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Podsumowanie XI edycji Międzyszkolnego
Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół im.
Bohaterów AK i rajd edukacyjny „Szlakiem Majora
Ponurego” – Bodzentyn - Wykus, 19 – 20 maja
2017

W dniach 19 - 20 maja 2017 r. w Bodzentynie i na Wykusie, odbędzie się podsumowanie XI
edycji Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów  Armii
Krajowej zorganizowanego przez Gimnazjum im. majora Jana Piwnika Ponurego w
Bodzentynie. Dnia 19 maja 2017 r. w rejonie Wykusu i na terenie gminy Bodzentyn
odbędzie się rajd edukacyjny ”Szlakiem Majora Ponurego”.  Celem projektu jest
przybliżenie bohaterów regionu, poznawanie czasów okupacji, a także budowanie więzi
międzypokoleniowej i współpracy w środowisku lokalnym. Podczas spotkania na Wykusie
prelekcję „Jan Piwnik Ponury – żołnierz i patriota” wygłosi Marek Jończyk z Biura Edukacji
Narodowej Delegatury IPN w Kielcach. 

Przebieg realizacji projektu, 19 maja 2017 r.:

- godz. 8.00 – zbiórka uczestników w Gimnazjum im. majora Jana Piwnika Ponurego w
Bodzentynie, ul. Wolności 4  

- godz. 8.30 – powitanie gości przez dyrektora szkoły i złożenie kwiatów w miejscu pamięci
majora Ponurego w budynku szkoły

- godz. 9.30 – uroczysta Msza święta w  kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika w Bodzentynie

- godz. 10.20 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach i miejscach straceń i
pamięci na terenie Bodzentyna

- godz. 12.30 – przejazd uczestników do Siekierna i wyjście na trasę rajdu, przemarsz do
uroczyska Wykus

- godz. 14.30 – prelekcja Marka Jończyka „Jan Piwnik Ponury – żołnierz i patriota” (Biuro
Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach)

- godz. 15.00 – prelekcja dr Urszuli Oettingen "Armia Krajowa i Major Ponury –
kultywowanie pamięci” (Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

- godz. 15.15 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Kapliczne Partyzanckiej na Wykusie



- godz. 15.30 – konkurs historyczny

- godz. 17.00 – powrót go gimnazjum w Bodzentynie

- godz. 18.00 – uroczyste podsumowanie projektu, wręczenie nagród i dyplomów dla
laureatów i uczestników projektu, konkursów plastycznego i historycznego; pieśniobranie
piosenek partyzanckich i patriotycznych przy ognisku   

Gospodarzem i organizatorem tegorocznej edycji projektu jest Gimnazjum im. Majora Jana
Piwnika Ponurego w Bodzentynie.  

Partnerem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach.

 


