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IINNSSPPIIRRUUJJĄĄCCEE  LLEEKKCCJJEE  HHIISSTTOORRIIII  

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach to miejsce 

pamięci i edukacji.  

Zachęcamy Państwa do realizacji programu nauczania historii poza 

ławką szkolną. W OMPiO, w miejscu pamięci narodowej, łatwiej jest 

otworzyć uczniów na wartości patriotyczne i intelektualne, przybliżać 

historię i jej konteksty, pobudzać do zmiany postaw. Uczymy 

analizowania i interpretowania różnorodnych materiałów źródłowych, 

rozbudzamy zainteresowania historyczne oraz wspomagamy 

wychowanie patriotyczne i obywatelskie. 

Zajęcia edukacyjne  u nas odbywają się w nowoczesnej, multimedialnej 

przestrzeni ekspozycyjnej, która prezentuje dokonania naszych 

przodków – od powstania kościuszkowskiego po okres PRL.  

Oferujemy zajęcia skorelowane z podstawą programową nauczania 

historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

Lekcje i warsztaty prowadzimy  w oparciu o kontakt z „żywą historią” 

(mapami, dokumentami, eksponatami), metodami aktywizującymi  

z uwzględnieniem form nauczania interaktywnego. 

 Zapraszamy od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.30, zajęcia 

trwają 60-90 min.  

 Aby lekcje były efektywne i przyniosły satysfakcję uczestnikom, 

grupy nie mogą przekraczać 30 os. 

 Z poniższej oferty prosimy wybrać temat zajęć (lub 

zaproponować swój temat) i telefonicznie zarezerwować termin: 

tel. 41 367 68 01 
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TEMATYCZNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:    

1. Jak bez broni walczono o Polskę. 

2. Polacy nigdy się nie poddali – od 1794 r. do 1989 r. 

3. Historia Polski w nazwach kieleckich ulic. 

4. Stare i nowe Kielce. 

5. Polska – wczoraj i dziś (XIX–XX w.): zmiany ustrojowe, granice, 

struktura społeczna i ludność. 

6. Wielcy Polacy na Kielecczyźnie. 

7.  Historia więzienia przy ul. Zamkowej – od powstania styczniowego 

do PRL.  

8. Więźniowie kieleckiego więzienia. 

                                                              Czas zwiedzania ok. 1 h   

                             

PPPOOOZZZNNNAAAWWWAAANNNIIIEEE   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIIII   WWW   TTTEEERRREEENNNIIIEEE   –––    GGGRRRYYY   MMMIIIEEEJJJSSSKKKIIIEEE:::    

Zachęcamy do niekonwencjonalnego poznawania i przeżywania historii. 

Przygotowaliśmy następujące gry miejskie: 

 

1.Bohaterowie Szarych Szeregów. 

2.Legionowym szlakiem po Kielcach. 

3.Jak bez broni walczono o Polskę: Stanisław Staszic  

i Stefan Żeromski na Kielecczyźnie. 

4.Wielokulturowe Kielce przeszłości. 

5.Śladami II wojny światowej po Kielcach. 

6. Geokaching – Piłsudski w Kielcach. 

                                                                                Czas gry 3-4 h. 
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LLLEEEKKKCCCJJJEEE   III   WWWAAARRRSSSZZZTTTAAATTTYYY   

Nasze zajęcia nie są wykładami w salach wystawowych, prowadzimy  

je metodami aktywizującymi, umożliwiając uczniom kontakt z 

pamiątkami przeszłości. Trwają 45-90 min. Tematy dla 

poszczególnych etapów nauczania: 

 

   

   PPPRRRZZZEEEDDDSSSZZZKKKOOOLLLAAA   

   111...    JJJaaakkkiii   zzznnnaaakkk   tttwwwóóójjj???   PPPooolllssskkkiiieee   sssyyymmmbbbooollleee   nnnaaarrrooodddooowwweee...    

222...    DDDlllaaaccczzzeeegggooo   KKKiiieeelllccceee???   LLLeeegggeeennndddaaa   ooo   pppooowwwssstttaaannniiiuuu   KKKiiieeelllccc...    

   

   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEE   KKKLLL...   III---IIIVVV   

1. Jaki znak twój? Polskie symbole narodowe. 

2. Dlaczego Kielce? Legenda o powstaniu Kielc. 

3.Wielcy Polacy: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski. 

4.Kim jesteśmy, gdzie mieszkamy? Ojczyzna, region, miasto.  

5. Mała Ojczyzna – Świętokrzyskie. 

6.Patroni kieleckich ulic. 

7. Tych Polaków trzeba znać (m.in. Kościuszko, Staszic, Ściegienny, 

Żeromski, Piłsudski, Paderewski) 

8. Henryk Sienkiewicz – „ku pokrzepieniu serc”. 
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   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEE   KKKLLL...   VVV---VVVIIIIIIIII   

1. Od niepodległości do niepodległości. 

2. Patroni naszych ulic. 

3. Wiwat Maj, 3 Maj, wiwat Konstytucja! Znaczenie Konstytucji 3 

Maja. 

4. Powstanie styczniowe na Kielecczyźnie. 

5. Powstanie kościuszkowskie, a powstanie styczniowe. 

6. Józef Piłsudski i czyn legionowy w regionie świętokrzyskim. 

7.Jak zmieniały się granice Polski od 1772 r. do 1945 r. 

8. Tych Polaków trzeba znać (m.in. Kościuszko, Staszic, Ściegienny, 

Żeromski, Piłsudski, Paderewski) 

9. Henryk Sienkiewicz – „ku pokrzepieniu serc”. 

10. Jak bez broni walczono o Polskę? 

11.Polacy nigdy się nie poddali. 

12.Polska droga do niepodległości 1918 r. 

13. Historia Polski w historii więzienia przy ulicy Zamkowej – od 

powstania styczniowego do PRL. 

14. II wojna światowa na Kielecczyźnie. 

15. Jak III Rzesza zmieniła życie kielczan/Polaków. 

16. Stąd poszli na śmierć – więźniowie kieleckiego więzienia. 

17. Powojenna konspiracja antykomunistyczna na Kielecczyźnie. 

18. Żołnierze niezłomni – bohaterowie Kielecczyzny. 

 

   

   SSSZZZKKKOOOŁŁŁYYY   PPPOOONNNAAADDDPPPOOODDDSSSTTTAAAWWWOOOWWWEEE      
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1. J. Piłsudski i R. Dmowski – konfrontacja osobowości, poglądów 

i wizji Polski. 

2. Czy powstania narodowe w XIX/XX w. miały sens?  Insurekcje 

czy realizm polityczny?  

3. Odrodzone państwo polskie – sytuacja polityczna, społeczna i 

gospodarcza. 

4. Ustrój II Rzeczpospolitej – Konstytucja marcowa i Konstytucja 

kwietniowa. 

5. O niepodległą Polskę – T. Kościuszko, J. Piłsudski. 

6. Dlaczego Kielce stały się „Miastem Legionów”? 

7. Mit II RP. 

8. Wrzesień 1939 r. na Kielecczyźnie. 

9. Jak III Rzesza zmieniła życie kielczan/Polaków. 

10. Ruch oporu na Kielecczyźnie. 

11. Stąd poszli na śmierć – więźniowie kieleckiego więzienia. 

12. Jak się zmieniały granice Polski od III zaboru do 1945. 

13. Powojenna konspiracja antykomunistyczna na Kielecczyźnie. 

14. Świętokrzyscy Żołnierze Wyklęci. 

15. Losy więźniów z ulicy Zamkowej. 

16. Polska droga do suwerenności – społeczne bunty w PRL. 

17. Czy PRL była państwem prawa? 

18. Opór, współpraca, przystosowanie – Polacy wobec władzy 

totalitarnej.  

19. Stan wojenny w Polsce – jak pracować z materiałami źródłowymi. 

20. Jaka Polska? (spory o Polskę 1918, 1945, 1989). 
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EDUKACJA  

W MIEJSCACH PAMIĘCI 

 

               W trakcie nauki szkolnej uczniowie powinni poznać zarówno 

najważniejsze miejsca naszego dziedzictwa kulturowego – ponieważ to 

umocni ich poczucie własnej wartości, postawy patriotyczne i wskaże 

pozytywne kierunki działania. Powinni poznać też miejsca kaźni, które 

wskażą, do czego może prowadzić brak reakcji na postawy skrajnie 

ksenofobiczne i nacjonalistyczne. Edukacja w miejscach dziedzictwa 

kulturowego i miejscach pamięci otwiera uczniów na wartości 

patriotyczne, humanitarne i intelektualne, pobudza do zmiany postaw.  

Takiej wiedzy nie można uczyć tylko z książek w systemie klasowo – 

ławkowym. Uczniowie muszą poznać/zobaczyć/przeżyć miejsca ważne 

w naszej historii, które kształtowały polską tożsamość. Szkoła powinna 

im to umożliwić.  

W ramach projektu EwMP uczniowie poznają najważniejsze w 

naszej historii miejsca – w Kielcach i w regionie świętokrzyskim. 

Adresat: Uczniowie i nauczyciele kieleckich szkół podstawowych:  
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                III klasy, VI klasy i VIII klasy 

Organizatorzy: 

 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach 

 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i 

Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  

 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kielce 

Pod patronatem: PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

Treści programowe Projektu EwMP dostosowane są do treści 

programów nauczania realizowanych w poszczególnych etapach 

nauczania: 

 

 klasy trzecie 

Uczniowie w ramach Projektu realizują ścieżkę (3 godz.): „KIM 

JESTEŚMY? GDZIE MIESZKAMY?”. W jej ramach biorą udział w: 

    1. zajęciach w Muzeum Historii Kielc: „Kielce moje miasto” (1 h)  

    2. spacerze dydaktycznym z edukatorem z OMPiO (1 h) 

    3. zajęciach w OMPiO:  „Nasza wielka i mała Ojczyzna” (1 h) 

 

 klasy szóste 

Uczniowie w ramach Projektu realizują ścieżkę (4 godz.): 

„BOHATEROWIE WIELKIEJ I MAŁEJ OJCZYZNY”.  W jej 

ramach biorą udział w:  
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   1. zajęciach warsztatowych w OMPiO:  „Jak Polacy walczyli o 

niepodległość” 1 h 

   2. spacerze dydaktycznym po Kielcach z edukatorem z OMPiO: 

„Kielce dawniej i dziś – śladami bohaterów” 2 h  

   3. zajęciach w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu: „Historia Jana 

Karskiego. Jak nie być obojętnym wobec przemocy i totalitaryzmu.” 1 h 

Dofinansowanie w wysokości 250 zł na klasę przeznaczone jest na 

pokrycie usług w zakresie: warsztatów prowadzonych przez MHK, 

warsztatów w IKSiD, autokaru, usług przewodnika. 

 

 klasy ósme 

 

Biorą udział w wyjeździe jednodniowym do miejsc ważnych w historii 

ziemi świętokrzyskiej. Podczas wycieczki odwiedzają zarówno miejsca 

kultury i dziedzictwa narodowego, jak i miejsca związane z 

martyrologią narodu polskiego. 

 

Udział w Projekcie obliguje do realizacji stałych elementów zajęć:  

1 Przed wyjazdem – lekcja wprowadzająca  w szkole 0,45 h 

2 Zajęcia wyjazdowe: 

I TRASA ok. 10 h:  Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych 

w latach 1939-1945, Wąchock: opactwo cystersów, Starachowice: 
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Muzeum Przyrody i Techniki, Nowa Słupia – wejście drogą 

królewską na Święty Krzyż, sanktuarium, gołoborze, zejście ścieżką 

przyrodniczą do Huty Szklanej, powrót do Kielc 

II TRASA ok. 10 h: Kielce, stadion leśny: Pomnik pomordowanych 

w latach 1939-1945, Szydłów: średniowieczne mury obronne, 

zamek, kościół św. Władysława, kościół Wszystkich Świętych, XIV 

w. synagoga, Nowa Słupia – wejście drogą królewską na Święty 

Krzyż, sanktuarium, gołoborze, zejście ścieżką przyrodniczą do 

Huty Szklanej, powrót do Kielc  

3 Zajęcia po wyjeździe: 

– w OMPiO: „Historia to pamięć, a pamięć daje nam wiedzę, 

kim i po co jesteśmy”1h 

– w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu: „Drogi 

kieleckich Żydów. Jak nie być obojętnym na zło.” 1h 

Dofinansowanie w wysokości 1200 zł na klasę przeznaczone jest na 

pokrycie usług w zakresie: kosztów przejazdu, obiadów, biletów 

wstępu, usług przewodników. 
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KKKOOONNNKKKUUURRRSSSYYY   

 Wojewódzki Konkurs Recytatorski  

„SPOTKANIE ZE SŁOWEM” 

 Wojewódzki Konkurs ,,ŻOŁNIERZE WYKLĘCI.  

Pamięci Zapomnianym Bohaterom Naszego Regionu” 

 

 

Opis konkursów, cele, regulaminy, formularze zgłoszeniowe znajdują 

się na stronie internetowej: www.ompio.pl/konkursy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 

Wzgórze Zamkowe 

Ul. Zamkowa 3 

25-009 Kielce 

http://www.ompio.pl/konkursy
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www.ompio.pl 

tel. 41 367 68 01 

 

Kierownik Działu Edukacji 

Jolanta Białek 

Tel. 41 367 68 01 wew. 116 

Tel. kom. 782 988 970 

jolanta.bialek@zamkowa3.pl 

http://www.ompio.pl/

