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7 listopada 2018 r. 
WYSTAWA 

Ziemia Świętokrzyska: Droga do Niepodległości 1914 - 1918  

 

 Wystawa opracowana została  

w dużej mierze na podstawie 

niepublikowanych dotychczas 

materiałów ikonograficznych, 

pochodzących z muzeów, 

archiwów polskich  

i zagranicznych  oraz zbiorów 

prywatnych.  



8-9 listopada 2018 
KONFERENCJA NAUKOWA  

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los…” W setną 
rocznicę Niepodległości Polski 

Setna rocznica niepodległości Polski oraz 

poświęcona temu zagadnieniu konferencja 

będzie okazją do oceny i wymiany poglądów 

na temat obranych strategii wolnościowych, 

ich założeń ideowo-programowych, procesu 

modyfikacji i realizacji w latach I wojny 

światowej 



 
 KONKURS 

„Święto Narodu po długiej nocy cierpień”. Pierwsze wybory 
parlamentarne w niepodległej Polsce” 

 

Z orędzia Józefa Piłsudskiego podczas pierwszego posiedzenia Sejmu 

Ustawodawczego 10 lutego 1919 r.: „Półtora wieku walk, krwawych nieraz  

i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń  

o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie 

święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień”. Uczestnicy 

konkursu mają za zadanie wykonać pracę w jednej z trzech form – plastycznej 

(klasy IV – VI szkół podstawowych), filmowej lub pisemnej (klasy VII – VIII szkół 

podstawowych, klasa III gimnazjum, szkoły ponadpodstawowe). Oceniana będzie 

kreatywność, zgodność faktów historycznych, praca z materiałami historycznymi 

(źródła pisane, fotografie i relacje świadków).  

 



 
 

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy 
pasjonatów fotografii i historii do udziału w konkursie „Niepodległa w obiektywie”.  
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w głosowaniu internetowym w dniach 1 – 10 listopada 2018 r.  



 
 Projekcja filmu dokumentalnego z 1937 r.  

„Józef Piłsudski” 

Dokument filmowy przedstawia epopeję polskiego czynu niepodległościowego 

oraz zmagania o ustalenie granic niepodległej Polski. Projekcja w ramach stałego 

cyklu „Seans historyczny”, w którym prezentowane są filmy dokumentalne, 

reportaże oraz spektakle, poprzedzone wprowadzeniem historyka. 



 
 

WARSZTATY EDUKACYJNE 
 

Moja Niepodległa! 
 

Cykl zajęć, którego celem jest przedstawienie zmagań o niepodległość Polski w 1918 roku, 

walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej, obejmuje 

tematy:  

Droga do niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania niepodległości 

Budowa niepodległej Polski (1918–1921) 

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – państwo wielu narodów 

Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej 

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7–8) oraz ponadpodstawowych, można je 

zamówić jako cały cykl lub pojedyncze zajęcia. 

 



 
 PROJEKT EDUKACYJNY „ZAPAL ZNICZ PAMIĘCI” 

 

W tym roku nasze działania zwrócone są w kierunku osób, które nie wahały się  

w okresie Wielkiej Wojny zaryzykować życia i stanąć w pierwszym szeregu 

bojowników o sprawę narodową. Z uwagi na fakt, że w 2018 r. obchodzona jest 

setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna edycja akcji 

„Zapal Znicz Pamięci” poświęcona jest w sposób szczególny bohaterom walk  

o niepodległość z lat 1914-1921. 



 
 • Ostrowiec Świętokrzyski (Galeria Fotografii Miejskiego Centrum Kultury) – 21.05.2018 – 

25.05.2018 
• Starachowice (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika) – 21.05.2018 – 17.06.2018 
• Skarżysko-Kamienna (Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa) – 21.05.2018 – 30.06.2018 
• Osiek (Zespół Szkół im. Jana Pawła II) – 28. 05.2018 – 11.06.2018 
• Kielce (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”) – 22.06.2018 – 15.07.2018 
• Święty Krzyż (Sanktuarium na Świętym Krzyżu) – 07.09.2018 – 17.09.2018 
• Waśniów (Gminna Biblioteka Publiczna) – 10.09.2018 – 17.09.2018 
• Ruda Maleniecka (Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej) – 21.09.2018 – 28.09.2018 
• Cierchy (Szkoła Podstawowa w Cierchach) – 18.09.2018 – 28.09.2018 
• Mniów (Szkoła Podstawowa w Mniowie) – 24.09.2018 – 28.09.2018 
• Staszów (Staszowski Ośrodek Kultury) – 1.10.2018 – 12.10.2018 
• Kielce (Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach) – 1.10.2018 – 11.10.2018 
• Stadnicka Wola (Zespół Placówek Oświatowych) – 3.10.2018 – 17.10.2018 
• Brzeziny (Szkoła Podstawowa w Brzezinach) – 12.10.2018 – 19.10.2018 
• Micigózg (Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnym) – 12.10.2018 – 22.10.2018 
• Radkowice (Szkoła Podstawowa w Radkowicach) – 15.10.2018 – 22.10.2018 
• Chęciny (Szkoła Podstawowa w Chęcinach) – 19.10.2018 – 29.10.2018 
• Jędrzejów (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej) – 22.10.2018 – 2.11.2018 
• Morawica (Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego ) – 5.11.2018 – 12.11.2018 
• Sobków (Szkoła Podstawowa w Sobkowie) – 5.11.2018 – 19.11.2018 
• Piotrkowice (Zespół Placówek Oświatowych) – 5.11.2018 – 11.11.2018 
• Chmielnik (Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego) – 12.11.2018 – 19.11.2018 
• Skarżysko-Kamienna (II LO w Skarżysku-Kamiennej) – 13.11.2018 – 19.11.2018 
• Opatowiec (Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu) – 20.11.2018 – 30.11.2018 
• Kielce (Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach) – 20.11.2018 – 4.12.2018 
• Radlin (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radlinie) – 3.12.2018 – 10.12.2018 
• Skotniki Dolne (Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych) – 5.12.2018 – 12.12.2018 

 
 



 
 



 14 września 2017 – Patronat honorowy oraz udział w uroczystościach 
„Opatowiec w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i jego Legionom. 
Delegaturę IPN w Kielcach reprezentował dr Michał Zawisza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27 września 2017 – Józef Piłsudski: żołnierz – polityk – mąż stanu. Wykład oraz 

projekcja filmu „Pogrzeb Józefa Piłsudskiego” dla uczniów z Ochotniczego 
Hufca Pracy. 



 
 

 2 października 2017 – Józef Piłsudski: 
żołnierz – polityk – mąż stanu. Prelekcja 
w Szkole Podstawowej w Opatowcu.  

 

 

 30 października 2017 – Korowód 
Niepodległości – akcja Wojewody 
Świętokrzyskiego. Patriotyczne zabawy, 
wystawy, quizy i prelekcje historyczne 
dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN 
w Kielcach prowadzili lekcje pod hasłem 
„Droga do Niepodległej”. 



 
 

 „O Niepodległą. Rok 1914” – 
wystawa w Centrum 
Edukacyjnym IPN „Przystanek 
Historia” w Kielcach.  

 

 

 

 

 6 listopada 2017 – wykłady 
historyków z Delegatury IPN  
w Kielcach podczas uroczystości 
pogrzebowych śp. Ludwika 
Machalskiego „Mnicha”  
w Staszowskim Ośrodku Kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Wykład Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej IPN w Kielcach - „W walce 
o wolną Polskę – dążenia niepodległościowe rodziny Machalskich” 

• Wykład dr. Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego z Biura Badań Historycznych IPN  
w Kielcach na temat młodzieżowych organizacji wojskowych - „Wierni Polsce 
niepodległej. Tajne organizacje młodzieżowe na Kielecczyźnie po 1945 roku.”  



 
 

 6 listopada 2017 – „Korowód Niepodległości” – Jędrzejów. Akcja Wojewody 

Świętokrzyskiego: patriotyczne zabawy, wystawy, quizy i prelekcje historyczne 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN  

w Kielcach prowadzili lekcje pod hasłem „Droga do Niepodległej”.  

 7 listopada 2017 – „Droga do Niepodległej”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 28 w Kielcach.  

 8 listopada 2017 – „Drogi do Niepodległości”. Prelekcja dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Wolicy.  

 8 listopada 2017 – „Droga do Niepodległej”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 28 w Kielcach.  



 
 

 7 listopada podczas konferencji 
prasowej w Centrum Edukacyjnym IPN 
„Przystanek Historia” zaprezentowano 
publikację „Korespondencja rodzinny 
Massalskich z lat 1914-1921” w tomie 
Seria Świętokrzyska.  

 

 

 

 

 

 

 Pierwszy tom pt. „Listy z frontu i na 
front. Korespondencja rodziny 
Massalskich (1914–1921)” opracował  
i opatrzył wstępem prof. Adam 
Massalski – historyk, który jest szefem 
Rady Redakcyjnej i Rady Naukowej 
całego projektu. Dokumenty zawierają 
opisy wydarzeń z walk II brygady 
Legionów Polskich z różnych kampanii, 
obrony Lwowa i wojny polsko-
bolszewickiej.   



 
 

 9 listopada 2017 – „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”. Etap 
szkolny konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
z Kielc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 listopada 2017 – „Droga do Niepodległej”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 28 w Kielcach.  

 10 listopada 2017 – „Zakazane święto. 11 listopada w PRL”. Prelekcja dla 
uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 



 
 

 10 listopada 2017 – „W imię wolności. Ludwik Machalski Mnich”. Nagranie 
materiału filmowego o Mnichu do filmu „W imię wolności. Ludwik Machalski 
Mnich” w reż. D. Kosierkiewicz.  

 11 listopada 2017 – „Walka Polaków o Niepodległość”. Prelekcja i udział  
w obchodach Święta Niepodległości w Kajetanowie. 

 11 listopada 2017 – Udział w obchodach Święta Niepodległości w Zagnańsku.  

 11 listopada 2017 – Udział w obchodach Święta Niepodległości w Wiśniówce. 

 14 listopada 2017 – „Drogi Polaków do Niepodległości”. Prelekcja Marka 
Jończyka oraz udział w jury szkolnego konkursu pieśni patriotycznej w Zespole 
Szkół Podstawowych w Tumlinie. 



 
  15 listopada 2017 – „Droga do Niepodległości 

Polski”. Prelekcja dla uczniów z Gimnazjum  
w Michałowie.  

 

 

 16 listopada 2017 – „Józef Piłsudski w pamięci 
pokoleń”. Konferencja naukowa z okazji 150. 
rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. 



 
 

 20 listopada 2017 – „Korowód Niepodległości” – Włoszczowa. Patriotyczne 
zabawy, wystawy, quizy i prelekcje historyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN w Kielcach prowadzili 
lekcje pod hasłem „Droga do Niepodległej”.  

 27 listopada 2017 – „Korowód Niepodległości” – Starachowice. Patriotyczne 
zabawy, wystawy, quizy i prelekcje historyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN w Kielcach prowadzili 
lekcje pod hasłem „Droga do Niepodległej”.  

 28 listopada 2017 – „Droga do Niepodległej”. Prelekcja dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Brynicy. 



 
 

 4 grudnia 2017 – „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”. Finał 

konkursu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 



 
 

 9 stycznia – „Droga do Niepodległej”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Słopcu i Szczecnie.  

 11 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 11 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 12 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cedzynie, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 12 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowej, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna. 



 
 

 16 stycznia – „Józef Piłsudski i jego żołnierze”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Ociesękach.  

 

 16 stycznia – promocja książki 
W. Lubawskiego, T. Natkańca 
„Małgorzata idzie na wojnę”. 
Publikacja to opowieść  
o wymarszu Legionów 
Piłsudskiego, historii pięknej 
Małgorzaty, ważnych postaciach 
i miejscach regionu 
świętokrzyskiego. Barwna, 
trzymająca w napięciu, 
napisana na podstawie 
autentycznych źródeł fabuła 
dostarcza wielu wzruszeń.  



 
 

 17 stycznia – „Józef Piłsudski i jego żołnierze”. Warsztaty dla uczniów Szkoły 
Podstawowej Gimnazjum w Iwaniskach.  
 

 18 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  
 

 18 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  
 

 19 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  
 

 19 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna. 



 
 

 20 stycznia – 155. rocznica powstania 
styczniowego. Prezentacja gier 
edukacyjnych i publikacji IPN podczas 
uroczystości upamiętniających 155. 
rocznicę powstania styczniowego dla 
mieszkańców gminy Mirzec.  
 

 22 stycznia – „Korowód Niepodległości” 
– Busko-Zdrój. Patriotyczne zabawy, 
wystawy, quizy i prelekcje historyczne 
dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN 
w Kielcach prowadzili lekcje pod hasłem 
„Droga do Niepodległej”.  
 

 22 stycznia – „Wódz”. Spektakl słowno-
muzyczny skierowany do mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego. 
Najważniejsze chwile w życiu  
i działalności Józefa Piłsudskiego, istotne 
dla Polski rozmowy, refleksje, rozterki, 
diagnozy.  



 
 

 25 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 

 26 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Wykład dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 

 29 stycznia – lekcja „Droga do Niepodległej” w ramach „Korowodu 
Niepodległości” – Pińczów.  

 

 30 stycznia – „Droga do Niepodległości Polski. Polacy zasłużeni dla odzyskania 
Niepodległości”. Wykład dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, 
partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  



 
 

 „»O Naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie 
niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” – ogólnopolski 
projekt edukacyjny IPN oraz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział 
Kraków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej” – ogólnopolski konkurs 

edukacyjny IPN. 



 
 

 1 lutego – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz 
centralnych, walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Warsztaty dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka 
Publiczna.  

 1 lutego – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz 
centralnych, walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Warsztaty dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka 
Publiczna.  

 2 lutego – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz 
centralnych, walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Warsztaty dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka 
Publiczna. 

 5 lutego – „Korowód Niepodległości” – Stąporków. „Korowód Niepodległości” – 
patriotyczne zabawy, wystawy, quizy i prelekcje historyczne dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN w Kielcach prowadzili 
lekcje pod hasłem „Droga do Niepodległej”. 



 
 

 6 lutego – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz 
centralnych, walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Wykład dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka 
Publiczna.  

 

 27 lutego – „Zmagania o Niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa 
struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. Szkolenie dla nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych z woj. świętokrzyskiego „Z dziejów walk  
o Niepodległość Polski 1768-1877”, cz. 1.  



 
 

1 marca – „Moja Niepodległa”. 

Koncert dla mieszkańców woj. 

świętokrzyskiego upamiętniający 

walkę o niepodległą Polskę  

w różnych okresach dziejów 

narodowych. 



 
 

 2 marca – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz centralnych, 

walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 

28 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 

 2 marca – „Budowa niepodległej Polski (1918-1921): utworzenie władz centralnych, 

walka o granice, wojna polsko-radziecka”. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 

28 w Kielcach, partner: Pedagogiczna Biblioteka Publiczna.  

 

 5 marca – „Korowód Niepodległości” – Ostrowiec Świętokrzyski – patriotyczne zabawy, 

wystawy, quizy i prelekcje historyczne dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN w Kielcach prowadzili lekcje pod hasłem „Droga 

do Niepodległej”. 

 



 
 

 7 marca – „Kobiety w walce o Niepodległość Polski”. Wykład dr. Michała 
Zawiszy z okazji Dnia Kobiet Służb Mundurowych w Kieleckim Centrum 
Kultury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 marca – „O Naszą Niepodległą” – udział ziemian w walkach o odzyskanie 
niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922. Panel 
dyskusyjny dla uczniów przygotowujących się do konkursu.  



 
  12 marca – „Korowód Niepodległości” – Opatów – patriotyczne zabawy, wystawy, 

quizy i prelekcje historyczne dla uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Pracownicy IPN w Kielcach prowadzili lekcje pod hasłem 
„Droga do Niepodległej”. 

 

 13 marca – „Droga do Niepodległości: sprawa polska w czasie I wojny światowej”. 
Wykład w Bibliotece Publicznej w Stąporkowie.  

 

 15 marca – „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – państwo wielu narodów”. 
Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Brzezinach, partner: Pedagogiczna 
Biblioteka Publiczna.  

 

 16 marca – „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – państwo wielu narodów”. 
Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach, partner: Pedagogiczna 
Biblioteka Publiczna.  

 

 16 marca – „Społeczeństwo II Rzeczypospolitej – państwo wielu narodów”. 
Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Chęcinach, partner: Pedagogiczna 
Biblioteka Publiczna.  



 
 

 19 marca – Lekcja „Droga do Niepodległej” w ramach „Korowodu 
Niepodległości” – Sandomierz  

 

 22 marca – „Historia w filmie”: „Szwadron”. IV edycja Kieleckiego Przeglądu 
Polskich Filmów Fabularnych dla mieszkańców Kielc i województwa 
świętokrzyskiego.  

 

 27 marca – „Zmagania o Niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa 
struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. Szkolenie dla nauczycieli 
przedmiotów humanistycznych z woj. świętokrzyskiego „Z dziejów walk  
o Niepodległość Polski 1768-1877”, cz. 2.  



 
 

 9 kwietnia, Staszów – „Droga do Niepodległej” – lekcja dr. Michała Zawiszy  
w Staszowskim Centrum Kultury (ul. Parkowa 6), w ramach projektu 
Wojewody Świętokrzyskiego „Korowód Niepodległości”, skierowanego do 
dzieci i młodzieży.  

 

 16 kwietnia, Kazimierza Wielka – „Droga do Niepodległej” – lekcja Ilony Religi 
w Kazimierskim Ośrodku Kultury (ul. 1-go Maja 16), w ramach projektu 
„Korowód Niepodległości”.  

 

 19 kwietnia, Brody – „Odzyskanie Niepodległości przez Polskę” – wykład Edyty 
Krężołek w Gminnej Bibliotece Publicznej (ul. Radomska 34).  

 

 20 kwietnia, Kielce – „Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej” – 
warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej. Centrum Edukacyjne IPN 
„Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5). 



 
 

20 marca, Kielce – przegląd teatralny 

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. 

Przegląd ma charakter warsztatowy,  

a jego celem jest budowanie 

świadomości narodowej, pogłębianie 

uczuć patriotycznych, integracja 

uczestników, wymiana doświadczeń 

oraz doskonalenie umiejętności 

teatralnych i podnoszenie poziomu 

kultury teatralnej. 



 
  24 kwietnia, Kielce – „Polak Mały” – warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.  

 
 24 kwietnia, Kielce – „Polski czyn niepodległościowy 1908 – 11 listopada 1918 

roku. Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania Niepodległości, cz. 
1” – szkolenie dla nauczycieli.  
 

 25 kwietnia, Kielce – „Sprawa polska w czasie I wojny światowej” – warsztaty dla 
uczniów szkoły podstawowej.  
 

 25 kwietnia, Kielce – „Baśka Murmańska” – warsztaty dla uczniów szkoły 
podstawowej.  
 

 26 kwietnia, Kielce – „Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej” – warsztaty 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  
 

 27 kwietnia, Kielce – „Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej” – warsztaty 
dla uczniów szkoły podstawowej. 
 

  27 kwietnia, Kielce – „Droga do Niepodległej” – warsztaty dla uczniów szkoły 
podstawowej.  



 
 

 9 maja, Łagów – „Nie było jej, a jest – Polska!” – prelekcja Edyty Krężołek dla 
uczniów szkół podstawowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie, (ul. 
Słupska 5).  

 9 maja, Bieliny - „Nie było jej, a jest – Polska!” – prelekcja Edyty Krężołek dla 
uczniów szkół podstawowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielinach, (ul. 
Partyzantów 17).  

 10 maja, Kielce – „Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej” – warsztaty 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (ul. Jana Pawła II 5).  

 11 maja, Kielce – „Symbole Narodowe” – warsztaty dla uczniów szkoły 
podstawowej.  

 14 maja, Suchedniów – „Droga do Niepodległej” – lekcja dr. Michała Zawiszy  
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury (ul. Bodzentyńska 18), w ramach 
projektu „Korowód Niepodległości”.  



 
 

 15 maja, Kielce – „Polski czyn niepodległościowy 1908 – 11 listopad 1918 
roku. Od powstania Związku Walki Czynnej do dnia odzyskania Niepodległości” 
– szkolenie dla nauczycieli.  

 

 15 maja, Kielce – „Osiągnięcia i niepowodzenia II Rzeczpospolitej” – warsztaty 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej (ul. Jana Pawła II 5).  

 

 16 maja, Kielce – „Józef Piłsudski i jego żołnierze” – warsztaty dla uczniów 
szkoły podstawowej.  

 

 17 maja, Kielce – „Józef Piłsudski i jego żołnierze” – warsztaty dla uczniów 
szkoły podstawowej.  

 

 21 maja – otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości” jednocześnie  
w trzech miastach województwa: Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach  
i Skarżysku-Kamiennej. 



 
 

• Do 11 czerwca, Osiek – prezentacja wystawy plenerowej „Ojcowie 
Niepodległości” (Rynek).  

• Do 17 czerwca, Starachowice – prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości” 
w Miejskiej Galerii Handlowej „Skałka” (al. Armii Krajowej 28).  

• 1-30 czerwca, Skarżysko-Kamienna – prezentacja wystawy „Ojcowie 
Niepodległości” w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa  
(ul. Słowackiego 25).  

• 6 czerwca, Kielce – „Symbole Narodowe” – warsztaty dla dzieci 
przedszkolnych. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  
(ul. Warszawska 5).  

• czerwca, Kielce – „Symbole Narodowe” – warsztaty dla uczniów szkół 
podstawowych. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  
(ul. Warszawska 5).  

• 11 czerwca, Ruda Maleniecka – prelekcja Ilony Religi „Józef Piłsudski i jego 
żołnierze”, dla uczniów Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych (Ruda 
Maleniecka 105).  



 
 

• 15-17 czerwca, Góry Świętokrzyskie – rajd edukacyjny „O Niepodległą – 
szlakami Langiewicza, Hubala i Ponurego”, dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.  

 

 

 

 

 

 

• 20 czerwca, Kielce – „Symbole Narodowe” – warsztaty dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  
(ul. Warszawska 5).  

• 22 czerwca, Kielce, godz. 15 – uroczystość wręczenia Krzyży Wolności  
i Solidarności, w ramach obchodów Święta Kielc „Niepodległość! Kielce 1918-
2018”. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5). 



 
 

 22 czerwca, Kielce, godz. 17 – otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”,  
w ramach obchodów Święta Kielc „Niepodległość! Kielce 1918-2018”. Centrum 
Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5).  

 23 czerwca, Kielce, godz. 10-17 – warsztaty poświęcone odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę, w ramach obchodów Święta Kielc „Niepodległość! 
Kielce 1918-2018”, dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: „Baśka 
Murmańska – żołnierka Komendanta Piłsudskiego” (dzieci w wieku 6-9 lat) 
oraz „Droga do Niepodległej” (10-12 lat). Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek 
Historia” (ul. Warszawska 5). 



 
 

• 11 lipca, Kielce, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” - warsztaty 
edukacyjne dla grupy polonijnej z Litwy i Ukrainy poświęcone historii Polski 

XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem walk o niepodległość.  

 



 
 

 4 sierpnia, Muzeum  
w Adamowie – prelekcja dr. 
Michała Zawiszy podczas 
uroczystości - patriotyczna 
wystawa monet „Marszałek 
Józef Piłsudski Naczelnik 
Państwa Polskiego na 
monetach obiegowych, 
próbnych, kolekcjonerskich  
i klipach” 

 15 sierpnia, Kielce - piknik 
rodzinny NBP z okazji 100-
lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości 



 
 

 10-17 września, Waśniów – prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Waśniowie. 

 14 września, Sandomierz – wykład Edyty Krężołek „Od Niepodległości do 
Niepodległości” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Sandomierzu (ul. Sokolnickiego 4). 

 14 września, Skarżysko-Kamienna – prelekcja Ilony Religi „Rok 1918 – Narodziny 
Drugiej Rzeczypospolitej” podczas zebrania członków Komisji Związkowej Emerytów  
i Rencistów NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. Miejskie Centrum Kultury im. 
Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej (ul. Słowackiego 25). 

 19 września, Kielce – „Droga do Niepodległości” – warsztaty dla uczniów z Ochotniczych 
Hufców Pracy. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5). 

 19 września, Kielce – „Droga do Niepodległości” – warsztaty dla uczniów z Ośrodka 
wychowawczego w Podzamczu. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  
(ul. Warszawska 5). 

 21 września, Kielce – „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” – warsztaty dla 
uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, VII LO w Kielcach, I LO we 
Włoszczowie, LO im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach w ramach ogólnopolskiego 
konkursu. Tegoroczna edycja skoncentrowana jest na zgłębianiu czynników 
wpływających na wolność jednostki i niepodległość narodu. Centrum Edukacyjne IPN 
„Przystanek Historia” (ul. Warszawska 5). 
 



 
 

 21-28 września, Ruda Maleniecka – prezentacja wystawy „Ojcowie Niepodległości”. 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej. 

 24 września, Starachowice – wykład dr. Michała Zawiszy „Droga do Niepodległości 1914-

1918” w II LO im. Stanisława Staszica w Starachowicach (ul. Szkolna 12). 

 26 września, Kielce – „Budowa Niepodległej Polski” – warsztaty dla uczniów z Zespołu 

Szkół Elektrycznych w Kielcach. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  

(ul. Warszawska 5). 

 26 września, Kielce – „Droga do Niepodległości” – warsztaty dla uczniów z Zespołu Szkół 

Plastycznych w Kielcach. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  

(ul. Warszawska 5). 

 27 września, Kielce – „Droga do Niepodległości” – warsztaty dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w Łukowej. Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”  

(ul. Warszawska 5). 

 



 
 


