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Program Wieloletni Niepodległa na lata 2017-2022

 

 

Czy można bez wzruszenia wspominać bohaterskich synów naszej Ojczyzny, którzy z heroicznym poświęceniem walczyli o
wolność Narodu Polskiego, a teraz uważani są za obrońców i strażników świadomości narodowej młodych pokoleń? Oni, z
miłości do Ojczyzny, nie zgodzili się na przegraną i krzycząc głosem wszystkich Polaków stanęli w jej obronie, oddając to co
najcenniejsze – honor i życie.

W tym roku świętujemy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To okazja do celebrowania wydarzeń z
przeszłości, ale również zachęta do budowania wspólnej przyszłości. Dziś to my odpowiadamy za losy naszej Ojczyzny i jeśli
pragniemy jej  służyć i  zostać bohaterami naszych czasów, za wszelką cenę musimy czerpać jak najwięcej  z  postawy
Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Legionistów. Tak jak oni musimy bezwarunkowo strzec i chronić Polskę, bo jak mawiał
Jan Kochanowski – „ ...a komu otwarta droga do nieba, to tym, co służą Ojczyźnie”

Współczesny patriotyzm to pamięć o pięknych polskich tradycjach, to działalność na rzecz naszych małych ojczyzn, to troska
i  zainteresowanie  losami  naszego  kraju.  Do  nas  należy  wspieranie  i  pielęgnowanie  wolności  poprzez  krzewienie
patriotycznych postaw.

Inicjatywy związane ze świętowaniem tego wspaniałego w historii Narodu Polskiego jubileuszu, są wyrazem wdzięczności dla
tych,  którzy  dali  nam wolność  po  wielu  latach  zniewolenia.  Rok  2018  to  czas  zadumy i  refleksji  nad  losami  Polski.  Jest  to
zarazem święto teraźniejszości i  przyszłości – nasz wspólny, dostojny dzień radości.  Zapraszam Państwa do udziału w
uroczystościach niepodległościowych. Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, z tego, że jesteśmy Polakami.

Niechaj każdy zachowa w pamięci słowa Ignacego Krasickiego: „Święta miłości kochanej Ojczyzny (...), byle Cię można
wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać!”. W słowach tych mieści się wizja wolności, niepodległości i
najwyższych wartości. Nasze wspólne świętowanie będzie wyjątkowym hołdem złożonym bohaterom walczącym o Polskę.

Wojewoda Świętokrzyski

 

Informacje o programie - niepodlegla.gov.pl

https://niepodlegla.gov.pl/
http://niepodlegla.gov.pl/


 Rządowy program „Niepodległa” - załącznik do uchwały nr 111/2018 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

Archiwum wydarzeń:

Projekt Wojewody Świętokrzyskiego

www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl

Wielki Świętokrzyski Quiz Historyczny "Gramy dla Niepodległej"

Regulamin quizu

Harmonogram quizu

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika

Zapisy i informacje szczegółowe na stronie https://www.quiz.videoevent.pl/zapisy

 

........................................................

„Niepodległa Tech. Wczoraj, dziś i jutro” - projekt Wojewody Świętokrzyskiego.

„Niepodległa łączy pokolenia”, czyli „Patriotyczne środy z niepodległą” – projekt Wojewody Świętokrzyskiego

"Co to znaczy być patriotą" - konkurs filmowy ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

I etap programu dotacyjnego  "Koalicje dla Niepodległej"  

Niepodległa dla wszystkich! Świętuj z nami! - spot promujący obchody stulecia odzyskania niepodległości

Program dotacyjny "Niepodległa" - nowa edycja, 26 lutego 2018

https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdf
https://swietokrzyskiedlaeuropy.pl/
http://www.swietokrzyskiedlaeuropy.pl
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/29913/REGULAMINQUIZUzatwierdzony.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/29912/harmonogram.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/29911/Oswiadczenie.pdf
https://www.quiz.videoevent.pl/zapisy
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/14171,Niepodlegla-Tech-Wczoraj-dzis-i-jutro-projekt-Wojewody-Swietokrzyskiego.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/14171,Niepodlegla-Tech-Wczoraj-dzis-i-jutro-projekt-Wojewody-Swietokrzyskiego.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/14172,Niepodlegla-laczy-pokolenia-czyli-Patriotyczne-srody-z-niepodlegla-projekt-Wojew.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/14172,Niepodlegla-laczy-pokolenia-czyli-Patriotyczne-srody-z-niepodlegla-projekt-Wojew.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12600,Konkurs-filmowy.html
http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/koalicje-dla-niepodleglej/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-dla-wszystkich-swietuj-z-nami/
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-dla-wszystkich-swietuj-z-nami/
https://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/


 

"Korowód Niepodległości" - Kielce, 30.10.2017 (inauguracja)

Finał konkursu wojewody "Co to znaczy być patriotą", 31.10.2017

"Korowód Niepodległości" - spotkanie w Jędrzejowie, 6.11.2017

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości 2017

Bieg Niepodległości w Kielcach - impreza sportowa towarzysząca obchodom Święta Niepodległości, 12.11.2017

"Korowód Niepodległości" - spotkanie we Włoszczowie, 20.11.2017

"Korowód Niepodległości" w Starachowicach, 27.11.2017

"Korowód Niepodległości" w Busku-Zdroju, 22.01.2018

"Korowód Niepodległości" w Pińczowie, 29.01.2018

"Korowód Niepodległości" w Stąporkowie, 5.02.2018

"Korowód Niepodległości" w Ostrowcu Świętokrzyskim, 5.03.2018

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego do spraw obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 8.03.2018

"Korowód Niepodległości" w Opatowie, 12.03.2018

"Korowód Niepodległości" w Sandomierzu, 19.03.2018

"Korowód Niepodległości" w Staszowie, 9.04.2018

"Korowód Niepodległości" w Kazimierzy Wielkiej, 16.04.2018

"Korowód Niepodległości" w Suchedniowie, 14.05.2018

„Orzeł Biały - nasza duma” – wojewódzki etap konkursu zorganizowanego przez Senat RP.

Wystawa edukacyjna "Droga do Nepodległości" - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, 6.08.2018

Warsztaty edukacyjne „Polscy patrioci i ich wynalazki”

Konkurs "Zaprojektuj Niepodległość" - wręczenie nagród laureatom, 24.10.2018

XI Bieg Niepodległości - Kielce, 10 listopada 2018

Narodowe Święto Niepodległości 2018
 

Inicjatywy w województwie świętokrzyskim upamiętniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości:

Baćkowice

Bałtów

Bieliny

Bodzentyn

Brody

Busko-Zdrój (gmina)

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12802,Ruszyl-Korowod-Niepodleglosciquot.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12809,Nagrody-w-konkursie-wreczone.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12828,quotKorowod-Niepodleglosciquot-w-Jedrzejowie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12848,Swieto-Niepodleglosci-w-Kielcach.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12852,X-Bieg-Niepodleglosci.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12875,Korowod-we-Wloszczowie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12912,Korowod-Niepodleglosci-w-Starachowicach.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13129,Patriotyczne-spotkanie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13158,Korowod-w-trasie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13188,Korowod-w-Staporkowie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13309,Kolejne-patriotyczne-spotkanie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13318,Swietujemy-stulecie-niepodleglosci.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13339,Korowod-w-Opatowie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13377,Spotkanie-na-stulecie-niepodleglosci.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13437,Korowod-Niepodleglosci-dotarl-do-Staszowa.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13461,Korowod-na-patriotycznej-trasie.html?search=1596785
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13576,Korowod-w-Suchedniowie.html?search=1596785
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13430,Orzel-Bialy-nasza-duma.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14035,Droga-do-Niepodleglosci.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14403,quotPolscy-Patrioci-i-ich-wynalazkiquot.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14430,Laureaci-nagrodzeni.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14502,Swietujemy-nasze-stulecie.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14506,Sto-lat-naszej-niepodleglosci.html
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24204/Bakowice-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24203/Baltow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24873/Bieliny-inicjatywyakt.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24073/Bodzentyn-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24129/Brody-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24629/Busko-Zdrojinicjatywy.pdf


Busko-Zdrój (powiat)

Chęciny

Chmielnik

Czarnocin

Działoszyce

Kielce

Kielce (powiat)

Kielce (Archiwum Państwowe)

Kielce - Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

Kielce - Wojewódzki Sztab Wojskowy

Kielce - Muzeum Narodowe w Kielcach

Kije

Klimontów

Kluczewsko

Końskie

Krasocin

Kunów

Łagów

Miedziana Góra

Nowa Słupia

Nowy Korczyn

Ostrowiec Świętokrzyski

Ożarów

Pawłów (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach)

Pierzchnica

Pińczów

Radoszyce

Raków

Rytwiany

Samborzec

Sandomierz

Sandomierz (powiat)

Secemin

Skarżysko-Kamienna

Skarżysko Kościelne

Sobków

Starachowice (powiat)

Strawczyn

Suchedniów

Wiślica

Włoszczowa (gmina)

http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24492/Buskopowiat-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24123/Checiny-inicjatywy.pdf
https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=494&schemat=2&sub=505&menu=18&dzialy=18&typ=13&akcja=artykul&artykul=6471
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24267/Czarnocin-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24205/Dzialoszyce-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24480/Kielce-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24493/Kielcepowiat-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24973/ArchiwumPanstwoweKielce-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24713/Kielce-CPdMZ-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/25256/WojewodzkiSztabWojskowywKielcach.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24481/Kielce-MuzeumNarodowe-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24130/Kije-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24206/Klimontow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24268/Kluczewsko-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24874/Konskie-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24207/Krasocin-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24127/Kunow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24494/Lagow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24495/MiedzianaGora-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24270/NowaSlupia-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24496/NowyKorczyn-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24482/Ostrowiec-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24876/Ozarow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24074/Pawlow-SPwJadownikach-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24075/Pierzchnica-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24271/Pinczow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24498/Radoszyce-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24497/Rakow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24134/Rytwiany-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24124/Samborzec-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24131/Sandomierz-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24272/Sandomierzpowiat-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24125/Secemin-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24076/Skarzysko-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24877/SkarzyskoKoscielne-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24875/Sobkow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24138/Starachowice-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24135/Strawczyn-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24878/Suchedniow-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24136/Wislica-inicjatywy.pdf
http://wloszczowa.pl/art,3224,powstaje-kalendarium-obchodow-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci


Włoszczowa (powiat)

Wojciechowice

Zagnańsk

10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej - projekt "Sztafeta Niepodległości"

Wydarzenia z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego
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http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24132/Wloszczowapowiat-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24133/Wojciechowice-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24499/Zagnansk-inicjatywy.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/25903/SwietokrzyskaBrygadaObronyTerytorialnej.pdf
http://www.kielce.uw.gov.pl/download/1/24804/PSP-inicjatywy.pdf
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