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miejscowości biorące udział w EDD 2020

Kielce → 4

Chęciny → 5

Chmielnik → 6

Dąbie → 7

Jędrzejów → 8

Kielce → 9-14

Końskie → 15

Nowy Korczyn → 16

Ostrowiec Świętokrzyski → 17-18

Owczary → 19

Raków → 20

Sandomierz → 21-27

Solec Zdrój → 28-29

Staszów → 30

Szewno → 31

Wiązownica-Kolonia → 32-33

Włoszczowa → 34

Wola Morawicka → 35

województwo 

Kielce

Sandomierz

Ostrowiec 

Nowy Korczyn

Chmielnik

Solec-Zdrój

Raków

Szewno

Owczary

Staszów

Wola Morawicka

Wojewódzka 
Inauguracja 
Europejskich 
Dni Dziedzictwa
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Szanowni Państwo,

Przed nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa 
– wspólnej inicjatywy Unii Europejskiej i Rady Europy ma-
jącej na celu promocję lokalnych zabytków, kultury i trady-
cji. Polska aktywnie uczestniczy w obchodach już od 1993 
roku, a grono przyłączających się podmiotów sukcesywnie 
wzrasta. Bogatą ofertę kulturalną oferują instytucje pań-
stwowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje 
pozarządowe czy lokalne stowarzyszenia. Przygotowywane 
wydarzenia z roku na rok cieszą się coraz większą popu-
larnością, czego wyrazem jest rosnąca liczba uczestników.
 W 2020 roku Europejskie Dni Dziedzictwa spędzimy nie-
co inaczej niż w latach poprzednich ze względu na pan-
demię koronawirusa i konieczność dostosowania się do 
nowej rzeczywistości, część wydarzeń została przygoto-
wana formie on-line.
Tegoroczne obchody, podobnie jak i w zeszłym roku, wpi-
sują się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022, upamiętniającego 100. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Hasło przewod-
nie „Moja Droga” koresponduje ze stuleciem Bitwy War-
szawskiej 1920 r., uznawanej za jedną z najważniejszych 
bitew świata. Kierunki naszych dróg wyznaczały myśli na-
szych przodków o wolnej i niepodległej Polsce, którzy nie 
szczędzili krwi i trudów, by nasz kraj powrócił na mapę 
Europy. Polskie Państwo czci tę rocznicę nieprzypadko-
wo, to bardzo ważne wydarzenie, które kształtowało pol-
ską tożsamość, polską mentalność, nasze myślenie, system 
wartości, naszą świadomość historyczną, tożsamościo-
wą, kulturową i państwową. Odzyskując niepodległość 
po 123 latach musieliśmy stanąć do obrony niepodległości 
i zdaliśmy egzamin. Wielkie zwycięstwo Narodu Polskiego 
w starciu cywilizacyjno-ideologicznym było wydarzeniem 
wielowymiarowym.

Okazało się, że potrafiliśmy być razem ponad podziałami, 
aby obrać wspólną drogę ku niepodległości. Przy okazji tak 
znakomitego jubileuszu warto pamiętać, że są to ponad-
czasowe wartości o wielowymiarowym kontekście.
Wydarzenia przygotowane dla Państwa przez organizato-
rów przybliżają losy małych ojczyzn, bohaterów tych ziem 
i ich postaw. Specjalne wykłady, spacery, ekspozycje, słu-
chowiska czy rajdy, umożliwiają świadome współuczest-
nictwo w kulturze w nowej atrakcyjnej formie. Zachęcam 
do zapoznania się z bogatą ofertą i wybraniem swojej drogi 
do Europejskich Dni Dziedzictwa.

Jarosław Sellin
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Wojewódzka inauguracja 
28. edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa

KIELCE

11 września

Organizator:
→ Muzuem Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
t 41 315 41 71 @ mimiolek@mwk.com.pl ↗ https://mwk.com.pl/

inauguracja

16.00 Wojewódzka inauguracja 28. edy-
cji Europejskich Dni Dziedzictwa odbę-
dzie się na dziedzińcu Dworku Laszczy-
ków w Kielcach – oddziału Muzeum Wsi 
Kieleckiej.

W programie m.in.:
wręczenie Świętokrzyskiej Nagrody Muze-
alnej im. Tadeusza Włoszka; 
rozmowy o kulturze i zabytkach;
zwiedzanie Dworku Laszczyków

Nagroda jest przyznawana przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego za wkład 
w dokumentowanie historii regionu, two-
rzenie wystaw, publikacje, osiągnięcia na-
ukowe. Wyróżnieniem, w postaci statuetki, 

w zakresie konserwacji zbiorów honorowa-
ne będą instytucje muzealne.

Tadeusz Włoszek był inicjatorem, twórcą 
i kustoszem kieleckiego oddziału Muzeum 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
które było zaczątkiem Muzeum Świętokrzy-
skiego, przekształconego później w Mu-
zeum Narodowe w Kielcach. Z inicjatywy 
Tadeusza Włoszka w okresie międzywo-
jennym w muzeum utworzono m.in. działy 
geologii, archeologii, etnografii,  pracownię 
konserwatorską i fotograficzną. Ustanawia-
jąc Świętokrzyską Nagrodę Muzealną im. 
Tadeusza Włoszka Samorząd Wojewódz-
twa chciał upamiętnić jej patrona – uzna-
wanego za ojca kieleckich muzeów.

Otwarcie wystway „Polaków 
drogi wolności 1863-1989”

CHĘCINY

19-30 września

Organizator:
→ Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie oddział Muzeum Wsi Kieleckiej
→ Fundacja Pomnik Mauzoleum w Michniowie
t 888 901 649 @ jstaszewska@mwk.com.pl 

wystawa

Polaków drogi wolności 1863-1989 to wy-
stawa opowiadająca o losach Polaków, 
mieszkańców wsi, którzy bez wahania 
podjęli walkę o suwerenność, godność 
i tożsamość narodową. Poprzez powsta-
nie styczniowe i odbudowę polskich gra-
nic, przez fronty II wojny światowej i opór 
wobec komunizmu, polska wieś obrała 
drogę do wolności.

Wystawa zostanie otwarta 19 września 2020 r. 
w Parku Etnograficznym w Tokarni. W sce-
nerii małomiasteczkowego ryneczku zo-
staną wyeksponowane plansze, na których 
zaprezentowana będzie droga Polaków do 
wolności. Szeroki zakres chronologiczny 
wystawy pozwala śledzić losy naszego Na-
rodu począwszy od Powstania Styczniowe-
go, a kończąc na wyborach czerwcowych 
w 1989 r. Ukazane są wątki ogólnokrajowe 
i lokalne ze szczególnym uwzględnieniem 

zaangażowania mieszkańców polskich 
wsi, przede wszystkim Kielecczyzny. Wy-
stawa podejmuje problematykę wyboru 
między walką o wolność a zniewoleniem, 
między dobrem a złem, pomiędzy warto-
ściami, a ich brakiem. Obrazuje zmaganie 
się wsi z rusyfikacją, represjami podczas  
II wojny światowej oraz kolektywizacją. Uka-
zuje rozbieżności między wolą kolejnych 
okupantów, a wolą społeczeństwa. Poru-
sza kwestie przywiązania do religii, trady-
cji i obyczajów. Polaków drogi wolności to 
drogi powstańców, partyzantów, Żołnierzy 
Niezłomnych. Polaków drogi wolności to 
drogi wiejskich kobiet opłakujących mę-
żów i synów, to drogi osieroconych dzieci, 
to losy pacyfikowanych wsi, w tym symbo-
licznego – Michniowa.

Miejsce: Park Etnograficzny w Tokarni, ul. Tokarnia 
303, 26-060 Chęciny
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Przegląd Piosenki Klezmerskiej 
im. Leopolda Kozłowskiego - 
Ostatniego Klezmera Galicji

CHMIELNIK

12 września

16.30-18.00 Przegląd Piosenki Klezmer-
skiej im. Leopolda Kozłowskiego – Ostat-
niego Klezmera Galicji.

Będzie to okazja do wysłuchania uczest-
ników Przeglądu oraz do wspólnego po-
śpiewania. Zamiarem organizatorów jest 
przypomnienie twórczości zmarłego 
przed rokiem (12 marca 2019 r.) Artysty, 
który był częstym gościem Chmielnika, 

koncert

Organizator:
→ Ośrodek Edukacyjno – Muzealny ,,Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku
ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik
t 791041664 @ kontakt@swietokrzyskisztetl.pl ↗ http://www.swietokrzyskisztetl.pl
Partner:
→ Chór Antidotum z Kielc

przekazał do naszego muzeum pamiąt-
ki i zawsze dobrze mówił o chmielnickim 
sztetlu. Celem Przeglądu jest także przy-
pomnienie dziejów polskich Żydów i ich 
dróg, które stały się ich udziałem w dzie-
jach Polski w XX w. Organizatorom cho-
dzi także o promocję wyjątkowej muzyki 
klezmerskiej oraz jej wykonawców i twór-
ców, propagowanie sztuki wokalnej i od-
krywanie talentów. 

Impreza plenerowa i wernisaż 
wystawy „Tradycja ludowa jako 
droga ku wolności”

20 września

festyn / biesiada

DĄBIE

We wsi Dąbie, gmina Zawichost znajduje 
się Park Etnograficzny Pod kogutem, po-
wstały w roku 2015 z inicjatywy Fundacji 
Dla Pokoleń. Znajdują się tutaj: kolekcja 
narzędzi i maszyn rolniczych, zabytko-
wa pasieka, kuźnia z okresu międzywoj-
nia, wozówka, izba mieszkalna, wystawy 
ekspozycje stałe.

15:00 uroczyste otwarcie wystawy oraz pre-
lekcja pt.: Tradycja i kultura ludowa – droga 

Polski ku wolności, wystawa archiwalnych 
fotografii Tak się tutaj żyło, ekspozycje rę-
kodzieła i sztuki ludowej. 

Oprócz tego możliwość zwiedzania Parku 
Etnograficznego Pod Kogutem oraz sta-
łych wystaw i ekspozycji związanych z kul-
turą i tradycją chłopską. Degustacja regio-
nalnych potraw.

Organizator:
→ Fundacja Wspierania Inicjatyw społeczno-Edukacyjnych
→ Kultury oraz Ochrony Dziedzictwa Narodowego „Dla Pokoleń”
t 603222163 @ dlapokolen@gmail.com 
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Wystawa fotografii Janusza 
Buczkowskiego „Moja 
fotograficzna droga poprzez 
zabytki Kielecczyzny”

KIELCE

11-12 września

Organizator:
→ Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
t 41 34 00 318 @ dzs@wbp.kielce.pl ↗ http://www.wbp.kielce.pl/

wystawa

Wystawa fotografii Janusza Buczkowskie-
go pt. Moja fotograficzna droga poprzez 
zabytki Kielecczyzny.

Janusz Buczkowski, który jest autorem pla-
nowanej wystawy, to fotograf niezwykle 
wszechstronny, jeden z twórców Kielec-
kiej Szkoły Krajobrazu. Na ekspozycji moż-
na zobaczyć zdjęcia, które w większości nie 
były prezentowane publicznie. Są unikata-
mi i pokazują kilkadziesiąt miejsc regionu 
świętokrzyskiego, w których zachowały się 
zabytkowe budowle, a nieraz tylko ich ruiny 
świadczące o dawnej świetności. Zdjęcia 
z lat 60-tych i 70-tych XX. wieku posiadają 
– oprócz niewątpliwej wartości artystycznej 
– doskonały walor dokumentacyjny, przed-
stawiają bowiem stan zachowania zabyt-
ku przed pięćdziesięciu i sześćdziesięciu 

laty. Prezentowane są fotografie zamków, 
pałaców oraz dawnych obiektów przemy-
słowej Kielecczyzny, m.in. z Baranowa San-
domierskiego, Bodzentyna, Ćmielowa, Iłży, 
Maleńca, Nowej Słupi, Ossolina, Sandomie-
rza, Samsonowa, Wąchocka i Wiślicy. Na wy-
stawie znajdzie się również plansza, a na 
niej kilka słów od autora zdjęć, który opi-
sze swoją fotograficzną drogę poprzez za-
bytki Kielecczyzny.

Moja droga– hasło tegorocznych obcho-
dów Europejskich Dni Dziedzictwa – wiąże 
się zarówno z częścią historii pracy twór-
czej znanego fotografa, jak również szla-
kiem prowadzącym drogami Kielecczyzny 
poprzez stare, nieraz zapomniane zabytki 
naszego regionu zatrzymane w kadrze kil-
kadziesiąt lat temu.

„100-lecie Bitwy Warszawskiej 
zwanej Cudem nad Wisłą”

JĘDRZEJÓW

18 września

100-lecie Bitwy Warszawskiej, zwanej 
Cudem nad Wisłą – pokaz multimedial-
ny połączony z projekcją filmu dokumen-
talnego. Gra edukacyjna Znaj Znak.

Bitwa Warszawska – nazywana Cudem 
nad Wisłą – bitwa stoczona w dniach 13–25 

projekcja / prezentacja

Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie
t 41 386 37 35 @ jedrzejow@pbw.kielce.pl

sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej. Zadecydowała o zachowaniu 
niepodległości przez Polskę i przekreśli-
ła plany rozprzestrzenienia komunizmu 
na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara 
D’Abernon była to 18 z przełomowych bi-
tew w historii świata.
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„Moja droga — etnografia”. 
Życie i dzieło Bronisława 
Malinowskiego (1884-1942)

10.00 Wystawa plenerowa będzie pre-
zentować biografię oraz drogę zawodo-
wą jednego z najwybitniejszych polskich 
etnografów i antropologów społecznych, 
którego naukowe dziedzictwo weszło 
w skład światowego kanonu nauk ent-
nologicznych i socjologicznych.

Wystawa plenerowa będzie prezentować 
biografię oraz drogę zawodową jednego 
z najwybitniejszych polskich etnografów 

wystawa

i antropologów społecznych, którego na-
ukowe dziedzictwo weszło w skład świa-
towego kanonu nauk entnologicznych 
i socjologicznych. Przedstawimy jego fa-
scynujące naukowe wędrówki po świecie, 
w tym min. po wyspach południowego Pa-
cyfiku, Australii i Oceanii, gdzie przez wiele 
lat prowadził swoje badania. Wystawa bę-
dzie prezentowana na dziedzińcu Dworku 
Laszczyków w Kielcach.

KIELCE

Organizator:
→ Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce
t 41 315 41 71 @ mimiolek@mwk.com.pl ↗ https://mwk.com.pl/

12-30 września

Dzień otwarty Filharmonii 
Świętokrzyskiej

DZIEŃ OTWARTY FILHARMONII ŚWIĘ-
TOKRZYSKIEJ to okazja do poznania hi-
storii Orkiestry Symfonicznej w Kielcach 
i jej długiej drogi do pozyskania własnej 
siedziby.

Podczas dnia otwartego Filharmonii 
Świętokrzyskiej zapoznamy uczestników 

zwiedzanie

z historią powstania Orkiestry Symfonicz-
nej w Kielcach sięgającą roku 1920, której 
członkowie zostali wyłonieni z Orkiestry 
Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kiel-
cach. Uchylimy rąbka tajemnicy o pracy dy-
rygenta, muzyka orkiestrowego i orkiestry 
symfonicznej.

KIELCE

Organizator:
→ Filharmonia Świętokrzyska
t 609 00 99 11 @ iwona.musik@filharmonia.kielce.pl ↗ http://www.filharmonia.kielce.pl/

12 września
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Wirtualny spacer po zabytkowej 
kamienicy Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach

10.00 Wirtualny spacer po siedzibie Te-
atru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
jest sposobem na utrwalenie zabytko-
wych przestrzeni budynku, który wkrót-
ce przejdzie generalny remont. Za pośred-
nictwem Internetu pokażemy widzom na 
co dzień niedostępne dla nich miejsca.

Za pośrednictwem Internetu zaprezentu-
jemy widzom wnętrza zabytkowej kamie-
nicy przy Sienkiewicza 32, która od 140 lat 

KIELCE

19-20 września

Organizator:
→ Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
t 505 124 211 @ paulina.drozdowska@teatrzeromskiego.pl ↗ http://teatrzeromskiego.pl/

wycieczka / spacer

jest siedzibą kieleckiej sceny dramatycznej. 
W sezonie artystycznym 2020/2021 zespół 
na kilka lat opuści teatr ze względu na re-
mont budynku. W związku z tym przygoto-
waliśmy wirtualny spacer, dzięki któremu 
utrwalimy na nośniku pamięci, to co już za 
chwilę przejdzie przemianę. Zapraszamy 
widzów do wirtualnego zwiedzania, spa-
cer obejmie, m.in. garderoby, hotelik, po-
mieszczenia administracyjne, kostiumerię 
oraz pracownie rzemieślnicze.

Będzin

Pokaz filmu „Europejski architekt 
Bohuslav Fuchs” projekcja / prezentacja

KIELCE

12-20 września

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Pił-
sudskiego to architektoniczny skarb 
i zabytek, który został oddany do użyt-
ku mieszkańcom Kielc w 1935 roku dzię-
ki staraniom Stowarzyszenia Dom Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Kielcach. Projekt gmachu 
zamówiono u architekta Edgara Aleksan-
dra Norwertha.

20 września | niedziela

16.30 Pokaz filmu Europejski architekt Bo-
huslav Fuchs w reż. Pavla Jiraska.

Bohuslav Fuchs to jeden z najbardziej zna-
nych za granicą czeskich architektów XX w. 
Architekt, urbanista, teoretyk, artysta pla-
styk i nauczyciel, nierozerwalnie związa-
ny z modernizmem w Brnie, swoją karierę 

rozpoczął studiami na ASP w Pradze. Stu-
diował pod kierownictwem Jana Kotěry, 
w którego pracowni został później zatrud-
niony. W roku 1922 Fuchs osiadł na stałe 
w Brnie. W latach 1938-1958 był wykładow-
cą na szkołach wyższych w Brnie i Zlínie, 
gdzie wychował kolejne pokolenie cze-
skich architektów. Członek wielu między-
narodowych organizacji zrzeszających ar-
chitektów, m.in. członek honorowy RIBA 
w Londynie i stały delegat CIAM. Jego pro-
jekty stanowiły kamienie milowe w rozwo-
ju czechosłowackiej architektury i do dziś 
są doskonałymi przykładami tego, jak mo-
dernistyczna architektura pracuje z prze-
strzenią i materią. Niektóre budynki autor-
stwa Bohuslava Fuchsa (hotel Avion czy 
pawilon miasta Brna) do dziś stanowią wi-
zytówkę Brna.

Miejsce: WDK, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2

Organizator:
→ Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
t 782820840 @ mjanaszek@wdk-kielce.pl ↗ https://www.wdk-kielce.pl
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Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich
t 41 372 34 64 @ katarzyna.kucharska@pbw.kielce.pl ↗ https://www.pbw.kielce.pl/

Będzin

Końskie — droga przez historię wystawa

KOŃSKIE

14-30 września

Wystawa zostanie zorganizowana w po-
mieszczeniach czytelni oraz wypożyczal-
ni. Do wystawy opracowany zostanie po-
kaz multimedialny. Będzie dostępna do 
końca września 2020 roku.

W ramach tegorocznych obchodów EDD 
przybliżymy ważne i ciekawe wydarzenia 
z historii naszego miasta oraz związanych 
z nim ludzi, których wkład w rozwój Koń-
skich pozostawił trwały i znaczący ślad.

Europejskie Dni Dziedzictwa - 
wykłady w Kielcach  
i Oblęgorku

12.00 Drogi artystyczne — drogi przyjaźni

Wykład w Dawnym Pałacu Biskupów Kra-
kowskich w Kielcach: Z ziemi włoskiej do 
Polski. Włoscy artyści w regionie święto-
krzyskim. Wykład będzie opowieścią jak 
artyści pochodzący z Włoch, a tworzący na 
terenie naszego regionu adaptowali wzorce 
włoskie i gdzie szukali inspiracji.

Wykład w Pałacyku Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku:

KIELCE

19-20 września

Organizator:
→ Muzeum Narodowe w Kielcach
t 666647066 @ i.lazarczyk@mnki.pl ↗ https://mnki.pl/pl/home

wykład / prelekcja

Spotkanie będzie opowieścią o przyjaźni 
Henryka Sienkiewicza z Henrykiem Siemi-
radzkim, wspólnym zainteresowaniu an-
tykiem oraz wzajemnym przenikaniu się 
twórczości. Malarz był przewodnikiem Sien-
kiewicza po Wiecznym Mieście, pokazu-
jąc mu m.in. kapliczkę Quo vadis. Głośnym 
echem odbił się konflikt artystów związa-
ny z posądzeniami o plagiat – obraz Dir-
ce chrześcijańska i powieść Quo vadis są 
bowiem realizacją niemal tego samego 
tematu.
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Drogą Jana Długosza 
w Nowym Korczynie

15.00-18.00 Zbiórka uczestników na Po-
dzamczu, opowiadanie przewodnika z PIT 
w Nowym Korczynie o zamku i pobycie 
Jana Długosza w Nowym Korczynie.

Zwiedzanie rynku, kościoła pw. Świętej Trój-
cy i pw. Św. Stanisława w Nowym Korczynie, 

NOWY KORCZYN

12 września

Organizator:
→ Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie
→ Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie
→ UMiG w Nowym Korczynie
t 413771126 @ gok_nkorczyn@interia.pl

wycieczka / spacer

zwiedzanie Domu Jana Długosza, w tym: 
zabytkowych piwnic oraz wysłuchanie 
opowieści o szkole, do której uczęszczał 
kronikarz.

Wykład monograficzny  
z prezentacją

17.00-18.30 Wykład dra Tadeusza Bana-
szka pt. Jednostki obrony terytorialnej 
w Ostrowcu 1966-1979.

Wykład jest realizowany w ramach cyklu 
spotkań historycznych pt. Ciebie jedną ko-
cham… – czyli historycznym szlakiem przez 

11 września

wykład / prelekcja

Świętokrzyskie (VII edycja), które współ-
finansuje Województwo Świętokrzyskie.

Wygłosi go dr Tadeusz Banaszek, historyk 
specjalizujący się w dziejach obronności.

Miejsce: os. Stawki 45 Ostrowiec Świętokrzyski

OSTROWIEC ŚW.

Organizator:
→ Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.
t 694834511 @ gesta.uh@wp.pl 
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Wykład monograficzny „Historia 
Kolonii Inwalidzkiej”

17.00-18.30 Wykład monograficzny z pre-
zentacją Historia Kolonii Inwalidzkie”.

Wykład monograficzny z prezentacją Hi-
storia Kolonii Inwalidzkiej realizowany 
w ramach cyklu spotkań historycznych 

18 września

wykład / prelekcja

Ciebie Jedną kocham…- czyli historycz-
nym szlakiem przez Świętokrzyskie (VII 
edycja) współfinansowanych przez Woje-
wództwo Świętokrzyskie. Wygłosi go re-
gionalistka Jadwiga Banasik.

OSTROWIEC ŚW.

Organizator:
→ Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.
t 694834511 @ gesta.uh@wp.pl 

Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju
t 41 378 39 27 @ agnieszka.jasinska@pbw.kielce.pl
↗ https://www.pbw.kielce.pl

Będzin

„Pieszo lub rowerem przez  
Ponidzie — szlaki turystyczne  
i ścieżki przyrodnicze Ponidzia” wystawa

OWCZARY

12 września

11.00 Wystawa ma przybliżyć czytelni-
kom bogactwo atrakcji i dziedzictwa kul-
turowego regionu Ponidzia z uwzględ-
nieniem ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych.

Wystawa będzie składała się z trzech czę-
ści. Przybliży odpowiednio: Green Velo 

Wschodni Szlak Rowerowy, fragment 
szlaku Green Velo przebiegający przez 
województwo świętokrzyskie, dziedzic-
two kulturowe i przyrodnicze oraz szlaki 
turystyczne i ścieżki rowerowe Ponidziań-
skiego Parku Krajobrazowego.
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Organizator:
→ Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie
t 600330476 @ sobiegrajka@poczta.onet.pl↗ https://rakow.pl/
Partner:
→ Gmina Raków

Będzin

„Droga do wolności” - EDD 2020 
w Rakowie

gawęda / opowieść, konkurs, 
spektakl

RAKÓW

11 września-16 października

10.00 Wydarzenie kulturalne Droga do 
wolności – EDD 2020 w Rakowie ma na 
celu wzbogacenie wiedzy uczestników, 
szczególnie młodego pokolenia z wszel-
kimi działaniami i postaciami historycz-
nymi, niezwykle ważnymi dla naszego 
kraju.

Wydarzenie kulturalne składa się z dwóch 
działań. Pierwszym jest „Droga do wolno-
ści” Opowieść o niezwykłych i dzielnych 
Polakach. Działanie oparte jest na przed-
stawieniu, szczególnie dzieciom i młodzie-
ży ilustrowanej opowieści o znanych i ce-
nionych Polakach w innowacyjnej formie 

japońskiego teatru kamishibai. Poprzez hi-
storyczną opowieść wzbogaconą ilustra-
cjami uczestnicy wydarzenia będą mogli 
wzbogacić swoją wiedzę o najważniejszych 
postaciach zapisanych na kartach histo-
rii Polski.

Drugim działaniem jest konkurs plastycz-
ny dla dzieci i młodzieży pt. „Zaślubiny pol-
ski z morzem – 100 rocznica wydarzenia 
historycznego”.

Z przygotowanego spektaklu opracowany 
zostanie film, który zostanie zamieszczony 
na stronie www.rakow.pl

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 698637318 @ a.boron@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Będzin

Bierz książki i w drogę!  
Świętokrzyski szlak literacki zajęcia edukacyjne

SANDOMIERZ

12-20 września

10.00-16.00 W czasie Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2020 organizowanych pod 
wspólnym hasłem Moja Droga sando-
mierskie Muzeum oferuje bezpłatne lek-
cje muzealne dla grup szkolnych pod 
hasłem: Bierz książki i w drogę! Święto-
krzyski szlak literacki.

W przypadku utrudnień w organizacji spo-
tkań lekcje będą dostępne za pośrednic-
twem muzealnego kanału YouTube.
Podczas lekcji „Bierz książki i w drogę! Świę-
tokrzyski szlak literacki” uczniowie szcze-
gółowo prześledzą szlak literacki biegnący 
przez teren województwa świętokrzyskie-
go. Poznają sylwetki i charakter twórczo-
ści związanych z nim pisarzy, szczególnie 
tych pochodzących i tworzących na Ziemi 
Sandomierskiej (m. in. Witolda Gombrowi-
cza, Stanisława Młodożeńca, Wincentego 

Burka, Brunona Jasieńskiego czy Jarosła-
wa Iwaszkiewicza).

Lekcja będzie zawierać również opis krajo-
znawczy regionu, pozwalający uczestnikom 
stworzenie swoistej mapy literackiej regio-
nu podczas zajęć warsztatowych.

Zajęcia dedykowane są uczniom szkół pod-
stawowych oraz ponadpodstawowych i zo-
stały przygotowane w oparciu o muzealne 
ekspozycje i posiadane zbiory. Prowadzo-
ne będą przez pracowników Działu Eduka-
cyjnego we współpracy z Działem Literatu-
ry Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Udział w lekcjach jest bezpłatny, obowiązuje 
wcześniejsze zgłoszenie z uzgodnieniem terminu 
i godziny zajęć (w czasie otwarcia Muzeum). Czas 
trwania lekcji – 1 h



22 23

ED
D

św
ię
to
kr
zy
sk
ie

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 644 5757 @ b.wodz@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Będzin

Wystawa jednego obiektu: Por-
tret Bronisława Piłsudskiego wystawa

SANDOMIERZ

12-20 września

10.00-18.00 Barwna droga życia Boroni-
sława Piłsudskiego z muzealnictwem 
w tle. Wydarzenie będzie prezentacją Por-
tretu Bronisława Piłsudskiego wykona-
nego w 1938 roku przez Felicjana Szczę-
snego Kowarskiego z towarzyszącym mu 
komentarzem słownym. Wystawa jed-
nego obiektu odbędzie się w terminie 12-
20 września 2020 r. w siedzibie Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.

W tym samym czasie, w dniach 12-20 wrze-
śnia, na stronie internetowej Muzeum 

zostanie zamieszczony materiał dotyczący 
wydarzenia: reprodukcja wizerunku Broni-
sława Piłsudskiego oraz opis Jego niezwy-
kłej Drogi, którą odbył jako polski zesłaniec 
odbywający katorgę na Sachalinie i wybit-
ny naukowiec – antropolog i etnograf zaj-
mujący się ludami i kulturami Dalekiego 
Wschodu, głównie ludem Ajnów. Broni-
sław Piłsudski to jeden z wielkich bohate-
rów naszej historii, mniej znany od swojego 
młodszego brata Józefa, ale Jego burzliwe 
losy i Droga do Niepodległej, ze wszech 
miar zasługują na pamięć.

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 644 5757 @ e.kownacka@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Będzin

Sandomierski spacer po literackich 
śladach Jarosława Iwaszkiewicza wycieczka / spacer

SANDOMIERZ

12 września

11.00-15.00 Wycieczka piesza po Sando-
mierzu śladami pisarza Jarosława Iwasz-
kiewicza połączona z elementami gry 
miejskiej i warsztatami. W razie ograni-
czeń organizacyjnych związanych z bez-
pieczeństwem uczestników wydarzenie 
może przybrać wirtualny charakter.

Pisarz, którego ślady wytyczać będą szlak 
spaceru literackiego jest szczególnie zwią-
zany z Sandomierzem.
Jarosław Iwaszkiewicz (1894-1980) przyjeż-
dżał do Królewskiego Miasta wielokrotnie 
w latach 1921 – 1979. Najczęściej odwiedzał 
Sandomierz tuż przed wybuchem II wojny 
światowej, w latach 1936 – 1939. Wynajmo-
wał małe mieszkanko na skarpie staromiej-
skiej przy ulicy Katedralnej. Sandomierz 
w twórczości Iwaszkiewicza jest obecny 
jako tło i miejsce zdarzeń (powieść „Czer-
wone tarcze”) oraz jako miejsce ich powsta-
nia (dramat „Lata w Nohant”, opowiadania: 
„Młyn nad Kamionką”, „Zygfryd”, „Tatarak”, 
wiersze z tomu „Ciemne ścieżki”). Sando-
mierzowi poświęcił stronice „Książki moich 

wspomnień” a także kilka reportaży zebra-
nych w tomie „Podróże do Polski”.
Na ostatnim swoim spotkaniu autorskim 
w naszym mieście, latem 1979 roku powie-
dział: „Moje związki z tym grodem o ty-
siącletniej historii sięgają z górą półwie-
cza. Pierwszy raz wynająłem tu mieszkanie 
w 1936 roku. Potem przez długie lata sta-
rałem się co roku przyjeżdżać do Sando-
mierza i przywiązałem się do tego miasta 
bardzo. Wybrałem je sobie, gdy mało jesz-
cze o nim mówiono, co pochlebia mojej 
dumie. Cały szereg utworów tu napisałem 
w mieszkaniu na Katedralnej, m. in. w cało-
ści Lato w Nohant. O Sandomierzu pierw-
szy raz pisałem w 1922 roku”.

Przed wyruszeniem w drogę odbędzie się 
krótka pogadanka na temat sylwetki i twór-
czości pisarza. Po zakończonym spacerze 
odbędzie się piknik rodzinny i warsztaty 
na Wzgórzu Zamkowym (w razie niepogo-
dy wewnątrz Muzeum) połączone z grami 
zręcznościowymi służącymi integracji i do-
brej zabawie.
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Będzin

Przegląd filmów  
„Świat w obiektywie Stanisława 
Szwarc-Bronikowskiego” projekcja / prezentacja

SANDOMIERZ

19 września

10.00-20.00 Przegląd filmów Świat 
w obiektywie Szwarc-Bronikowskie-
go z okazji 10. rocznicy śmierci Stani-
sława Szwarc-Bronikowskiego – żoł-
nierza AK, wybitnego publicysty, 

reżysera i operatora filmowego, podróż-
nika, wieloletniego współpracownika 
TVP (1960-1995), autora filmów popular-
nonaukowych, laureata licznych nagród 
i odznaczeń państwowych.

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 644 5757 @ i.lukawska@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Postać Stanisława Szwarc-Bronikowskiego 
jest lokalnie szczególnie bliska ze wzglę-
du na sandomierskie korzenie podróżnika, 
jak również bardzo ciekawą drogę życiową, 
nacechowaną ogromną odwagą i bohater-
stwem w walce o wolną Polskę.

W czasie kilkudziesięcioletniej pracy dzien-
nikarskiej i filmowej globtroter odwiedził 
z kamerą wiele dziewiczych zakątków świa-
ta, położonych w Ameryce Południowej, 
Nowej Gwinei, Australii, Oceanii, Afryce, Azji. 
Zrealizował przeszło sto filmów popular-
nonaukowych o tematyce przyrodniczej, 
archeologicznej, etnograficznej, paleonto-
logicznej, geologicznej, ekologicznej, reli-
gioznawczej, do których zredagował rów-
nież teksty. Tematyka filmów i reportaży 
ściśle korelowała z szerokimi zaintereso-
waniami dziennikarza. W swoich dalekich 
wędrówkach, w poszukiwaniach nowego 
spojrzenia na świat, nigdy nie wybierał dróg 
na skróty. Docierał do ostatnich cywiliza-
cji pierwotnych, dokumentował ich życie 
codzienne, wierzenia, obrzędy, zwyczaje, 
śpiew, taniec, muzykę. Zwracał uwagę na 
wszechobecną przyrodę, na swój niepo-
wtarzalny sposób odkrywał jej piękno i bo-
gactwo, nacechowane endemicznymi ga-
tunkami fauny i flory. Z wypraw na krańce 
świata, dziennikarz przywoził pamiątki – 
oryginalne i unikatowe przedmioty użyt-
kowe, minerały, owady, pajęczaki, które 
z czasem stworzyły niepowtarzalną rodzin-
ną kolekcję. Ogromny bagaż wspomnień 
z zagranicznych i krajowych wypraw stano-
wiły dla Stanisława Szwarc-Bronikowskie-
go inspiracje do wydania książek pt.: Świad-
kowie naszych dziejów (2000), Testament 

wieków (1997), Poszukiwanie zagubionych 
światów (1995).

W ramach jednodniowego, niekomercyjne-
go przegląd filmów pt. „Świat w obiektywie 
Szwarc-Bronkowskiego”, zaprezentujemy 
cykl filmów dokumentalnych, zrealizowa-
nych w latach 90. XX w., w ramach tele-
wizyjnego programu Testament Wieków. 
Tematyka filmów oscyluje wokół najciekaw-
szych polskich stanowisk archeologicznych 
pochodzących z epoki paleolitu, mezoli-
tu, neolitu, brązu, żelaza, oraz odkryć wy-
kopaliskowych z lat 90. XX w. W archeolo-
gicznych poszukiwaniach, wędrówkach po 
Polsce spotkamy się z wybitnymi polskimi 
badaczami i naukowcami – archeologami, 
historykami, genetykami. Zobaczymy wie-
le ciekawych ruchomych i nieruchomych 
artefaktów, poznamy ich genezę i przyna-
leżność kulturową. Wątki archeologiczne 
zespalają się z zagadnieniami dotyczący-
mi początków państwa polskiego, wierzeń 
dawnych Słowian. Aktywnymi uczestnika-
mi przeglądu filmów, ich komentatorami 
będą zaproszeni archeolodzy, z którymi 
Stanisław Szwarc-Bronikowski współpraco-
wał przy realizacji filmów dokumentalnych.

Szczegółowy program wydarzenia zosta-
nie opublikowany na stronie Organizatora.

Z uwagi na panującą sytuację w kraju i na 
świecie spowodowaną epidemią korona-
wirusa COVID-19 oraz brakiem możliwości 
przewidzenia sytuacji w II poł. 2020 roku, 
prognozowane wydarzenie może ulec 
modyfikacjom.
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Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 644 5757 @ e.kownacka@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Będzin

Sandomierski spacer po literackich 
śladach Wiesława Myśliwskiego wycieczka / spacer

SANDOMIERZ

12 września

11.00-15.00 Wycieczka piesza po Sando-
mierzu śladami pisarza Wiesława Myśliw-
skiego połączona z elementami gry miej-
skiej i warsztatami.

W razie ograniczeń organizacyjnych zwią-
zanych z bezpieczeństwem uczestni-
ków wydarzenie może przybrać wirtual-
ny charakter.
Pisarz, którego ślady wytyczać będą szlak 
spaceru literackiego jest szczególnie zwią-
zany z Sandomierzem.

Wiesław Myśliwski (ur. 1932 r.), znany polski 
pisarz współczesny pochodzi z okolic San-
domierza. Po II wojnie światowej uczęsz-
czał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Sandomierzu, gdzie zdał maturę 
w 1951 roku. Z naszym grodem związane 
były lata młodości i początków dorosłości 
pisarza. W utworach jego autorstwa często 
napotykamy miejscowe realia nienazwane, 
ale łatwe do zidentyfikowania. Szczegól-
nie związana z Sandomierzem jest opu-
blikowana w 1996 powieść „Widnokrąg”, 

za którą otrzymał w 1997 r. prestiżową Li-
teracka Nagrodę Nike. W uznaniu zasług 
mieszkańcy nadali Panu Wiesławowi My-
śliwskiemu tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Sandomierza.

Przed wyruszeniem w drogę odbędzie się 
krótka pogadanka na temat sylwetki i twór-
czości pisarza.
Po zakończonym spacerze odbędzie się pik-
nik rodzinny i warsztaty na Wzgórzu Zam-
kowym (w razie niepogody wewnątrz Mu-
zeum) połączone z grami zręcznościowymi 
służącymi integracji i dobrej zabawie.

W trakcie EDD 2020 odbędą się dwa bliź-
niacze wydarzenia pod wspólnym tytu-
łem „Sandomierski spacer po literackich 
śladach” współorganizowane przez Dział 
Literatury i Dział Edukacyjny Muzeum Okrę-
gowego w Sandomierzu. Pierwszy, który 
odbędzie się 12.09.2020 r. poświęcony bę-
dzie Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, boha-
terem drugiego (19.09.2020 r.) będzie Wie-
sław Myśliwski.

Organizator:
→ Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
t 15 644 5757 @ k.gara@zamek-sandomierz.pl ↗ http://www.zamek-sandomierz.pl/

Będzin

Na wspólnej drodze — Szlak Kultury 
Żydowskiej w Sandomierzu wycieczka / spacer

SANDOMIERZ

20 września

Na wspólnej drodze — Szlak Kultury Ży-
dowskiej w Sandomierzu to spotkanie 
prezentujące pieszy oraz wirtualny szlak 
kultury żydowskiej w Sandomierzu, po-
wstały w ramach projektu dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Ne’edár Nie-
obecni – wystawa oraz katalog judaików 
sandomierskich.

Sandomierz już od średniowiecza był wielo-
etnicznym miastem, w którym splatały się 
losy polsko-żydowskiej społeczności. San-
domierski Szlak Kultury Żydowskiej obej-
muje najważniejsze zabytki, które pozo-
stały po Żydach zamieszkujących niegdyś 

Sandomierz oraz miejsca, których nie ma 
już na mapie miasta, tj. mykwa czy budy-
nek chederu.

Program wydarzenia:

15.00-15.30 – prezentacja wirtualnego szla-
ku żydowskiego w Sandomierzu

15.30-16.30 – spacer po Sandomierzu Szla-
kiem Kultury Żydowskiej

W razie ograniczeń organizacyjnych zwią-
zanych z bezpieczeństwem uczestników 
wydarzenie może przybrać jedynie wirtu-
alny charakter.
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Droga ku wolności

SOLEC-ZDRÓJ

12-20 września

wystawa

Organizator:
→ Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ
t 504 324 761 @ stowsolec@go2.pl
Partner:
→ Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

10.00 Obraz dawnej wsi soleckiej i jej 
mieszkańców.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy Z ży-
cia dawnej wsi soleckiej. Ekspozycja przed-
stawia obraz Solca-Zdroju z początku XX w. 

i różne aspekty życia jego mieszkańców: co-
dzienne zajęcia, sposoby spędzania czasu 
wolnego, obchodzone uroczystości i święta 
oraz związane ze wsią rzemiosła i prace rę-
kodzielnicze. Wystawie towarzyszy film: Hi-
storia wsi, która kurortem się stała.

Organizator:
→ Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
t 690 191 801 @ gcksolec@gmail.com ↗ http://www.gcksolec.naszgok.pl/

,,Skarb Legionów”

12.00-15.00 Wyrusz z nami po Skarb 
Legionów!

W ramach EDD 2020 Gminne Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju wraz ze Stowa-
rzyszeniem Społeczno Kulturalnym So-
lec-Zdrój przygotowały dla uczestników 
eventu udział w nietypowej grze tereno-
wej – ,,Skarb Legionów”. Oparta będzie na 

12 września

gra miejska / terenowa / 
questing

aplikacji Geocatching. Korzystając z niej, 
uczestnicy wydarzenia będą mogli za po-
mocą odbiornika GPS w swoich smart-
fonach odnajdywać ukryte na specjalnej 
trasie skrytki. Ich odnalezienie umożliwi 
odkrycie tytułowego ,,Skarbu Legionów”. 
Wydarzenie ma upamiętniać słynny Marsz 
Legionów Piłsudskiego z 1914 r.

SOLEC-ZDRÓJ
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Będzin

„Moja droga — powrót do korze-
ni”. Opowieści potomka żołnierza 
spod Monte Cassino wykład / prelekcja

STASZÓW

15 września

Wspomnienia Józefa Żaka – regionali-
sty, o ojcu, który był uczestnikiem bitwy 
o Monte Cassino. Prezentacja licznych pa-
miątek związanych z historyczną bitwą 
(odznaczenia, legitymacje, zdjęcia).

Bitwa o Monte Cassino dla nas, Polaków 
ma szczególne znaczenie. Żołnierze z Kor-
pusu Polskiego pod dowództwem gen. 

Władysława Andersa stoczyli w dniach  
11-18 maja 1944 r. bitwę, która miała miej-
sce na Monte Cassino.

Prelegent spotkania poprzez historię swo-
jego ojca, żołnierza spod Monte Cassi-
no, zapoznaje nas z żołnierskim szlakiem, 
który kończy się zdobyciem klasztoru na 
Monte Cassino.

Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Staszowie
t 158642511 @ staszow@pbw.kielce.pl
↗ https://www.pbw.kielce.pl/filie/filia-w-staszowie

Spacer krajoznawczo-historyczny

18.30-20.00 Spacer krajoznawczo-histo-
ryczny po zabytkowym zespole kościo-
ła parafialnego św. Mikołaja w Szewnie.

Zespół kościoła parafialnego w Szewnie 
należy bez wątpienia do ciekawszych zało-
żeń architektoniczno-przestrzennych w re-
gionie, a może i w kraju. Jego trzon stano-
wią: kościół parafialny pw. św. Mikołaja, 
wikarówki połączone schodami, plebania, 
utrzymane w stylu późnobarokowym, za-
projektowane przez ks. Józefa Karsznickie-
go, a ufundowane przez ks. Sebastiana Pi-
sulewskiego u schyłku XVIII w. Założenie to 
w XIX i XX w. zostało uzupełnione o kolejne 
obiekty, w tym: kaplicę czci św. Anny i św. 

12 września

wycieczka / spacer

Izydora, kaplicę św. Antoniego czy neogo-
tycką bramę żelazną wprowadzającą na te-
ren cmentarza kościelnego. Dziś obejmuje 
kilkanaście obiektów nieruchomych, z któ-
rych większość jest chroniona poprzez wpis 
do rejestru zabytków.
Zespół kościoła św. Mikołaja w Szewnie to 
wspaniały obiekt zabytkowy, pełen historii, 
o niezwykłej architekturze i pięknym wnę-
trzu, bogaty w zabytki ruchome w posta-
ci: obrazów, rzeźb, płaskorzeźb, sprzętów 
liturgicznych, mebli. Warto poznać jego 
dzieje oraz sylwetki osób, które odcisnęły 
na nim swoje piętno. Warto zatrzymać się 
na chwilę i dostrzec piękno tego niezwy-
kłego zabytku.

SZEWNO

Organizator:
→ Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Św.
t 694834511 @ gesta.uh@wp.pl 
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Nowe życie starej szkoły

Święto Wsi, czyli impreza plenerowa po-
łączona z wystawą starych zdjęć z na-
szej okolicy – w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa.

Pierwsza wzmianka o Wiązownicy pocho-
dzi z 1255 r. W tym roku obchodzimy 765 
rocznicę tego wydarzenia i w związku z tym 
zdecydowaliśmy o zorganizowaniu cyklu 

13 września

projekcja / prezentacja, 
wystawa, rzemiosło / 
kulinaria, festyn / biesiada, 
zajęcia edukacyjne

wydarzeń, których zwieńczeniem będzie 
Święto Wsi, czyli impreza plenerowa połą-
czona z wystawą starych zdjęć z naszej oko-
licy, prawdopodobną publikacją historii wsi, 
utworzeniem wiejskiej izby pamięci i wy-
stawy życia Józefa Stępniewskiego – wie-
loletniego kierownika Szkoły Podstawowej 
w Wiązownicy-Kolonii. Józef Stępniewski 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 

WIĄZOWNICA-KOLONIA

Organizator:
→ Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”
t 516788118 @ info@dolinakacanki.pl ↗ http://www.dolinakacanki.pl/

w 1919-2020 r. gdzie został ranny, a następ-
nie odznaczony odznakami wojskowymi 
Frontu Litewsko-Białoruskiego. Będąc kie-
rownikiem szkoły w latach 1936-1964, za-
służył się jako pedagog krzewiący idee 
polskości. W czasie okupacji niemieckiej 
prowadził tajne komplety, a po wojnie ukry-
wał swą patriotyczną historię walki z bol-
szewikami. Ta postać zasługuje na szersze 
poznanie, wystawę i izbę pamięci. Izba pa-
mięci będzie się mieściła w budynku starej, 
drewnianej szkoły z 1909 r. która jest sym-
bolem naszej historii i drogi do wolności.

Podczas Święta Wsi zamierzamy też pro-
mować naszą lokalną historię i tradycję po-
przez regionalną kuchnię i muzykę.

Główne uroczystości odbędą się w cen-
trum wsi, gdzie stoi drewniany budynek 
byłej szkoły, która od 1936 r. nosiła imię 
Wielkiego Marszałka Polski Józefa Piłsud-
skiego. Szkołę w Wiązownicy Kolonii wy-
budował rząd rosyjsko-carski w 1909 r. 
z funduszów gminnych. Po ukończeniu 
jej budowy rozpoczęto naukę w szkole. 
Przyjmowano dzieci z Wiązownicy Kolo-
nii, z Wiązownicy Małej, z Wiązownicy Du-
żej, Dzięk i z Bukowej.

W okresie II wojny często przebywali w szko-
le żołnierze niemieccy, partyzanci polscy, 
a od 31 lipca 1944 r. do 20 stycznia 1945 r. 
żołnierze radzieccy.

Pod koniec miesiąca września czy też na po-
czątku miesiąca października 1944 r. Iwan 
Koniew – marszałek ZSRR miał w tutejszej 
szkole odprawę z generałami i wyższymi 
oficerami Armii Czerwonej.

Kwaterował tu też przez kilka tygodni ge-
nerał Ilja Korniłowicz Smiernow – dowód-
ca grupy fortyfikacyjnej.

Obok budynku szkoły znajduje się latarnia, 
trudno ustalić od jej historię, ale prawdopo-
dobnie znajduje się na swoim miejscu od 
pierwszej połowy XVII w . Latarnia jest wy-
soka na sześć metrów, wykonana z miej-
scowego kamienia mając figurę w kształcie 
obelisku. Jej dolną część stanowi czworo-
gram będący postumentem całości. Od po-
stumentu wznosi się ku górze czworokąt-
na wieża.

Najprawdopodobniej dawniej była wy-
posażone w specjalną latarnię, którą roz-
palano w każdą noc. Jak podaje tradycja, 
była to latarnia – drogowskaz dla kup-
ców, którzy przemierzali szlak handlowy 
z Sandomierza do Krakowa właśnie przez 
Wiązownicę.

Latarnia mogła być również przystanią do 
wypoczynku bohaterów opancerzonych 
w zbroje, podążających strategiczną arterią 
na wyznaczone place bojów. Może służyła 
pielgrzymom zmierzającym do okolicznych 
sanktuariów? Wiązownica była własnością 
benedyktynów świętokrzyskich.

Obecnie latarnia, której powagę i okazałość 
dodaje wiekowy budynek szkoły, zwraca na 
siebie uwagę i urzeka swoim oryginalnym 
wyglądem – dając świadectwo minionych 
dziejów. Należy do zabytków Wiązownicy 
Kolonii. Szkoła jest symbolem wolnościo-
wych dążeń naszych przodków, kultywo-
wania tradycji i namacalnym dowodem cią-
głości historycznej.
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Ziemia Włoszczowska 
w okresie II wojny światowej

18 września

projekcja / prezentacja, 
wystawa

WŁOSZCZOWA

10.00 Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Kielcach – Filia we Włoszczowie 
zaprasza uczniów szkół z terenu powiatu 
włoszczowskiego na prelekcję z pokazem 
multimedialnym Ziemia Włoszczowska 
w okresie II wojny światowej.

Prelekcja multimedialna ukaże codzienne 
życie mieszkańców w okresie okupacji hi-
tlerowskiej oraz przybliży działalność kon-
spiracyjnych organizacji zbrojnych na te-
renie powiatu włoszczowskiego (AK, NSZ).

Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia we Włoszczowie
t 413923239 @ wloszczowa@pbw.kielce.pl ↗ https://www.pbw.kielce.pl/

„Moja droga - polscy podróżnicy 
i odkrywcy” projekcja / prezentacja

17 września

10.00 Moja droga – polscy podróżnicy i od-
krywcy – poznajmy odkrywców II RP!

Bronisław Piłsudski, Paweł Edmund Strze-
lecki, Henryk Arctowski, Arkady Fiedler 

— wybitne osobowości, których życio-
wej dynamice zawdzięczamy wiele od-
kryć. Prezentacja multimedialna połą-
czona z projekcją fragmentów filmów 
dokumentalnych.

WOLA MORAWICKA

Organizator:
→ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie
t 41 386 37 35 @ jedrzejow@pbw.kielce.pl
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→ Narodowy Instytut Dziedzictwa
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
Katarzyna Napieracz @ knapieracz@nid.pl
↗ www.edd.nid.pl ↗ www.nid.pl
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