SZLAKIEM ODDZIAŁU
MAJORA „MARCINA”
międzyszkolny projekt edukacyjny

„…śywi nas zasób pracy, plemion długiej ich miłość, sława, istnienie nam krasi,
a z naszych czynów i z naszej zasługi
korzystać będą znów następcy nasi.”
Adam Asnyk
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SZLAKIEM ODDZIAŁU MAJORA „MARCINA”- międzyszkolny projekt edukacyjny
1. Realizatorzy projektu:
- Szkoła Podstawowa w im. Armii Krajowej w Olesznie

-

Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”w Kielcach
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Zagnańsku
Zespół Szkół im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym
Publiczne Gimnazjum im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie
Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi
Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”w Łącznej

2. Poziom edukacyjny: II i III

- Szkoła podstawowa- klasy V i VI,
- Gimnazjum- klasa I.
3. Przedmioty, w obrębie których moŜe być realizowany projekt:

-

historia,
plastyka,
muzyka,
godzina wychowawcza,
język polski

ŚcieŜki edukacyjne:

- Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe w regonie,
- Wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
4. Osoby odpowiedzialne:

- Dyrektorzy szkół Stowarzyszenia,
- Nauczyciele historii, plastyki, muzyki i języka polskiego.
5. Czas realizacji projektu:

- Od X 2008 r. do V 2009 r.
6. Koszty realizacji projektu:

- KaŜda szkoła w ramach własnych środków.
- Koszty dotyczące nagród, dyplomów, okolicznościowych plakietek, wyŜywienia ( ognisko,
kolacja, śniadanie), realizowanych zadań, zgodnie z projektem ponoszą organizatorzy
(szkoły) w równych proporcjach. Rozliczenie wszystkich środków odbywać się będzie
w oparciu o przedstawienie faktury.
- Koszty transportu, kwiatów i zniczy szkoły ponoszą we własnym zakresie.
7. Cele:
Cele ogólne:

- Wzbogacanie wiedzy o historii regionu,
- Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, zachodzącymi w niej procesami
i wydarzeniami,
- Kształtowanie szacunku dla przeszłości i bohaterów narodowych,
- Kształtowanie toŜsamości narodowej aspekcie toŜsamości regionalnej,
- Rozwijanie postaw patriotycznych,
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- Wykorzystanie wycieczki, rajdu jako form aktywnego wypoczynku, dających moŜliwość
bezpośredniego poznania cech krajobrazu i historii napotykanych obiektów na trasie,
- Integrowanie młodzieŜy i nauczycieli wokół wspólnego działania i rozbudzanie aspiracji
poznawczych i twórczych,
- Zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku,
- Doskonalenie umiejętności promowania własnej szkoły i regionu.
Cele szczegółowe:
Uczeń:

- Poszukuje i gromadzi informacje z róŜnych źródeł o działalności Armii Krajowej w Regionie Świętokrzyskim podczas II wojny światowej,
- Poznaje bohaterów AK i ich rolę w odzyskaniu niepodległości,
- Poznaje Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki, nagrobki, Izby Pamięci związane z historią walk o wolność regionu, w którym mieszka,
- Przygotowuje prezentację o patronie swojej szkoły,
- Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami,
- Uczy się dyscypliny i współpracy w zespole.
8. Treści:
a) ogólne:

- Polska w latach 1939-1945: formy i miejsca walk o niepodległość,
- Sylwetki wielkich Polaków-Ŝołnierzy,
- Elementy historii regionu.
b)

szczegółowe:

- Działalność partyzancka oddziałów Armii Krajowej na terenie Kielecczyzny,
- Sylwetki dowódców oddziałów Armii Krajowej,
- Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe, nagrobki, cmentarze partyzanckie upamiętniające wydarzenia z dziejów AK w regionie.
9. Zakładane osiągnięcia uczniów:
Uczeń powinien:

- Dostrzec związek historii regionu z dziejami Polski,
- Wymienić istotne fakty z Ŝycia i działalności majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”,
- Wykonać biogram poznawanych postaci związanych z dziejami walk narodowowyzwoleńczych w regionie,
- Znać wybrane Miejsca Pamięci Narodowej w regionie, w tym związane z postacią majora Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”,
- Wykonać pracę plastyczną ilustrującą waŜniejsze wydarzenia związane z bohaterem projektu,
- Podejmować próby oceny faktów i wydarzeń z przeszłości historii,
- Orientować się w terenie i prowadzić w nim obserwacje elementów środowiska przyrodniczego i społecznego.
10. Metody i formy:

-

Metoda projektu,
Metoda biograficzna,
Praca w grupach,
Wycieczki,
Rajdy piesze,
Praca pod kierunkiem nauczyciela.
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
REALIZACJA MIĘDZYSZKOLNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO :
SZLAKIEM ODDZIAŁU „MARCINA”
W roku szkolnym 2008/2009

L.p.
1

Zadania szczegółowe
1. Spotkanie organizacyjne w celu
określenia współpracy młodzieŜy
i nauczycieli
w roku szkolnym
2008/2009
w ramach Stowarzyszenia Szkół
śołnierzy Armii
Krajowej.

Termin
Osoby/Szkoły
i miejsce realiodpowiedzialne
zacji
1. Dyskusja:
- Dyrektor SP 03.X .2008 r.
- potwierdzenie postaci bohanr 18
tera, wokół której realizowa- w Kielcach
ne będą działania,
- Z-ca dyrektora SP
- wskazanie celów i metod
realizacji projektu,
w Olesznie,
- określenie terminu międzysz- - Dyrektorzy
kolnego rajdu, trasy, ilości
szkół,
uczestników, środków finan- - Nauczyciele:
sowania,
historii, pla- wybór szkół i osób odpowiestyki, muzyki,
jęz. polskiego,
dzialnych za realizację przydzielonych zadań.
Sposób realizacji

2. Praca w zespołach:
- Nauczyciele
- historyków - opracowanie
historii,
wstępnego harmonogramu 2dniowego pieszego rajdu
Szlakiem oddziału majora
„Marcina” ( zał. nr 1 ) oraz
regulaminu konkursu historycznego ( zał. nr 2 )
- plastyków- opracowanie
- Nauczyciele
regulaminu konkursu plaplastyki
stycznego ( zał. nr 3 )
3. Akceptacja wypracowanych materiałów przez
wszystkich uczestników
spotkania.
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1. Opracowanie mate- 1. Przesłanie projektu drogą
riałów i przesłanie
e-mail'ową:
ich do konsultacji
do wszystkich szkół - Opis projektu,
Stowarzyszenia
- Harmonogram działań
realizacji projektu,
- Harmonogram pieszego rajdu: Oleszno- Kozia WieśChotów-Oleszno,
- Regulamin konkursu historycznego o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie”

- SP
w Olesznie,

Do 08.X
.2008r.
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- Regulamin konkursu plastycznego „Śladami naszych
bohaterów”.
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2. Zwrotna informacja 1. Przesłanie drogą
proponowanych koe-mail'ową do SP w Oleszrekt w projekcie.
nie.
1. Rozesłanie materia- 1. Przesłanie pocztą lub drołów (ostateczna
gą e-mail'ową.
wersja) do wszystkich szkół Stowarzyszenia.
2. Poinformowanie
1. Stosowne pisma z załąodpowiednich
czonym projektem.
władz
o realizowanym
projekcie
i zaproszenie do
udziału w rajdzie,
spotkaniu przy
ognisku
w Olesznie:
-Kuratorium Oświaty,
-Zarząd ŚZś AK,
-Lokalne władze samorządowe,
-ks. proboszcza Kościoła Parafialnego
w Olesznie,
-Nadleśnictwo Włoszczowa,
-Kombatantów.
1. Realizacja zadań
projektu
w szkołach.

- Szkoły Stowarzyszenia,

Do
14.X.2008r.

- S P w Olesznie,

Do
16.X.2008r.

- Z-ca dyrekto- XI 2008 r. –
ra SP
IV 2009 r.
w Olesznie- p.
Anna Resiak,
- Dyrektor SP
nr18
w Kielcach
- p. Artur Staniszewski,
- Dyrektor ZS
we Wzdole
Rządowym p.
Janusz Wojkowski

1. Przedstawienie projektu do - Nauczyciel
realizacji na posiedzeniu
zaangaŜowaRady Pedagogicznej.
ny
w realizację
projektu,
2. Pozyskanie środków finansowych na realizację pro- - Dyrektorzy
jektu ( transport, nocleg,
szkół,
posiłki, kwiaty, znicze, dyplomy, nagrody).

Do końca
X 2008r.

3. Zapoznanie uczniów klas
XI 2008r.
V i VI szkół podstawowych - Wychowawcy
oraz I klasy gimnazjum
klas,
z projektem i harmonogra-Nauczyciele:
mem działań.
historii, jęz..
polskiego,
muzyki, pla4. Indywidualna i grupowa
styki.
XI 2008r.
5

- V 2009r.
praca uczniów:
- poznawanie Miejsc Pamięci - Uczniowie,
Narodowej najbliŜszej okoli- - Nauczyciele:
cy, regionie,
historii, jęz.
polskiego,
- opieka nad grobami partyzantów AK oraz innych ugru- muzyki, plastyki,.
powań partyzanckich,
- spotkania z kombatantami,
- poszukiwanie, gromadzenie,
selekcjonowanie materiałów,
- opracowywanie biogramów,
- czytanie wskazanych pozycji
literatury,
III – IV 2009r.
- szkolne konkursy wiedzy
o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie”,
- Szkolne komisje konkurso- Do
5. Zgłoszenie nazwisk
25 IV 2009 r.
uczniów, którzy będą rewe (Zał. nr
2)
prezentować swoją szkołę
w międzyszkolnym konkursie historycznym o majorze - Do nauczyMieczysławie Tarchalskim ciela historii
SP nr 18
„Marcinie”(zał. nr 2)
w Kielcach
(załącznik nr 2) Do 30 IV 2009
6. Dostarczanie prac plar
stycznych do udziału
w międzyszkolnym konkursie plastycznym do SP
w Olesznie (zał. Nr 3),
- Nauczyciele
7. Przygotowanie nagród dla plastyki (zalaureatów międzyszkolnego łącznik nr 3) Do III 2009 r.
konkursu historycznego:

8. Przygotowanie dyplomów: - KaŜda szkoła
- konkurs historyczny,
zakupuje 3
ksiąŜki na
sumę 60 zł.

Do IV 2009 r.

- konkurs plastyczny,

- dla szkoły, uczniów
i nauczycieli zaangaŜowanych
w realizację międzyszkolnego projektu edukacyjnego

- Nauczyciel
historii SP nr
18 w Kielcach,
- Nauczyciel
plastyki SP
w Łącznej,
- Dyrektorzy
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9. Przygotowanie znaczków
okolicznościowych dla
uczestników rajdu i gości.
10. Nauka partyzanckich piosenek

szkół według
projektu
opracowanego przez nauczyciela plastyki z SP
w Olesznie
Do IV 2009 r.
- SP w Olesznie

11. Organizacja środka transportu
- Nauczyciel
muzyki,
12. Sporządzenie listy uczniów
(15) biorących udział
- Szkoły we
w rajdzie, omówienie
własnym zaspraw organizacyjnych
kresie,
z uczniami oraz ich rodzicami.
- Nauczyciele:
historii, plastyki,
1. Omówienie spraw związa- - Z-ca dyrekto- III 2009 r.
nych z realizacją zadań
ra SP
2. Wskazanie mocnych oraz
w Olesznie
- Dyrektor SP
słabych stron
nr 18 w Kielcach,

5

1. Spotkanie realizatorów projektu.
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1. Przygotowanie wy- 1. Prace konkursowe
stawy prac plastycznych.

- Uczniowie,
Nauczyciel
plastyki z SP
w Olesznie,

V 2009 r.
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1. Międzyszkolny rajd 1. Załącznik nr 1
pieszy Szlakiem oddziału Mieczysława
Tarchalskiego
„Marcina”: Oleszno- Kozia Wieś Chotów- Oleszno.

- Odpowiedzialni według załącznika nr 1,

V 2009 r.

8

1. Integracyjne spotkanie przy ognisku
szkół biorących
udział w realizacji
projektu
- podsumowanie działań związanych
z realizacją projektu

1. Załącznik nr 1,3
- Z-ca dyrekto2. Spotkanie wszystkich
ra SP
uczestników rajdu,
w Olesznie,
3. Wręczenie nagród i pa- Uczniowie,
miątkowych dyplomów,
4. Ustalenie tematyki przyNauczyciele,
szłorocznego projektu oraz
Dyrektorzy.
rajdu.

V 2009 r.
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1. Podsumowanie
realizacji projektu
w szkołach.

- Uczniowie,
1. Informacja na stronie inNauczyciele:
ternetowej szkół,
2. Dokumentacja w kronikach historii, plastyki, inforszkolnych
matyki,

Do 30 V 2009
r.
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Zał. nr 1
MIĘDZYSZKOLNY RAJD PIESZY
SZLAKIEM ODDZIAŁU MAJORA „MARCINA”
OLESZNO- KOZIA WIEŚ- CHOTÓW- OLESZNO

Data

Godzina

Piątek900-930
05.2009 r.

930-1100

Zadania szczegółowe i forma realiOdpowiedzialni
zacji
Plac szkolny, 1. Spotkanie wszystkich uczestników
- Z-ca dyrektora
tablica parajdu przed Szkołą Podstawową
ze Szkoły Podmiątkowa na
w Olesznie.
stawowej
budynku
2. Powitanie uczestników rajdu:
w Olesznie,
szkoły
- koordynator rajdu z SP
- Opiekunowie
w Olesznie,
szkół,
Wójt gminy Krasocin,
- Koordynatorzy
- kombatanci,
ze SP w Olesz- lokalne media.
nie,
3. Sprawy organizacyjne związane
z trasą rajdu.
4. Wręczenie wszystkim uczestnikom
okolicznościowych plakietek.
5. ZłoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy
przed tablicą pamiątkową na budynku szkoły ku pamięci partyzantów
oddziału AK mjr Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”, poległych
w boju z hitlerowcami pod Olesznem w dniu 26. 07. 1944 r.
Miejsce

Przejście do
Kościoła
w Olesznie

1. Zwiedzanie Kościoła pod wezwa- Opiekunowie
niem WNMP w Olesznie- sakralna
szkół,
budowla barokowa w regionie.
- Koordynatorzy
2. ZłoŜenie kwiatów przed tablicą paze SP w Oleszmiątkową w Kościele w Olesznie,
nie,
poświęconą poległym Ŝołnierzom z
I Batalionu II pp Legionów AK
w bitwach pod Lipnem i Chotowem.
3. Msza święta za Ŝołnierzy AK
i innych ugrupowań partyzanckich
poległych w czasie II wojny światowej w okolicy Oleszna.

1100-1115 Przejście na
Cmentarz
Parafialny
w Olesznie

1. Pokazanie piękna krajobrazu Olesz- - Opiekunowie
na i okolicy ze wzgórz Pasma Przed- szkół,
borsko – Małogoskiego.
- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie,
1. Spotkanie przy mogiłach partyzan- - Opiekunowie
tów AK, pomniku pamięci Ŝołnierzy
szkół,

1115_1145 Cmentarz
Parafialny
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w Olesznie

AK poległych za Ojczyznę i symbo- - Koordynatorzy
licznym grobie „Nurta”:
ze SP w Olesz- złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy,
nie,
- spotkanie z kombatantami,
- gawęda kombatantów.

1145-1200 Przejście pod 1. Podziwianie piękna krajobrazu
pomnik przy
Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma
ul. PrzedborPrzedborsko – Małogoskiego.
skiej
1200_1230 Pomnik przy 1. Spotkanie przy pomniku –
ul. Przedborupamiętniającym zwycięską bitwę
skiej.
pod Olesznem oddziału NSZ porucznika „śbika”- Władysława Kołacińskiego wspieranego oddziałem
AK mjr „Marcina”- Mieczysława
Tarchalskiego z niemieckimi oddziałami SS w dniu 26.07.1944 r.:
- złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy,
spotkanie z kombatantami,
- gawęda kombatantów.

- Opiekunowie
szkół,
- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie.
- Opiekunowie
szkół,
- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie.

1230_1330 Przejście pod 1. Podziwianie piękna krajobrazu
pomnik przy
Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma
drodze na
Przedborsko – Małogoskiego.
Rudkę

- Opiekunowie
szkół,
- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie.

1330_1400 Pomnik przy 1. Spotkanie przy pomniku upamiętdrodze na
niającym zwycięski bój stoczony
Rudkę
w lesie w dniu 28.09.1944 r. przez
oddział AK dowodzony przez kapitana Franciszka Pieniaka ps. „Przebój” dowódcę II/74 pp „AK Baonu
Wojna”:
- złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy,
- spotkanie z kombatantami,
- gawęda kombatantów.

- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie,
- Opiekunowie
szkół,
- kombatanci.

1400_1430 Przejście pod 1. Podziwianie piękna krajobrazu
pomnik
Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma
w Chotowie
Przedborsko – Małogoskiego.
1430_1630 Pomnik
w Chotowie

- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie,
- Opiekunowie
szkół.
1. Spotkanie przy pomniku w Choto- Koordynatorzy
wie na cześć poległym w walce
ze SP w Oleszz faszyzmem w osiemnastą rocznicę
nie,
zwycięskiej bitwy, którą stoczyli
- Opiekunowie
partyzanci AK w dniu 28.10.1944 r.
szkół,
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- złoŜenie kwiatów i zapalenie zniczy,
- konkurs historyczny o majorze Mieczysławie Tarchalskim „Marcinie”,
- spotkanie z kombatantami,
- gawęda kombatantów,
- poczęstunek przy ognisku – wspólne
pieczenie kiełbasek.
1630_1730 Przejście do
Oleszna –
Szkoły Podstawowej
w Olesznie

1. Podziwianie piękna krajobrazu
Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma
Przedborsko – Małogoskiego.

- kombatanci,
- młodzieŜ,
- Międzyszkolna
Komisja Konkursowa: (odpowiedzialnynauczyciel z
SP nr 18
w Kielcach),
- Koordynatorzy
ze SP w Olesznie,
- Opiekunowie
szkół.

1730_1930 Szkoła Podstawowa
w Olesznie

- Nauczyciele ze
SP w Olesznie,
- Opiekunowie
grup.

1930

- Koordynacja
przebiegu ogniska- z-ca dyr.
SP
w Olesznie,
- Międzyszkolna
Komisja Konkursowa ( za
organizację
prac komisji
odpowiada nauczyciel plastyki ze SP
w Olesznie)
- Opiekunowie
szkół.
- Opiekunowie
grup.

2200
Sobota800
05.2009 r.

1. Spotkanie grup uczestników rajdu
w Szkole Podstawowej w Olesznie,
ul. Szkolna 34:
- obiadokolacja,
- krótki odpoczynek,
- przygotowanie do ogniska.
Plac Szkoły 1. Ognisko:
Podstawowej - wspomnienia kombatantów,
w Olesznie
- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego: „Śladami naszych bohaterów”,
- śpiewanie piosenek partyzanckich
i harcerskich,
- podsumowanie rajdu.

Szkoła Podstawowa
w Olesznie
Szkoła Podstawowa
w Olesznie

1. Przygotowanie do snu w budynku
szkoły.
1. Organizacja drugiego dnia rajdu:
- pobudka,
- śniadanie,
- ustalenie tematyki międzyszkolnego
projektu na przyszły rok szkolny.

- Z-ca dyrektora
SP w Olesznie,
- Dyrektorzy
szkół uczestniczących w rajdzie,
- Opiekunowie
grup,
- Osoby odpowiedzialne ze
11

11

00

Plac Szkoły 2. PoŜegnanie i wyjazd uczestników
Podstawowej
rajdu.
w Olesznie

SP w Olesznie.
- Opiekunowie
grup.
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Zał. nr 2
REGULAMIN
KONKURSU HISTORYCZNEGO
MAJOR MIECZYSŁAW TARCHALSKI „MARCIN” - BOHATER REGIONU

CELE KONKURSU:
•
•
•

Popularyzowanie historii polskiego ruchu oporu oraz wiedzy z zakresu działalności Armii Krajowej w naszym regionie,
Poznanie sylwetki bohatera regionu: dowódcy oddziału - Mieczysława Tarchalskiego
„Marcina”,
Kształtowanie postawy patriotycznej.

UDZIAŁ W KONKURSIE:
•

Uczniowie szkół naleŜących do Stowarzyszenia Szkół śołnierzy Armii Krajowej:
- szkoły podstawowe – klasy V i VI,
- gimnazjum – klasy I
• I etap – eliminacje szkolne
• Do udziału w eliminacjach międzyszkolnych naleŜy zgłosić trzech najlepszych uczniów.
Termin zgłoszenia nazwisk uczestników mija 25 kwietnia 2009 r.
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka” w Kielcach
•

Konkurs w formie quizu odbędzie się w trakcie rajdu pieszego: Szlakiem oddziału majora „Marcina” w dniu piątek- maj 2009r.
• Komisja konkursowa:
- Przewodniczący: Nauczyciel historii SP nr 18 w Kielcach.
- Członkowie: Nauczyciele historii szkół biorących udział w konkursie.
• Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone przez
organizatorów konkursu.

LITERATURA:
1. Waldemar Gałuszko, Komendant ,,Marcin”, Szczecin 2001,
2. TenŜe, Komendant ,,Marcin”- Mieczysław Tarchalski 1903-1981, Włoszczowa 2000,
3. Waldemar Gałuszko, Ostępy i bezdroŜa, Wyd. Albatros, Szczecin 1997,
4. TenŜe, Mieczysław Tarchalski- leśnik, partyzant i społecznik, Głos Włoszczowy, 2003,
nr 1, s.27
5. Waldemar Gałuszko, Napad na Włoszczowę, Głos Włoszczowy 2001, nr 3, s. 35
6. Tadeusz Stolarski, Komendant leśnych oddziałów: w 100 lecie urodzin mjr M. Tarchalskiego ,,Marcin”, Głos Włoszczowy 2003, nr12, s. 26-27
7. Józef Lis, Włodzimierz Kapczyński, Jerzy Niedbał, Kryptonimy ,,Hetman” i ,,Chrobry”
Armii Krajowej,
- Cz. I: Konspiracja i partyzantka w obwodzie Armii Krajowej Włoszczowa,
- Cz. II: 74 PP AK w obwodach Włoszczowa i Radomsko,
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8. Mieczysław Migacz, Obwód Armii Krajowej ,,Hetman” Włoszczowa w latach 19391945,
9. Longin Kaczanowski, Bogusław Paprocki, Miejsca pamięci narodowej w województwie
kieleckim: 1939-1945, Wyd. Biuro Dokumentacji Zabytków 1989 r.
10. Wojciech Borzobohaty, ,,Jodła” Okręg Radomsko- Kielecki ZWZ- AK: 1939-1945,
Wyd. PAX, 1989,
11. Mieczysław Tarchalski, Na ścieŜkach małej wojny, Poznań 1994
12. Beata Janaczek, Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, Włoszczowa
2008,
Internet:
Google: hasło Mieczysław Tarchalski
• Mieczysław Tarchalski- Wikipedia, wolna encyklopedia
• Patron - Mieczysław Tarchalski
• Oleszno, szkoła, historia Oleszna
• ,,Kedyw” okręgu Radomsko- Kieleckiego Armii Krajowej
• Wykaz waŜniejszych akcji
Google i biblioteki w Kielcach - hasła przedmiotowe:
• Wojna partyzancka- historia-Włoszczowa-1939-1945
• Włoszczowa- historia- 1939-1945
• Armia Krajowa- Włoszczowa
• Armia Krajowa- biografie- Włoszczowa 1939-1945
• Oleszno- historia 1939-1945
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Zał. nr 3
Regulamin
konkursu plastycznego
„Śladami naszych bohaterów”
1.
-

KaŜda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową:
pracę wykonuje 5-osobowy zespół uczniów z danej szkoły
imienny skład zespołu powinien być umieszczony na odwrotnej stronie pracy plastycznej
obok zespołu wykonawczego naleŜy wpisać imię i nazwisko opiekuna , pod którego kierunkiem została wykonana praca, naleŜy równieŜ umieścić pieczątkę szkoły oraz podpis
dyrektora.

2. Praca w formie „mapy regionu” ilustrująca waŜniejsze wydarzenia związane
z patronem projektu powinna obejmować:
- waŜniejsze bitwy, potyczki
- miejsca pamięci, obeliski, pomniki, cmentarze
- legendę objaśniającą uŜyte znaki graficzne, barwy itp. naleŜy umieścić w lewym dolnym
rogu „mapy regionu”
3. Format:
- praca powinna być wykonana na kartonie, w formacie nie większym niŜ 61 cm / 86 cm.
4. Technika:
- praca moŜe być wykonana techniką dowolną, moŜna uŜyć róŜnych materiałów ( zdjęć,
emblematów, czasopism itp. ).
5. Termin:
- prace naleŜy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 r. ( przesyłka
pocztowa – decyduje data stempla pocztowego ) na adres:
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Oleszno, ul. Szkolna 34
29 – 105 Krasocin
- prac nie wolno rolować, składać
- starannie opakowane prace naleŜy opatrzyć danymi: adres odbiorcy z dopiskiem „Konkurs”
- za stan dostarczonych prac organizator nie ponosi odpowiedzialności
6. Ocena prac:
- prace zostaną ocenione w trakcie zaplanowanego rajdu, przez powołaną komisję.
7. Komisja konkursowa:
- Przewodniczący: nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej w Olesznie.
- Członkowie: nauczyciele plastyki ze szkół biorących udział w konkursie oraz kombatanci.
8. Nagrody:
- wszystkie prace zostaną nagrodzone, jednak za pomysłowość, estetykę, walory artystyczne są przewidziane 3 wyróŜnienia.
9. Uwaga:
- Przygotowane prace pozostają w szkole organizującej konkurs.
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