ŚWIĘTO
KIELC 2022

PROGRAM
KCK

19.00–22.00
Koncert Jacka Kawalca z orkiestrą

19.00

Pokaz filmowy

21.00

Największe przeboje Joe Cockera
Kino plenerowe

UM KIELCE
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony
kultury

24.06.2022

18.00

PIĄTEK

Wianki nad Zalewem Kieleckim

KTT

BWA
Występ Kieleckiego Teatru Tańca podczas
wręczenia Nagród

Wernisaż wystawy pokonkursowej

Połączony z uroczystym wręczeniem nagród laureatom
45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Swiętokrzyskiego „Przedwiośnie” 2022

Fragmenty ze spektaklu „Zobacz Jazz” (chor. Jean Claude
Marignale/ Mister Dynamite/ Jean Charles Zambo/
JoYsS)

Występ Kieleckiego Teatru Tańca podczas
wręczenia Nagród za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony kultury

Biała Noc

Zwiedzanie siedziby oraz wystaw zdjęć ze spektakli Kieleckiego Teatru Tańca

Wystawa fotografii Mony Wiśniewskiej (Galeria
Mała)

17.00

Nocne zwiedzanie obu wystaw

Fragmenty ze spektaklu „Zobacz Jazz” (chor. Jean Claude
Marignale/ Mister Dynamite/ Jean Charles Zambo/
JoYsS)

19.00

20.00–23.00

TEATR KUBUŚ
17.00–23.00

bezpłatne

Spektakl dla młodzieży i dorosłych „Dziady Po
Białoszewskim”

Wejściówkami będą wydawane w kasie na godzinę przed
spektaklem (maksymalnie 2 miejsca na 1 osobę)

20:00

Kielce.eu

W KRĘGU SZTUKI

17.00–23.00

„Słońcem malowane”

Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych DK
„Zameczek” pod kierunkiem instruktor Barbary Żelaznej
(GALERIA „ART-STYL”)

„Fotokreacje”

Wystawa prac uczestników zajęć fotograficznych pod
kierunkiem instruktora Marcina Michalskiego (GALERIA
„ART-STYL”)

„Kielce—miasto, które kocham”

Wystawa pokonkursowa (GALERIA „FORMAT”—DZIEDZINIEC DK ZAMECZEK)

„Zameczek w obiektywie”

Zewnętrzna wystawa fotogramów obrazujących działalność DK Zameczek na przestrzeni lat, którą można
zwiedzać bez ograniczeń czasowych (GALERIA PLENEROWA „NA PŁOCIE”)
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ARTYSTYCZNY PIKNIK
Z ZAMECZKIEM

17.00–23.00

„Słońcem malowane”

17.00

Wystawa prac uczestników sekcji plastycznych—GALERIA ART-STYL

Cykliczne wystawy prac uczestników sekcji
plastycznej DK Zameczek

17.00–23.00

(GALERIA SZTUKI DZIECIĘCEJ „NA TABLICY”)

OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT” UL. MIESZKA I 79
35 zł

Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla
czarnów

17.30

„Magia wycinanki”

18.00

BIAŁOGON RYNEK

„Vivat wakacje”

18.30

DŚT—PAŁACYK ZIELIŃSKIEGO

Warsztaty pod kierunkiem artystki Lucyny Kozłowskiej
Koncert w wykonaniu wokalistów z Zameczkowego Studia Piosenki

25 zł/ 35 zł

„Roztańczony Zameczek”

19.00

„Przystanki”

21.30—23.00

Prezentacje uczestników Zameczkowej Szkoły Tańca —
sala baletowa DK Zameczek
Pokaz slajdów przygotowany przez kielecką grupę fotografów CKF, sala kameralna DK Zameczek

17.00–21.00

Konkursy muzyczne, animacje plastyczne dla rodzin,
rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Prezent dla taty”,
wystawa prac uczestników zajęć sekcji plastycznej

„Fotokreacje”

Wystawa prac uczestników sekcji fotograficznej

17.00–21.00

Koncert z Krainy Łagodności

Basia Stępniak-Wilk. Wstęp: 25 zł (35 zł w dniu koncertu)

21.00

MZIZ

20:00–23:00
„Biała noc”

20:00–23:00

NOC MUZEALNA:

20.00–23.00

Stała wystawa historyczna

20.00–23.00

Wystawa czasowa „Zaraza. O chorobach i
zdrowiu w Kielcach i w regionie”

20.00–22.00

Zwiedzanie wystawy oraz warsztaty dla dzieci

MHK
bezpłatne

wraz z warsztatami dla dzieci na temat zdrowia i higieny
w godz

Wystawa malarstwa stowarzyszenie KREARTE w
Małej Galerii

MDK PARK
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bezpłatne

KPT
bezpłatne

Biała noc

Energetyczne Centrum Nauki KPT zaprasza do zwiedzania wystawy, na której znajduje się 28 interaktywnych
urządzeń do eksperymentowania. Ekspozycja podzielona
jest na trzy strefy—„Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda”
oraz „Człowiek” i opowiada o energii

18.00–21.45

Geo-wieczór. Zwiedzanie wystawy stałej

Poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich wraz z kinem-kapsułą czasu. Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości.
Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy skał i skamieniałości jego
dawnych mieszkańców

18.00–23.00

Oferta zawiera 3 formy zwiedzania:
- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika
- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po
zeskanowaniu QR kodu)
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA
CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi)
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji

Zwiedzanie wystawy będzie odbywać się w godz. 18:00–
18:45, 19:00–19:45, 20:00–20:45 oraz 21:00–21:45.
Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc
pod nr. tel. 41 278 72 50
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bezpłatne

Wieczorne indywidualne zwiedzanie Ogrodu
Botanicznego w Kielcach

10.00–23.00

Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji

Kielce.eu

DK „BIAŁOGON”
„KONCERT WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI”
„Dom Kultury „Białogon” i Przyjaciele”

15.00–17.00

„Z Bronkiem do gwiazd”

17.00–18.00

Akcja — Największy Zespół Rockowy

18.00–19.00

Koncert „Miłość, pokój i muzyka—rock dla
wolności”

19.00–22.00

Występy dziecięcych i młodzieżowych solistów i zespołów
muzycznych
Koncert inaugurujący instalację w Kielcach „pomnika—
ławeczki Bronisława Opałki”
Wspólne wykonanie na płycie Rynku 5 największych
polskich rockowych hitów muzycznych przez początkujących i zaawansowanych muzyków; nauka utworów
jest online na podstawie zapisanych lekcji muzycznych
na stronie www.dkbialogon.pl/nzr. Do udziału w evencie
zapraszamy wszystkich, którzy grają i śpiewają

25.06.2022
SOBOTA

Na scenie wystąpią zespoły: „Shapeles”, „Folya”, „Baby
Rock i goście”

RADIO KIELCE UL. SIENKIEWICZA

KIELECKI TEATR TAŃCA

Wymarsz korowodu na ul. Sienkiewicza (od dworca PKP).
W korowodzie idą artyści i twórcy ludowi z całej Polski.
Są to zwycięzcy konkursów przeprowadzonych przez
Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia

16.00

„Barwny Korowód”

12.00–13.00

Koncert „Jawor—u źródeł kultury”

16.30–18.00

Fragment choreografii z I Aktu spektaklu

„Alicja w Krainie Czarów”

13.00

Wręczenie nagród laureatom świętokrzyskiej edycji tegorocznego konkursu

UM KIELCE
Potańcówka ludowa—Kapela Ciekoty

Artystów KTT ubranych w kostiumy
ze spektakli spod pomnika Sienkiewicza na Rynek

MDK—FESTYN RODZINNY SCENA
Występ laureatów konkursów wokalnych oraz
koncert orkiestry dętej

12.00–18.00

Koncert pt. „Dzieci-dzieciom”

14.00

Wystąpią uczestnicy zajęć wokalnych, tanecznych i muzycznych z MDK: wokaliści ze Studiów Piosenki: „GA-GA”,
„Blue Song”, „Sami”, „EWiTA”, „Marzenie”, „BOHO”, zespoły
taneczne „Afera”, „Grafit”, „Vertigo”. W trakcie koncertu: wręczenie nagród laureatom Miejskiego Konkursu
Plastycznego „Kielce—nasz wspólny dom”; I Міський
Мистецький Конкурс „Кельце—Наш Спільний Дім”

Kielce.eu

KCK SCENA LETNIA

KIELECKI TEATR TAŃCA
Występy dzieci i młodzieży ze Szkoły KTT

Zespoły Impuls I, Impuls II, Impuls III, Impuls IV, N1, N2,
N3, Rewival 2, Rewival 3, Motion, Not 43, Fresh Stuff,
Koliberki, Cookies, Tap Squad. Młodzi artyści zaprezentują choreografie konkursowe, z którymi występują na
ogólnopolskich festiwalach, konkursach i turniejach
tanecznych

15.00–16.00

Pokaz popularnonaukowy Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego

BIAŁOGON RYNEK
MDK PARK

SCENA I OGRÓD PRZY DOMU
ŚW. JANA PAWŁA II

W trakcie pikniku: warsztaty kulinarne oraz warsztaty
rękodzieła, licytacja przedmiotów z autografami gwiazd
sportu, muzyki oraz atrakcyjne vouchery, bilety wstępu
na ciekawe wydarzenia.
Na terenie ogrodu wystawione będą stoiska z rękodziełem pracowników ZAZ Manufaktura Pietraszki oraz
wyrobami

11.00–18.00

Z otworem do robienia zdjęć z motywem słynnych
obrazów, ustawione w plenerze na dziedzińcu BWA w
sąsiedztwie parku. Przygotowane obiekty będą służyły
mieszkańcom do robienia sobie zdjęć z motywem znanych
dzieł sztuki

ok. godz. 16:00

UL. PIETRASZKI 15

Wystąpią artyści z Kielc oraz z Ukrainy (m.in. uczestnicy
The voice of Ukraine).

Fotoramki społecznościowe/ monidła

BWA

FUNDACJA GRAMY Z TOBĄ — BIAŁOGON,

Koncert i piknik na łonie natury „Naturalnie
w Pietraszkach”

19.00

Magda Bochińska & Tomasz Bossi—warsztaty milongi i
pokaz tańca

ENERGETYCZNE CENTRUM NAUKI
„W krainie niskich temperatur”

„Tango—tańcz, kochaj, żyj”

KPT
16.00–20.00

FAMILIJNA SOBOTA W ECN — ZWIEDZANIE
WYSTAWY „ENERGIA”

10.00–16.45

ECN zaprasza do eksperymentowania na interaktywnej
wystawie „Energia” w siedzibie centrum (ul. Olszewskiego
6, 25–663 Kielce—bud. SKYE, II piętro) w następujących
turach: 10:00–10:45, 11:00–11:45, 12:00–12:45, 13:00–
13:45, 14:00–14:45, 15:00–15:45 oraz 16:00–16:45.
Wstęp jest płatny. Bilety dostępne przez stronę www.
bilety.ecn.kielce.pl lub w kasie centrum

ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

Centrum zachęca również do spędzenia czasu w plenerze, w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń. Znajdują
się tu m.in. strefa optyczna, siłownia, zjeżdżalnie, trampolina, nietypowa karuzela oraz ponad trzydziestometrowa
tyrolka. Wstęp jest wolny. Rezerwacja nie jest wymagana

Kielce.eu

WZGÓRZE ZAMKOWE
Finał akcji „Empty Bowls”

Dziedziniec Wzgórza Zamkowego. „Empty Bowls” jest
międzynarodową akcją, zainicjowaną przez organizację
non-profit, podnoszącą świadomość oraz działającą w
walce z głodem. Celem akcji jest zgromadzenie artystów,
rzemieślników, pedagogów i studentów oraz wszystkich
chętnych do zaangażowania w akcję tworzenia misek.
Każda miska, która powstała na warsztatach zostanie
wypalona i poszkliwiona w Instytucie Dizajnu. Podczas
finału akcji 25 czerwca będzie można wpłacić darowiznę i
zatrzymać wybraną przez siebie miskę wraz z poczęstunkiem. Misją jest tworzenie pozytywnych i trwałych zmian
poprzez sztukę, edukację i projekty, budujące wspólnotę.
Wydarzenia obecnie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz w co najmniej kilkunastu innych krajach. Obecnie akcja „Empty Bowls” od kilku lat jest kontynuowana
na wrocławskim ASP, gdzie jest stałą atrakcją Festiwalu
Wysokich Temperatur. W tym roku mamy już czwartą
edycję świętokrzyską w Kielcach.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zapisać się na
warsztaty w Instytucie Dizajnu w Kielcach (www.idkielce.
pl), gdzie dostarczymy materiały (glinę, narzędzia, formy)
oraz pomoc, by każdy mógł wylepić własną miskę. Miski
zostaną w pracowni ceramicznej, by dalej mogły zostać
wypalone, pokryte szkliwem i przygotowane do sprzedaży. Każdą miskę będzie można zakupić na przygotowanym
przez nas stoisku, wraz z dołączonym do niej smakołykiem.
W roku 2022 pomagamy centralnemu punktowi zbiórki i
dystrybucji pomocy dla uchodźców z Ukrainy, koordynowanemu przez MOPR
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11.00–14.00

bezpłatne

ZWIEDZANIE WYSTAWY CHRONOS

(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem)
Zwiedzanie wystawy stałej poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich wraz z kinem-kapsułą
czasu. Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy
skał i skamieniałości jego dawnych mieszkańców.

11.00–16.00

Oferta zawiera 3 formy zwiedzania:
- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika
- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po
zeskanowaniu QR kodu)
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA
CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi)
Bezpłatne wejścia na wystawę odbywać się będą co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). Limit osób zwiedzających na godzinę wynosi 36. Wymagana rezerwacja
za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji
(http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/)

WYSTAWA OBRAZÓW „Piękno podziemnego
świata. Niezwykły świat jaskiń na obrazach Lucji
Radwan”

11.00–16.00

(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem)
Wystawa z obrazami autorstwa Lucji Radwan, artystki
malarki pochodzenia polskiego, od wielu lat mieszkającej
i tworzącej w Austrii. Motywem przewodnim wystawy
jest niezwykły świat jaskiń, który był dla artystki inspiracją do stworzenia wielkoformatowych obrazów. Wystawa
wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Jaskiń
i Krasu ustanowionego przez Międzynarodową Unię
Speleologiczną.
Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
Bezpłatne wejścia na wystawę czasową odbywać się
będą w ramach rezerwacji na wystawę stałą, czyli co
godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00)

Kielce.eu
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III KIELECKIE ŚWIĘTO RÓŻ

Wydarzenie o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym,
skierowane do wszystkich grup wiekowych.
Ogród będzie otwarty w godz. 10.00–20.00. Wstęp wolny,
bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

10.00–20.00

W ramach III Kieleckiego Święta Róż:
- Różany Punkt Informacyjny na tzw. Placu Różanym,
gdzie na bieżąco będzie można się dowiedzieć wielu
szczegółów i ciekawostek na temat róż, różnorodności
odmian i form, uprawy w ogródkach domowych oraz ich
wykorzystania w gastronomii, przemyśle kosmetycznym i
farmaceutycznym. Czas trwania: 10:00–17:00.
- Bezpłatne zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Kielcach
z przewodnikiem w godzinach: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
O Ogrodzie i poszczególnych działach/kolekcjach roślinnych opowiadać będą pracownicy Ogrodu.
- Świętokrzyski Uniwersytet Ludowy im. ks. Władysława
Siarkowskiego—przegląd pieśni i tańca oraz działalności
kół gospodyń wiejskich. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego poprzez stoiska edukacyjne
i wystawy m.in. rękodzieła, kulinariów, wyrobów tradycyjnych itp.
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji

26.06.2022
NIEDZIELA

MOSIR
Sportowa niedziela

14.00–19.00

DK „ZAMECZEK”
„Kielce w piosence”—prezentacja laureatów konkursu
zorganizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta
Kielce Bogdana Wenty

14.00–14.15

Utwór pt. „Letni kawałek z Kielc” w wykonaniu grupy
„Pałucki”

14.15–14.20

KONCERT „ZAMECZEK ZAPRASZA”

ZESPOŁY WOLNEJ STREFY I ZESPÓŁ ANKH

Zespół „DobroBand”

14.20–14.50

„Roztańczony Zameczek”

14.50–15.00

Spod Dworca PKP do Parku Miejskiego —
wszystkie Kluby WS

Wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki

15.00–15.30

SCENA

Prezentacja DK „Zameczek”

15.30–15.35

Przywitanie WS

13.00–13.05

Zameczkowa Scena Młodych—zespół „Michałek” 15.35–16.05

Występ wokalny—OHP

13.05–13.15

Wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki

16.05–16.35

Skecze—OHP

13.15–13.30

„Artystyczne lato z Zameczkiem”—oferta

16.35–16.40

Występ wokalny seniorek—WS Orla

13.30–13.45

Zespół „Solowej”—goście z Ukrainy

16.40–17.10

Występ instrumentalny (skrzypce)—WS Orla

13.45–13.50

„Roztańczony Zameczek”

17.10–17.20

Występ wokalny—WS Zagnańsk

13.50–13.55

Wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki

17.20–18.00

Występ wokalny—WS Senior Hoża

13.55–14.10

Zespół „Wes Gałczyński& Power Train”

18.00–18.40

Występ wokalny

14.10–14.25

Wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki

18.40–19.10

Gimnastyka dla seniora

14.25–14.35

„Czy znasz swoje miasto”

19.10–19.20

Występ wokalny

14.35–14.55

Występy wokalne seniorów

14.55–15.15

Występy instrumentalne (gitara)

15.15–15.35

Zespół seniorek „Ustąp Babci Miejsca”

15.33–16.00

Tańce—grupa „Costa”

16.00–16.05

Zespół „Patryk Band”

16.05–16.20

Występ wokalny

16.20–16.25

Przedstawienie teatralne „Mogło być gorzej”

16.25–16.45

Prezentacje uczestników Zameczkowej Szkoły Tańca

Breakdance—grupa „Broken Glass”

Konkursy wiedzy o Kielcach (Radio Rekord FM)

Zespół „HOOK”

19.20–20.00

„Czy znasz swoje miasto”

20.00–21.00

Muzyczny korowód

WS Barwinek

WS Senior Hoża
WS JNJ

WS Senior JNJ

„Marysia Band”—WS Naruszewicza
WS Naruszewicza
WS Kostomłoty

WS Grzymałków/ WS Naruszewicza
WS Grzymałków
WS

12.40–13.00

KTT
Spektakl „Kopciuszek”

(chor. Elżbieta i Grzegorz Pańtak)

17.00

KCK SCENA LETNIA
Pokaz filmowy
Kino plenerowe

MHK
21.00

Z otworem do robienia zdjęć z motywem słynnych
obrazów, ustawione w plenerze na dziedzińcu BWA w
sąsiedztwie parku. Przygotowane obiekty będą służyły
mieszkańcom do robienia sobie zdjęć z motywem znanych
dzieł sztuki

Inauguracja szlaku architektury Franciszka
Ksawerego Kowalskiego

11.00

Familijna niedziela w ecn —
Zwiedzanie wystawy + warsztaty

10.00–16.45

F.K. Kowalski był architektem Guberni Kieleckiej w latach
1867–1899 i autorem niemal wszystkich ważnych budynków zbudowanych w tym czasie w Kielcach. Muzeum
zaprasza na dwa spacery (godz. 11:00 i godz. 12:00, start
przy budynku Muzeum) szlakiem budynków zaprojektowanych przez tego architekta—początek w Muzeum
Historii Kielc. Działania przygotowanie razem z Muzeum
Zabawy i Zabawek, Wydziałem Urbanistyki i Architektury
Urzędu Miasta Kielce i Towarzystwem Przyjaciół Kielc

BWA
Fotoramki społecznościowe/ monidła

11:00

11.00–18.00

MDK PARK
BIAŁOGON RYNEK

KPT

DŚT— PAŁACYK ZIELIŃSKIEGO
30 zł/ 35 zł

Koncert Solid Rock tribute DIRE STRAITS
Wstęp: 30 zł (35 zł w dniu koncertu)

MZIZ

20.00

11:00–18.00
Mali Architekci Wielkich Miast

Warsztaty rodzinne—zabawa architekturą, godz. 11:00–
16:00, dziedziniec Muzeum. Uczestnicy zaprojektują
własne miasto. Na potrzeby tej akcji Muzeum Zabawek
i Zabawy przygotowało ponad 500 drewnianych klocków.
Na trzech olbrzymich makietach powstaną wyjątkowe
obiekty, każdy projekt w innym układzie urbanistycznym.
Atrakcje skierowane są do całych rodzin. W spotkaniu liczy się dobra zabawa i nieograniczona kreatywność dziecięca. Akcja w Muzeum jest nawiązaniem do inauguracji
Szlaku Architektury Franciszka Ksawerego Kowalskiego.
Działania przygotowanie razem z Muzeum Historii Kielc,
Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
Kielce i Towarzystwem Przyjaciół Kielc

11.00–18.00

ECN zaprasza do eksperymentowania na interaktywnej
wystawie „Energia” w siedzibie centrum (ul. Olszewskiego
6, 25–663 Kielce—bud. SKYE, II piętro) w następujących
turach 10:00–10:45, 11:00–11:45, 12:00–12:45, 13:00–
13:45, 14:00–14:45, 15:00–15:45 oraz 16:00–16:45.
O godz. 13:00 dodatkowo odbędą się warsztaty popularnonaukowe.
Wstęp jest płatny. Bilety dostępne przez stronę www.
bilety.ecn.kielce.pl lub w kasie centrum

Energetyczny ogród doświadczeń

Centrum zachęca również do spędzenia czasu w plenerze, w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń. Znajdują
się tu m.in. strefa optyczna, siłownia, zjeżdżalnie, trampolina, nietypowa karuzela oraz ponad trzydziestometrowa
tyrolka. Wstęp jest wolny. Rezerwacja nie jest wymagana

Kielce.eu
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Zwiedzanie wystawy chronos

(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem)
Zwiedzanie wystawy stałej poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich wraz z kinem-kapsułą
czasu. Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy
skał i skamieniałości jego dawnych mieszkańców.

11.00–16.00

MIEJSKA GRA TERENOWA

„Przyrodniczym szlakiem z aparatem i plecakiem”
Start: godz. 13.00–13.30, teren klasztoru na Karczówce
Trasa: Karczówka – Kadzielnia – Cmentarz Stary – Góra
Słoneczna – ul. Wojska Polskiego – Wietrznia – Centrum
Geoedukacji (ok. 7 km)
Meta: godz. 16.00–17.00, Centrum Geoedukacji.

Oferta zawiera 3 formy zwiedzania:
- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika
- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po
zeskanowaniu QR kodu)
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA
CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi)

Gra terenowa będzie miała formę indywidulanego spaceru, w czasie którego będzie można poznać najciekawsze
walory rezerwatów przyrody miasta w nietypowy sposób,
wykonując określone zadania i odpowiadając na pytania

Bezpłatne wejścia na wystawę odbywać się będą co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). Limit osób zwiedzających na godzinę wynosi 36. Wymagana rezerwacja
za pośrednictwem Internetowego Systemu Rezerwacji
(http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/)

WYSTAWA OBRAZÓW „Piękno podziemnego
świata. Niezwykły świat jaskiń na obrazach Lucji
Radwan”

(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem)
Wystawa z obrazami autorstwa Lucji Radwan, artystki
malarki pochodzenia polskiego, od wielu lat mieszkającej
i tworzącej w Austrii. Motywem przewodnim wystawy
jest niezwykły świat jaskiń, który był dla artystki inspiracją do stworzenia wielkoformatowych obrazów. Wystawa
wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Jaskiń
i Krasu ustanowionego przez Międzynarodową Unię
Speleologiczną.
Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika.
Bezpłatne wejścia na wystawę czasową odbywać się
będą w ramach rezerwacji na wystawę stałą, czyli co
godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00)

13.00–17.00
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11.00–16.00

III KIELECKIE ŚWIĘTO RÓŻ

Wydarzenie o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym,
skierowane do wszystkich grup wiekowych.
Ogród będzie otwarty w godz. 10.00–20.00. Wstęp wolny,
bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.
W ramach III Kieleckiego Święta Róż:
- Różany Punkt Informacyjny na tzw. Placu Różanym,
gdzie na bieżąco będzie można się dowiedzieć wielu
szczegółów i ciekawostek na temat róż, różnorodności
odmian i form, uprawy w ogródkach domowych oraz ich
wykorzystania w gastronomii, przemyśle kosmetycznym i
farmaceutycznym. Czas trwania: 10:00–17:00.
- Bezpłatne zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Kielcach
z przewodnikiem w godzinach: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
O Ogrodzie i poszczególnych działach/kolekcjach roślinnych opowiadać będą pracownicy Ogrodu.
- Świętokrzyski Uniwersytet Ludowy im. ks. Władysława
Siarkowskiego—przegląd pieśni i tańca oraz działalności
kół gospodyń wiejskich. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego poprzez stoiska edukacyjne
i wystawy m.in. rękodzieła, kulinariów, wyrobów tradycyjnych itp.
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji

10.00–20.00

