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Przestrzeń wpływa na nasze samopoczucie, poczucie piękna, stymuluje nas i motywuje do działania, ale
jest też świadkiem wydarzeń historycznych. Inspiracją dla szkolnych obchodów Dnia Krajobrazu 2018
było stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

19 października 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Kielcach zainicjowali spacer, którego celem było przekazanie wiedzy na temat najbliższego krajobrazu, w
tym jego historii, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni, a nade wszystko podkreślenie rangi miejsc szczególnych dla społeczności lokalnej i
narodu, będących dziedzictwem historycznym.
Spacer rozpoczął się od powitania honorowego gościa – p. Antoniego Nowaka, członka Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku, Związku Strzeleckiego, Komitetu
Budowy Pomnika Niepodległości, wielu tablic upamiętniających historyczne wydarzenia miasta. Idąc gówną ulicą Kielc uczestnicy dotarli do Biura Wystaw Artystycznych,
gdzie pod przewodnictwem p. Joanny Biskup-Brykczyńskiej obejrzeli wernisaż wystawy fotograﬁi pt. „Supremus” Artura Dziwirka (fotograﬁa architektury).
Trasa spaceru wiodła przez miejsca szczególnie istotne dla estetyki czy pamięci Kielczan. Uczestnicy zatrzymali się pod tablicą upamiętniającą zamordowanych przez
NKWD i UB w budynku przy ul. Kapitulnej, przed pomnikiem dzika, na Placu Artystów, ul. H. Sienkiewicza (problem chaosu reklamowego), skąd dotarli do Bazyliki
katedralnej, gdzie znajduje się tablica pełniąca rolę elementarza i wzorca miar długości - unikalny zabytek z okresu Oświecenia. Nieco dłużej zatrzymali się przy Pałacu
Biskupów Krakowskich, najlepiej zachowanej oryginalnej wczesnobarokowej rezydencji pałacowej z pierwszej połowy XVII w. w Polsce (nie każdy wie, że niemal
identyczna budowla powstała w Podzamczu Piekoszowskim) i na terenie ogrodu włoskiego. Joanna Biskup-Brykczyńska zwróciła uwagę na XVII-wieczny układ kwaterowy
na tarasie ziemnym ogrodu, całkowicie inny od krajobrazu Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica. Po krótkim wypoczynku uczestnicy spaceru udali się do dawnego
więzienia przy ul Zamkowej. Antoni Nowak opowiedział o najbardziej tragicznym okresie w dziejach więzienia w latach 1939-1956. To tu torturowani byli Polacy najpierw
przez niemieckiej tajnej policji, później NKWD i władze Bezpieczeństwa Publicznego. Idąc w kierunku szkoły uczniowie słuchali o Franzu Wittku, byłym szeﬁe konﬁdentów
kieleckiego Gestapo. Ostatnim punktem spaceru był budynek na rogu ul. Paderewskiego i ul. Solnej - była katownia Gestapo, a później ubeków, gdzie w sposób
wyjątkowo brutalny przesłuchiwano więźniów politycznych.
Każdy powinien wiedzieć, w jaki sposób kształtowany jest krajobraz, który go otacza i jaka jest jego wartość, szczególnie ta związana z lokalnym dziedzictwem
historycznym. Spacer pozwolił na rozbudzenie zainteresowania rolą krajobrazu, umożliwił silniejsze utożsamienie się z małą ojczyzną poprzez zapoznanie z historią
najbliższego otoczenia i sprzyjał tworzeniu się ponadpokoleniowych więzi społecznych.

