roku szkolnym 2016/2017
Szlakiem Majora "Ponurego"

Szczegółowy przebieg realizacji projektu:

19 maja 2017 roku
 Godz. 8.00 - 8.30 –zbiórka uczestników w Gimnazjum im.mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Bodzentynie
➢ sprawy organizacyjne,
➢ wręczenie plakietek uczestnikom rajdu.
 Godz. 8.30 - 9.15
➢ Powitanie Gości i uczestników projektu przez Dyrektora Szkoły
➢ Złożenie kwiatów  w miejscu pamięci mjr. Jana Piwnika "Ponurego"

w budynku szkoły.
➢ Przejście do Kościoła p.w. Świętego Stanisława B.M.
 Godzina 9.30-10.15 –Uroczysta Msza św.
 Godzina 10.20-12.20 wspólne  złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na miejscach straceń , grobach – prelekcja nauczyciela 

historii.
 Godzina 12.30 – zbiórka uczestników przy Pomniku Partyzantów

w Bodzentynie.
 Ok. godz. 12.35 wyjazd autokaru z uczestnikami rajdu do Siekierna, następnie przemarsz  na Wykus.
 Ok. godz.14.30 poczęstunek.
 Ok. godz. 15.00 wystąpienie pani dr Urszuli Oettingen.
 Ok.15.15 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy  przy Kapliczce upamiętniającej partyzantów.
 Ok. godz.15.30 – 16.30 konkurs historyczny.
 Godzina 17.00 powtót do Gimnazjum w Bodzentynie, zakwaterowanie uczestników w salach lekcyjnych , odpoczynek.



 Ok. godz. 18.00
➢ Uroczyste podsumowanie Projektu.
➢ Wystąpienia zaproszonych Gości i Dyrektorów szkół.
➢ Wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie plastycznym

 i historycznym.
➢ Wręczenie dyplomów i podziękowań dla szkół.
➢ „Pieśniobranie” piosenek partyzanckich i patriotycznych przy ognisku, kolacja.
 Godzina 21.00 -22.30 dyskoteka dla uczestników Projektu.
 Godzina 23.00 -7.30 –nocleg w budynku szkoły.

20 maja 2017
 Godzina 7.30 pobudka, śniadanie.
  Ok. 9.30 – pożegnanie i wyjazd uczestników.



Załącznik nr 1

 REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Życie i działalność mjr. Jana Piwnika - „Ponurego”

 I.        Udział w konkursie:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół należących do Stowarzyszenia Szkół  im. Bohaterów Armii Krajowej:

 szkoły podstawowe – klasy VI

 gimnazjum – klasy I

 II.      CELE KONKURSU:

 Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością.

 Wzbudzanie zainteresowań różnymi tekstami kultury wpływającymi na wzbogacenie wiedzy o człowieku.

 Aktywizacja miłośników historii poprzez honorowanie ich dokonań.

 Bliższe poznanie życia i działalności mjr. Jana Piwnika „Ponurego”.

 Kształtowanie postawy patriotycznej.

III.      PRZEBIEG KONKURSU

 Konkurs w formie quizu odbędzie się w trakcie międzyszkolnego rajdu pieszego „ Szlakiem Majora Ponurego” na 
Wykusie w dniu 19.05.2017 r.

 Komisja konkursowa:

        Przewodniczący: Nauczyciel historii w Gimnazjum im. mjr. Jan Piwnika   
            „Ponurego” w Bodzentynie,



         Członkowie: Nauczyciele historii szkół biorących udział w konkursie.

 Trzy nagrody i dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone przez organizatorów konkursu na uroczystym
podsumowaniu projektu.

IV.       Literatura:

 Cezary Chlebowski, „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”, Warszawa 1985

 Album, „Powrót Ponurego”, Kielce 1989



Załącznik nr 2

Konkurs Życie i działalność mjr. Jana Piwnika - „Ponurego”

1. Gdzie Jan Piwnik uczęszczał do gimnazjum?

- Było to ostrowieckie gimnazjum im. J. Chreptowicza.

2. Gdzie i kiedy urodził się Jan Piwnik?

- Urodził się we wsi Janowice, 31 sierpnia 1912 roku.

3. Czy „Ponury” odwiedził rodziców w czasie wojny?

- Tak.

4. Podaj dokładną datę drugiej obławy na Zgrupowania „Ponurego”.

- 16 września 1943 roku.

5. Kiedy i w jaki sposób por. Jan Piwnik przedostał się do okupowanej Polski?

- Jan Piwnik został „zrzucony” do Polski 7 listopada 1941 r.

6. Jak nazywał się samolot, którym przylecieli „cichociemni”?

- Samolot ten to czterosilnikowy „halifax”.

7.Na jakiej broni wzorowane były pistolety wykonywane przez fabrykę w Suchedniowie?

- Pistolety wzorowane były na „Stenach”.



8. Ile rodzeństwa miał Jan Piwnik?

- Jan Piwnik miał dwie siostry i brata.

9. Gdzie przebywał ppor. Jan Piwnik po zakończeniu kampanii wrześniowej?

- Po zakończeniu kampanii wrześniowej ppor. Jan Piwnik znalazł się na Węgrzech, gdzie przez pół roku przebywał w obozie dla
internowanych, z Węgier przedostał się do Francji, a gdy upadła - do Anglii.

10. Kto nadzorował produkcję broni dla partyzantów w fabryce Tańskich w Suchedniowie?

- Produkcję broni dla „lasu” nadzorował inż. Kazimierz Czemiawski pseud. „Korebko”.

11. Gdzie się znajdowała i jak nazywała się szkoła do której uczęszczał Jan Piwnik po złożeniu egzaminu maturalnego?

- Szkoła Podchorążych Rezerwy Altylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.

12. Kiedy miała miejsce pierwsza obława na bazę Zgrupowań na Wykusie?

- od18 do 31 lipca 1943 roku.

13. Gdzie spoczywają prochy „Grota”?

- Na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie.

14. Wymień przynajmniej jednego komendanta AK, podaj również pseudonim.

- Gen. Stefan Rowecki „Grot”
- Gen. Tadeusz Komorowski „Bór”
- Gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”

15. Rozszyfruj skrót AK i podaj datę powstania tej organizacji.

- Armia Krajowa, luty 1942.



16. W którym roku „Ponury” został mianowany dowódcą Kedywu na okręg radomsko-kielecki „Jodła”?

- W maju 1943 roku.

17. Podaj dokładną datę pacyfikacji Michniowa.

- 12-13 lipca 1943r.

18. Gdzie i kiedy zginął ppor. „Robot”?

- Ppor. „Robot” zginął 14 października 1943 w Wielkiej Wsi.

19. Rozszyfruj skrót KEDYW.

- Kierownictwo Dywersji - pion organizacyjny; AK mający na celu prowadzenie akcji dywersyjnych i sabotażowych.

20. Podaj nazwisko i pseudonim założyciela pierwszego oddziału AK w Górach Świętokrzyskich.

- ppor. Euzebiusz Domoradzki pseud. „Grot".

21. Czym zajmował się Jan Piwnik po ukończeniu szkoły policyjnej?

- Przydzielony został do służby w Warszawie, należał do ochrony osobistej ówczesnego premiera Walerego Sławka.

22. Kto został następcą „Ponurego” po jego odkomenderowaniu na Nowogródczyznę - podaj pseudonim oraz nazwisko.

- „Nurt” ppor. Eugeniusz Kaszyński.

23. Jan Piwnik miał dwa pseudonimy, podaj jakie?

- „Ponury”, „Donat”.

24. Jakie były powojenne losy „Nurta”?



- Eugeniusz Kaszyński „Nurt” przedostał się do Anglii, gdzie zmarł w 1976 r.

25. Ilu ludzi brało bezpośredni udział w akcji na więzienie w Pińsku?

- 16 osób.

26. Z jakiego powodu „Ponury” wraz ze swoimi oddziałami odszedł z Wykusu?

- Na bazę Ponurego zostały skierowane oddziały niemieckie, co było odwetem za szereg partyzanckich ataków na obiekty wroga
i za akcje dywersyjne. Obóz został zniszczony - spalono szałasy.

27. Po ilu partyzantów liczyły Zgrupowania (podaj liczbę w przybliżeniu)?

- zgrupowania liczyły od 50 do 70 osób.

28. Podaj datę i miejsce pierwszej większej akcji, której celem miało być uzupełnienie braków w uzbrojeniu.

- 2 lipca 1943 - zaatakowanie pociągów pod Łączną.

29. W jakim celu „Ponury" zarządził koncentrację Zgrupowań na Wykusie na dzień 16 września 1943 roku.

- W celu wręczenia sztandaru Zgrupowaniom.

30. Ile osób zginęło podczas pacyfikacji Michniowa?

- ok. 203 osoby.

31. Ile osób zginęło podczas pacyfikacji Bodzentyna?

- 39 osób.

32. Walory obronne lasów wokół Wykusu wykorzystał 80 lat przed „Ponurym” inny sławny dowódca, (podaj jego nazwisko i
wydarzenie historyczne).



- Powstanie styczniowe - Marian Langiewicz.

33. Podaj dokładną datę pacyfikacji Bodzentyna.

- 1.06.1943 r.

34. Podaj dokładną datę akcji odbicia więźniów pińskiego więzienia.

– 18.1.1943r.

35. Jakie imiona nosili rodzice „Ponurego”?

- Jan i Zofia.

36. Jakie odznaczenie otrzymał „Ponury” za wydostanie kapitana „Wani” z pińskiego więzienia?

- Srebrny Krzyż Virtuti Militari.

37. Podaj datę uroczystej przysięgi zgrupowań „Ponurego” na Wykusie.

- 11 lipca 1943 roku.

38. Jakie imiona nosiły siostry Jana Piwnika?

- Agnieszka i Katarzyna.

39. Jaki pseudonim nosiła Emilia Malessa?

- „Marcysia”.

40. Jaką nazwę nosi miejsce wybrane przez „Ponurego” na bazę Zgrupowań?

- Wykus.



41. Ilu „cichociemnych” przyleciało do Polski wraz z por. Janem Piwnikiem? Wymień ich pseudonimy i nazwiska.

 Razem z Piwnikiem do Polski przyleciało 2 „cichociemnych”. Por. lotnictwa „Karol Ziege”- Niemir St. Bidziński i kurier
polityczny ppor. „Wera”- Napoleon Segiera.

42. Czym zajmował się Jan Piwnik po odkomenderowaniu do Okręgu AK Nowogródek ?

- Dowodził samodzielnym oddziałem partyzanckim a następnie VII Batalionem 70 Lidzkiego Pułku Piechoty.

43. Gdzie spoczywały prochy „Ponurego” od śmierci do 1987 roku?

- W Wawiórce /nad Niemnem/.

44. Jakie słowa wypowiedział „Ponury” umierając? /słowa te stanowią tytuł książki/

- „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”.

45. Kiedy stracony został agent gestapo „Motor”?

- 28 stycznia 1944 roku.

46. Jakie odznaczenia otrzymał Jan Piwnik?

- dwukrotnie otrzymał Krzyż Walecznych i Krzyż Virtuti Militari.

47. Na początku lipca 1943 roku „Ponury” miał w rejonie Wykusu zgrupowanych ponad 200 ludzi. Uznał, że należy ich podzielić
na Zgrupowania. Ile było tych Zgrupowań i komu powierzył dowództwo?

- Były trzy Zgrupowania, dowódcami mianowano:
- I Zgrupowanie - „Nurt” - por. Eugeniusz Kaszyński
- II Zgrupowanie - „Robot” - ppor. Waldemar Szwiec
- III Zgrupowanie - „ Mariański”- ppor. Stanisław Pałac

48. Jaką funkcję otrzymał „Ponury” po powrocie do kraju?



- W maju 1942 roku mianowany został dowódcą II odcinka „Wachlarza”, który to odcinek obejmował tereny Ukrainy.

49. Kiedy i gdzie poległ „Ponury”?

- „Ponury” poległ pod Jewłaszami, 16 czerwca 1944 roku.

50. Kto żegnał porucznika Piwnika i pozostałych „ptaszków” na angielskim lotnisku?

- Cichociemnych żegnał wicepremier Stanisław Mikołajczyk.

51. Jaki zawód wykonywał Jan Piwnik przed II wojną światową?

- Jan Piwnik pracował w Policji Państwowej /był policjantem/.

52. W jaki sposób „leśny” żołnierz zdobywał broń?

- Poprzez akcje zbrojne, zrzuty oraz z fabryki Tańskich w Suchedniowie.

53. Kiedy prochy „Ponurego” zostały przywiezione w Góry Świętokrzyskie? Podaj datę.

- 17 września 1987 roku.

54. Jaki stopień otrzymał Jan Piwnik kończąc szkołę Podchorążych Rezerwy we Włodzimierzu Wołyńskim?

- Podchorążówkę Jan Piwnik opuścił jako plutonowy podchorąży rezerwy.

55. Jakie wydarzenie uważane jest za ostatnią „wsypę” agenta gestapo „Motora”?

- Na początku stycznia żandarmeria niemiecka likwiduje w Skarżysku kancelarię i archiwum Komendy Okręgu.

56.  Wymień przynajmniej  jedną osobę,  która  swoją obecnością  uświetniła  uroczystość nadania imienia  mjr.  Jana Piwnika -
„Ponurego” naszej szkole, /osoby te znane są nam z ekranów telewizyjnych/.

- pani Minister Edukacji Krystyna Łybacka, pani Barbara Piwnik, poseł Józef Szczepańczyk.



57. Jaki stopień wojskowy otrzymał pośmiertnie Jan Piwnik?

- Jan Piwnik pośmiertnie otrzymał stopień majora.

58. Podaj dokładną datę nadania Gimnazjum w Bodzentynie imienia mjr. Jana Piwnika -„Ponurego”

- 02.09.2002 rok.

59. Jak brzmi prawdziwe nazwisko „Halnego”?

- Zdzisław Rachtan.

60. Kiedy Jan Piwnik skierowany został w Góry Świętokrzyskie i jaką otrzymał funkcję?

– „Ponury” w maju 1943 roku skierowany został w Góry Świętokrzyskie

 i  mianowano  Go  dowódcą  KEDYWU na  okręg  radomsko  -  kielecki  AK „Jodła”.  Zostaję  również  Dowódcą  Zgrupowań
Partyzanckich AK „Ponury”.

61.  Braki  w  uzbrojeniu  były  największą  bolączką  „leśnego”  wojska,  toteż  mysl  podjęcia  własnej  produkcji  pistoletów
maszynowych zrodziła się u „Ponurego” dość wcześnie. Kto wykonał pierwsze niekompletne szkice partyzanckiej broni?

- plut. „Jurek” -Stefan Nawrocki - były rusznikarz wojskowy.

62. Kim był dla „Piwnika” -„Czarka”? Podaj prawdziwe imię i nazwisko osoby ukrywającej się pod tym pseudonimem.

- „Czarka” - por. Rogowski Jan - przyjaciel „Piwnika”.

63. Gdzie obecnie spoczywają prochy Jana Piwnika?

- W Wąchocku.

64. Jak nazywano teren wyznaczony do zrzutu „cichociemnych”?



- „Kosz”.

65. W rejonie jakiego większego miasta zrzucony został cichociemny, por. Jan Piwnik?

- Jan Piwnik zrzucony został w okolicach Skierniewic.

66.Jakie były powojenne losy inż. „Korebki” po pacyfikacji fabryki

 w Suchedniowie?

- Inż. przebywał w Warszawie, gdzie zaaresztowało Go gestapo, trafił do Oświęcimia - przeżył pobyt w obozie.

67. Jaki rejon działania otrzymało Zgrupowanie „Nurta”?

- lasy siekierzeńskie.



Załącznik nr 3
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

SZLAKIEM MAJORA  ,,PONUREGO’’
Cele konkursu:

 Popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu działalności Armii Krajowej w naszym regionie.
 Poznanie sylwetki bohatera regionu – dowódcy Zgrupowania Partyzanckiego ,,Ponury”.
 Kształtowanie postawy patriotycznej.

Udział w konkursie:
 Uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów AK:

o  szkoły podstawowe – klasy VI
o  gimnazjum - klasy I

 Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika ,,Ponurego”
w Bodzentynie.

 Konkurs odbędzie się 19 maja 2017 r.
 Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu zostaną wręczone podczas podsumowania w dniu 19 maja 2017 r.

Warunki wykonania prac:
 Każda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową.
 Pracę wykonuje 3-osobowy zespół uczniów z danej szkoły.
 Opis pracy: imienny skład zespołu uczniów, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwa szkoły ( z pieczątką) powinny być 

umieszczone na tylnej stronie pracy plastycznej.
 Praca  plastyczna powinna przedstawiać ważniejsze wydarzenia związane

z majorem Janem Piwnikiem ,,Ponurym”, a w szczególności bitwy, potyczki, miejsca pamięci.
 Legenda objaśniająca użyte znaki, emblematy itp. powinna być umieszczona

w lewym dolnym rogu pracy.
Format: praca wykonana na kartonie lub tekturze w formacie A-1.
Technika: dowolna, można użyć różnych materiałów.
Warunki składania prac:

 Prace należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia konkursu tj. 19  maja 2017r. do godziny 8.30  do Gimnazjum w Bodzentynie, 
ul. Wolności 4.



 Prac nie wolno rolować ani składać.
 Za stan dostarczonych prac organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Prace zostają u organizatora.

Prezentacja prac plastycznych:
 Prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego podsumowania Projektu.



Załącznik nr 4
              WYKAZ MIEJSC PAMIĘCI I SZKÓŁ DO SKŁADANIA KWIATÓW

L.p MIEJSCE PAMIĘCI SZKOŁA

1 Miejsce Pamięci  mjr. Jana Piwnika " Ponurego" w budynku 
gimnazjum.

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

2 Pomnik poświęcony partyzantom AK Okręgu „ Jodła” przed 
kościołem parafialnym.

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

3 Miejsce straceń  Zagroda Czernikiewiczów przy ul. 3-go Maja. Gimnazjum Nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach

4 Zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji z 1.06.1943r. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

5  Mogiła Bronisława Gila ps. „Bruno” - żołnierz AK
ze zgrupowań „Ponury”.

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie

6 Mogiła Wojciecha Kozery ps. „Niewadziuk” -żołnierz AK
 ze zgrupowań „Ponury”.

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

7 Miejsce straceń  na stokach zamkowej góry. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 w Zagnańsku

8 Pomnik poświęcony pamięci   Partyzantów działających na terenie 
Kielecczyzny w latach 1939-1945 w Bodzentynie przy ul. Kieleckiej.

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

9 Grób Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w
Kielcach

10 Kapliczka upamiętniająca partyzantów na Wykusie. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
im. AK w Kajetanowie

11 Pomnik poległych z Grupy Warszawskiej AK Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Górnie

 



Załącznik nr 5

WYKAZ PIEŚNI „PIEŚNIOBRANIE”

     1. ”Więc szumcie  nam, jodły piosenkę”

     2.  "Deszcz, jesienny deszcz”

3. „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”

4. „ Rozszumiały się wierzby płaczące”

5.  „Serce w plecaku”

6. „ Białe róże”

7. „ Płonie ognisko i szumią knieje”

8. „ Wojenko, wojenko”

9.  „ Po partyzancie dziewczyna płacze”


