
 

VI Międzyszkolny  

Projekt Edukacyjny  

Stowarzyszenia Szkół 

im. Bohaterów Armii Krajowej  

w roku szkolnym 2011/2012 

 

,,Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus 
,,Jodła” oraz miejsc męczeństwa 
mieszkańców Łącznej i okolic”. 

Organizatorzy: 

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

2. Światowy Związek Żołnierzy AK , 4 p.p. Legionów w Kielcach. 

3. Szkoły Stowarzyszenia im. Bohaterów Armii Krajowej. 

4. Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

5. Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach. 

Współorganizatorzy: 

1. Nadleśnictwo Suchedniów 

2. Komisariat Policji w Suchedniowie 



3. Kościół Parafialny w Łącznej 

4. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie 

Realizatorzy: 

Stowarzyszenie Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej: 

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego ,,Wilka” w Kielcach 
Szkoła Podstawowa im. Płk Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza” w Daleszycach 
Szkoła Podstawowa im. Armii krajowej w Olesznie 
Szkoła Podstawowa 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 
Publiczne Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika  ,,Ponurego” w Bodzentynie 
Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach 
 
Cele projektu: 

1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bohaterach Armii 
Krajowej oraz o miejscach męczeństwa narodu polskiego. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla przeszłości i 
bohaterów narodowych wśród młodego pokolenia . 

3. Upowszechnianie wiedzy o historii II wojny światowej, roli AK, działalności 
Polskiego Państwa Podziemnego. 

4. Poznawanie miejsc pamięci na terenie Gminy Łączna oraz pomników i tablic 
upamiętniających miejsca męczeństwa mieszkańców gminy i okolic. 

5. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym umiejętności 
promowania własnej szkoły, miejscowości i regionu. 

6. Integrowanie młodzieży oraz nauczycieli wokół wspólnego działania. 

7. Współpraca z organizacjami samorządowymi i organizacjami zrzeszającymi 
kombatantów II wojny światowej. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• poszukuje i gromadzi informacje o działaniach oddziałów AK Korpus ,,Jodła” oraz 
o miejscach męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic; 



• uczestniczy w konkursach historycznych i plastycznych zgodnych z ustaloną  
tematyką, 

• pogłębia wiedzę o działalności AK podczas II wojny światowej na terenie Regionu 
Świętokrzyskiego; 

• odwiedza miejsca pamięci, pomniki i miejsca martyrologii narodu polskiego, 
tablice pamięci, miejscowy cmentarz oraz groby żołnierskie; 

•  poznaje piosenki partyzanckie; 

• poznaje patronów szkół należących do Stowarzyszenia im. Bohaterów Armii 
Krajowej; 

• nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami; 

• współuczestniczy i współorganizuje uroczystości, apele i akademie z okazji 
rocznic historycznych, w tym związanych z patronem szkoły. 

Metody i formy pracy: 

• metoda projektu; 

• konkursy historyczne i  plastyczne; 

• spotkania z kombatantami II wojny światowej. 

 

L.p 

 
   Zadania szczegółowe 

 
      Sposób realizacji 

 
 Osoby/Szkoły 
odpowiedzialne 

 
Termin   
i miejsce 
realizacji 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 Spotkanie 
organizacyjne w celu 
określenia współpracy 
młodzieży  i nauczycieli 
w roku szkolnym 
2011/2012 w ramach 
Stowarzyszenia Szkół 
im. Bohaterów Armii 
Krajowej. 

 

1. Dyskusja: 

•  prezentacja projektu  
i planu działań,  

•  wskazanie celów  
i metod, 

•  określenie terminów,  
•  określenie środków 

działań, finansowania 
projektu (organizacji 
transportu, zakupu 
zniczy, wiązanek, 
znaczków 

Dyrektor ZS - 
SP im. AK Korpus 
,,Jodła’’ w Łącznej, 

 

 

 

 

 

16. XII.2011r.  
w Zespole 
Szkół w 
Łącznej 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poinformowanie 
odpowiednich władz  
o realizowanym 
projekcie  i zaproszenie 
do udziału  w realizacji 
projektu, w spotkaniach 
i w rajdzie, 

okolicznościowych, 
dyplomów, nagród, 
zaproszeń i 
podziękowań), 
 

•  przydział zadań oraz 
wybór szkół i osób 
odpowiedzialnych za 
ich realizację, 

 
• ustalenie terminów 

spotkań dyrektorów  
i nauczycieli 
realizujących projekt, 

•  przyjęcie regulaminu 
konkursu 
historycznego:  
,,Ślady działań i walk 
żołnierzy AK Korpus 
,,Jodła” oraz miejsca 
martyrologii 
mieszkańców Łącznej  
i okolic” 
 

•  przyjęcie regulaminu 
konkursu 
plastycznego: 
„Śladami żołnierzy 
AK Korpus ,,Jodła” 
oraz miejsc 
męczeństwa 
mieszkańców Łącznej 
i okolic”, 

 
 
• akceptacja 

wypracowanych 
materiałów przez 
wszystkich 
uczestników 
spotkania. 

 
 

 

 
 
Dyrektorzy Szkół 
Stowarzyszenia, 

 

 

 

nauczyciele 
historii, 

 

 

 

 

 

 
nauczyciele 
plastyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do końca 
lutego 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

• Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, 

• Światowy Związek 
Żołnierzy AK , 4 p.p. 
Legionów w Kielcach 

• Naczelnik Delegatury 
IPN w Kielcach 

• Lokalne władze 
samorządowe, 

• Komisariat Policji  
w Suchedniowie, 

• Nadleśnictwo 
Suchedniów, 

• Proboszcz parafii  
w Łącznej 

• Media. 
 
 

Przesłanie materiałów 
do wszystkich szkół 
realizujących projekt. 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań 
projektu  
w szkołach. 

 

 

 

Stosowne pismo z 
załączonym projektem. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przesłanie pocztą lub 
drogą  e-mail 
ostatecznej wersji 
projektu, informacji  
i materiałów o Patronie 
Szkoły Podstawowej   
w Łącznej i miejscach 
męczeństwa  
mieszkańców Łącznej  
i okolic 
 
Przedstawienie do 
realizacji projektu  
w szkołach , 
 
Pozyskanie środków 
finansowych na 
realizację projektu 
(transport, nocleg, 
posiłki, kwiaty, znicze, 
dyplomy, nagrody), 

Wicedyrektor ZS - 
SP w Łącznej p. 
Agnieszka 
Łutczyk 
 

Dyrektorzy Szkół 
Stowarzyszenia 
im. Bohaterów 
Armii Krajowej 

 

 

 

 

 

Szkoła 
Podstawowa w 
Łącznej 

 

 

 

 

 

 
Szkoły realizujące 
projekt: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
II półrocze 
2012r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
II półrocze 
2012r. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne konkursy: 

• historyczny ,, Ślady 
działań i walk 
żołnierzy AK Korpus 
,,Jodła” oraz miejsc 

Zapoznanie uczniów 
klas V i VI szkół 
podstawowych i I klas 
gimnazjum   
z projektem 
 i harmonogramem 
działań, 
Indywidualna, grupowa 
oraz zespołowa praca 
uczniów: 

Poznawanie Miejsc 
Pamięci Narodowej: 
pomników, tablic. 
 
Opieka nad 
żołnierskimi grobami. 
 
Spotkania z 
kombatantami. 
 
Poszukiwanie, 
gromadzenie 
i selekcjonowanie 
materiałów. 
 
Opracowywanie 
biogramów. 
 
Nauka piosenek 
partyzanckich. 
 
Organizacja konkursów. 
  

Szkolne konkursy 
historyczne o Armii 
Krajowej i jej 
bohaterach oraz 
miejscach martyrologii  

 
 
 
 
 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciele 
historii,  plastyki  
i muzyki, 
przedstawiciele  
Rady Rodziców. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Nauczyciele 
historii 

 

 

 

 

Nauczyciele 
plastyki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 14 maja 
2012r. 

 

 

 

 

Do 14 maja 
2012r. 

 
 

 

 

 

 
Do 21 maja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

martyrologii 
mieszkańców Łącznej 
i okolic”. 

 
 

 

• plastyczny – 
„Śladami żołnierzy 
AK Korpus ,,Jodła” 
oraz miejsc 
męczeństwa 
mieszkańców Łącznej 
i okolic”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacja rajdu 
„Śladami żołnierzy AK 
Korpus ,,Jodła” oraz 
miejsc męczeństwa 
mieszkańców Łącznej  
i okolic”. 

mieszkańców Łącznej i 
okolic – (zał. nr 2).  

     
Przygotowywanie 
wystaw. 
 
 
Szkolne konkursy 
plastyczne   – (zał. nr 3). 

 

 

Zgłoszenie nazwisk 
uczniów, którzy będą 
reprezentować swoją 
szkołę w konkursie 
międzyszkolnym  
historycznym (zał. nr 2). 

 

Dostarczenie prac 
plastycznych uczniów 
do udziału w 
międzyszkolnym 
konkursie plastycznym 
do Szkoły Podstawowej 
w Łącznej (zał. nr 3). 

 

 

 
Organizacja dowozu, 
przygotowanie loga 
poszczególnych szkół, 
nauka piosenek 
partyzanckich, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 
historii szkół 
należących do 
stowarzyszenia 
- Nauczyciel 
historii SP Łączna 
p. Sławomir 
Szczepański  - 
wandaduleba@int
eria.eu 
 
 
Nauczyciele 
plastyki szkół 
należących do 
stowarzyszenia 
Nauczyciel 
plastyki ZS Łączna 
– p. Maria 
Marzec- Garbala 

 
Nauczyciele 
i dyrektorzy 
poszczególnych 
szkół 

2012r. 

 

 

 
 
 
 

Do 21 maja 
2012r. 

 

 

 

 

Do 21 maja 
2012r. 

 

 

 

 

 

 
Do 25 maja 
2012r. 

 

 
   
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. 

 

 
 

 
8.  

-Cmentarz w Łącznej 
-pomniki, 
-Mauzoleum Wsi 
Polskich w Michniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Indywidualne kontakty 
między szkołami  
i instytucjami 
wspomagającymi. 

 
VI rajd pieszy  „ Śladami 
żołnierzy AK Korpus 
,,Jodła” oraz miejsc 
męczeństwa 
mieszkańców Łącznej i 
okolic”. 

sporządzenie list 
uczniów (po 15 z każdej 
szkoły) biorących udział 
w rajdzie. 

 

 Opracowanie  
i przygotowanie 
znaczków 
okolicznościowych 

 
 
Opracowanie  
i przygotowanie 
dyplomów dla 
laureatów i uczestników 
konkursu historycznego 
i plastycznego, dla 
wszystkich uczestników 
rajdu, opiekunów   
i szkół. 

  Przesłanie wzorów 
dyplomów do szkół 
realizujących projekt. 
 

Pozyskanie  
i przygotowanie nagród 
książkowych dla szkół 
uczestniczących w 
rajdzie. 

- Omówienie spraw 
związanych z realizacją 
zadań, wskazanie 
mocnych i słabych 
stron. 

 

 

 

 

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

 

 
Nauczyciel 
plastyki SP 
Łączna 

 

 

Zespół 
Organizacyjny 
Rajdu  SP Łączna 

 

 

 

 

 
Dyrektorzy Szkół 
Stowarzyszenia 
oraz nauczyciele 
wspomagający i 
opiekunowie 
grup. 

Maj- 2012r. 

 

 
 

Maj 2012-03-
05 

 

 

 

 

 

 

Maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień – 
maj 2012 

 

25-16 maj 
2012 r. 



Zał. nr 2                 

Regulamin Regionalnego Konkursu Historycznego  
w roku szkolnym 2011/2012 

pod hasłem:  

 
,,Ślady działań i walk żołnierzy AK Korpus ,,Jodła”  

oraz miejsc martyrologii mieszkańców Łącznej i okolic”. 
 

Cele konkursu: 

• popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu 
działalności Armii Krajowej podczas II wojny światowej w Regionie 
Świętokrzyskim, 

• pogłębianie wiedzy o najnowszej historii Polski i regionu, 

• rozwijanie zainteresowań miejscami Pamięci Narodowej, 

 

 Udział w konkursie: 

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

- szkoły podstawowe: klasy V i VI, 

- gimnazjum: klasy I, 

• I etap – eliminacje szkolne – do 21 maja 2012 r., 

• trzech uczestników z każdej szkoły należy zgłosić do udziału  
w eliminacjach międzyszkolnych do 1 czerwca 2012 r. na adres: 

           Zespół Szkół w Łącznej - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej 
Korpus ,,Jodła” w Łącznej.  
Kamionki 63,  26 – 140 Łączna 
z dopiskiem „KONKURS HISTORYCZNY STOWARZYSZENIA SZKÓŁ  AK” lub 
pocztą   elektroniczną: splaczna@gmail.com lub  wandaduleba@interia.eu 



• Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Łącznej  – nauczyciele 
historii: Sławomir Szczepański, Anna Ledwójcik 

• Konkurs w formie quizu odbędzie się w trakcie międzyszkolnego rajdu 
pieszego 25 maja 2012r. 

• Nad jego przebiegiem czuwać będzie Komisja Konkursowa - nauczyciele 
historii szkół Stowarzyszenia im. Bohaterów Armii Krajowej, 

• Trzy nagrody i dyplomy dla szkół oraz imienne dyplomy finalistom  
i uczestnikom konkursu zostaną wręczone podczas podsumowania działań 
realizowanych w ramach projektu edukacyjnego w dniu 15 czerwca 2012r.  

       

Literatura: 

• Longin Kaczanowski: ,,Zagłada Michniowa” 

• Cezary Chlebowski: ,,Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” 

• Wojciech Borzobohaty: ,,Jodła” 

• Michał Basa; ,,Opowiadania partyzanta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 3 

Regulamin Regionalnego Konkursu Plastycznego 

w roku szkolnym 2011/2012 pod hasłem:  

 

„Śladami żołnierzy AK Korpus ,,Jodła” 

 oraz miejsc męczeństwa mieszkańców Łącznej i okolic”.  

   Cele konkursu: 

• pogłębianie wiedzy o najnowszej historii Polski i regionu, 

• popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu 
działalności Armii Krajowej w naszym regionie, 

• kształtowanie postawy patriotycznej, 

• rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych. 

    

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 szkoły) powinny być 

umieszczone na tylnej stronie pracy plastycznej. 

• Praca plastyczna powinna ilustrować ważniejsze wydarzenia 
związane z działalnością i miejscami walk oddziału AK Korpus 
,,Jodła” oraz informacje o miejscach męczeństwa mieszkańców 
Łącznej, Klonowa, Michniowa, ponadto informacje o pomnikach, 
miejscach pamięci, obeliskach. 

• Legenda powinna być umieszczona w lewym dolnym rogu pracy, 

objaśniająca użyte znaki, graficzne, barwy itp. 

Format: praca ma być wykonana na kartonie lub tekturze w formacie A-2. 



Technika: praca wykonana techniką – „kolaż”, można użyć różnych  

                      materiałów (zdjęć, emblematów, czasopism). 

Termin: prace należy dostarczyć najpóźniej w dniu 25 maja 2012 r.  

• Prac nie wolno rolować ani składać, 

• Starannie opakowane prace należy opatrzyć danymi: adresem 
odbiorcy z dopiskiem: 

 

Konkurs – „Śladami bohaterów Armii Krajowej” 

• Za stan dostarczonych prac organizator nie ponosi 
odpowiedzialności. 
Ocena prac: prace zostaną ocenione w trakcie zaplanowanego rajdu 
pieszego przez powołaną komisję. Ocenie podlegać będą: 
pomysłowość i oryginalność, estetyka i walory artystyczne, zgodność 
tematyczna. 
Komisja konkursowa: Nauczyciele plastyki szkół biorących udział 
w konkursie. Komisja przewiduje dyplomy dla uczniów biorących 

udział w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Zał.nr4    

VI Międzyszkolny Projekt Edukacyjny 

Stowarzyszenia Szkół  im. Bohaterów Armii Krajowej 

w roku szkolnym 2011/2012 

,,Śladami żołnierzy Armii Krajowej Korpus ,,Jodła” oraz 
miejsc męczeństwa mieszkańców  Łącznej i okolic” 

Harmonogram rajdu: 

Data Godzina Miejsce Zadania i ich realizacja Odpowiedzialni 

25 maja 
2012 r. 

ok.8.00 - 
8.30 

Szkoła 
Podstawowa w 
Łącznej- świetlica 

- zbiórka uczestników 
- złożenie bagaży 
- wręczenie plakietek    
  uczestnikom rajdu 

- opiekunowie   
   szkół 
- harcerze 

j.w. 8.30 – 
8.50 

Szkoła 
Podstawowa  
w Łącznej - sala 
gimnastyczna 

- powitanie gości  
  i uczestników rajdu, 
  oficjalne jego  
  rozpoczęcie przez  
  dyrektora  
  i wicedyrektora  
  Zespołu Szkół  
  w Łącznej  
- sprawy organizacyjne - 
- w drodze do kościoła  
  złożenie kwiatów pod  
  obeliskiem na placu  
  przyszkolnym 

- dyrektor 
  i wicedyrektor  
  Zespołu Szkół  
  w Łącznej 
- opiekunowie  
  szkół 

j.w. 9.00 - 
9.45 

Kościół Parafialny  
w Łącznej pw.  
św. Szymona i Judy 
Tadeusza Apostoła 

- Msza Św. w Kościele  
  Parafialnym w Łącznej 
- Złożenie kwiatów pod 
tablicą pamiątkową 

- ksiądz  
  proboszcz 
- opiekunowie  
   szkół 
- harcerze 



j.w. 10.00 - 
10.15 

Cmentarz  
w Łącznej 

- Przekazanie krótkich  
   informacji przez n-la  
   SP Łączna o obiektach  
   na cmentarzu  
- Złożenie wiązanek na  
  mogile poległych  
  żołnierzy we wrześniu  
  1939r. oraz na grobie  
  nauczycielki Olgi Maj 
- zapalenie zniczy 

- nauczyciel  
  historii SP  
  Łączna –  
  Sławomir    
  Szczepański 
- wytypowana  
  szkoła 

j.w. 10. 15- 
12.30 

Przemarsz przez 
wieś Podłazie i 
Krzyżkę do 
Michniowa 

- zwiedzenie  
   Mauzoleum Wsi  
   Polskich  
   w Michniowie 
- złożenie wiązanek na  
   mogile mieszkańców  
   wsi spacyfikowanej  
   12 i 13 lipca  1943 r. 
- obejrzenie  
   symbolicznych krzyży  
   na terenie Mauzoleum 
- posiłek, odpoczynek na  
   polanie pod wiatą  
   w Michniowie, 

- przeprowadzenie  
  konkursu  
  historycznego na  
  polanie 

- złożenie wiązanki na  
   grobie partyzanta –  
   P. Wikło 
- wymarsz w dalszą  
   drogę 

- pracownik  
  Mauzoleum 
- opiekunowie  
   szkół –  
   harcerze 

 

 
- delegacje  
  dwóch szkół  
  wytypowanych  
  do złożenia  
  wiązanek 

j.w. ok. 13.00- 
17.30 

Polana Obrozik - przejście polnymi  
   drogami przez wsie:  

- nauczyciele  
  historii SP  



   Podłazie, Wiąckę,  
   Zaskale i Zagórze do  
   polany Obrozik 
- odpoczynek  
   w rezerwacie Skałki  
   piaskowe w paśmie  
  Bukowa Góra - 
- złożenie kwiatów  
  i zniczy pod kapliczką  
  żołnierza  
  napoleońskiego  
  z 1813 r.  oraz  
  partyzanta z 1943 r. 
- wymarsz z Obrozika 

  Łączna 
- opiekunowie  
   szkół 
- delegacja     
   szkoły  
   wytypowanej  
   do złożenia  
   kwiatów 

j.w. 18.00- 
19.30 

Klonów -  dojście do wsi Klonów 
-  złożenie kwiatów pod  
   pomnikiem 16  
   mieszkańców Klonowa  
   zamordowanych przez  
   hitlerowców w lipcu  
   1943 r. 
- przejście na plac przy  
   dawnej szkole, ognisko,  
   odpoczynek 
- odjazd autokarami do  
   szkoły w Łącznej 

- opiekunowie  
   grup 
- delegacja  
   szkoły  
   wytypowanej  
   do złożenia  
   kwiatów 

j.w. 19.30- 
22.00 

Szkoła 
Podstawowa  
w Łącznej 

- zakwaterowanie  
  w klasach 
- obiadokolacja 
- spotkanie w sali  
  gimnastycznej na  
  uroczystym  
  podsumowaniu rajdu 

 
- rozstrzygnięcie  
  konkursu plastycznego  

- nauczyciele SP  
  Łączna 
 - dyrektorzy  
   szkół uczestni- 
   czących w  
   projekcie 
- zaproszeni  
  goście 
- władze gminy 
- pracownicy  



  i wręczenie dyplomów 
- wręczenie nagród  
  i dyplomów dla szkół  
  oraz podziękowań 
- wystąpienia gości  
   i gospodarzy 
- wspólne śpiewanie  
   piosenek  
   partyzanckich 
- dyskoteka dla uczniów  
   przy akompaniamencie  
   zespołu muzycznego  
   z Daleszyc 

   kuchni 

jw.  22.30- 
7.30 

Szkoła 
Podstawowa w 
Łącznej 

Nocleg w budynku 
szkoły 

- opiekunowie  
   szkół 

26 maja 
2012r. 

7.30- 
9.00 

j.w. - pobudka 
- śniadanie 

- opiekunowie  
   szkół 
- kuchnia  
  i stołówka 

j.w. 9.30- 
10.30 

j.w. - podsumowanie działań 
- pożegnanie i wyjazd  
  uczestników 

- organizatorzy  
   i opiekunowie 

j.w. 11.00- 
12.00 

j.w. - czynności porządkowe  
  na terenie szkoły 

- nauczyciele,  
   woźne,  
   sprzątaczki 

 

 

 

 

 



Zał. nr 5                      
 

Wykaz miejsc, w których będą składane wiązanki  
podczas rajdu: 

 

Miejsce składania wiązanek                             Nazwa szkoły 

1. Tablica pamiątkowa w kościele  
     parafialnym w Łącznej. 

Szkoła Podstawowa nr18 im. 
Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”  

w Kielcach 

2. Mogiła żołnierzy września na  
     miejscowym cmentarzu. 

Publiczne Gimnazjum nr 26 im. 
Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach 

3. Mogiła nauczycielki Olgi Maj  
     poległej we wrześniu 1939r. -   
     cmentarz w Łącznej. 

Szkoła Podstawowa nr1 im. 
Nauczycieli Tajnego Nauczania  

w Zagnańsku 

4. Mauzoleum Wsi Polskich  
     w Michniowie (dwie wiązanki). 

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

- Szkoła Podstawowa im. Armii     
  Krajowej w Olesznie 

5. Mogiła partyzanta na polanie  
     w Michniowie. 

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

6. Kapliczka żołnierza napoleońskiego  
     i partyzanta na Obroziku. 

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 
AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie 

7. Pomnik ku czci zamordowanych  
     mieszkańców Klonowa. 

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

 


