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województwo

miejscowości biorące udział w EDD 2019

świętokrzyskie

Końskie
Wąchock
Suchedniów
Starachowice
Oblęgorek
Włoszczowa

Święty Krzyż
KIELCE

Ostrowiec
Świętokrzyski

Opatów

Dąbie

Secemin

Busko-Zdrój → 6

Raków → 34

Chmielnik → 7

Sandomierz → 35-39

Dąbie → 8-9

Secemin → 40

Jędrzejów → 10

Solec-Zdrój → 41

Kazimierza Wielka → 11

Starachowice → 42

Kielce → 12-23

Staszów → 43

Końskie → 24

Suchedniów → 44

Nowy Korczyn → 25

Święty Krzyż → 45

Oblęgorek → 26

Wąchock → 46-47

Opatów → 27

Włoszczowa → 48

Ostrowiec Świętokrzyski → 28-31
Pacanów → 32

Jędrzejów

Chmielnik

Pińczów

Sandomierz

Raków

Pińczów → 33

Busko-Zdrój

Solec-Zdrój

Pacanów

Nowy Korczyn
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świętokrzyskie

EDD

Kazimierza
Wielka
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prezentowane są zabytki będące świadectwem ma-

Obchodzone w Polsce od ponad 25 lat Europejskie

terialnej i niematerialnej spuścizny historycznej

Dni Dziedzictwa są ważnym wydarzeniem kultural-

i kulturowej regionów, której poznanie jest ważnym

nym i społecznym. Ich znaczenie polega głównie na

elementem kształtowania tożsamości społeczno-

integrowaniu społeczeństw poszczególnych kra-

ści lokalnych.

jów Starego Kontynentu wokół idei ochrony dzie-

Wydarzenia kulturalne odbywające się w ramach

dzictwa kulturowego, rozumianego jako wspólne,

Europejskich Dni Dziedzictwa cieszą się coraz więk-

ponadczasowe dobro wszystkich narodów Europy.

szym zainteresowaniem i poparciem władz samo-

Mają one także wymiar edukacyjny, gdyż przybli-

rządowych, instytucji kultury, organizacji społecz-

żają obywatelom problematykę ochrony tego dzie-

nych oraz osób prywatnych. Z każdym rokiem coraz

dzictwa, ułatwiając dostęp do zabytków i tzw. kul-

mocniej wpisują się w świadomość społeczną Po-

tury wysokiej.

laków, a przy tym stają się ważnym narzędziem

W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczest-

edukacji w sferze ochrony dziedzictwa narodowe-

niczą wszystkie państwa członkowskie Rady Euro-

go. Europejskie Dni Dziedzictwa są znakomitą spo-

py. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku jako

sobnością do budowania kapitału społecznego oraz

jeden z 50 krajów biorących w niej udział.

podnoszenia poziomu wiedzy na temat wartości lo-

Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce –

kalnego dziedzictwa, a także rozwoju partycypacji

organizowane na różnych szczeblach samorządu

społecznej na rzecz dobra wspólnego.

terytorialnego – stwarzają niepowtarzalną okazję

Tegoroczna 27. edycja obchodów Europejskich Dni

do promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kultu-

Dziedzictwa, organizowanych w dniach 7-8 i 14-

rowego. Celem tych obchodów jest bowiem propa-

15 września 2019 roku, przebiegać będzie pod ha-

gowanie zasad ochrony zabytków i opieki nad nimi,

słem „Polski splot", wpisując się w założenia Progra-

zwrócenie uwagi na bogactwo i różnorodność kul-

mu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

tur oraz umacnianie kulturalnych więzi lokalnych

upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez

ponad podziałami społecznymi i administracyjny-

Polskę Niepodległości, w nawiązaniu do hasła „Nie-

mi. Europejskie Dni Dziedzictwa są najważniejszą

podległa dla wszystkich” przyświecającego ubie-

imprezą o zasięgu ogólnopolskim i imponującym

głorocznym obchodom. Jest to temat bardzo sze-

rozmachu (2 tysiące wydarzeń kulturalnych, bli-

roki, dający możliwość przygotowania atrakcyjnej

sko 500 miejscowości, około 300 tysięcy uczestni-

oferty kulturalnej skierowanej do jak najszerszego

ków), propagującą w społeczeństwie idee ochrony

kręgu odbiorców.

dziedzictwa kulturowego jako misji pokoleniowej.

Projekt EDD adresowany jest do wszystkich grup

W trakcie niezliczonej liczby imprez organizowa-

społecznych i wiekowych, niezwiązanych zawodo-

nych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,

wo z zabytkami. Jego naczelną ideą, od początku

w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny zarazem,

istnienia, jest wolny wstęp na wszystkie wydarzenia,

świętokrzyskie

EDD
4

Szanowni Państwo,
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co w naturalny sposób eliminuje problem wyklucze-

Szanowni Państwo,

nie niektórych środowisk z dostępu do dóbr kultu-

mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału

ry ze względu chociażby na bariery ekonomiczne.

w kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa –

W realizację tego projektu angażują się przedsta-

największego w Europie projektu społecznego

wiciele wielu profesji, organizacji i instytucji zwią-

i edukacyjnego, który w bieżącym roku odbywa

zanych z opieką nad zabytkami.

się pod hasłem „Polski splot”. Dwa wrześniowe

Na szczeblu centralnym koordynatorem Europej-

weekendy będą okazją do skupienia uwagi nad

skich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dzie-

kwestią procesu scalania granic Polski po latach

dzictwa, który co roku wydaje wojewódzkie infor-

zaborów oraz tworzenia niepodległego Państwa

matory z programem wydarzeń, dostępne zarówno

Polskiego. Tak sformułowane hasło nawiązuje także

w wersji papierowej, jak i elektronicznej, rozpo-

w sposób pośredni do rzemiosła, tradycji tkackich,

wszechniane w miejscach aktywności publicznej,

a dodatkowo materiał, osnowa, na której powstało

anonsujące organizowane w danym wojewódz-

Państwo Polskie, to istna mozaika utkana z wielu

twie atrakcje kulturalne, a także popularyzujące

tradycji oraz regionów etnograficznych z charak-

polskie zabytki oraz polską historię. Nawet po wie-

terystycznym strojem ludowym oraz dziedzictwem

lu latach są one swoistym kompendium wiedzy

niematerialnym.

o dziedzictwie kulturowym w poszczególnych re-

EDD obchodzone w całej Europie mają także swój

gionach kraju.

świętokrzyski wymiar. Mieszkańcy naszego regionu
o bogatej przeszłości również zapisali się na kartach

Piotr Gliński

historii i kultury Polski. Sejmik i Zarząd Wojewódz-

Wiceprezes Rady Ministrów

twa Świętokrzyskiego pamięć o tej przeszłości pielę-

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

gnują – inicjują i wspierają wszystkie przedsięwzięcia służące kultywowaniu narodowego dziedzictwa.
Serdecznie zapraszam w nasze strony. Zachęcam
do odwiedzenia zakątków naszego regionu i odkrywania jego walorów. W rodzinnym gronie będą
Państwo mogli poznawać życie naszych przodków,
zwiedzać zabytki, muzea, a także uczestniczyć
w festynach i konkursach.

EDD

świętokrzyskie

Andrzej Bętkowski
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Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Będzin
BUSKO-ZDRÓJ

CHMIELNIK

14 września

„Sztetł, zaginione w czasie”.
Malarstwo Bartłomieja
Michałowskiego

7 września

Polska 1919 rok – pierwszy rok
wolności

wystawa, warsztaty

wystawa

17.00 zapraszamy na wernisaż wystawy

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju, ul. Armii Krajowej 19,

EDD

28-100 Busko-Zdrój

8

Sztetł, zaginione w czasie autorstwa Bartłomieja Michałowskiego.
Artysta – urodzony w Lublinie – jest członkiem Związku Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa – Okręg Warszawski
oraz współzałożycielem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Fascynuje się światem sztetli, inspiruje się m.in. Brunonem Szulcem.
Wydarzeniu towarzyszy prezentacja fragmentów literatury jidiszowej, poświęconej
pisarskiemu portretowi sztetla.
W godzinach 9.00-17.00 bezpłatne zwiedzanie muzeum.

Organizator:

Organizatorzy:

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Busku-Zdroju

→ Ośrodek Edukacyjno-Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl’’

ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój

ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik

t 41 378 39 27 ↗ www.pbw.kielce.pl/filie/filia-w-busku-zdroju

→ Fundacja im. Edwarda Kusztala w Kielcach @ kontakt@swietokrzyskisztetl.pl

świętokrzyskie

10.00 zapraszamy na otwarcie wystawy
pt. Polska 1919 rok prezentującej osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, etnograficzne i społeczne w pierwszym roku odzyskanej przez Polskę niepodległości.
Wystawa będzie eksponowana do 31 października. Wstęp wolny w godzinach pracy biblioteki (9.00-17.00).
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DĄBIE

Będzin
DĄBIE

wystaw i ekspozycji związanych z kulturą
i tradycją chłopską.
Miejsce: Park Etnograficzny „Pod Kogutem”,
Dąbie 21, 27-630 Zawichost

We wsi Dąbie, gmina Zawichost, znajduje się Park Etnograficzny „Pod kogutem”,
powstały w roku 2015 z inicjatywy Fundacji
„Dla Pokoleń”. Znajdują się tutaj: kolekcja
narzędzi i maszyn rolniczych, zabytkowa
pasieka, kompletnie wyposażona kuźnia
z okresu międzywojnia, zrekonstruowane
pomieszczenie mieszkalne wraz z przedmiotami codziennego użytku stosowanymi w gospodarstwach chłopskich, wystawa starych fotografii Tak się tutaj żyło!

przedstawiająca życie na wsi w minionych
czasach, ludzi, których już nie ma i dzięki
którym wieś tętniła życiem.

Organizator:

14-15 września

→ Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych, Kultury
oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”

Oświata w niepodległej Polsce
– Europejskie Dni Dziedzictwa
w Parku Etnograficznym „Pod
Kogutem” we wsi Dąbie
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15.00 zapraszamy na otwarcie wystawy
Oświata w niepodległej Polsce poświęconej historii oświaty w gminie Zawichost.
Wystawa obejmie archiwalne fotografie
szkół na terenie gminy, noty biograficzne pierwszych pionierów oświaty w wolnej Polsce – w gminie Zawichost – stare
świadectwa, fotografie uczniów, nauczycieli, izby lekcyjne, nieistniejące już budynki, w których mieściły się szkoły na terenie

t 603 222 163 ↗ www.dlapokolen.org.pl

zwiedzanie

gminy. Otwarcie wystawy będzie połączone z prelekcją o historii oświaty w gminie Zawichost oraz ze wspomnieniami lat
szkolnych najstarszych mieszkańców gminy. Odbędą się również gry i zabawy dla
dzieci.
15 września / niedziela
11.00-15.00 zwiedzanie wystawy Oświata w niepodległej Polsce oraz Parku Etnograficznego „Pod Kogutem”, stałych

świętokrzyskie

EDD

14 września / sobota

ul. Organowa 1/63, 20-882 Lublin

wystawa, prelekcja,
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Będzin
JĘDRZEJÓW

Będzin
KAZIMIERZA
WIELKA

11-12 września

Sploty wydarzeń na Ziemi
Jędrzejowskiej

wystawa, wykład, wycieczka

13 września
11 września / środa
12 września / czwartek

Czarkowski splot

wystawa

EDD

nikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, autorką m.in.
książki Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918-1939.
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Wycieczka do kolekcjonera oraz pasjonata
historii regionu – Tadeusza Walnika.

11.00 zapraszamy na wystawę zdjęć przedstawiających miejsca i zdarzenia związane z niepodległością terenów na Ponidziu
w miejscowościach Czarkowy, Ksany, Opatowiec, połączoną z wykładem regionalisty i historyka ukazującego historię danych wydarzeń.

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kiel-

w Kielcach, Filia w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 37,

cach, Filia w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29,

28-300 Jędrzejów

28-500 Kazimierza Wielka

Organizator:

Organizator:

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Jędrzejowie

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Kazimierzy Wielkiej

ul. 11 Listopada 37, 28-300 Jędrzejów

ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka

t 41 386 37 35 @ jedrzejow@pbw.kielce.pl ↗ www.wbp.kielce.pl

t 41 386 37 35 @ kazimierza@pbw.kielce.pl ↗ www.wbp.kielce.pl

świętokrzyskie

10.00 Spotkanie autorskie z dr hab. prof.
UJK Renatą Piasecką-Strzelec – pracow-
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KIELCE

KIELCE

8 września

7 września

„Ignacy Jan Paderewski.
Mąż stanu – kompozytor –
pianista” – spotkanie
z prezentacją multimedialną
i koncertem

14

oraz koncertem, podczas którego zostaną wykonane utwory wybitnego pianisty.

wykład, gra

12.00 spotkanie o rokowaniach polsko-ukraińskich od sierpnia 1919 roku dotyczących rozejmu, a następnie rozgraniczenia
terytorialnego między Ukraińską Republiką Ludową a Polską i wzajemnej współpracy skierowanej przeciwko Armii Czerwonej
i Rosji, jak również o dalszych wydarzeniach
związanych z wzajemnymi relacjami.

wiadomościami na temat kształtowania
się polskich granic i wydarzeń z tym związanych, mających miejsce nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami (traktaty
pokojowe). Pola gry znajdą się w granicach
II Rzeczypospolitej, jak również w ważnych
dla tematu miastach i miejscowościach
w Polsce i Europie.

15.00 gra planszowa Walka o granice 1918-1923. W trakcie gry uczestnicy
będą musieli wykazać się podstawowymi

Miejsce: Muzeum Dialogu Kultur,

Miejsce: Muzeum Narodowe w Kielcach,
plac Zamkowy l, 25-010 Kielce

Organizator:

Organizator:

→ Muzeum Narodowe w Kielcach

→ Muzeum Narodowe w Kielcach

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

t 41 344 40 15 @ poczta@mnki.pl

t 41 344 40 15 @ poczta@mnki.pl

Rynek 3, 25-303 Kielce
świętokrzyskie

EDD

16.00 spotkanie będzie poświęcone postaci
Ignacego Jana Paderewskiego, który odegrał ogromną rolę w polskiej polityce po
zakończeniu I wojny światowej i jest uważany za jednego z Ojców Niepodległości.
Wydarzeniu będzie towarzyszyła prelekcja
wzbogacona pokazem multimedialnym

spotkanie, prelekcja, koncert

„Piłsudski – Petrula”.
Wykład o dialogu polskoukraińskim

15

KIELCE

KIELCE

14-15 września

9.00-17.00 Kram bławatny to wystawa
w Dworku Laszczyków opowiadająca
o tradycji tkactwa na Kielecczyźnie. Prezentacja dawnych urządzeń i narzędzi używanych do tkania, szycia, przygotowania
materiałów i tkanin. Prezentacja tkanin wykonanych metodą tradycyjną.

powstawania tkanin. Omówienie technik
tkackich oraz różnych rodzajów włókien.
Uczestnicy wykonają małą krajkę świętokrzyską na drewnianym krosienku. Warsztaty będą odbywać się w trzech turach.
Liczba uczestników warsztatów jest uzależniona od liczby krosien.

10.00, 12.00, 14.00 warsztaty Od niteczki
do koszuleczki przybliżają dawne sposoby

Miejsce: Dworek Laszczyków,

EDD

Organizator:

16

wystawa, warsztaty

→ Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II, 6 25-025 Kielce
t 41 344 92 97 ↗ www.mwk.com.pl

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce

świętokrzyskie

Wystawa „Kram bławatny”
oraz warsztaty „Od niteczki do
koszuleczki”
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KIELCE

KIELCE

15 września

Teatr na kartach historii Polski

EDD

W regionalnym garnku –
tradycje kulinarne Kielecczyzny

18

wystawa

11.00 zapraszamy na otwarcie wystawy
poświęconej dziedzictwu kulinarnemu
Kielecczyzny.

Przypomnimy zapomniane już receptury,
które mogą stać się inspiracją dla miłośników gotowania.

Kuchnia Kielecczyzny łączy w sobie tradycyjną kuchnię chłopską i szlachecką z domieszką tradycji żydowskich. Podczas spotkania opowiemy, jakie potrawy dawniej
gościły na stołach tutejszych gospodarzy.

Miejsce: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce

16.00 Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach zaprasza na niezwykłe spotkanie z historią. Jego historią, która wpisuje się w ponad wiek z dziejów naszego
Państwa.
Podczas prezentacji dwutomowego katalogu Od Teatru Ludwika do Teatru im. Stefana Żeromskiego. Kronika 1879-2019, wydanego w jubileuszowym dla sceny roku,
jego autorzy opowiedzą o przemianach
w zakresie repertuaru, sposobie kierowania polską sceną na teatralnej prowincji na
przestrzeni 140 lat – okresu okupacji, wyzwalania się spod władzy zaborców, nieustannej walki o wolność. Poruszą także
kwestie funkcjonowania nowoczesnej instytucji kultury we współczesnej Polsce.

Miejsce: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
ul. Henryka Sienkiewicza 32, 25-001 Kielce

Organizator:

Organizator:

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

→ Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce

ul. Sienkiewicza 32, 25-001 Kielce

t 41 344 28 61 @ biblioteka@pbw.kielce.pl, didism@wp.pl ↗ www.wbp.kielce.pl

t 41 344 47 65 @ sekretariat@teatrzeromskiego.pl ↗ www.teatrzeromskiego.pl

świętokrzyskie

13 września

spotkanie, publikacja

19

KIELCE

KIELCE

13 września

Niezwykły splot wydarzeń –
lalkarskie warsztaty teatralne
11.00-13.00 w trakcie lalkarskich warsztatów teatralnych reżyser, animator teatralny Przemysław Żmiejko opowie o lalkach
teatralnych, które znajdują się w zbiorach Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. Dzieci
uczestniczące w warsztatach będą miały
okazję samodzielnie animować lalki, układać własne historie i na ich podstawie tworzyć improwizacje sceniczne.
Obowiązują wcześniejsze zapisy, liczba
miejsc ograniczona do 20 osób.

EDD

13.00 otwarcie wystawy 110. rocznica powstania biblioteki publicznej w Kielcach.

wystawa, spotkanie

przygotowującym Polskę i Polaków do
wzięcia odpowiedzialności za przyszłe własne państwo.

ul. Duża 9, 25-304 Kielce, Mała Scena

Wystawa poświęcona 110. rocznicy powstania bibliotekarstwa na terenie Kielecczyzny jest również odpowiedzią na tegoroczne obchody EDD, które nawiązują do
kwestii tworzenia się niepodległego Państwa Polskiego. Biblioteki, które powstawały w różnych regionach Polski w tamtym czasie, w trudnych warunkach przed
uzyskaniem niepodległości, były miejscem

Organizator:

Organizator:

→ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”

→ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

ul. Duża 9, 25-304 Kielce

ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce

t 41 368 02 93 @ sekretariat@teatrkubus.pl ↗ www.teatrkubus.pl

t 41 344 70 74 @ sekretariat@wbp.kielce.pl ↗ www.wbp.kielce.pl

Miejsce: Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
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warsztaty

110. rocznica powstania
biblioteki publicznej w Kielcach –
archiwalne dokumenty
i kolekcja książek ze zbiorów
pierwszej publicznej książnicy
kieleckiej

Wystawę będzie można zobaczyć do
13 grudnia 2019 roku.
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13,
25-033 Kielce

świętokrzyskie

15 września
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Fizycznego na Bielanach w Warszawie.
Norwerth zaproponował kielczanom projekt wyjątkowy – Dom WF i PW ma monumentalną modernistyczną bryłę.
Projekt zrealizowano za olbrzymią jak na
tamte czasy sumę – oficjalnie mówiono
o ponad 3 milionach złotych. Powszechnie
wymieniano jednak znacznie wyższe kwoty, aż do 9 milionów złotych.
W 1935 roku oddano do użytku salę gimnastyczną, w 1936 roku – Salę Lustrzaną,
a w 1937 roku – kino. Dodatkową atrakcją
WDK były cieplarnia, wieża spadochronowa i korty tenisowe.
Obiekt był wyposażony w unikatowy system wentylacyjny, który można uznać za
pierwszą klimatyzację w Polsce.

KIELCE

KIELCE

Organizator:
→ Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

8 września

t 41 365 51 01 @ wdk@wdk-kielce.pl ↗ www.wdk-kielce.pl

EDD

16.00 zapraszamy na wydarzenie poświęcone historii Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
W programie projekcja filmów: 80-lecie
Domu WFiPW Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Przez Atlantyk do
Legionów – historia mjr. Mariana Przyłuskiego. Po seansie odbędzie się zwiedzanie
budynku WDK z przewodnikiem, skupimy
się na międzywojennej historii powstania
i funkcjonowania obiektu.
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projekcja filmu, zwiedzanie

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego to architektoniczny skarb i zabytek, który został oddany do użytku mieszkańcom Kielc w 1935 roku dzięki staraniom
Stowarzyszenia „Dom Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach”.
Projekt gmachu zamówiono u Edgara
Aleksandra Norwertha (1884–1950), wybitnego architekta, urbanisty i teoretyka
architektury epoki modernizmu, profesora Politechniki Warszawskiej, autora projektu Centralnego Instytutu Wychowania

świętokrzyskie

Historia Wojewódzkiego Domu
Kultury im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach
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Archiwa rodzinne
Niepodległej
11 września / środa
12.00 warsztaty z cyklu Archiwa rodzinne
Niepodległej, którym towarzyszyć będzie
również wystawa archiwaliów prezentująca oryginalne, unikalne przykłady rękodzieła zachowane w zbiorach Archiwum
Państwowego w Kielcach.
Oba wydarzenia będą miały na celu podniesienie świadomości na temat roli

i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak również zaangażowanie
społeczności lokalnych w świętowanie
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podniesienie kultury ochrony pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej oraz pozyskanie do
państwowego zasobu archiwalnego unikalnych archiwaliów z zamiarem ich zabezpieczenia i szerokiego udostępniania.

Organizator:

7, 11 września

Pod znakiem krosien,
chusty i nożyc

warsztaty

KIELCE

KIELCE

→ Archiwum Państwowe w Kielcach

Spotkanie ze źródłem
archiwalnym „Kultura
ludowa Bodzentyna
w źródle archiwalnym”

ul. J. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce
t 41 260 53 11 @ kancelaria@kielce.ap.gov.pl ↗ www.kielce.ap.gov.pl

7 września / sobota
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Wystawa będzie dostępna do obejrzenia
na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kielcach: https://www.kielce.
ap.gov.pl/

11 września / środa
16.00 podczas spotkania ze źródłem archiwalnym pt. Kultura ludowa Bodzentyna w źródle archiwalnym będą miały
miejsce wystąpienia przedstawicieli świata
nauki dotyczące różnorodnych przejawów
kultury ludowej oraz zostanie zaprezentowany zasób archiwalny – przykłady wyrobów tkackich z Bodzentyna – nawiązujący
do tematyki spotkania oraz oczywiście tematyki EDD. Przedsięwzięciu będą towarzyszyć wystawy okolicznościowe.

świętokrzyskie

EDD

8.00 wystawa Pod znakiem krosien, chusty i nożyc będzie prezentować archiwalia z XIX i XX wieku związane z tematyką
EDD, wśród których znajdą się między innymi dokumenty dotyczące funkcjonowania
cechów rzemieślniczych, np. sukienników,
płócienników, tkaczy i krawców w naszym
regionie.
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NOWY KORCZYN

KOŃSKIE

7-8 i 14 września

Nowy Korczyn – gmina nad
Wisłą: granice i więzy

wystawa, wykład, wycieczka/
spacer, piknik historyczny

11-12 września

EDD

8.00-10.00 w ramach tegorocznych obchodów EDD przybliżymy postacie znanych
i mniej znanych mieszkańców Końskich,
którzy w okresie międzywojennym odcisnęli trwałe piętno w historii naszej małej ojczyzny.
Obok tak wybitnej osobowości jak błogosławiony ks. Kazimierz Sykulski, długoletni
proboszcz parafii koneckiej, poseł na sejm
i działacz społeczny, na uwagę zasługuje
Antoni Borowiec, fotograf, laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych,
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7 września / sobota
prelekcja, pokaz

a także burmistrz Końskich w latach 1924-1931, Jan Szymański.
Opowiemy o koneckich fabrykantach Piotrze Ławaczu, Szai Kronenblumie i Mojżeszu Hochbergu, których prężnie działające
zakłady odlewnicze po II wojnie światowej
stały się podstawą utworzenia Koneckich
Zakładów Odlewniczych – KZO.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich,
ul. Polna 6

14.00-17.00 spacer z przewodnikiem po
Nowym Korczynie. Trasa zwiedzania obejmuje kościół pw. św. Stanisława, kościół pw.
św. Trójcy, Rynek, Dom Długosza, synagogę.
17.00-19.00 spotkanie integracyjne.
8 września / niedziela

13.00-13.40 referaty: życiorysy osób zasłużonych dla odzyskania niepodległości, krótka część artystyczna – wiersze i pieśni żołnierskie.
14 września / sobota
15.00-18.00 piknik historyczny nad rzeką
Wisłą, przy promie, obok budowy mostu.

12.00-13.00 uroczystość religijna: msza św.
polowa na cmentarzu w Nowym Korczynie w intencji 75. rocznicy męczeńskiej
śmierci partyzantów AK, uczczenie śmierci
żołnierzy spoczywających na cmentarzach
w gminie Nowy Korczyn – w 101. rocznicę
odzyskania niepodległości.

W programie wykład na temat: Rzeka Wisła w Nowym Korczynie naturalną granicą zaborów, pokaz mody z epoki, wystawa
tkactwa – dawne kołowrotki, zapaski, serwety, kilimy, chodniki i inne wyroby, potrawy regionalne, ognisko integracyjne.

Organizator:

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Organizator:

→ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie

→ Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia Końskie

Tarnowska 5, 28-136 Nowy Korczyn

→ Samorząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn

ul. Zamkowa 5, 26-200 Końskie

t 41 377 11 26, 500 800 054

t 41 372 34 64 @ konskie@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl

@ gok_nkorczyn@interia.pl

→ Pomoc w organizacji: szkoły z terenu gminy, parafie,
koła gospodyń wiejskich, członkowie zespołów samokształceniowych Studium Historii Diecezji Kieleckiej

świętokrzyskie

Świt wolności. Końskie po 1918
roku. Portrety
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Będzin
OPATÓW

OBLĘGOREK

8 września

13 września

17.00 zapraszamy na wykład i promocję
książki poświęconej zmarłej 50 lat temu
Jadwidze Korniłowicz, córce Henryka
Sienkiewicza.
Jadwiga Korniłowicz to zasłużona tłumaczka literatury francuskiej i angielskiej, autorka przekładów książek. Reprezentowała
pokolenie, które w swym życiowym bagażu niosło wiele trudnych doświadczeń – zabory, walkę o niepodległość, II wojnę światową, powstanie warszawskie i stalinowski
powojenny reżim.

wykład

Doświadczyła społecznej i materialnej degradacji warstwy społecznej, z której pochodziła. Bardzo ciekawa, wielowymiarowa
postać, odważna i zaangażowana społecznie kobieta, która niestety na zawsze pozostała w cieniu swego ojca – Henryka
Sienkiewicza.

Walka i odbudowa. Ziemia
Opatowska i jej mieszkańcy po
odzyskaniu niepodległości
17.00 powitanie przybyłych i krótka prezentacja idei EDD.

problemy – wykład połączony z pokazem
multimedialnym.

17.10 Marek Lis: Mieszkańcy Ziemi Opatowskiej w walkach o niepodległość
i granice – wykład połączony z pokazem
multimedialnym.

18.30 prezentacja przygotowanej wystawy tematycznej Po Listopadzie – walka
i odbudowa.

Miejsce: Pałacyk Henryka Sienkiewicza – oddział Muzeum
Narodowego w Kielcach, ul. Aleja Lipowa 24, Oblęgorek,
gmina Strawczyn

Miejsce: Opatów, Plac Obrońców Pokoju 18

17.50 Zbigniew Zybała: Ziemia Opatowska i jej mieszkańcy po 1918 r. Wybrane

EDD

Organizatorzy:
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wykład, wystawa

Organizator:

→ Powiatowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Opatowie

→ Muzeum Narodowe w Kielcach

t 797 994 743 @ pcktir@opatow.pl ↗ www.pcktir.opatow.pl

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Opatowie

t 41 344 40 15 @ poczta@mnki.pl

t 15 86 83 421 @ opatow@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl

świętokrzyskie

Historia Jadwigi Korniłowicz,
córki Henryka Sienkiewicza
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Oprócz sesji popularnonaukowej stowarzyszenie w ramach EDD organizuje:
� wykład monograficzny poparty prezentacją pt. Legioniści w Jakubowicach.
Przyczynek do dziejów Legionów Polskich na Ziemi Sandomierskiej, który
wygłosi historyk i regionalista Marek Lis.
� warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat pt. Rynek – sercem miasta;
udział w zajęciach po wcześniejszych
zapisach.

Organizatorzy:

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

OSTROWIEC ŚW.

→ Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. Mieczysława Radwana
w Ostrowcu Świętokrzyskim
→ ODS „Malwa” w Ostrowcu Świętokrzyskim

7 września

os. Stawki 45, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
t 694 834 511 lub 505 444 874↗ https://www.facebook.com/centrum.ostrowiec

Ci, co Ostrowiec budowali
– rzecz o architektach,
budowniczych, urbanistach
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Program
11.00 otwarcie sesji, powitanie zaproszonych gości
11.15-11.45 Działalność architektoniczna
Stefana Szyllera w Ostrowcu, Agnieszka Barańska

11.45-12.15 Tadeusz Rekwirowicz – architekt i budowniczy, Waldemar R. Brociek
12.15-12.40 przerwa kawowa
12.45-13.15 Bracia Józef i Edmund Reńscy – życie i działalność, Monika M.
Bryła-Mazurkiewicz
13.15-13.45 prezentacja Ostrowieckie perły architektury i ich twórcy
13.45-14.00 podsumowanie i zamknięcie
sesji
Miejsce: sala konferencyjna ODS „Malwa” w Ostrowcu
Świętokrzyskim na os. Stawki 45

świętokrzyskie

EDD

11.00-14.00 Centrum Krajoznawczo-Historyczne zaprasza na sesję popularnonaukową poświęconą architektom, budowniczym i urbanistom, którzy działali
w Ostrowcu. Efekty ich pracy w postaci
pojedynczych obiektów, a nieraz i całych
zaprojektowanych przestrzeni (osiedli czy
parków), możemy podziwiać do dziś.

seminarium / sesja naukowa
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OSTROWIEC ŚW.

OSTROWIEC ŚW.

7 września

Ludzie z ostrowieckiego
świecznika. Rządzący miastem
w latach 1918-2018

7 września

10.00 zapraszamy na spotkanie z członkiniami Sekcji Rękodzieła Artystycznego
UTW w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W trakcie wydarzenia seniorzy należący do
sekcji opowiedzą o swojej pasji artystycznej i o jej wpływie na aktywność w życiu
codziennym.
7-30 września wystawa prac rękodzielnictwa artystycznego. Wstęp wolny w godzinach pracy biblioteki.

spotkanie, wystawa

18.00 wernisaż wystawy Ludzie z ostrowieckiego świecznika. Rządzący miastem w latach 1918-2018 połączony z pre-

miasta. Wybudowanie nowego zakładu
przyciągnęło do Ostrowca nowych mieszkańców, dla których należało wybudować

lekcją dr. Tomasza Karbowniczka.

nowe domy, szkoły, zapewnić im dostęp do
kultury, stworzyć miejsca pracy dla kobiet.
Kolejni prezydenci zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie, musieli borykać się z tymi problemami.
Pokazując sylwetki burmistrzów i prezydentów Ostrowca w latach 1918-2018, unaoczniamy, jaki wpływ miały ich działania
na historię Ostrowca Świętokrzyskiego,
w jaki sposób ich losy splatały się z dziejami miasta.

Wystawa ukazuje proces rozwoju Ostrowca
Świętokrzyskiego po odzyskaniu niepodległości oraz działania burmistrzów i prezydentów mające wpływ na historię miasta.
Ostrowiec został założony pod koniec XVI
wieku. Dynamiczny rozwój miasta nastąpił po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku. W okresie międzywojennym ludność
Ostrowca wzrosła dwukrotnie. Wpłynęły
na to jego rozwój gospodarczy i poszerzenie granic. Przyłączenie Huty Klimkiewiczów zmieniło strukturę demograficzną

Miejsce: Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim

EDD

Organizator:
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→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach –

Organizator:

Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim

→ Punkt Informacji Turystycznej – Miejskie Centrum Kultury

os. Ogrody 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

al. 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

t 41 262 70 31 @ ostrowiec@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl

t 609 222 800 @ informacja@ostrowiec.travel ↗ www.ostrowiec.travel

świętokrzyskie

Z pasją przez życie

wystawa, prelekcja
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PIŃCZÓW

PACANÓW

13-14 września

Jak historia powstania
Przygód Koziołka Matołka
wg Mariana Walentynowicza
i Kornela Makuszyńskiego
wpłynęła na przestrzeń Świata
Bajki w ECB

EDD

9.00-17.00 odwiedzający Centrum Bajki
będą mogli dowiedzieć się, Jak historia
powstania „Przygód Koziołka Matołka”
wg Mariana Walentynowicza i Kornela
Makuszyńskiego wpłynęła na przestrzeń
Świata Bajki w ECB.
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wystawa, zwiedzanie

Przewodnicy przebrani za bajkowe postaci podczas oprowadzania gości po wystawie Bajkowy Świat będą przybliżać historię
bohaterów książek Mariana Walentynowicza i Kornela Makuszyńskiego.

Pińczów w przedsionku
niepodległości
Muzeum Regionalne w Pińczowie zaprasza na wspólne odkrywanie przeszłości
miasta ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki odradzającej się państwowości
i samorządności.
Program wydarzenia:
� wystawa archiwalnych fotografii i prezentacja pińczowskich legionistów
� Tworzenie administracji rządowej i samorządowej po I wojnie światowej
– wykład
� wycieczka szlakiem pomników naszej
niepodległości

wystawa, wykład,
wycieczka

Większa część przedsięwzięcia odbędzie
się w budynku Muzeum Regionalnego
w Pińczowie. Jest to obiekt pamiętający
nie tylko wielowiekową historię miasta, ale
także służący odradzającej się państwowości i samorządności; to tutaj umieszczono
ważne urzędy i instytucje. Muzeum ma bogate zbiory fotografii i dokumentów zaświadczających o tamtym okresie dziejów
miasta i o ludziach, którzy o naszą wolność
i niepodległość walczyli i zabiegali. Warto też przejść szlakiem pomników naszej
niepodległości.

Organizator:

Organizator:

→ Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

→ Muzeum Regionalne w Pińczowie

ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

ul. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów

t 41 376 50 79 @ rezerwacja@pacanow.eu ↗ www.centrumbajki.pl

t 413572472 w. 103 @ mrpinczow@wp.p ↗ www.muzeumpinczow.pl.

świętokrzyskie

15 września
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SANDOMIERZ

RAKÓW

11 września

Śladami legend i dawnych
historii Ziemi Rakowskiej

gra miejska / terenowa /
questing

10 września

Regionalny strój ludowy

wystawa , wykład

8.50-9.00 zbiórka uczestników – Raków –
Plac Wolności (przy fontannie).
9.00-12.00 zabawa questowa pt. Śladami legend i dawnych historii ziemi
rakowskiej.
12.00-13.00 zabawa questowa Ariańskim
Szlakiem.
13.00-14.30 zabawa questowa Zabytki
i miejsca pamięci ziemi rakowskiej.
14.30-15.00 wręczenie pamiątkowych gadżetów związanych z EDD uczestnikom
działań; dodatkowo wśród uczestników,
którzy prawidłowo rozwiążą questy, rozlosujemy drobne upominki.

9.00 wykład Iwony Łukawskiej, kustosz
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.
7 września – 11 października wystawa
pt. Regionalny strój ludowy w czytelni.
Wstęp wolny w godzinach pracy biblioteki (9.00-16.00).

Organizator:
Filia w Sandomierzu
ul. Sokolnickiego 4 i 6, 27-600 Sandomierz

EDD

t 15 832 23 36 @ sandomierz@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl
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Organizator:

WSPÓŁORGANIZATOR:

→ Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie

→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Łagowska 25, 26-035 Raków

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

t 600 330 476

t 15 832 22 65 @ sekretariat@zamek-sandomierz.pl ↗ www.zamek-sandomierz.pl

świętokrzyskie

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach –
Miejsce: Raków, Plac Wolności (rynek w Rakowie)
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SANDOMIERZ

SANDOMIERZ

15 września

Dwie drogi powstania
kolekcji Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu

8 września

wykład, zwiedzanie

13.30-16.30 zapraszamy na dzień otwarty, podczas którego będziemy się starali scharakteryzować Dwie drogi powstania kolekcji Muzeum Diecezjalnego
w Sandomierzu.

Splot polsko-żydowski.
Wspólna droga
ku niepodległości

16.00-16.45 wykład Splot polsko-żydowski.
Wspólna droga ku niepodległości.
16.45-17.15 prezentacja judaików ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

wykład, prezentacja

sandomierskiej, budowania struktur niepodległego państwa, a także formowania
żydowskich partii politycznych w latach 20.
będą tematem spotkania Splot polsko-żydowski. Wspólna droga ku niepodległości.
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Organizator:

Organizator:

→ Muzeum Diecezjalne Dom Długosza w Sandomierzu

→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Jana Długosza 9, 27-600 Sandomierz

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

t 158332670 @ muzeumdiec@sandomierz.opoka.org.pl ↗ www.domdlugosza.sandomierz.org

t 15 832 22 65 @ sekretariat@zamek-sandomierz.pl ↗ www.zamek-sandomierz.pl

świętokrzyskie

EDD

Rozważania na temat historii stosunków polsko-żydowskich na ziemi

39

Spacer poprowadzi archeolog, dyrektor
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
dr Dominik Kacper Płaza wraz z Dariuszem Czerwińskim, przewodnikiem PTTK
w Sandomierzu.
Trasa wycieczki obejmuje: Zamek Królewski w Sandomierzu, Wąwóz Królowej Jadwigi (ul. Tadeusza Króla), koszary (ul. Mickiewicza), bank (ul. T. Kościuszki), Dworek
Patkowskiego (ul. Żeromskiego), dawny
budynek Polmin (stare miasto).

SANDOMIERZ

SANDOMIERZ

Miejsce zbiórki: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
ul. Zamkowa 12

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

7 września

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 832 22 65 @ sekretariat@zamek-sandomierz.pl ↗ www.zamek-sandomierz.pl

Spacer po Sandomierzu
lat 20. XX wieku, czyli co
pozostało po stolicy Centralnego
Okręgu Przemysłowego?
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Podczas spaceru poświęcimy uwagę architekturze użytkowej powstałej w okresie
II RP w Sandomierzu. Miasto bowiem miało być stolicą Centralnego Okręgu Przemysłowego – z przemyślaną, atrakcyjną infrastrukturą, funkcjonalną i przyjazną dla
mieszkańców.

Niestety wybuch wojny przekreślił szanse
na zmiany, które mogły zajść w mieście.
Proponowana wycieczka pozwoli w inny
niż tradycyjny sposób spojrzeć na Sandomierz. Pójdziemy nie ścieżką królów i zabytków gotyckich, ale z planem miasta
w ręku, który będzie nawiązywał do planów z lat 30. Zobaczymy budowle wzniesione w dwudziestoleciu międzywojennym
oraz te, które pozostały z czasów COP.

świętokrzyskie

EDD

11.00-15.00 zapraszamy na spacer po
Sandomierzu szlakiem architektury
modernistycznej.

wycieczka
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SECEMIN

SOLEC-ZDRÓJ

14-15 września

14 września

Wycieczka do miasta Secemina

15.00 zapraszamy na spotkanie edukacyjne, podczas którego wygłoszony zostanie
referat o historii regionu ze szczególnym
uwzględnieniem okresu walk niepodległościowych. Spotkanie to będzie jednocześnie wernisażem przygotowanej wystawy,
któremu będzie towarzyszyć koncert pieśni patriotycznych.

Historia nitką pisana
prelekcja, wystawa, koncert

wykład, prezentacja
multimedialna, warsztaty,
wystawa

10.00-13.00 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ zaprasza na wydarzenie edukacyjne, w ramach którego odbędą się: wykład Kształtowanie się granic
II Rzeczypospolitej, gra edukacyjna Pokój zagadek – polegająca na szukaniu elementów mapy II Rzeczypospolitej, a na koniec – warsztaty rękodzielnicze, podczas
których uczestnicy, stosując różne techniki,
własnoręcznie uszyją patchworkową mapę
przedstawiającą Polskę dziś i 100 lat temu.

Wstęp wolny, grupy powyżej 10 osób prosimy o wcześniejsze zapisy na adres e-mail: krzysztofslaw@wp.pl. lub

Miejsce: Galeria Stary Kufer, ul. Kościuszki 24
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Organizatorzy:

Organizatorzy:

→ Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Secemin

→ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ

→ Muzeum Wsi Polskiej w Seceminie

ul. Kościuszki 19, 28-131 Solec-Zdrój

ul. Kolejowa 9, 29-145 Secemin

t 604929654 @ stowsolec@go2.pl

t 608 445 979 @ krzysztofslaw@wp.pl

→ Gminne Centrum Kulturalne w Solcu-Zdroju

świętokrzyskie

EDD

zgłoszenie telefoniczne: 608 445 979.
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STASZÓW

STARACHOWICE

11 września

Pałace i dworki Ziemi
Staszowskiej jako ostoja
polskości

9 września

X Festyn Historyczny
„Od Prasłowian do Polaków”

9.00-13.00 festyn historyczny Od Prasłowian do Polaków to impreza plenerowa
o charakterze edukacyjnym, odbywająca
się na terenie muzealnego Archeoparku.

wykład, wystawa

festyn

10.00-12.00 w programie wydarzenia m.in.
wprowadzenie w tematykę EDD, wykład
regionalisty Zbigniewa Zybały pt. Pałace
i dworki Ziemi Staszowskiej jako ostoja
polskości, wystawa publikacji Ziemia Staszowska w literaturze.
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Podczas wydarzenia prezentowane są stoiska warsztatowe oraz narracje wprowadzające w temat kolejnej edycji festynu.

zapisy pod nr tel. 15 864 25 11.

Organizator:

Organizator:

→ Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach –

im. Jana Pazdura w Starachowicach
t 783 730 094, 41 275 40 83 @ mpt@ekomuzeum.pl ↗ www.ekomuzeum.pl

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Staszowie (sala konferencyjna), ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów

Filia w Staszowie
t tel. 15 864 25 11 @ staszow@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl

świętokrzyskie

EDD

Wstęp wolny, w celach organizacyjnych wcześniejsze
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ŚWIĘTY KRZYŻ

SUCHEDNIÓW

7 września

10.00-15.00 sesja naukowa pt. Takie same
dla wszystkich? – znaczenie przedmiotów w postrzeganiu i kształtowaniu tożsamości narodowej i lokalnej. W programie osiem referatów i dyskusja; podczas
sesji zostanie zapewniony serwis kawowy
dla prelegentów i gości.
Miejsce: Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” sala
kinowa, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

seminarium /
sesja naukowa

7 września

Dzieje oblężenia – w dwusetną
rocznicę kasaty klasztoru
opactwa benedyktynów na
Łysej Górze

11.00-16.00 zapraszamy do zwiedzania
klasztoru ze szczególnym uwzględnieniem
wystawy Dzieje oblężenia – w dwusetną
rocznicę kasaty klasztoru opactwa benedyktynów na Łysej Górze, 1819-2019. Autorem scenariusza wystawy, tekstów, wyboru cytatów i opracowania graficznego jest
dr Czesław Hadamik.

EDD

Organizatorzy:
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zwiedzanie, wystawa

Organizator:

→ Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej

→ Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna POD PRĄD

Święty Krzyż 1, 26-004 Bieliny, gm. Nowa Słupia

ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów

t 41 317 70 21 @ infoswkrzyz@gmail.com

t 508 140 266, 601 245 146 @ mediateka@suchedniow.pl

→ Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

świętokrzyskie

Takie same dla wszystkich? –
znaczenie przedmiotów
w postrzeganiu i kształtowaniu
tożsamości narodowej
i lokalnej
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Organizatorzy:
→ Opactwo Cystersów w Wąchocku
ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock
↗ www.wachock.cystersi.pl
→ Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
t 783-730-094, 41 275-40-83 @ mpt@ekomuzeum.pl ↗ www.ekomuzeum.pl

WĄCHOCK

WĄCHOCK

13-15 września

VII Festyn historyczny
„Mnisi i Hutnicy”

festyn

9.00-9.30, 11.30-12.00 zwiedzanie Opactwa w Wąchocku.
9.45-10.15, 12.45-13.15 inscenizacja tradycji zakonnych.
10.15-11.30, 13.15-14.00 prezentacja rzemiosł dawnych – stoiska warsztatowe
związane z działalnością mnichów i hutników oraz rzemiosłami nawiązującymi do
tegorocznego hasła EDD Polski splot.

7.30 msza św. trydencka w tradycyjnym
rycie rzymskim.

świętokrzyskie

15 września / niedziela

EDD

13-14 września / piątek-sobota
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WŁOSZCZOWA

ogólnopolski konkurs ﬁlmowy / nid.pl
informacje o konkursie na stronie
www.zabytkomania.pl

Włoszczowa w pierwszych
latach niepodległości

10.00 w ramach 27. edycji EDD, odbywających się pod hasłem Polski splot, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia we Włoszczowie zaprasza
uczniów szkół z terenu powiatu włoszczowskiego na prelekcję z pokazem multimedialnym Włoszczowa w pierwszych latach niepodległości.

wystawa, prelekcja,
pokaz

droga

do wolności
na twoje zgłoszenie cz
ekamy
do 31 października 2019
roku
świętokrzyskie

13 września

organizator:

EDD

→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach –
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Filia we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa
t 41 394 32 39 @ wloszczowa@pbw.kielce.pl ↗ www.pbw.kielce.pl
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022
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EDD

świętokrzyskie
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KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI:
→ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego –
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Laury Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla
organizatorów wydarzeń w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa 2018 w woj. świętokrzyskim

Wiesława Jagodzka-Hadamik t 41 3416903 @ wieslawa.jagodzka-hadamik@sejmik.kielce.pl
TEKSTY:

Podczas gali 7 grudnia br. w Warszawie

które zorganizowało sesję naukową

FOTOGRAFIE:

wręczone zostały wyróżnienia dla or-

„W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie

→ ze zbiorów organizatorów EDD

ganizatorów najciekawszych wydarzeń

i człowiekowi – księża ostrowieckich pa-

NA OKŁADCE:

promujących dziedzictwo kulturowe

rafii rzymskokatolickich”.

→ ze zbiorów: Muzeum Wsi Polskiej w Seceminie, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,

w ramach 26. edycji EDD Niepodległa dla

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach,
Muzeum Regionalnego w Pińczowie
PROJEKT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ EDD:
→ Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo / Printscreen
SKŁAD I ŁAMANIE:
→ Grażyna Kasprzak
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programach.
© wszelkie prawa zastrzeżone
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
ISBN 978-83-66160-23-1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kielce 2019

4. Gminne Centrum Kultury w Solcu

wszystkich.

Zdroju, które zorganizowało wycieczkę

Wyróżnienie w województwie świętokrzy-

rowerową w gminie Solec-Zdrój szla-

skim otrzymali:

kiem miejsc pamięci Polaków uczestni-

1. Stowarzyszenie „Grupa Inicjatywa Pod

czących w powstaniach zbrojnych prze-

Prąd” w Suchedniowie za organizację

ciwko zaborcom oraz I wojnie światowej.

sesji naukowej poświęconej aspektom

5. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Se-

walki o niepodległość na obszarze Sta-

cemin za organizację wydarzenia po-

ropolskiego Okręgu Przemysłowego.

święconego

tematyce

związanej

2. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne

z odzyskaniem niepodległości. W pro-

Solec-Zdrój za wystawę „Przystanek So-

gramie konkurs pieśni patriotycznej

lec-Zdrój” ukazującą zmiany, jakie na-

i niepodległościowej w wykonaniu ze-

stąpiły w Solcu w ciągu ostatnich stu lat.

społów ludowych i młodzieży szkolnej,

3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Mieczysława
Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim,

wystawy plastyczne i fotograficzne.

świętokrzyskie

→ organizatorzy wydarzeń EDD
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EDD

