
Harmonogram rajdu podsumowującego realizację projektu: 

 Godzina 8.00-8.30 – zbiórka uczestników  w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka 

„Barabasza” w Daleszycach (ul. Sienkiewicza 11) 

 

 Godzina 8.30-9.00  

 powitanie Gości i uczestników projektu przez Dyrektora Szkoły, 

 wręczenie wszystkim zebranym okolicznościowych znaczków, 

 złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą płk. M. Sołtysiaka "Barabasza" (przy wejściu 

głównym do szkoły), 

 przejście do Kościoła św. Michała Archanioła w Daleszycach, 

 przystanek przy pomniku Członków Ruchu Oporu 1939-1945, znajdującym się na Placu 

Cedry w Daleszycach - złożenie wiązanki i zapalenie zniczy. ( Jest to miejsce upamiętniające 

walki partyzanckie oddziału Mariana Sołtysiaka). 

 

 Godzina 9.15-10.00 

 uroczysta msza św. w intencji żołnierzy AK w  Kościele św. Michała Archanioła  

w Daleszycach, 

 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Żołnierzy AK „Wybranieccy"  

1939-1945, znajdującą się w kruchcie kościoła. Tę tablicę odsłoniętą 29 lipca 1983r. 

wspólnie z kolegami „Barabasz” ufundował, jako wyraz wdzięczności dla mieszkańców 

Daleszyc za pomoc okazaną w latach okupacji. 30 czerwca 1996 r. odsłonięto tablicę ku czci 

Sołtysiaka. 

 Godzina 10.00 

 przejazd autokarami na miejsce wymarszu ( Niwy, pod lasem), 

 Godzina 10.20   

 wyruszenie na trasę rajdu Daleszyce- Cisów- Widełki, 

 podziwianie piękna krajobrazu oraz poznawanie środowiska Gór Świętokrzyskich, 

 spotkanie  na polanie „Kwarta" w lasach cisowskich, gdzie znajduje się pomnik 

wystawiony przez byłych partyzantów „Barabasza" dla powstańców styczniowych (1863-

1864) oddziału porucznika Karola Kality „Rębajły" i partyzantów (1943- 1945) a 

odsłonięty 10 lipca 1983r. Na północ od pomnika (około 1km) 1 czerwca 1984 r. 

odsłonięto płytę kamienną, 

 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy,                                                                                                              

 gawęda przewodnika, 

 Godzina 12.30  

 poczęstunek (pieczone kiełbaski i gorąca herbatka z cytryną w sam raz na taką dżdżystą  

pogodę) i odpoczynek na polanie Kwarta,                                                                                                               

 Godzina 13.30  

wyruszenie na trasę:                                                                                                                                           

 przystanki przy tablicach Piłsudskiego,                                                                                                   

 podziwianie tzw. małego gołoborza, 

 przejście na przełęcz nad Cisowem, 



 Godzina 14.30 

 przeprowadzenie konkursu historycznego - płk Marian Sołtysiak „Barabasz”- bohater 

regionu. Uczniowie naszej szkoły w składzie: Wiktoria Karpińska i Kacper Lichosik 

wykazali się bardzo dobrą znajomością faktów z życia i działalności bohatera regionu – 

dowódcy oddziału „Wybranieccy” – pułkownika Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i zajęli 

pierwsze miejsce ex aequo z uczniami czterech innych szkół  ze Stowarzyszenia. 

 gawęda przewodnika świętokrzyskiego, 

 Godzina 15.30  

 przemarsz do Widełek, 

 podziwianie piękna krajobrazu Cisowa i Widełek,  

 Ok. godz. 16.30  

 powrót autokarami do Szkoły Podstawowej w Daleszycach, 

 Godzina 17.00  

 odpoczynek, 

 obiadokolacja ( pieczone udko z kurczaka i bigosik) w stołówce szkolnej, 

 oglądanie wystawy prac plastycznych poświęconych płk. Marianowi Sołtysiakowi 

„Barabaszowi" i oddziałowi Wybranieccy  wyeksponowanych na sali 

gimnastycznej; 

 Godzina 18.00  

 spotkanie w sali gimnastycznej na uroczystym podsumowaniu rajdu, 

 wystąpienia gospodarzy i zaproszonych gości, 

 rozstrzygnięcie konkursu historycznego i plastycznego- wręczenie nagród. Wszystkie 

prace plastyczne w formie „mapy regionu“ ilustrujące ważniejsze wydarzenia związane z 

bohaterem regionu - Marianem Sołtysiakiem „Barabaszem“ były bardzo ciekawe pod 

względem graficznym i zostały wyróżnione. ( Pracę plastyczną z naszej szkoły wykonały: 

Ewa Dankowska, Klaudia Gołdyn i Kamila Gacia).  

 wręczenie podziękowań i dyplomów dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów - uczestników 

rajdu, 

 wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i partyzanckich, 

 Godzina 20.00  

 pożegnanie i wyjazd uczestników rajdu. 

 


