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                                                                      „Przeszliśmy razem kawał swego życia , 

                                                                        Pełni wiary w zwycięstwo nad wrogiem. 

                                                                   Razem doznaliśmy złego i dobrego … 

                                                                                     I z dumą stanąć możemy przed Polską i Bogiem”. 

 

Jerzy Kotliński - „Na pożegnanie Barabasza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII Międzyszkolny Projekt Edukacyjny  

Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

Szlakiem płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realizatorzy projektu: 

- 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 

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku 

- Szkoła Podstawowa w im. Armii Krajowej w Olesznie 

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

- Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie 

- Gimnazjum nr 26  im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach 

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

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

 

 
 

 

   Etap edukacyjny: II i III 
- Szkoła podstawowa- klasy VI i VII, 

- Oddziały gimnazjalne- klasa II 

 

   

Przedmioty, w obrębie których może być realizowany projekt: 
- historia, 

- plastyka, 

- muzyka, 

- godzina wychowawcza, 

- język polski 

              

 

  Osoby odpowiedzialne: 
- Dyrektorzy szkół Stowarzyszenia, 

- Nauczyciele historii, plastyki, muzyki i języka polskiego. 

 

   

Czas realizacji projektu: 
- Od XI 2017 r. do V 2018 r. 

  



 Koszty realizacji projektu: 
- każda szkoła w ramach własnych środków. 

- koszty okolicznościowych znaczków , wyżywienia ( ognisko, obiadokolacja, ew.  śniadanie ), 

realizowanych zadań ,zgodnie z projektem ponoszą 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. 

 

  Organizatorzy: 

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

 Stowarzyszenie Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej 

 

 

  Współorganizatorzy: 

 Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. 

 Nadleśnictwo Daleszyce. 

 Parafia . św. Michała Archanioła w Daleszycach. 

 Związek Harcerstwa Polskiego. 

 

Patronat: 

  Kuratorium Oświaty w Kielcach,   

      --     Kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. 

 Gminne Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Daleszycach. 

 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Kielce. 

 

 

  Cele projektu: 

  Cele ogólne: 
- Kształtowanie wiedzy o historii regionu. kultury turystyki pieszej połączonej ze zdobywaniem 

wiedzy historycznej, 

- Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, szczególnie II wojną światową. 

- Pogłębianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski. 

- Upowszechnianie wiedzy o znaczeniu i dokonaniach Armii Krajowej, działalności Polskiego 

Państwa Podziemnego, bohaterach czasów okupacji. 

- Poznanie miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Daleszyce. 

- 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. 

- Uczenie współpracy z organizacjami patriotycznymi i kombatanckimi. 

- Kształtowanie umiejętności promowania własnej szkoły i regionu. 

 

Cele szczegółowe: 
Uczeń: 

- Poszukuje i gromadzi informacje o działalności Armii Krajowej  podczas II wojny światowej 

w swoim regionie. 

- Poznaje historię Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego , bohaterów i ich rolę w 

odzyskaniu niepodległości. 

- Poznaje Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki, nagrobki, Izby Pamięci związane z historią 

walk o wolność. 

- Uczestniczy w Konkursie Historycznym i Plastycznym zgodnie z tematyką i regulaminem. 

- Zdobywa wiedzę na temat patronów szkół należących do Stowarzyszenia. 

- Poznaje piosenki partyzanckie i żołnierskie 

- Nawiązuje kontakty z rówieśnikami i innymi osobami. 

- Doskonali umiejętność pracy w grupie rówieśniczej. 



Treści: 

  Treści ogólne: 
- Polska w latach 1939-1945: formy i miejsca walk o niepodległość. 

- Sylwetki wielkich Polaków-żołnierzy. 

- Elementy historii regionu. 

 

  Treści szczegółowe: 
- działalność partyzancka  oddziałów Armii Krajowej na terenie Kielecczyzny. 

- Sylwetki dowódców Armii Krajowej. 

- Miejsca Pamięci Narodowej, pomniki, tablice pamiątkowe, nagrobki, cmentarze partyzanckie 

w regionie. 

 

  Zakładane osiągnięcia uczniów: 
  Uczeń powinien: 

- Dostrzec związek historii regionu z dziejami Polski.. 

- Opowiedzieć o działalności i życiu płk Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. 

- Wykonać biogram postaci związanych z dziejami walk narodowowyzwoleńczych w regionie.. 

- Znać wybrane Miejsca Pamięci Narodowej w regionie, w tym związane z postacią                

płk. M. Sołtysiaka „Barabasza”. 

- Wykonać pracę plastyczną ilustrującą ważniejsze wydarzenia związane z patronem projektu. 

- Rozwinąć zainteresowania krajoznawcze. 

 

Metody i formy pracy : 
- Metoda projektu, 

- Metoda biograficzna, 

- Praca w grupach, 

- Wycieczka-rajd pieszy, 

- Praca pod kierunkiem nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 



 

Zał. nr 1 

 

HARMONOGRAM  MIĘDZYSZKOLNEGO  RAJDU  PIESZEGO 

SZLAKIEM  PŁK.  MARIANA  SOŁTYSIAKA  "BARABASZA " 

I  ODDZIAŁU  WYBRANIECCY 

DALESZYCE-CISÓW-WIDEŁKI 

Szczegółowy przebieg rajdu: 

 18 maja 2018 r. (piątek) 

 

 godzina 8.00-8.30 

 - zbiórka uczestników w Szkole Podstawowej w Daleszycach (ul. Sienkiewicza 11). 

  

            godzina 8.30- 8.45 

 - powitanie gości i uczestników rajdu,                                                                                                  

 - rozdanie 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; 

  

            godzina 9.15- 10.00 
 - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Żołnierzy AK "Wybranieccy" 1939-1945, 

 znajdującą się w kruchcie kościoła;                                                                                                                 

 - uroczysta msza św. w intencji żołnierzy AK, 

              

            godzina 10.00                                                                                                                                                              

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

 -  omówienie spraw organizacyjnych związanych z trasą rajdu (informacje o długości 

 trasy, ciekawych miejscach historycznych, środowisku przyrodniczym), 

  

            godzina 10.30 

 - 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 

 oddziału porucznika Karola Kality "Rębajły"                                                                                                                                              

 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, 

 - gawęda przewodnika, 

 

 godzina 12.30                                                                                                                             

 - poczęstunek, odpoczynek na polanie Kwarta,                                                                                                                  

 

 godzina   13.30                                                                                                                     

- wyruszenie na trasę,                                                                                                                              

- przystanki przy tablicach Piłsudskiego,                                                                                                            

- podziwianie tzw. małego gołoborza oraz ciekawostek przyrodniczych, 

- przejście na przełęcz nad Cisowem; 

 



  

 

 

 godzina 14.30                                                                                                                                 
 - odpoczynek  (przełęcz nad Cisowem), 

          - przeprowadzenie konkursu historycznego - "Płk Marian Sołtysiak "Barabasz- bohater 

 regionu”, 

          - gawęda przewodnika świętokrzyskiego; 

 

 godzina 15.30                                                                                                                       

 - przemarsz do Widełek, 

            - podziwianie piękna krajobrazu Cisowa i Widełek,  

 

 godzina ok. 16.30                                                                                                                              

 - powrót autokarami do Szkoły Podstawowej w Daleszycach; 

 

 godzina 17.00 

 - odpoczynek, 

 - obiadokolacja w stołówce szkolnej, 

 - oglądanie wystawy prac plastycznych poświęconych płk Marianowi Sołtysiakowi 

 "Barabaszowi" i oddziałowi „Wybranieccy”; 

 

 godzina 18.00 

 - spotkanie w sali gimnastycznej na uroczystym podsumowaniu rajdu, 

 - wystąpienia gospodarzy i zaproszonych gości, 

 - rozstrzygnięcie konkursu historycznego i plastycznego- wręczenie nagród, 

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

 uczestników rajdu, 

 - wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i partyzanckich; 

 

 godzina ok. 20.00 

 - pożegnanie i wyjazd uczestników rajdu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 



 

Zał. nr 2 

REGULAMIN 

 KONKURSU HISTORYCZNEGO 

 

PŁK MARIAN SOŁTYSIAK „BARABASZ”- 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 „Wybranieccy”-                                    

.       płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza”. 

●     Kształtowanie postawy patriotycznej. 

 

UDZIAŁ W KONKURSIE: 

 

●     Uczniowie szkół należących do Stowarzyszenia Szkół Bohaterów Armii Krajowej: 

- szkoły podstawowe – klasy VI i VII; 

- gimnazjum – klasy II. 

●      I etap – eliminacje szkolne. 

●      Do udziału w eliminacjach międzyszkolnych należy zgłosić trzech najlepszych uczniów. 

         Termin zgłoszenia nazwisk uczestników mija 27 kwietnia 2018 r. 

 

Szkoła Podstawowa 

im. płk. M. Sołtysiaka „Barabasza” 

ul. Sienkiewicza 11 

26-021 Daleszyce 

tel. (41) 307-20-57 

fax.(41)307-20-22 

mail: spdaleszyce@poczta.onet.pl 

 

●    Konkurs w formie quizu odbędzie się w trakcie rajdu pieszego „Szlakiem płk. Mariana 

Sołtysiaka „Barabasza” i oddziału Wybranieccy  w dniu 18 maja 2018 r. 

●    Komisja konkursowa: 

      Nad przebiegiem konkursu  czuwać będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą    

nauczyciele  szkół Stowarzyszenia. 

●    Trzy główne nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną                                    

wręczone  przez organizatorów quizu.   

 

LITERATURA: 
 

●   Marian Sołtysiak – „Chłopcy Barabasza”.

   www. akokregkielce.pl/wybranieccy,pl 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 3] 

 

REGULAMIN 

KONKURSU PLASTYCZNEGO  
 

„ŚLADAMI NASZYCH BOHATERÓW” 

 

Każda szkoła przedstawia jedną pracę konkursową: 
- pracę wykonuje 3-osobowy zespół uczniów z danej szkoły, 

- imienny skład zespołu powinien być umieszczony na odwrotnej stronie pracy 

plastycznej, 

- obok zespołu wykonawczego należy wpisać imię i nazwisko opiekuna , pod którego 

kierunkiem została wykonana praca, należy również umieścić pieczątkę szkoły oraz 

podpis dyrektora. 

 

 

Praca w formie „mapy regionu” ilustrująca ważniejsze wydarzenia związane z patronem 

projektu powinna obejmować: 

- ważniejsze bitwy, potyczki, 

- miejsca pamięci, obeliski, pomniki, cmentarze, 

- legendę objaśniającą użyte znaki graficzne, barwy itp. należy umieścić w lewym 

dolnym rogu „mapy regionu”. 

 

Format: praca powinna być wykonana na kartonie, w formacie nie większym niż  

61 cm / 86 cm. 

 

Technika: praca może być wykonana techniką dowolną, można użyć różnych materiałów  

(również zdjęć, emblematów, czasopism itp.). 

 

Termin:  prace należy dostarczyć najpóźniej w dniu rajdu (tj. 18 maja 2018 r.). 

 

 

Ocena prac: wszystkie prace zostaną wyróżnione i nagrodzone. 

 

Uwaga: 

Przygotowane prace pozostają w szkole organizującej konkurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


