RAJD I KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ
„O NIEPODLEGŁĄ – szlakami Langiewicza, Hubala i Ponurego”
15 – 17.06.2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i nauczyciele

Działalności zbrojnej Polaków w czasach powstania styczniowego oraz walkom
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej na terenie Gór Świętokrzyskich w okresie II wojny
światowej w polskiej historiografii i publicystyce minionych lat poświęcono wiele miejsca.
Aktywność powstańców styczniowych oraz oddziałów AK jest nierozerwalnie związana
z najnowszą historią Polski i regionu świętokrzyskiego. Wywarły one ogromny wpływ na
kształtowanie świadomości narodowej Polaków nie tylko w okresie II Rzeczpospolitej
i w czasie II wojny światowej, ale miały również kolosalny wpływ na kształtowanie postaw
kolejnych pokoleń Polaków. Z tego też powodu, ich pamięci chcemy poświęcić kolejną
edycję rajdu edukacyjnego organizowanego przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach, który odbędzie się w dniach 15 – 17.06.2018 r.
W ramach planowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie –
Delegaturę w Kielcach rajdu, przemierzymy wspólnie urocze zakątki Gór Świętokrzyskich,
gdzie w wielu miejscach natkniemy się na ślady walk z okresu powstania styczniowego
i z II wojny światowej. Będziemy chcieli także nawiązać do ciągle jeszcze mało znanej
problematyki walk prowadzonych przez zbrojne antykomunistyczne podziemie
niepodległościowe w latach 1945 – 1956. Mamy nadzieję, iż w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, uda nam się choć w części przybliżyć Państwu niniejszą
problematykę i w ten sposób uczcić pamięć żołnierzy polskich, walczących o wolność
i niepodległość Ojczyzny.
Wszelkie koszty związane z udziałem w rajdzie (zakwaterowanie, wyżywienie,
przejazd autokarem, koszt biletów wstępu do muzeów) ponosi Instytut Pamięci Narodowej –
Delegatura w Kielcach. Do udziału w rajdzie zapraszamy sześcioosobowe zespoły
reprezentujące szkoły, w składzie pięciu uczniów + nauczyciel/opiekun. Do rajdu
zakwalifikowanych zostanie siedem pierwszych zespołów - decyduje kolejność zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 maja 2018 r.
Serdecznie zapraszamy.
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REGULAMIN
I . ZAŁOŻENIA
1. Podstawą prawną organizacji rajdu jest zarządzenie nr 28 Ministra Edukacji
Narodowej z 14.09.1992 r. w sprawie organizacji konkursów i olimpiad
przedmiotowych (Dz. Urz. MEN z 15.10.1992 r., poz. 31 ze zmianami z 20.10.1994 r.,
Dz. Urz. MEN 25.11.1994 r., nr 5, poz. 27)
2. Organizatorem rajdu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie,
Delegatura w Kielcach.
3. Celem rajdu jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią najnowszą Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej.
4. W rajdzie może uczestniczyć młodzież ze szkół ponadpodstawowych, reprezentująca
różne organizacje oraz placówki oświatowe i edukacyjne funkcjonujące na obszarze
działania Oddziału IPN w Krakowie – Delegatura w Kielcach.
II. TEMATYKA RADU
1. Odnajdywanie w terenie miejsc upamiętniających działalność oddziałów
powstańczych, organizacji konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich, szczególnie
związanych z osobami gen. Mariana Langiewicza, płk. Jana Piwnika „Ponurego”
i gen. Antoniego Hedy „Szarego” w czasie powstania styczniowego, okresie II wojny
światowej i po jej zakończeniu (działalność niepodległościowa po 1945 r.).
2. Zapoznanie się z walorami turystyczno-krajoznawczymi Gór Świętokrzyskich.
Ponadto w trakcie rajdu zespoły będą musiały wykazać się podstawową wiedzą na temat:
działalności oddziałów powstańczych, organizacji konspiracyjnych i oddziałów partyzanckich
na terenie Gór Świętokrzyskich z uwzględnieniem ich lokalnego charakteru.
III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG RAJDU
TERMIN: 15 – 17.06.2018 r. (piątek – sobota -niedziela)
1. Uczestnicy
Rajd adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa
świętokrzyskiego. W rajdzie weźmie udział siedem sześcioosobowych zespołów
(w składzie: 5 uczniów + nauczyciel/opiekun). Każdy zespół w czasie rajdu pozostaje pod
opieką swojego nauczyciela lub pełnoletniego opiekuna (posiadającego co najmniej
uprawnienia wychowawcy kolonijnego)
2. Zgłoszenie udziału:
- warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie dla organizatorów karty zgłoszenia
zawierającej imienną listę uczestników oraz oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów
uczniów w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018 r. (patrz załącznik: Karta
zgłoszenia i Oświadczenie rodzica).
- do rajdu zakwalifikowanych zostanie siedem pierwszych, spełniających wymogi
regulaminowe zespołów - decyduje kolejność zgłoszeń.
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- zgłoszenia udziału w rajdzie wraz z oświadczeniami rodziców (prawnych opiekunów)
prosimy nadsyłać na zamieszczonych formularzach na adres (można przesłać faxem):
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu
Delegatura w Kielcach, Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce, tel. (41) 696-826-381, fax.
(41) 340-50-96; z dopiskiem „Rajd 2018”.
- zakwalifikowane zespoły otrzymają potwierdzenie uczestnictwa do 7.06.2018 r.
3. Przebieg rajdu
Pierwszego dnia (15.06.2018.) – Zbiórka uczestników na parkingu przy Stadionie
Miejskim w Kielcach przy ul. ks. P. Ściegiennego 8 o godz. 8.30. Wyjazd z Kielc o godz.
8.45 i przejazd na miejsce startu pierwszego etapu – okolice Samsonowa. Informacje
o przebiegu trasy prześlemy zakwalifikowanym szkołom w późniejszym terminie.
Dystans do pokonania ok. 18 km. Marsz odbywał się będzie wytyczonymi przez PTTK
szlakami turystycznymi lub ścieżkami rowerowymi w okolicach Samsonowa, Kołomani,
Szałasu i Bliżyna. Po zakończeniu etapu przejazd do Skarżyska – Kamiennej
i zakwaterowanie w miejscu noclegu, w Ośrodku Wypoczynkowym „Rejów” przy ul.
Wioślarskiej 1 w Skarżysku – Kamiennej. Obiadokolacja, wieczorem projekcja filmu,
spotkanie ze świadkiem historii, ognisko, turniej gier planszowych IPN.
Drugiego dnia (16.06.2018.) – Śniadanie, przejazd autokarem do miejsca startu drugiego
etapu – okolice Wąchocka. Informacje o przebiegu trasy prześlemy zakwalifikowanym
szkołom w późniejszym terminie. Dystans do pokonania ok. 15 km. Marsz odbywał się
będzie wytyczonymi przez PTTK szlakami turystycznymi lub ścieżkami rowerowymi, w
okolicach Wąchocka, Ratajów i Wykusu. Po południu udział w uroczystościach
patriotycznych na polanie Wykus. Powrót do miejsca noclegu w Skarżysku – Kamiennej.
Obiadokolacja, ognisko.
Trzeciego dnia (17.06.2018.) – Śniadanie, przejazd do Huty Szklanej, wejście na Święty
Krzyż, zwiedzanie kompleksu klasztornego, przejście do Nowej Słupi. Podsumowanie
i zamknięcie rajdu oraz wręczenie nagród i pamiątek dla uczestników i opiekunów grup.
Powrót do Kielc ok. godz. 15.00.
W trakcie rajdu uczestnicy wezmą udział w konkursie wiedzy dotyczącym najnowszej
historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem czasów powstania styczniowego oraz
II wojny światowej i Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej
w Górach
Świętokrzyskich.
Organizator przewiduje również zwiedzanie Muzeum Orła Białego w Skarżysku –
Kamiennej, Panteonu Polskiego Państwa Podziemnego i Opactwa Cystersów
w Wąchocku (w zależności od warunków pogodowych).
Dodatkowo:
Uczestnicy powinni wykazać się odpowiednim przygotowaniem kondycyjnym, przede
wszystkim zaś umiejętnością sprawnego posługiwania się mapą i kompasem. Uczestnicy
i opiekunowie zespołu powinni być wyposażeni w odpowiedni ekwipunek
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turystyczny: buty z usztywnieniem w kostce, wygodną odzież, przeciwdeszczowe
okrycia wierzchnie, kompasy, latarki, apteczki itp.
Przypominamy również, że każdy zespół przed wyruszeniem na trasę rajdu otrzyma mapę
oraz instrukcję marszu.
4. Jury rajdu i konkursu:
Przewodniczący: dr Dorota Koczwańska-Kalita; członkowie – Marek Jończyk, Edyta
Krężołek, Ilona Religa, dr Michał Zawisza. Jury oceniać będzie wszelkie działania
podejmowane przez zespoły w ramach rajdu oraz postawę prezentowaną w czasie rajdu.
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
5. Nagrody
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie wyników uzyskanych przez
zespoły we wszystkich konkurencjach rajdu oraz podczas sprawdzianu wiedzy
historycznej o regionie i Polsce.
Nauczyciele/opiekunowie zwycięskich zespołów otrzymają listy gratulacyjne, ponadto
wszyscy nauczyciele/opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz wydawnictwa
IPN.
Informacja o rajdzie i jego uczestnikach zostanie zamieszczona w Biuletynie Instytutu
Pamięci Narodowej i na stronie internetowej IPN.
6. Ustalenia końcowe
Organizator zapewnia dojazd autokarem wynajętym i opłaconym przez IPN jak również
nocleg i całodzienne wyżywienie uczestników. Apelujemy jedynie o zabranie suchego
prowiantu oraz napojów pierwszego dnia rajdu. Ciepły posiłek będzie podany dopiero po
dotarciu do bazy noclegowej mieszczącej się w Ośrodku Wypoczynkowym „Rejów”, ul.
Wioślarska 1 w Skarżysku – Kamiennej. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu –
wszyscy muszą się legitymować (lista imienna zespołu i nr polisy, poświadczone przez
zgłaszającego) ubezpieczeniem NW i KL (członkowie zespołów objęci są co najmniej
polisą „szkolną”).
7. Kontakt w sprawach organizacyjnych
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Krakowie – Delegatura w Kielcach,
Marek Jończyk, tel. 696-826-381; fax. (41) 340-50-96.

IV TERMINARZ
1. Przesłanie do organizatora wypełnionej karty zgłoszenia do 30.05.2018 r.
2. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu zespołów do rajdu do dnia 7.06.2018 r.
3. Termin rajdu: 15 – 17.06.2018 r.
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KARTA ZGOSZENIA GRUPY
Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Krakowie – Delegatura w Kielcach
Al. Na Stadion 1, 25-127 Kielce, tel. 696-826-381, tel./fax. (41) 340-50-96

Karta zgłoszenia udziału w Rajdzie i Konkursie Wiedzy Historycznej
„O NIEPODLEGŁĄ – szlakami Langiewicza, Hubala i Ponurego”
w dn. 15 – 17.06.2018 r.
I. Nazwa szkoły (palcówki kulturalno-oświatowej, organizacji młodzieżowej):

II. Adres szkoły (placówki kulturalno-oświatowej itp.):

III. Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna zespołu, a także osób, z którymi można się
kontaktować w sprawach organizacyjnych:

IV. Potwierdzamy udział, uczniów naszej szkoły (członków organizacji młodzieżowej itp.) w
rajdzie „O NIEPODLEGŁĄ – szlakami Langiewicza, Hubala i Ponurego”
Skład zespołu:
1. Imię, nazwisko, tel. i adres e-mail opiekuna zespołu (nauczyciela):…………………
………………………………………………………………………………………….
Szeregowi członkowie zespołu (uczniowie):
1. Imię i nazwisko……………………………………….wiek………
2. ………………………………………………………...wiek………
3. ………………………………………………………...wiek………
4. ………………………………………………………...wiek………
5. ………………………………………………………...wiek………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz publikację.
…………………………………..

………………………......

(podpis Dyrektora Szkoły, placówki itp.)

(Pieczęć Szkoły, placówki itp.
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA DZIECKA

Ja…………………………., zam. …………………………………………………………..
legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………….. - wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka ……………………………………………..w rajdzie edukacyjnym po
Górach Świętokrzyskich w dniach 15-17.06.2018 r., organizowanym przez Delegaturę
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Kielcach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych
zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(inne uwagi i prośby rodzica/opiekuna dotyczące szczegółowej opieki nad uczniem w czasie rajdu, np. konieczności podania
zaleconego przez lekarza leku, przestrzegania określonej diety, alergii, itp.)

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy rodzica …………………………………………..

………………….dnia ………………………

…………………………..…

Miejscowość

Podpis rodzica
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