
Szczegółowy przebieg podsumowania projektu: 

 

Data Godzina Miejsce Zadania  szczegółowe i forma 

realizacji 

Odpowiedzialni 

24.05.2019r. 

 (piątek) 

 

845-930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac szkolny, 

tablica 

pamiątkowa 

na budynku 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Spotkanie wszystkich 

uczestników rajdu przed Szkołą 

Podstawową  

w Olesznie. 

2. Powitanie uczestników rajdu:                

- koordynator rajdu z SP w 

Olesznie, 

- Wójt Gminy Krasocin, 

- kombatanci, 

- lokalne media. 

3. Sprawy organizacyjne związane  

z trasą rajdu. 

4. Wręczenie wszystkim 

uczestnikom okolicznościowych 

plakietek.  

5. Złożenie 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. 1944r.           

 

 

- Dyrektor i  

zastępca 

dyrektora  ze 

Szkoły 

Podstawowej  w 

Olesznie, 

-  Nauczyciele: 

historii i 

plastyki  SP w 

Olesznie, 

 

 

 

 

 

- SP Oleszno 

 

 

 

 

 



930-1000 

 

 

 

 

 

 

 

1000-1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejście do 

Kościoła  

w Olesznie 

1. Złożenie kwiatów przed 

tablicami pamiątkowymi w 

Kościele w Olesznie: 

-  poświęconą poległym 

żołnierzom z I Batalionu II pp.  

Legionów AK w bitwach pod 

Lipnem i Chotowem 

- w hołdzie żołnierzom 

Narodowych Sił Zbrojnych 

oddziału partyzanckiego pod 

dowództwem mjr Władysława 

Kołacińskiego „Żbika” poległym 

w walkach o wolność  

i niepodległość Polski w latach 

1943-1945 

2. Msza święta za  żołnierzy AK 

 i innych ugrupowań partyzanckich  

poległych w czasie II wojny 

światowej w okolicy Oleszna. 

3. Rys historyczny Kościoła 

Parafialnego pod wezwaniem 

WNMP w Olesznie- sakralna 

budowla barokowa w regionie. 

- Uczniowie SP  

Kajetanów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel 

plastyki z SP 

Oleszno 

1100-1115 Przejście na 

Cmentarz 

Parafialny 

 w Olesznie 

1. Podziwianie piękna krajobrazu 

Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma 

Przedborsko – Małogoskiego. 

- Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

 

1115_1145 Cmentarz 

Parafialny  

w Olesznie 

1. Spotkanie przy: mogiłach 

partyzantów AK, pomniku pamięci 

żołnierzy AK poległych za 

Ojczyznę, symbolicznym grobie 

„Nurta”: 

- informacje związane historią 

walk w regionie Oleszna i okolic, 

 

- złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy, 

 

 

 

 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

- nauczyciel 

historii – SP 

Oleszno 

-Pomnik 

pamięci 

żołnierzy AK 

poległych za 

Ojczyznę – SP 

Daleszyce, 

- Symboliczny 

grób „Nurta” – 

GIM Bodzentyn  

 



1145-1200 Przejście pod 

pomnik przy 

ul. 

Przedborskiej 

1. Podziwianie piękna krajobrazu 

Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma 

Przedborsko – Małogoskiego. 

- Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia, 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

1200_1230 Pomnik przy 

ul. 

Przedborskiej. 

1. Spotkanie przy pomniku –  

 upamiętniającym zwycięską bitwę 

pod Olesznem oddziału NSZ 

porucznika „Żbika”- Władysława 

Kołacińskiego wspieranego 

oddziałem AK mjr „Marcina”- 

Mieczysława Tarchalskiego z 

niemieckimi oddziałami SS w dniu 

26.07.1944r.: 

- rys historyczny bitwy, 

 

 

- złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy, 

 

 

 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

 

 

 

-Nauczyciel 

historii – SP 

Oleszno 

 

- SP w 

Zagnańsku 

1230_1300 Przejście pod 

pomnik przy 

drodze na 

Rudkę 

 

1. Podziwianie piękna krajobrazu 

Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma 

Przedborsko – Małogoskiego. 

 

 

 

 

-Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie. 

 

1300_1330 Pomnik przy 

drodze na 

Rudkę 

1. Spotkanie przy pomniku  

upamiętniającym zwycięski bój 

stoczony  

w lesie w dniu 28.09.1944r. przez 

oddział AK dowodzony przez 

kapitana Franciszka Pieniaka ps. 

„Przebój” dowódcę II/74 pp „AK 

Baonu Wojna”:  

- rys historyczny bitwy, 

 

- złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy, 

- złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy na grobie nieznanego 

partyzanta ps. „Kruk”. 

 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

 

 

- Nauczyciel 

historii – SP 

Oleszno 

- SP Wzdół 

Rządowy 

- SP Suków 



 1330_1400 

 

 

Przejście pod 

pomnik  

w Chotowie 

 

 

1. Podziwianie piękna krajobrazu 

Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma 

Przedborsko – Małogoskiego. 

 

Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

 

 

1400_1600 Pomnik  

w Chotowie 

1. Spotkanie przy pomniku w 

Chotowie na cześć poległym w 

walce z faszyzmem w osiemnastą 

rocznicę zwycięskiej bitwy, którą 

stoczyli partyzanci AK w dniu 

30.10.1944r.: 

- rys historyczny bitwy, 

 

 

- złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy, 

 

 

 - konkurs historyczny o majorze 

Mieczysławie Tarchalskim 

„Marcinie” i majorze Eugeniuszu 

Kaszyńskim „Nurcie”, 

- poczęstunek przy ognisku 

 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

- Nauczyciel 

historii – SP 

Oleszno 

 

- SP Łączna i SP 

nr 18 w 

Kielcach 

 

- Nauczyciele 

historii 

1600_1700 Przejście do 

Oleszna – 

Szkoły 

Podstawowej  

w Olesznie 

 

 

1. Podziwianie piękna krajobrazu 

Oleszna i okolicy ze wzgórz Pasma 

Przedborsko – Małogoskiego. 

 

- Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

1700_1800 Szkoła 

Podstawowa  

w Olesznie 

1.  Spotkanie grup uczestników 

rajdu w Szkole Podstawowej w 

Olesznie, ul. Szkolna 34:  

- obiadokolacja, 

- krótki odpoczynek, 

 

- Nauczyciele ze 

SP w Olesznie, 

- Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

 



1800  Sala 

gimnastyczna 

Szkoły 

Podstawowej  

w Olesznie 

1. Uroczyste podsumowanie rajdu: 

- wystąpienia gospodarzy i 

zaproszonych gości, 

- rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego: „Śladami naszych 

bohaterów”  - wręczenie 

dyplomów 

- informacja o przebiegu i 

wynikach konkursu historycznego 

o majorze Mieczysławie Tarchalskim 

„Marcinie” i majorze Eugeniuszu 

Kaszyńskim „Nurcie” – wręczenie 

dyplomów i nagród, 
- wręczenie podziękowań i dyplomów 

dla dyrektorów, nauczycieli i 

uczniów, 
- śpiewanie piosenek 

partyzanckich  i harcerskich, 

- wytypowanie szkoły – 

organizatora podsumowania XIV 

Międzyszkolnego Projektu 

Edukacyjnego na rok szkolny. 

2019/2020  

- Dyrektor i 

zastępca 

dyrektora SP w 

Olesznie, 

- Nauczyciel 

plastyki SP w 

Olesznie 

- Nauczyciel 

historii SP w 

Olesznie 

 

 

 

 

 

 

 

2000 Szkoła 

Podstawowa 

 w Olesznie 

1. Pożegnanie i wyjazd 

uczestników rajdu. 

- Opiekunowie 

uczniów ze  

szkół 

Stowarzyszenia 

- Koordynatorzy 

ze SP w 

Olesznie, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


