
Spotkanie Klubu Seniora 
 

Spotkanie Klubu Seniora w dniu 27.06.2019r. było kontynuacją cyklu 
spotkań Poznaj swoje miasto. Pierwszy spacer miał miejsce 18.06.2015 r., kiedy to 
zwiedziliśmy z przewodnikiem Centrum Starych Kielc. Podczas drugiego spaceru 
21.06.2018 r. zwiedziliśmy Pomniki upamiętniające tragiczne losy kieleckich 
Żydów.  

Tym razem cykl naszych spotkań na wniosek przewodnika Pana Kazimierza 
Micorka nazwaliśmy „Poznaj i pokochaj swoje Kielce”.  

 

 
Na tę okazję przygotowano butony    
/znaczki/ z nadrukiem tym razem 
przedstawiającym Kościół 
Św. Wojciecha, ponieważ był to punkt 
początkowy naszego spaceru.  

 
 
 

 
Początek kościoła Św. Wojciecha datuje się na XI wiek, mieści się niedaleko 

centrum miasta, między ulicami: IX Wieków Kielc i Bodzentyńską, gdzie 
przewodnik nawiązał do historii Kielc. Powstał przy osadzie, która dała początek 
miastu Kielce. 
 
 
 
 



          Podczas prac wykopaliskowych 
odkryto groby liczące ponad 300 lat, a 
także fragmenty ceramiki, na podstawie 
których oszacowano wiek znaleziska XI/ 
XII wieku. 

 
Odkopane fragmenty średniowiecznej chałupy, te i inne odkrycia stanowią 

dowód na ponad dziewięćsetletnią historię Kielc i potwierdzają tezy historyków, 
iż to miejsce jest kolebką miasta. Osada z kościółkiem powstała nad strumieniem 
zwanym Silnicą, przy szlaku komunikacyjnym, którego śladem biegną dzisiejsze 
ulice: Bodzentyńska i Piotrkowska.  

Kielce, wcześniej Kiełce to nazwa wg. legendy pochodząca od kłów dzika 
znalezionych przez zagubionego Mieszka w okolicach obecnego kościoła Św. 
Wojciecha. Na kieleckim Placu Artystów stanął pomnik dzika. Ma on na imię 
Kiełek i nawiązuje do tej historii.  

Pierwsze wzmianki o Kielcach pochodzą z 1081 r.  
 

          Przed kościołem          
na Placu Świętego 
Wojciecha znajduje się 
tablica z nazwiskami na 
zachowanym fragmencie 
muru, przy którym         
w 1943 r. Niemcy 
rozstrzelali publicznie 
zakładników - żołnierzy 
Armii Krajowej.  



 Ulica Bodzentyńska 
łącząca Rynek z Aleją IX 
Wieków Kielc to najstarsza 
ulica w mieście. 
Znajdowały się tu 
piekarnie, jatki, zakłady 
rzemieślnicze. Po remoncie 
zachowała swój dawny 
charakter - parterowe 
domy, kocie łby.  

Przy ulicy mieści się zabytkowy śpichlerz z XVIII wieku. U zbiegu z ulicą 
Tadeusza Kościuszki mieści się dworek z XIX wieku, w którym obecnie znajduje 
się biblioteka  
     Dalsza trasa naszego 
spaceru wiodła ulicą 
Tadeusza Kościuszki, która       
wychodziła z placu 
Aleksandra (dziś pl. 
Moniuszki). Została 
wytyczona w XIX wieku, 
w związku z 
wybudowaniem w 1842 r. 
szpitala św. Aleksandra.  

                                                   
Na połączeniu ulicy Kościuszki z ulicą Leonarda znajduje się pomnik z 

tablicą upamiętniającą pobyt Tadeusza Kościuszki wraz z oddziałami 

powracającymi w okolice Warszawy.  

W miejscu obecnego Kieleckiego Centrum Kultury do 1974 r. stał Gmach 
Leonarda, który był najważniejszym miejscem na mapie Kielc. Gdy w 1821 r. 
sporządzono pierwszy plan regulacyjny miasta, budynek stał się podstawowym 
punktem odniesienia - od niego miały wybiegać wachlarzowo nowo tworzone ulice. 
Plan ten zrealizowano tylko częściowo - w ten sposób powstała najważniejsza w 
Kielcach ulica - dzisiejsza ul. Henryka Sienkiewicza.  



Od pl. Moniuszki *KCK* do Rynku prowadzi ul. św. Leonarda, przy której 
znajdują się m.in. Muzeum Historii Kielc, Pogotowie Ratunkowe i inne. Spacerując 
ww. ulicami przewodnik przekazywał ciekawostki o mijanych kamienicach i miejscach, 
a także wspominaliśmy domy, których już nie ma - m.in. dom Rodziny Jarońskich, która 
na trwale wpisała się w historię Kielc. Imię rodziny nadano ulicy między ulicami 
Kościuszki i Źródłową.  

 
Na ulicy Św. Leonarda, na elewacji narożnego domu przy Rynku znajduje się Tablica 

upamiętniająca fakt pobytu Tadeusza Kościuszki wraz ze sztabem w Kielcach w dniach          

9 – 10 czerwca 1974 r., po przegranej bitwie pod Szczekocinami. 

            Całkiem niedawno Kielce wyglądały 

zupełnie inaczej. W ciągu kilku lat wiele 

miejsc zmieniło się nie do poznania.   

 
Chłodząc się zimnymi napojami                         
18 uczestników zakończyło spacer                   
w Rynku, na którym   rozpoczniemy           
kolejne spotkanie.                       Opracowali: 

Elżbieta Krawczyk 
Eugeniusz Pokrzepa 


