
Temat wydarzenia:  Drogi do niepodległości- cykl wydarzeń patriotyczno- religijnych 
uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach

Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  Iwona Samburska

Osoba odpowiedzialna merytorycznie za treść:  Grażyna Barwinek

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Chęcinach uroczyście 
obchodzą 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Przygotowują, prezentują  
i uczestniczą w uroczystościach patriotycznych, historycznych i religijnych. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

   

W dniu 5 marca 2018 r.  odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w uroczystościach religijno-
patriotycznych, które odbyły się w Kościele Parafialnym w Chęcinach.
Uroczystą mszę świętą celebrował Dziekan ks J. Kukowski. Prelekcję historyczną wygłosił 
Dionizy Krawczyński, Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 
"JODŁA". Opowiadał o bohaterach regionu świętokrzyskiego. Przypomniał o celach, jakie 
przyświecały żołnierzom z podziemia niepodległościowego w nierównej walce o wolną Polskę

Poruszający program słowno - muzyczny przygotowany został przez uczniów naszej szkoły. 
Młodzi artyści uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych: Inki, Pileckiego, Łupaszki i lokalnych 
bohaterów. Po mszy świętej zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą pamiątkową na 
Placu 2 czerwca i pod pomnikiem przy ulicy Małogoskiej, upamiętniającym mieszkańców 
Chęcin poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej.

Kolejnym punktem ustanowionych 1 marca 2011 roku obchodów polskiego święta 
państwowego poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych była projekcja opartego na faktach 
filmu „Wilk” w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” - czyli Zbigniewowi Kruszelnickiemu, 
jednemu z najsłynniejszych partyzantów regionu kieleckiego, który działalność partyzancką 



rozpoczął w 1940 roku w Kielcach. Po projekcji odbyło się spotkanie z reżyserem Dionizym 
Krawczyńskim.

155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział 
w uroczystych obchodach 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 
Uczestniczyli we mszy świętej w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Chęcinach, wysłuchali 
programu artystycznego w wykonaniu uczniów SP Wolica a szczegółowy rys historyczny 
Powstania Styczniowego przedstawił dr Cezary Jastrzębski, autor książki 
pt.: „Bitwa pod Małogoszczem 1863”. Oprawę wydarzenia zapewniła Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów pod opieką Zbigniewa Kowalskiego, nauczyciela 
historii a zarazem ppor. rezerwy, prowadzona przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach. Stroje z epoki pozwoliły wczuć się w klimat wydarzeń z tamtych lat.

            Po Mszy Świętej, której przewodniczył gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów 
w Chęcinach, o. Janusz Łazarczyk, udano się na cmentarz parafialny w Chęcinach, gdzie pod 
mogiłą Powstańców Styczniowych złożono kwiaty i zapalono znicze. Zbiorowa mogiła 
Powstańców Styczniowych związana jest z więzieniem carskim w klasztorze oo. 
Franciszkanów.

  



 

Otwarte spotkanie edukacyjne ku pamięci Naczelnika Tadeusza Kościuszki, 
Księcia Józefa Poniatowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego

 5 grudnia 2017 r. w siedzibie naszej szkoły odbyło się wydarzenie historyczne poświęcone 
trzem wybitnym Polakom związanym z Kielecczyzną w tym także z Chęcinami.

Data spotkanie nie była przypadkowa bowiem po pierwsze Kościuszko, Poniatowski 
i Piłsudski byli związani z Kielecczyzną, a w tym, z Chęcinami, po drugie, byli to najwybitniejsi 
w ciągu ostatnich 250 lat polscy dowódcy , którzy dali wspaniały przykład do naśladowania,  
po trzecie, z każdym z Nich związana jest okrągła rocznica obchodzona w tym roku, a dokładnie 
- dnia 23 lipca 2017 r. przypadała 200 rocznica pochowania Księcia Wodza Józefa 
Poniatowskiego na Wawelu wśród Królów Polskich, jako pierwszego w historii nie 
koronowanego Polaka, który dostąpił tego zaszczytu w dowód uznania Jego wielkich zasług 
dla Ojczyzny, dnia 15 października 2017 r. przypadała 200 rocznica śmierci Naczelnika 
Tadeusza Kościuszki, który był drugim nie koronowanym Polakiem pochowanym na Wawelu, 
zaś w dniu 5 grudnia 2017 r. przypada 150 rocznica urodzin  Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
który był trzecim wielkim polskim dowódcą pochowanym na Wawelu.

Społeczność gminy i miasta Chęciny włączyła się w celebrowanie tej uroczystości. 
Organizatorami byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert Jaworski, Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego, Pan Adam W. Gorycki - pasjonat historii, inicjator 
utworzenia radomsko-krakowskiego szlaku wojny 1809 roku,  Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach: Szkoła w Starachowicach Grupa rekonstrukcyjna z czasów Księstwa 
Warszawskiego.

Pan Adam W. Gorycki przedstawił sylwetki trzech wybitnych wodzów związanych 
z walkami o niepodległość Ojczyzny w różnych okresach historycznych. Na wstępie odniósł 
się do przedwojennej pocztówki pokazującej wyobrażenie przejścia Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w zaświaty - autorem tej alegorii jest Jerzy Kossak, a powstała ona zaraz po 
śmierci Marszałka Piłsudskiego w 1935 roku i przedstawia wejście do katedry wawelskiej, 
które stanowi tu bramę do wieczności, a na progu, osobami witającymi Marszałka są Jego 
poprzednicy na stanowisku Wodzów Naczelnych polskich sił zbrojnych -  ubrany w sukmanę 
Naczelnik Tadeusz Kościuszko oraz ubrany w mundur generała dywizji Wojsk Polskich 
Księstwa Warszawskiego i w słynną burkę zawieszoną na ramionach - Książę Wódz Józef 



Poniatowski. Prelegent barwnie opowiadał o wydarzeniach związanych z bohaterami wykładu, 
odnosił się do faktów z życia osobistego ale zarazem cech, które stawiają trzech dowódców w 
gronie najwybitniejszych Polaków. Pan Adam W. Gorycki korzystając 
z obecności szwadronu wojskowego opowiedział o mundurze z epoki. Społeczność szkolna 
oraz goście mogli zobaczyć fragment musztry. Uroczystość rozpoczął Hymn Polski 
a zakończył odśpiewany przez wszystkich Marsz Pierwszej Brygady.
Wydarzenie historyczne jakie miało miejsce w naszej szkole było wyjątkowe, była to bowiem 
niecodzienna lekcja historii i patriotyzmu
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