
KIELCE 

WYDARZENIA WPISUJĄCE SIĘ W OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA  

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Biuro Wystaw Artystycznych 

KRAJOBRAZ Z BLIZNĄ – plener fotograficzny w sierpniu i wystawa poplenerowa w listopadzie. 

Wariant I – w przypadku uzyskania dofinansowania z PO Niepodległa – plener (15 artystów fotografików), w Kielcach (zakwaterowanie  

i wyżywienie). Temat: miejsca związane z wydarzeniami walk niepodległościowych, w których zmiana terenu została spowodowana „blizną”  

po ranach wojennych: mogiłą, śladami fortyfikacji, krzyżami  czy pomnikami. Rezultat: wystawa w BWA w Kielcach  i  katalog  z fotografiami  

i opisami tych wydarzeń. 

Wariant II – w przypadku braku dofinansowania - otwarty konkurs dla wszystkich na fotografie z miejsc walk niepodległościowych  

w woj. świętokrzyskim. Nagroda: udział w wystawie w BWA. Rezultat: wystawa i folder. 

Bilet wstępu do galerii BWA wynosi 3 zł, ulgowy 2 zł, dla dzieci bezpłatny, w czasie wernisażu – bezpłatne. 

 

Dom Kultury „Zameczek” 

KIELCE MOJA MAŁA OJCZYZNA - Konkurs fotograficzny na temat kieleckich miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości Polski. Podczas 

finału wręczenie nagród laureatom konkursu i wernisaż fotogramów. Zgłoszenia od marca 2018r., finał 22.06.2018r. 



DEBATY MŁODYCH – „POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Spotkanie kieleckiej młodzieży z historykiem P. Jarosławem Machnickim, 

który w cyklu „Ludzie i ich pasje” opowie o historii odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie, przy okazji odpowiadając na pytania 

zainteresowanych. II połowa 2018r. 

 

RODZINNY FESTYN Z ZIEMKIEM - Festyn rodzinny w OK Ziemowit, w programie którego będzie można zobaczyć: wystawę „Kieleckie miejsca 

w drodze do niepodległości”, historie prezentowanych na wystawie miejsc w opowieściach kieleckich przewodników, śpiewogranie pieśni 

patriotycznych, konkursy muzyczne i animacje plastyczne. 22.06.2018r. 

PATRIOTYZM WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO - Konferencja naukowo-edukacyjna w OK Ziemowit realizowana we współpracy z Zespołem Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach. Listopad 2018. 

NASZA NIEPODLEGŁA - warsztaty teatru dokumentalnego dla młodszej grupy uczestników. Rozmowy na temat wspomnień rodziców, dziadków 

i bliskich. Zabawy edukacyjne, przegląd fragmentów filmów, tekstów historycznych. Autorskie warsztaty Katarzyny Marii Zielińskiej. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny 

 

Muzeum Historii Kielc 

MIEJSKI KONKURS DLA NAUCZYCIELI „NIEPODLEGŁA 1918-2018” - Celem jest przygotowanie przez nauczycieli szkół kieleckich 

autorskiego scenariusza lekcji dot. obchodów odzyskania  niepodległości. Zgłoszenia do 05.03.2018 Regulamin na stronach Muzeum Historii 

Kielc i SODMiN 

PROJEKT EDUKACYJNY „100-LECIE ODZYSKANI NIEPODLEGŁOŚCI W 100-LETNICH SZKOŁACH KIELECKICH” – PROJEKT 

„KIELCZANIE O KIELCZANACH 1918–2018” – organizowany z ZSE im. M. Kopernika mający na celu upowszechnienie i utrwalenie wiedzy 

historycznej, wzmocnienie  poczucia wspólnoty obywatelskiej młodych Polaków, budowanie ich świadomości narodowej i kulturowej oraz 

integracja środowiska lokalnego. Możliwość uczenia się poprzez wysiłek własny i działania praktyczne. styczeń - listopad 2018. 



WYSTAWA „NABYTKI MUZEUM HISTORII KIELC W 2008–2018” - prezentacja najcenniejszych i najciekawszych zbiorów muzeum 

zgromadzonych w czasie dziesięciu lat od otwarcia stałej wystawy historycznej. czerwiec – październik 2018. 

WYSTAWA „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI” - prezentacja kolekcji M.H. Pietrasa związanej z okolicznościami i tradycja odzyskania niepodległości 

w 1918 r. 11 listopada 2018 – maj 2019. 

WYSTAWA PLANSZOWA „J. PIŁSUDSKI W KARYKATURZE” - pod pomnikiem H. Sienkiewicza 23 czerwca 2018, g. 10-17 

 ROCZNY CYKL OTWARTYCH WYKŁADÓW „KIELCE W STULECIU NIEPODLEGŁOŚCI” - cykl comiesięcznych wykładów prezentujących 

poszczególnie nurty dziejów Kielc i kielczan w stuleciu niepodległości. Przeznaczony dla otwartej widowni.  Przewidziany  utrwalenia w formie  

filmów na stronie internetowej ITV Kielce i w otwartym dostępnie sieciowym. marzec 2018 – luty 2019. 

Muzeum Historii Kielc, Regionalne Centrum Wolontariatu 

PUZZLE HISTORII (układanie puzzli gigant z mapą granic oraz godłem II Rzeczypospolitej) Rynek 23 czerwca 2018, g. 12-18 

Miejska Biblioteka Publiczna 

KIELCE I OKOLICE - ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI. Konkurs polegający na nakręceniu ok. 5 minutowego filmu lub pokazu slajdów, 

nawiązujących do miejsc na kielecczyźnie upamiętniających walki, wydarzenia historyczne, osoby (pomniki, tablice itp.) wraz z komentarzem 

dźwiękowym lub tekstowym. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyświetlone podczas trwania Święta Kielc. styczeń – czerwiec 

WYSTAWY  

- Rok 1918 na kielecczyźnie (wszystkie filie) 

- Józef Piłsudski w karykaturze – wystawa (filia nr 5) 

- Józef Piłsudski karcie pocztowej i fotografii – wystawa (filia nr 10) 

- Polskie zrywy niepodległościowe na kartach literatury -  prezentacja książek ze zbiorów MBP, dyskusja (wszystkie filie) 

- 11 listopada 1918 r. odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli  (filia nr 2) 



styczeń – grudzień 

SPOTKANIA, PRELEKCJE, PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

- 4 Pułk Piechoty Legionów – spotkania z pracownikiem Muzeum Historii Kielc, prelekcje multimedialne, wystawa (wszystkie filie) 

- Polskie zrywy niepodległościowe na kartach literatury - prezentacja książek ze zbiorów MBP, dyskusja (wszystkie filie) 

- Nasza Mała Ojczyzna – spotkania z pracownikami Muzeum Narodowego w Kielcach, prelekcje (wszystkie filie) 

- Kielce miastem Legionów – prezentacje multimedialne, spotkania z historykami (wszystkie filie) 

- Polska Niepodległa – spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki (filie 4,8,9) 

- Symbole Państwa Polskiego - lekcje tematyczne skierowane do dzieci z klas I-III szkół podstawowych (wszystkie filie) 

- Jak rodziła się Rzeczpospolita w 1918 roku -  prelekcja połączona z pokazem multimedialnym (filie nr  4, 8,11) 

- Bohaterski miś - Czytanie książki Bronisławy Ostrowskiej w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom (wszystkie filie) 

styczeń – listopad 

INNE WYDARZENIA 

- Szlakiem niepodległości – gra miejska poświęcona tematyce historycznej (poprzedzona rajdem miejskim po muzeach, skwerach,  

cmentarzach itp.)  

- Uwalniamy książkę historyczną - bezpłatna wymiana książek o tematyce historycznej. 

- Rekonstrukcja wydarzeń historycznych np. z wkroczenia do Kielc Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego lub zaprzysiężenia I Pułku      

Legionów Polskich (współpraca z kielecką grupą rekonstrukcyjną). 

- Gry planszowe (o tematyce historycznej- tematyka gry: zabytki Kielc, miejsca pamięci narodowej, osoba J. Piłsudskiego). 



- Zabawa stulecia – zabawy z dawnych lat. 

- Pokaz modeli miniatur wojskowych ze zbiorów prywatnych (okres ostatnich stu lat) 

- Pisarz Stulecia i Książka Stulecia – głosowanie (tradycyjne na kartkach i w Internecie na polskiego pisarza, który zasłużył na powyższy tytuł oraz  

na książkę, która według nas jest w Polsce książką Stulecia.  

- Uśmiech spod wąsa – foto w szablonie na wzór obrazu Piłsudski na kasztance. styczeń – grudzień 

Wzgórze Zamkowe 

TESTAMENT NIEPODLEGŁEJ POLSKI — rozstrzygnięcie konkursu „Żołnierze Niezłomni” 1.03.2018r. 

100-LECIE PRAW KOBIET - NIEZWYKŁE KOBIETY KIELECCZYZNY - wystawa ; marzec 

KIELCE - PIERWSZY PRZYSTANEK DO NIEPODLEGŁOŚCI - otwarty turniej wiedzy o historii regionu w okresie odzyskiwania niepodległości 

dla uczniów, mieszkańców i tzw. VIP-ów. maj 

WYSTAWY PLENEROWE 

„Nasi Legioniści” - Park Miejski 

„Strzelecka gromada” - dziedziniec WZ ; czerwiec — listopad 

POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI W PIOSENCE - występ zaproszonych kieleckich chórów; wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni  

na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, 23.06.2018r. 

FINAŁ KONKURSU O LAUR COP, 24.06.2018r. 

KINO LETNIE - cykliczne projekcje filmów („Droga do niepodległości” -  pokaz filmów dokumentalnych związanych z odzyskaniem 

niepodległości) czerwiec - sierpień 

ZAMACH NA GRECKIEGO - inscenizacja zamachu na dyrektora więzienia na Wzgórzu Zamkowym, sierpień 

HONOROWE OBYWATELSTWO KIELC DLA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ; październik - listopad 



RAJD SZLAKIEM LEGIONISTÓW ; październik – listopad 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 

TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA - prezentacje szkolnych grup teatralnych, marzec-kwiecień 

A TO POLSKA WŁAŚNIE - przegląd dorobku plastycznego szkół, marzec-maj 

KONCERT PT. „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” - w wykonaniu uczniów z pracowni muzycznych i wokalnych  Młodzieżowego 

Domu Kultury, 4 lub 11 maja godz. 16.30 

EUROPA DA SIĘ LUBIĆ - spektakl patriotyczny w wykonaniu Teatru na Koziej - uczestników zajęć teatralnych  Młodzieżowego Domu Kultury, 

9 maja godz. 18 

RÓŻNI, A JEDNAK TACY SAMI - spektakl patriotyczny w wykonaniu Teatru na Koziej - uczestników zajęć teatralnych Młodzieżowego Domu 

Kultury, 10 maja godz. 18 

PATRIOTYCZNY  FESTYN RODZINNY - festyn w Parku Miejskim; w programie m.in. koncert  muzyki o tematyce patriotycznej, konkurs wokalny, 

którego uczestnicy będą śpiewali pieśni i piosenki patriotyczne, quiz z nagrodami ze znajomości historii Kielc, warsztaty robienia kokardy 

narodowej  oraz wspólne odtańczenie poloneza, 23 czerwca godz.12-18 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny 

 



Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 

SPEKTAKL „GNIAZDO” Marii Wojtyszko - sztuka jest swoistą lekcją tożsamości narodowej. Przywołuje legendę o trzech słowiańskich braciach: 

Lechu, Czechu i Rusie, orle białym, złym królu Popielu i szlachetnej Wandzie, co nie chciała Niemca. Opowiada o początkach państwa polskiego 

i jego pierwszych władcach, premiera – październik 2018 

 

 

Muzeum Zabawek i Zabawy, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach  

STOISKO INFORMACYJNO-EDUKACYJNE I STREFA ZABAW DLA DZIECI - uczestnicy będą mieli możliwość wypisania życzeń  

z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, zostanie wykona Wielka Księga Pamiątkowa - Niepodległa 2018 która będzie uzupełniana przez 

wpisy - rysunki. Stoisko Muzeum będzie oferowało dodatkowo spotkanie z historią niemilitarną związaną z odzyskaniem niepodległości - 

Kancelaria i Drukarnia na zapleczu Legionów. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądały listy i dokumenty wysyłane z frontu, jak żołnierze 

samodzielnie wykonywali karty pocztowe (elementy sztuki okopowej). Dzieci i inni uczestnicy będą mogli uzyskać pamiątkowe odbitki i druki 

wykonywane dawnymi technikami. Plac Literatów 23, 24 czerwca 2018, g. 10-17 

Stowarzyszenie "A nam się chce!"  

„46. PIEŚNIOBRANIE” - koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu chóru z akompaniamentem z udziałem publiczności w oparciu  

o wydrukowane śpiewniki. Rynek 24 czerwca 2018, g. 13-14.30 

 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach 

PUNKT WERBUNKOWY LEGIONÓW POLSKICH – rekonstrukcja w wykonaniu GRH 4. PP Leg., monidło „Zostań Legionistą” Rynek  

23 czerwca 2018, g. 12-18 



 

Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach 

GRA TERENOWA „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” - gra przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.  

Czas trwania: 2-3 godziny, Młodzież dzieli się na kilkuosobowe zespoły. Fabuła dotyczy historii I Kompanii Kadrowej i osób z nią związanych 

oraz dalszych losów oddziałów Marszałka J. Piłsudskiego i ich udziału w walce o niepodległość. 

Uczniowie otrzymują wskazówki, jak dotrzeć do poszczególnych miejsc, gdzie będą rozwiązywać konkretne zadania i pozyskiwać potrzebne 

informacje. Narrację będzie prowadził uczestnik walk 1914 i 1915 r. , który wspominając tamte wydarzenia wprowadzi uczniów w temat 

odzyskania niepodległości. Na zakończenie przewidywane jest zapalenie znicza przy pomniku J. Piłsudskiego. 23 czerwca 2018, g. 12 

WYCIECZKA SZLAKIEM „RZECZPOSPOLITEJ KIELECKIEJ” - wycieczka szlakiem miejsc związanych z walkami i pobytem Strzelców  

w Kielcach w sierpniu i wrześniu 1914 r czyli  m.in.: Hotel Bristol, Rynek, budynek Straży Ogniowej, Plac Wolności, Pl. Panny Marii, Sanktuarium 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pomnik „Czwórki”, start na Placu Artystów pod siedzibą PTTK. 24 czerwca 2018, g. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


