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WSTĘP

Różnorodność oferty kulturalnej sprawia, 
że województwo świętokrzyskie przyciąga 
liczne grono odwiedzających. Wśród intere-
sujących festiwali filmowych i inspirujących 
spotkań z  muzyką – od klasycznej, wyko-
nywanej przez światowej klasy artystów, 
po jazz, muzykę rozrywkową i  tradycyjne 
brzmienia zespołów kultywujących tradycje 
muzyki ludowej – są wydarzenia o ogólno-
polskiej i  międzynarodowej randze. Dzie-
dzictwo kulturowe regionu w  przystępny 
sposób przybliżają liczne lokalne jarmarki, 
festyny i imprezy promujące świętokrzyskie 
tradycje kulinarne. Ważną część oferty tury-
stycznej województwa stanowią także im-
prezy odwołujące się do tutejszych tradycji 
przemysłowych, hutnictwa i  odlewnictwa, 
odbywające się w  obiektach położonych 
na Szlaku Zabytków Techniki. W  regionie 
organizowane są ponadto widowiskowe re-
konstrukcje historyczne, ukazujące zarów-
no tradycje średniowiecznego rycerstwa, 
jak i  wydarzenia z  nowszej historii Polski. 
Edukacyjny wymiar mają również spotka-
nia z nauką organizowane przez Regionalne 
Centrum Naukowo-Technologiczne w  Po-
dzamczu czy Centrum Geoedukacji w Kiel-
cach. Ważną rolę w  promocji regionalnych 
tradycji i  kultury odgrywa natomiast Mu-
zeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Najbardziej rozpoznawalną „marką” regionu 
są Góry Świętokrzyskie. W  ich malowniczej 
scenerii odbywają się imprezy turystycz-
ne. Są wśród nich rajdy piesze i  rowerowe 
adresowane do rodzin z  dziećmi oraz dłu-
godystansowe marsze i  nocne maratony, 
przeznaczone dla wytrwałych piechurów 
i  miłośników mocnych wrażeń. Niezależnie 
od charakteru wydarzenia te przybliżają od-
wiedzającym region piękno świętokrzyskiej 
przyrody oraz bogactwo historii i kultury tych 
stron. W ofercie województwa nie brak także 
zmagań i  rozgrywek o  charakterze sporto-
wym, przeznaczonych zarówno dla amato-
rów, jak i dla profesjonalnych zawodników.

W kalendarzu, który oddajemy do Państwa 
rąk, przedstawiamy wybrane wydarzenia 
z  bogatej oferty imprez odbywających się 
w  województwie. Zachęcamy również do 
samodzielnego odkrywania urokliwych za-
kątków i  ciekawych wydarzeń, których nie 
brakuje w Świętokrzyskiem.
Publikację opracowano na podstawie da-
nych dostarczonych przez organizatorów. Ze 
względu na czas dzielący jego wydanie od 
daty planowanych wydarzeń niektóre zawar-
te w nim treści mogą ulec zmianie. Zachęca-
my do sprawdzania bieżących informacji na 
stronach internetowych organizatorów.



Festiwale  i przeglądy 
artystyczne
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Szerokie spectrum wydarzeń 
kulturalnych odbywających 
się w regionie świętokrzyskim 
przyciąga w te strony liczne grono 
amatorów sztuki, zwłaszcza 
filmu i muzyki. Uznaną markę 
wypracowały sobie festiwale 
filmowe – kielecki „Nurt” 
poświęcony filmom dokumentalnym 
oraz spotkania z kinem 
„nieZwykłym” w Sandomierzu. 
Koneserzy muzyki klasycznej 
odnajdą wiele interesujących 
propozycji w repertuarze Filharmonii 
Świętokrzyskiej, a także podczas 
organizowanych w czasie wakacji 
Sandomierskich Wieczorów 
Organowych. Interesujący jest 
również program festiwalu 
„Muzyka w Sandomierzu”, na 
który składają się m.in. koncerty 
muzyki klasycznej, filmowej, 
jazzowej i etnicznej. Istotne miejsce 
w programie wydarzeń kulturalnych 
województwa świętokrzyskiego 
zajmują też przeglądy piosenki 
poetyckiej i turystycznej, wśród 
nich Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
im. Wojtka Belona „Niechaj 
Zabrzmi Bukowina” w Busku-
Zdroju, natomiast folkloru i muzyki 
tradycyjnej, nie tylko z Polski, 
lecz także z różnych zakątków 
świata, można posłuchać na 
sandomierskim „Dookoła Wody 
Festivalu”.fo
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Festiwal Filmów–Spotkań NieZwykłych 
w Sandomierzu
 1–6 maja 2018

W 2018 r. odbędzie się jubileuszowa, 15. edycja festiwalu – impre-
zy poświęconej kinu autorskiemu. Nowością w  tegorocznym pro-
gramie będzie cykl „Szare w kolorze” poświęcony kobietom-reżyse-
rom. Statuetkę Korony Sandomierskiej dla „NieZwykłego Reżysera” 
otrzyma Jerzy Skolimowski, a  całość uświetni koncert piosenek 
Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu Piotra Machalicy. Projekcje 
filmowe (ok. 50 tytułów) organizowane będą także w innych miej-
scowościach regionu, m.in. w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej 
w Pacanowie

 1–3 czerwca 2018

Festiwal w Pacanowie odbywa się z okazji urodzin Koziołka Matołka. 
To spotkanie dzieci i młodzieży z kulturą i nauką podczas warsztatów, 
koncertów, pokazów i konkursów, które służą rozwijaniu kreatywno-
ści i  wyobraźni. Podczas imprezy odbywają się występy młodych 
Mistrzów Teatru i  Mistrzów Muzyki, najlepsi z  nich otrzymują sta-
tuetki Mistrza Koziołka. Nagradzane są również najciekawsze grupy 
uczestników „Bajkowego Korowodu” rozpoczynającego ostatni dzień 
festiwalu, w czasie którego wystąpi Sylwia Grzeszczak.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju

 30 czerwca – 7 lipca 2018

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w  Bu-
sku-Zdroju prezentuje wartościowe dzieła polskich i  światowych 
kompozytorów. Bogata oferta programowa, obejmująca muzykę 
symfoniczną, chóralną, kameralną, operową, operetkową i rozryw-
kową co roku przyciąga melomanów z kraju i z zagranicy. W 2018 r. 
odbędzie się 16. edycja tego wydarzenia.

Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasiń-
skiej „Wielki Ogień” w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 7–8 lipca 2018

Festiwal poświęcony pamięci współzałożycielki zespołu Breakout. 
Uczestniczą w nim zespoły wykonujące przede wszystkim repertu-
ar autorski. Głównym elementem programu jest Konkurs Młodych 
Wykonawców, dzięki któremu młodzi artyści mają możliwość za-
prezentowania się szerszej publiczności. Wykonawcy mogą rów-
nież wziąć udział w warsztatach muzycznych i wokalnych. Zmaga-
niom konkursowym towarzyszą koncerty gwiazd. 

Buskie Spotkania z Folklorem
 maj 2018

Buskie Spotkania z Folklorem wieńczą cykl lokalnych przesłuchań 
konkursowych dla muzyków wykonujących muzykę tradycyjną, od-
bywających się w Ciekotach, Nowym Korczynie, Jędrzejowie i Opa-
towie. Podczas finałowych koncertów na plenerowej scenie Parku 
Zdrojowego w Busku-Zdroju artyści prezentują się w kategoriach: 
zespoły śpiewacze, kapele ludowe, zespoły pieśni i tańca oraz soli-
ści instrumentaliści i śpiewacy. Cykl spotkań z muzyką ludową koń-
czy się koncertem laureatów, organizowanym na przełomie maja 
i czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Off Fashion w Kielcach
 1–2 czerwca 2018

Off Fashion to Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entu-
zjastów Mody. W jego jury zasiadają znani projektanci oraz krytycy 
i wykładowcy wyższych uczelni związani ze światem mody. Celem 
konkursu jest promocja młodych projektantów i  wsparcie ich za-
wodowego debiutu. Jury wybiera 20 prac konkursowych, które są 
prezentowane na gali finałowej w Kieleckim Centrum Kultury. Głów-
nymi nagrodami są indeksy renomowanych szkół artystycznych, 
m.in. Via Design w Danii oraz Akademii KOEFIA w Rzymie.

  Sandomierz – Kino „Starówka”, 
Sandomierskie Centrum Kultury, 
Zamek Królewski w Sandomierzu

  Camfilm Katarzyna Kubacka 
Fundacja Sztuki Filmowej 
„Taki Jestem”  
ul. Jagodowa 55/1, 
61-160 Poznań-Czapury 

tel.: 600452347 
e-mail: fundacja@takijestem.org, 
kkubacka@kinorp.pl 

  www.takijestem.org, 
www.festiwalniezwykly.pl

  Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie

  Europejskie Centrum Bajki 
im. Koziołka Matołka 
ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 
28-133 Pacanów 
tel.: 41 3765088, 606654983 

e-mail: ecb@pacanow.eu
  www.centrumbajki.pl

  Busko-Zdrój, Pińczów, Wiślica i in.
  Buskie Samorządowe Centrum 

Kultury 
ul. Mickiewicza 22, 
28-100 Busko-Zdrój 

tel.: 41 3782319 
e-mail: sekretariat@bsck.busko.pl

  www.bsck.busko.pl, 
www.jamroz.busko.pl

Wstęp płatny, bilety do nabycia 
w BSCK w Busku-Zdroju: 
tel.: 41 3781729, 
e-mail: rezerwacja@bsck.busko.pl

  Amfiteatr w Parku Miejskim   Miejskie Centrum Kultury 
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Siennieńska 54, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel.: 41 2476580 

e-mail: mckostr@mck.ostrowiec.pl
  www.mck.ostrowiec.pl, 

www.wielkiogien.ostrowiec.info 
Zgłoszenia przez stronę www 
(dla zespołów muzycznych).

  Park Zdrojowy w Busku-Zdroju, 
Ciekoty, Nowy Korczyn, Jędrzejów, 
Opatów, Kielce 

  Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 
25-033 Kielce 
tel.: 41 3655100 
 

e-mail: wdk@wdk-kielce.pl
  www.wdk-kielce.pl

  Kieleckie Centrum Kultury   Kieleckie Centrum Kultury 
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce 
tel.: 41 3676711 
e-mail: offfashion@kck.com.pl 

  www.kck.com.pl, 
www.offfashion.eu 
Zgłoszenia: tel.: 41 3676702, 
maria.wisniewska@kck.com.pl
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fot. arch. Camfilm
fot. arch. Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka 

Matołka w Pacanowie

fot. Piotr Kaleta

fot. Stanisław Dunin-Borkowski

fot. arch. Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach

fot. Karol Kowalski
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Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury 
Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
 lipiec 2018

Największa w Europie impreza artystyczna dla dzieci i młodzieży, 
połączona z edukacją kulturalną. Program obejmuje przeglądy kon-
kursowe, warsztaty artystyczne, koncerty na Rynku i w Amfiteatrze 
„Kadzielnia” w Kielcach oraz wydarzenia towarzyszące, m.in. Koro-
wód Festiwalowy, animacje w Miasteczku Festiwalowym, przegląd 
kapel „Młodzi Dobrze Rockujący”, akcję „Największy Zespół Rocko-
wy” i przegląd filmowy „Młody Film”.

Zaduszki Jazzowe w Pińczowie
 październik / listopad 2018

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym imprezy jest pochodzą-
cy z Pińczowa Artur Dutkiewicz – znany kompozytor i pianista. Dwa 
koncertowe dni to prawdziwe święto dla miłośników muzyki jazzo-
wej we wszystkich jej odmianach, od tradycyjnej po improwizowa-
ną. Do Pińczowa zjeżdżają wówczas znakomici polscy i zagranicz-
ni artyści. Koncertom towarzyszą wystawy fotografii poświęconej 
scenie jazzowej oraz spotkania z artystami. Prestiżowe wydarzenie 
odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego.

Festiwal Form Dokumentalnych „Nurt” w Kielcach
 19–23 listopada 2018

Kino dokumentalne cieszy się rosnącą popularnością i  dużym 
zaufaniem społecznym, a  kielecki „Nurt” odgrywa znaczącą rolę 
w  promowaniu tego gatunku, wspierając produkcję, prezentując 
i nagradzając najciekawsze filmy dokumentalne z Polski i z zagra-
nicy. Uwagę jurorów skupia także twórczość debiutantów, dla któ-
rych przewidziana jest specjalna nagroda. Znane nazwiska, różno-
rodność prezentowanych form i bardzo wysoki poziom artystyczny 
– wszystko to sprawia, że wzrasta pozycja i ranga tego wydarzenia 
w filmowym świecie.

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga 
w Kielcach 
 cały rok

Na repertuar filharmonii składają się koncerty symfoniczne, kame-
ralne i  recitale, a  także wydarzenia cykliczne. Na przełomie marca 
i kwietnia odbywają się Świętokrzyskie Dni Muzyki – festiwal poświę-
cony muzyce polskiej, zarówno nowym, premierowym kompozycjom, 
jak i  utworom klasycznym, a  podczas wakacji – cykl koncertowy 
„Lato w  Filharmonii”, podczas którego prezentowana jest muzyka 
klasyczna i  rozrywkowa w  najlepszym wykonaniu. Na zakończenie 
roku zespół filharmonii zaprasza na koncert sylwestrowy.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Jędrzejowie 
 wszystkie soboty w lipcu i sierpniu 2018, godz. 19.00

Program festiwalu obejmuje cotygodniowe koncerty w  opactwie 
oo. Cystersów. Rozbrzmiewa podczas nich muzyka kameralna i or-
ganowa, wykonywana na zabytkowym instrumencie o unikatowym 
brzmieniu, znajdującym się w tutejszym sanktuarium. Tegoroczna 
edycja festiwalu będzie związana z 800. rocznicą przybycia bł. Win-
centego Kadłubka do klasztoru w  Jędrzejowie. Jego zakończenie 
zbiegnie się z odpustem w ostatnią niedzielę sierpnia.

Festiwal Muzyka w Opactwie – 
Bach u Cystersów w Wąchocku
 soboty we wrześniu 2018

Kościół oo. Cystersów jest jednym z najcenniejszych zabytków ar-
chitektury romańskiej w Polsce. We wrześniowe soboty w jego wnę-
trzu rozbrzmiewa muzyka Jana Sebastiana Bacha, wykonywana 
przez światowej sławy muzyków. Podczas koncertów można wy-
słuchać wykonań klasycznych i  inspirowanych jazzem. W 2018 r. 
planowana jest majowa edycja festiwalu, poświęcona muzyce ka-
meralnej, twórczości Franza Schuberta i Johannesa Brahmsa.

  Amfiteatr „Kadzielnia”, 
Rynek w Kielcach

  Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP 
im. Stefana Żeromskiego 
ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce 
tel.: 41 3446555 
e-mail: biuro@wiatraczek.pl

  www.kielecka.zhp.pl, 
www.wiatraczek.pl 
Zgłoszenia uczestników 
przeglądów konkursowych: 
www.rejestracja.wiatraczek.pl

  Pińczowskie Samorządowe 
Centrum Kultury

  Pińczowskie Samorządowe 
Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2a, 
28-400 Pińczów 
tel.: 41 3572424 

e-mail: psck@psck.pl
  www.psck.pl 

Bilety i karnety do nabycia w PSCK 
oraz przez stronę internetową 
organizatora.

  Kieleckie Centrum Kultury   Kieleckie Centrum Kultury 
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce 
tel.: 41 3449054 
e-mail: impresariat@kck.com.pl

  www.kck.com.pl, festiwalnurt.pl

  Międzynarodowe Centrum Kultur   Filharmonia Świętokrzyska 
im. Oskara Kolberga 
ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce 
tel.: 41 3680501, 3655483 
(kasa biletowa) 

e-mail: 
sekretariat@filharmonia.kielce.pl

  www.filharmonia.kielce.com.pl

  Archiopactwo oo. Cystersów 
w Jędrzejowie

  Jędrzejowskie Towarzystwo 
Kulturalno-Naukowe 
al. Józefa Piłsudskiego 3, 

28-300 Jędrzejów 
Osoba do kontaktu: Grażyna 
Ślusarek, tel.: 41 3865560 
e-mail: gazeta@jedrzejowska.net

  Archiopactwo oo. Cystersów  

ul. Klasztorna 20, 
28-300 Jędrzejów

  Fundacja im. Mikołaja z Radomia  
ul. Jacka Malczewskiego 10D, 
26-600 Radom

  Opactwo oo. Cystersów 
w Wąchocku

  Fundacja Wspierania Kultury 
Magna Res 
ul. Lipowa 26/2, 90-629 Łódź 
tel.: 605601553 
e-mail: office@magnares.pl

  www.magnares.pl 
Wstęp płatny, bilety do nabycia na 
furcie klasztornej.

fot. arch. ZHP Chorągwi Kieleckiej fot. Piotr Kucybała

fot. Kamila Błaszkiewicz

fot.  arch. Filharmonii Świętokrzyskiej

fot. Grażyna Ślusarek, „Gazeta Jędrzejowska”

fot. Marian Susfał
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Dziedzictwo   i tradycje 
 historyczno-
-kulturowe

2
Ważnym elementem dziedzictwa 
historyczno-kulturowego 
regionu świętokrzyskiego są 
tutejsze tradycje metalurgiczne 
i hutnicze, sięgające czasów 
prehistorycznych. Nawiązują do 
nich m.in. Dymarki Świętokrzyskie 
w Nowej Słupi, Kuźnice Koneckie 
w Końskich czy Wytopki Ołowiu 
w Tokarni, a także cykl warsztatów 
archeologicznych „Żelazne 
Korzenie” organizowany przez 
Muzeum Przyrody i Techniki 
w Starachowicach. Tradycje 
ludowe przybliżają liczne 
jarmarki, podczas których 
można poznać bliżej kulturę, 
rzemiosło, muzykę i kuchnię 
regionu. Wśród nich warto 
zwrócić uwagę na organizowane 
w Parku Etnograficznym w Tokarni 
„Rodzinne niedziele w skansenie”, 
podczas których odbywają się 
pokazy dawnych rzemiosł oraz 
zwyczajów związanych z życiem 
codziennym mieszkańców regionu. 
Interesujące są także tradycje 
i obrzędy związane ze świętami 
religijnymi i ludowymi, do których 
nawiązują m.in. konkurs na 
najdłuższą palmę wielkanocną 
w Chmielniku, kiermasz 
wielkanocny i bożonarodzeniowy 
w Dworku Laszczyków w Kielcach 
czy liczne imprezy, odbywające 
się z okazji obchodów Nocy 
Świętojańskiej.
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Piknik Archeologiczny w Rydnie k. Wąchocka
 10–13 maja 2018

Program czterodniowej imprezy obejmuje zajęcia edukacyjne dla 
grup szkolnych (w  czwartek i  piątek) oraz weekendowe atrakcje 
dla turystów indywidualnych. Podczas pikniku można zwiedzić zre-
konstruowaną osadę z  epoki kamienia, przypatrując się codzien-
nym pracom jej ówczesnych mieszkańców, m.in. technikom krze-
sania ognia i wykonywaniu przedmiotów użytkowych. Wydarzeniu 
towarzyszą zabawy i konkursy dla dzieci, kino plenerowe oraz spo-
tkania z archeologami.

Jarmark u Starzecha w Starachowicach 
 koniec maja 2018

Postać Starzecha związana jest z  powstaniem Starachowic. Jar-
mark, którego nazwa odwołuje się do legendarnego założyciela 
miasta, odbywa się na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. W pro-
gramie imprezy znajdują się prezentacje lokalnych twórców: zespo-
łów muzycznych i  artystycznych, rękodzielników i  rzemieślników. 
Podczas jarmarku można także spróbować potraw kuchni regio-
nalnej, przewidziano również czas na promocję lokalnych instytu-
cji samorządowych. Dla najmłodszych organizowane są konkursy 
z nagrodami.

Jarmark Opatowski w Opatowie 
 1–3 czerwca 2018

Jarmark Opatowski to coroczna, najważniejsza impreza w  mie-
ście – swoiste święto Opatowa, odbywające się nieprzerwanie od 
lat 70. Wydarzenie nawiązuje do wspaniałej, wielokulturowej hi-
storii miasta, służy także promocji kultury ludowej i artystów Ziemi 
Świętokrzyskiej. Podczas jarmarku prezentują się twórcy regionalni 
i rzemieślnicy uprawiający dawne, ginące obecnie zawody. Organi-
zatorzy zapewniają również wiele atrakcji dla młodszych uczestni-
ków, wśród nich gry, zabawy i konkursy.

Dni Kultur w Chmielniku
 druga połowa czerwca 2018

Program wydarzenia obejmuje Dzień Kultury Żydowskiej (sobota) 
i Dzień Kultury Polskiej (niedziela). W sobotę w ośrodku „Święto-
krzyski Sztetl” odbywają się występy artystyczne, prezentujące kul-
turę żydowską oraz degustacja tradycyjnych żydowskich potraw. 
W niedzielę na chmielnickim rynku występują młodzieżowe zespoły 
artystyczne, wręczane są również statuetki Chmielnickiego Augu-
sta dla zasłużonych Ziemi Chmielnickiej. Na zakończenie imprezy 
odbywa się plenerowy koncert z udziałem gwiazdy wieczoru.

Jarmark Świętokrzyski na Świętym Krzyżu
 maj 2018

Tradycja jarmarków na Świętym Krzyżu sięga czasów średniowie-
cza. Współczesny Jarmark Świętokrzyski to impreza plenerowa, 
organizowana przez powiat kielecki przy współudziale sąsiadują-
cych gmin, Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz klasztoru 
Misjonarzy Oblatów. Wydarzenie rozpoczyna się mszą św. w świę-
tokrzyskim sanktuarium, poprzedzoną uroczystym orszakiem. 
Podczas jarmarku odbywają się koncerty muzyki ludowej, kiermasz 
rękodzieła i degustacja potraw regionalnych.

Wytopki Ołowiu w Tokarni
 maj 2018

Impreza nawiązuje do dawnych tradycji wydobywania rud ołowiu 
i miedzi w Górach Świętokrzyskich. W kamiennym piecu hutniczym, 
zrekonstruowanym na terenie skansenu, wytapia się ołów, z które-
go wyrabiane są następnie okolicznościowe monety. Prezentacji 
historycznego hutnictwa towarzyszą wykłady naukowe, a  także 
występy kapel ludowych oraz pokazy dawnych rzemiosł, strojów 
i tradycji.

  Rezerwat Archeologiczny Rydno
  Klub Archeologiczny PTTK Rydno 

przy Oddziale Międzyszkolnym 
PTTK w Starachowicach 
ul. Kielecka 3, 27-200 Starachowice 

tel.: 507157008 
e-mail: poczta@rydno.pttk.pl

  www.rydno.pttk.pl, www.rydno.com
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Wąchocku 

ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock 
tel.: 41 2715033 
e-mail: mgokwachock@op.pl

  mgok.wachock.pl

  Muzeum Przyrody i Techniki 
Ekomuzeum w Starachowicach

  Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach 
ul. dra Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice 
tel./faks: 41 2760900, 

41 2760902 
e-mail: 
promocja@powiat.starachowice.pl

  www.powiat.starachowice.pl, 
www.ekomuzeum.pl

  amfiteatr Opatowskiego Ośrodka 
Kultury 

  Urząd Miasta i Gminy Opatów 
pl. Obrońców Pokoju 34, 
27-500 Opatów 

tel.: 15 8681300  
e-mail: opatow@umopatow.pl

  www.umopatow.pl
  Opatowski Ośrodek Kultury  

ul. Partyzantów 13b, 

27-500 Opatów 
tel.:15 8682012 
e-mail: ook@ook.internetdsl.pl

  www.ook.internetdsl.pl

  Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 
„Świętokrzyski Sztetl” (sobota), 
chmielnicki rynek (niedziela)

  Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku 
pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik 

tel.: 41 3542278 
e-mail: umig@chmielnik.com

  www.chmielnik.com
  Chmielnickie Centrum Kultury 

ul. Starobuska 10, 

26-020 Chmielnik 
tel.: 41 3542397 
e-mail: chmielnickie@gmail.com

  www.chck.chmielnik.com

  Błonia przy klasztorze na Świętym 
Krzyżu

  Starostwo Powiatowe w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 
tel.: 41 2001200, 2001208 
 
 

e-mail: 
sekretariat@powiat.kielce.pl

  www.powiat.kielce.pl

  Park Etnograficzny w Tokarni
  Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297 wew. 110 
e-mail: poczta@mwk.com.pl

  Park Etnograficzny w Tokarni 
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3154171, 519467107, 
515458649 (kasa) 
 

e-mail: skansen@mwk.com.pl
  www.mwk.com.pl

fot. rydno.com fot. Piotr Gos – Starostwo Powiatowe w Starachowicach

fot. arch. Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie

fot.  Waldemar Kwiatkowski I Edyta Gruszczyńska 

fot. arch. Starostwa Powiatowego 
w Kielcach

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej
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Noc Świętojańska w Morawicy 
 24 czerwca 2018

Plenerowa impreza organizowana jest nad zalewem w  Morawicy. 
Ważny punkt programu stanowi konkurs na najładniejszy tradycyj-
ny wianek świętojański oraz obrzęd puszczania wianków na wodę. 
Można także spróbować regionalnych potraw, przygotowywanych 
przez koła gospodyń wiejskich i członków klubu seniora. Na scenie 
prezentują się lokalne zespoły artystyczne oraz zaproszeni goście 
z miast partnerskich. Wieczorem odbędzie się koncert gwiazdy wie-
czoru – zespołu Poparzeni Kawą Trzy – oraz pokaz fajerwerków.

Dziki Zachód w Kurozwękach
 10–12 sierpnia 2018

Program pikniku odbywającego się przy pałacu w Kurozwękach ob-
fituje w  atrakcje dla całej rodziny. Podczas imprezy można m.in. 
zwiedzić wioskę indiańską oraz obejrzeć pokazy tradycyjnych in-
diańskich tańców. Można również zajrzeć do obozu traperów i po-
szukiwaczy złota oraz obejrzeć kowbojskie pokazy ujeżdżania koni. 
Nie brakuje także występów artystycznych i  licznych zabaw dla 
najmłodszych. Dla odwiedzających dostępne są też stałe atrakcje 
obiektu, wśród nich bizon safari oraz labirynt w kukurydzy.

Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi
 11–12 sierpnia 2018

Organizowana nieprzerwanie od lat 60. impreza ma charakter fe-
stynu archeologicznego. Jej nazwa nawiązuje do pieców hutni-
czych i metod wytopu żelaza sprzed dwóch tysięcy lat. Wydarze-
nie odbywa się na terenie edukacyjnego parku archeologicznego. 
Oprócz pieców dymarskich można zwiedzić znajdujące się tu re-
konstrukcje obozu rzymskiego z wieżą strażniczą oraz zabudowań 
mieszkalnych i  warsztatów rzemieślniczych z  początków naszej 
ery. Podczas dymarek odbywają się liczne pokazy archeologiczne 
i warsztaty rzemieślnicze dla odwiedzających.

Zlot Pojazdów Zabytkowych „Legenda STAR-a”
 sierpień 2018

Nazwa zlotu nawiązuje do marki produkowanych w  Starachowi-
cach samochodów ciężarowych STAR. Biorą w nim udział pojazdy 
mające więcej niż 25 lat, motocykle, samochody osobowe, dostaw-
cze i ciężarowe. Ich właściciele uczestniczą m.in. w konkurencjach 
sprawnościowych i konkursach elegancji. W sobotę na terenie Eko-
muzeum odbywa się prezentacja pojazdów, w programie jest także 
rajd „Weteran Moto Bieg”. W niedzielę można obejrzeć pojazdy na 
starachowickim rynku oraz podczas parady ulicami miasta i prze-
jazdu do jednej z sąsiednich gmin. 

Święto regionu „Dni Ponidzia” w Pińczowie
 30 czerwca – 1 lipca 2018

Celem organizatorów „Dni Ponidzia” jest przede wszystkim pro-
mocja regionu. Program wydarzenia obejmuje m.in. prezentację 
lokalnych grup i  stowarzyszeń, występy artystyczne zespołów, 
w  tym działających przy Pińczowskim Samorządowym Centrum 
Kultury, oraz degustacje regionalnych przysmaków. Są też atrakcje 
dla dzieci – wesołe miasteczko i organizowane specjalnie dla naj-
młodszych „Wyścigi Rowerkowe”, a na zakończenie odbywają się 
koncerty znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. 

Kuźnice Koneckie w Końskich
 7–8 lipca 2018

Święto powiatu, nawiązujące do tradycji przemysłu metalurgicz-
nego, odlewnictwa i hutnictwa rud żelaza na Ziemi Koneckiej, pro-
mujące turystykę industrialną oraz zlokalizowane na tych terenach 
zabytki techniki. Podczas imprezy odbywają się m.in. pokazy gi-
nących zawodów, rodzinny rajd rowerowy oraz konkurs piosenki 
„Kuźnice Talentów”, w którym uczestniczą młodzi wykonawcy z te-
renu czterech powiatów, wchodzących w skład „Ziemi Odrowążów”. 
W programie przewidziano również wiele atrakcji dla dzieci i wie-
czorny koncert gwiazdy.

  Zalew w Morawicy   Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica 
tel.: 41 3114691 
e-mail: gmina@morawica.pl

  www.morawica.pl

  Zespół Pałacowy w Kurozwękach   Zespół Pałacowy w Kurozwękach 
Kurozwęki, ul. Zamkowa 3, 
28-200 Staszów 
tel.: 502390539 (Witold Świtalski) 
e-mail: dzikizachod@kurozweki.com

  www.kurozweki.com 
Wstęp płatny

  Centrum Kulturowo-Archeologicz-
ne w Nowej Słupi

  Centrum Dziedzictwa Gór 
Świętokrzyskich 
Rudki, ul. Staszica 8, 
26-006 Nowa Słupia 
tel.: 41 3177604 

e-mail: gok@dymarki.pl 
  www.dymarki.pl  

Wstęp płatny

  Starachowice – Muzeum Przyrody 
i Techniki Ekomuzeum, Rynek i in.

  Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach 
ul. dra Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice 
tel./faks: 41 2760900, 41 2760902 

e-mail: 
promocja@powiat.starachowice.pl

  www.powiat.starachowice.pl, 
www.ekomuzeum.pl

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piń-
czowie

  Pińczowskie Samorządowe 
Centrum Kultury 
ul. Piłsudskiego 2A, 
28-400 Pińczów 
tel.: 41 3572424 

e-mail: psck@psck.pl
  www.psck.pl

  Park Miejski w Końskich, Zabytko-
wy Zakład Hutniczy w Maleńcu i in.

  Starostwo Powiatowe w Końskich 
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie 
tel.: 41 3724134 
e-mail: 
starostwo@konecki.powiat.pl

  www.konecki.powiat.pl

fot. arch. Urzędu Miasta i Gminy Morawica fot. Agnieszka Wójcik

fot. Łukasz Zarzycki

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Starachowicach

fot. Piotr Kucybała

fot. Hubert Gołos
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Kielecki Piknik Geologiczny w Centrum 
Geoedukacji na Wietrzni w Kielcach
 pierwsza połowa września 2018

Piknik ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jego program 
skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży. Celem organizatorów 
jest promocja lokalnego dziedzictwa geologicznego. Podczas pik-
niku organizowanych jest szereg pokazów i warsztatów z zakresu 
nauk przyrodniczych, odbywających się zarówno w  plenerze, jak 
i w budynku centrum. Można także zagrać w wielkoformatową grę 
planszową pn. „Dzieje Ziemi”.

Leśna Apteka w Rytwianach
 wrzesień 2018

Kiermasz owoców lasu odbywa się w  rocznicę konsekracji poka-
medulskiego kościoła i nadania mu tytułu Zwiastowania NMP, które 
miało miejsce 27 września 1637  r. Kościół jest częścią dawnego 
zespołu klasztornego, a  obecnie Centrum Relaksacyjno-Kontem-
placyjnego „Pustelnia Złotego Lasu”. Uroczystość rozpoczyna 
się mszą św. Po niej odbywa się kiermasz naturalnych produktów 
zdrowotnych i leczniczych. Można na nim kupić produkty ziołowe, 
pszczelarskie, wikliniarskie i  rękodzielnicze oraz spróbować przy-
smaków z klasztornej kuchni.

Hubertus Świętokrzyski w Kielcach
 7 października 2018

Święto myśliwych i leśników ma na celu promocję nie tylko łowiec-
twa, lecz także ochrony przyrody. Rozpoczyna się mszą św. w kie-
leckiej katedrze. Po niej uroczysty pochód wyrusza na Stadion 
Leśny – teren rekreacyjny, położony na obrzeżach miasta. Tutaj 
odbywają się m.in. tradycyjna pogoń za lisem, pokazy sokolnicze 
oraz degustacje potraw z dziczyzny i innych regionalnych specja-
łów, przygotowywane przez zrzeszonych w  świętokrzyskiej sieci 
dziedzictwa kulinarnego. Towarzyszą im występy artystyczne na 
scenie plenerowej. 

  Centrum Geoedukacji na Wietrzni 
w Kielcach

  Geopark Kielce – Centrum 
Geoedukacji 
Rezerwat Wietrznia im. Zbigniewa 
Rubinowskiego 
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce 

tel.: 41 3676800 
e-mail: 
sekretariat@geopark-kielce.pl

  centrum-geoedukacji.pl

  „Pustelnia Złotego Lasu” 
w Rytwianach

  „Pustelnia Złotego 
Lasu” w Rytwianach 
ul. Klasztorna 25, 
28-236 Rytwiany 
tel.: 15 8647795 

e-mail: pustelnia@pustelnia.com.pl
  www.pustelnia.com.pl

  Stadion Leśny w Kielcach
  Polski Związek Łowiecki – zarząd 

okręgowy 
ul. Edmunda Massalskiego 17, 
25-636 Kielce 

tel.: 41 3699708 
e-mail: zo.kielce@pzlow.pl

  Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach 
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 

25-033 Kielce 
tel.: 41 3655100 
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

  www.wdk-kielce.pl

fot. Kamil Jeziorski

fot. arch. „Pustelni Złotego Lasu”

fot. arch. Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego

Od średniowiecza po historię 
najnowszą – wydarzenia mające 
na celu kultywowanie pamięci 
o dawnych bitwach i ważnych 
wydarzeniach z dziejów Polski 
cieszą się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Towarzyszące im 
inscenizacje, przygotowywane 
przez bractwa rycerskie i grupy 
rekonstrukcyjne, stanowią 
atrakcyjną oprawę, która przyciąga 
wielu widzów. Wśród tego typu 
imprez są m.in. widowiska 
historyczne odbywające się na 
torze wyścigowym w Miedzianej 
Górze z okazji rocznicy śmierci 
legendarnego dowódcy Zbigniewa 
Kruszelnickiego „Wilka” oraz 
inscenizacje „W obronie Biało-
Czerwonej” organizowane 
w Samsonowie z okazji Święta 
Flagi, kiedy to przy ruinach pieca 
hutniczego odgrywane są sceny 
bitew z okresu II wojny światowej. 
Rekonstrukcje historyczne 
towarzyszą także oficjalnym 
obchodom świąt państwowych, 
m.in. Święta Konstytucji 3 Maja 
i Święta Wojska Polskiego. 
Pozostałości dawnych królewskich 
zamków stanowią natomiast 
niepowtarzalną scenerię dla 
organizowanych współcześnie 
turniejów rycerskich, pokazów 
dawnego uzbrojenia oraz kultury 
dworskiej i rycerskiej. 

3
Turnieje  rycerskie 

i inscenizacje 
historyczne
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Inscenizacja bitwy pod Grochowiskami
 marzec 2018

18 marca 1863 r. w okolicach Grochowisk k. Pińczowa doszło do 
jednego z najbardziej krwawych starć powstania styczniowego. Na 
pamiątkę tego wydarzenia lokalne grupy rekonstrukcyjne organi-
zują tu corocznie inscenizację historycznej bitwy. Towarzyszą jej 
uroczystości pod pomnikiem powstańców oraz imprezy sportowe: 
bieg na Grochowiska, a  także rajd rowerowy i  pieszy. W  kościele 
pw. Nawiedzenia NMP w położonych nieopodal Bogucicach odpra-
wiana jest również uroczysta msza św. w intencji ojczyzny.

Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski 
w Sandomierzu
 7–8 lipca 2018

Odbywający się na Rynku Starego Miasta Jarmark Jagielloński to 
kiermasz rękodzieła, na którym wystawcy proponują odwiedzają-
cym atrakcyjne wyroby artystyczne i rzemieślnicze. Towarzyszą mu 
degustacje regionalnych potraw oraz występy zespołów grających 
muzykę ludową i folkową. Największą atrakcją jarmarku jest Turniej 
Rycerski, rozpoczynający się od barwnego i dostojnego korowodu. 
Program turnieju obejmuje też inscenizacje historyczne, pokazy 
musztry, walk i artylerii, a także dawnych tańców i rzemiosła.

Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla 
Kazimierza Wielkiego w Szydłowie

 22 lipca 2018

W 2018 r. odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja turnieju. Wezmą 
w nim udział zaproszeni goście ze Słowacji, Węgier, Włoch i innych 
krajów europejskich. W poprzedzonych eliminacjami rozgrywkach 
kilkudziesięciu uczestników będzie rywalizowało o miecz króla Ka-
zimierza Wielkiego. W programie przewidziano także turniej łuczni-
czy „O sakiewkę zbója Szydło”, pokazy dawnych tańców, warsztaty 
rzemieślnicze i średniowieczny jarmark.

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej 
z Krakowa do Kielc

 sierpień 2018

Marsz upamiętnia wydarzenia z sierpnia 1914 r., kiedy to żołnierze 
I Kompanii Kadrowej na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyli z kra-
kowskich Oleandrów do Kielc. Trasa marszu pokrywa się z tą, którą 
ponad sto lat temu przebyli kadrowiacy. Uczestniczy w nim kilkaset 
osób, które podczas wędrówki zwiedzają położone na trasie zabytki 
i miejsca pamięci, śpiewają wojenne piosenki, biorą udział w zawo-
dach strzeleckich oraz konkursach wiedzy historycznej. Wojskowe 
tradycje marszu podkreślają uroczyste odprawy i apele.

„Szlakiem Jana III Sobieskiego” w Podzamczu 
k. Chęcin
 czerwiec 2018

Król Jan III Sobieski, wracając z bitwy pod Wiedniem, przejeżdżał 
ze swoim wojskiem przez okolice Chęcin. Na pamiątkę tego wyda-
rzenia w Podzamczu k. Chęcin co roku organizowane są insceniza-
cje historyczne, przybliżające uczestnikom XVII-wieczne tradycje 
i obyczaje oraz walki rycerskie. Towarzyszą im pokazy szermierki 
i broni palnej, a także występy artystyczne i tradycyjny jarmark.

Średniowieczne Chęciny
 czerwiec 2018

Wydarzenie nawiązujące do ponad 700-letniej historii miasta. Po 
uroczystej mszy św. z  udziałem dworu królewskiego barwny ko-
rowód wyrusza na rynek. Można tu zobaczyć, jak wyglądało życie 
w Chęcinach kilka wieków temu. Pojawiają się liczne atrakcje: ku-
glarze, jarmark, pokazy walk i warsztaty rzemieślnicze, a na ulicz-
kach można spotkać damy dworu i  rycerzy. Przy Zamku Królew-
skim organizowane są inscenizacje historyczne w wykonaniu grup 
rekonstrukcyjnych. Towarzyszą im występy artystów, a na zakoń-
czenie odbywa się koncert gwiazdy wieczoru.

  Grochowiska, plac przy zbiorowej 
mogile powstańców

  Urząd Miejski w Pińczowie 
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów 
tel.: 41 3573871 
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

  www.pinczow.com.pl

  Rynek Starego Miasta w Sando-
mierzu

  Urząd Miejski w Sandomierzu 
pl. Poniatowskiego 3, 
27-600 Sandomierz   

tel.: 15 6440100 
e-mail: um@um.sandomierz.pl

  www.sandomierz.pl

  Sandomierskie Centrum Kultury 
Rynek 20, 27-600 Sandomierz 
tel.: 15 8322964 
e-mail: biuro@esceka.pl

  www.esceka.pl

  Dziedziniec zamku w Szydłowie
  Urząd Gminy Szydłów  

ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów 
tel./faks: 41 3545125 
e-mail: gmina@szydlow.pl

  www.szydlow.pl
  Stowarzyszenie „Avito Vivit Honore”  

ul. Wschodnia 8A/15, 
28-200 Staszów 
tel.: 604828885

  www.rycerstwo.szydlow.pl
  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Szydłowskiej  
ul. Szkolna 16, 28-225 Szydłów

  odcinek świętokrzyski: Wodzisław 
– Jędrzejów – Choiny nad Nidą – 
Chęciny – Szewce – Kielce

  Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” 
Dionizy Krawczyński 
Występy 20, 29-105 Krasocin 
tel.: 668550940 

e-mail: prezes@jodla.org
  www.jodla.org, 

www.kadrowka.org

  Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne w Podzamczu 
k. Chęcin

  Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne 
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3434050 
 

e-mail: sekretariat@rcnt.pl
  www.rcnt.pl

  Rynek i okolice zamku 
w Chęcinach

  Urząd Miasta i Gminy Chęciny 
pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3151006 
gmina@checiny.pl

  www.checiny.pl

fot. Alicja Mazurek fot. arch. Sandomierskiego Centrum Kultury

fot. arch. Bractwa Rycerskiego Zamku Szydłów

fot.  arch. stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”

fot. arch. Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

fot. arch. Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
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Rekonstrukcja odbicia kieleckiego więzienia
 sierpień 2018

W więzieniu przy ulicy Zamkowej podczas wojny i okupacji Niemcy 
przetrzymywali polskich jeńców wojennych, od 1945 roku trafiali tu 
więźniowie NKWD. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. odbyła się jedna 
z najbardziej znanych na Kielecczyźnie akcji podziemia niepodle-
głościowego, kierowana przez Antoniego Hedę „Szarego”, która 
doprowadziła do uwolnienia 354 osadzonych. Upamiętnieniem 
tego wydarzenia jest organizowana co roku na dziedzińcu Wzgórza 
Zamkowego inscenizacja historyczna. Uczestniczą w niej grupy re-
konstrukcyjne z całej Polski. 

Festiwal Historii Światła i Ognia na zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe 
 25 sierpnia 2018

W scenerii monumentalnych ruin zamku Krzyżtopór odbywają się 
niezwykłe świetlne spektakle, m.in. pokazy laserów i  tańca z  po-
chodniami. Specjalnie na festiwal bractwa rycerskie z  Baranowa 
i Nowej Dęby przygotowują przedstawienia teatralne, wykorzystu-
jące światło i dźwięk. W programie są także pokazy sztuki cyrkowej 
– żonglerów, akrobatów i połykaczy ognia oraz warsztaty kuglar-
skie dla publiczności.

„Szlakiem wrześniowej chwały Oręża Polskiego 
1939–2018” w Tokarni
 14 października 2018

W  widowisku historycznym uczestniczy ok. 100 rekonstruktorów 
z całej Polski. Co roku przedmiotem rekonstrukcji jest inna bitwa 
kampanii wrześniowej z regionu świętokrzyskiego. Towarzyszą jej 
prezentacje pojazdów, sprzętu wojskowego i umundurowania, za-
równo historycznego, z czasów II wojny światowej, jak i współcze-
snego. W pokazach biorą udział kawaleria, artyleria i pirotechnicy.

  ul. Zamkowa, Kielce   Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” 
Dionizy Krawczyński 
Występy 20, 29-105 Krasocin 
tel.: 668550940 

e-mail: prezes@jodla.org
  www.jodla.org

  Zamek Krzyżtopór w Ujeździe   Instytucja Kultury Zamek 
Krzyżtopór w Ujeździe 
Ujazd 73, 27-570 Iwaniska 
tel.: 15 8601133  
e-mail: zamek@krzyztopor.org.pl

  www.krzyztopor.org.pl

  Park Etnograficzny w Tokarni
  Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297 wew. 110 
e-mail: poczta@mwk.com.pl

  www.mwk.com.pl
  Kielecki Szwadron Kawalerii 

im.13 Pułku Ułanów Wileńskich 
ul. ks. Ściegiennego 2, 
25-033 Kielce 

tel.: 41 3618381 
e-mail: ulan13kielce@vp.pl

  www.trzynastacy.pl

fot. arch. Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”

fot. Wioletta Kargulewicz

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej

Bogactwo przyrodnicze 
oraz malownicza rzeźba 
terenu Gór Świętokrzyskich 
stanowią atrakcyjną przestrzeń 
do organizowania rajdów 
i innych imprez turystycznych, 
przeznaczonych dla uczestników 
w różnym wieku. Lokalne oddziały 
PTTK przez cały rok organizują 
wycieczki w najciekawsze 
zakątki regionu. Odbywają się 
także spotkania nawiązujące do 
wydarzeń historycznych, m.in. Złaz 
na Polanie Langiewicza z okazji 
rocznicy powstania styczniowego 
czy Bieg Szlakiem „Mnicha" 
i „Zawieruchy" poświęcony pamięci 
żołnierzy wyklętych. Osobną 
grupę imprez stanowią zawody 
sportowe, przeznaczone zarówno 
dla profesjonalnych zawodników, 
jak i dla amatorów uprawiających 
m.in. biegi terenowe czy kolarstwo. 
Miłośnicy wyzwań mogą wybrać 
się na Nocną Majówkę, Rajd 
Nocny Andrzejkowy i Ogólnopolski 
Nocny Rajd Świętego Emeryka. 
Kajakarzy zainteresuje możliwość 
spływu rzeką Lubrzanką. Są 
również imprezy adresowane do 
rodzin, wśród nich Rodzinny Rajd 
Rowerowy „Ścieżką wzdłuż wąskich 
torów” w Jędrzejowie i Rodzinna 
Majówka Rowerowa organizowana 
przez MOSiR Kielce. 

4
Imprezy  turystyczno- 

-rekreacyjne
Imprezy  
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Zimowy Maraton Świętokrzyski
 20–21 stycznia 2018

Maraton górski, przeznaczony dla wprawnych, mających dobrą 
kondycję piechurów. Trasa o  długości 42 km w  2018  r. zosta-
nie poprowadzona m.in. przez Wierną Rzekę, górę Patrol oraz 
w pobliżu jaskini Raj. Metę wyznaczono na terenie Europejskiego 
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Na ukończenie ma-
ratonu uczestnicy mają 14 godz. Organizatorzy przewidzieli limit 
300 uczestników. Impreza jest zaliczana do cyklu „Superpiechur 
Świętokrzyski". Obowiązuje wcześniejsza rejestracja przez stronę 
internetową.

Świętokrzyska Liga Rowerowa – 
MTB Cross Maraton

 kwiecień – październik 2018

Zawody kolarskie z cyklu MTB Cross Maraton odbywają się w wy-
branych miejscowościach województwa świętokrzyskiego, m.in. 
w Kielcach, Morawicy i Zagnańsku. W sezonie organizowanych jest 
ok. 10 wyścigów w  regionie świętokrzyskim oraz jeden wyjazdo-
wy na Ukrainie. Zróżnicowane trasy na dystansach 20 km (family), 
45 km (fun) i pow. 70 km (master) przeznaczone są zarówno dla 
amatorów, jak i dla zawodników profesjonalnych. Niedzielne wyści-
gi rowerowe poprzedzają organizowane w soboty biegi terenowe.

Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski 
w Górach Świętokrzyskich

 29 kwietnia – 2 maja 2018; wspólne ognisko – 1 maja

Rajd Świętokrzyski jest przeznaczony dla amatorów górskich 
wędrówek, od młodzieży szkolnej po seniorów. Uczestnicy samo-
dzielnie wybierają trasy oraz zapewniają sobie transport i noclegi. 
Organizatorzy rajdu zapraszają wszystkich na wspólne ognisko 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodełka” w Świętej Katarzynie. Od-
będzie się ono 1  maja o  godz. 13.00. Podczas spotkania można 
kupić pamiątkowe odznaki i zdobyć punkty GOT.

sieBIEGA Półmaraton Kielecki w Kielcach 
 druga połowa maja 2018

Trasa półmaratonu ma charakter pętli, rozpoczynającej się i koń-
czącej na terenie Kolporter Areny. Biegacze przemierzają ulice 
Kielc, mijając po drodze najbardziej charakterystyczne budowle 
miasta: Muzeum Narodowe, bazylikę katedralną, kościół pw. Świę-
tego Krzyża, a  także rynek i  park miejski. Trasa jest atestowana 
przez PZLA. Uczestnictwo w biegu jest płatne. Wysokość kwoty za-
leży od terminu zgłoszenia. Przewidziany przez organizatorów limit 
uczestników wynosi 1200 osób.

Rajd Bab
 3 marca 2018

Rajd pieszy, odbywający się z okazji Dnia Kobiet, na który organi-
zatorzy zapraszają kilkuosobowe, nie tylko kobiece drużyny. Biorą 
w  nim udział rodziny z  dziećmi, uczniowie z  nauczycielami oraz 
grupy przyjaciół. Trasa o długości ok. 10–12 km przebiega przez 
malownicze okolice Końskich. Podczas jej pokonywania uczestnicy 
rozwiązują zagadki i  łamigłówki oraz zdobywają punkty w konku-
rencjach sprawnościowych. Rajd kończy się wspólnym ogniskiem 
i rozdaniem nagród dla najlepszych zespołów. 

Maraton Pieszy „Przedwiośnie”
 7–8 kwietnia 2018

Całodzienna wędrówka i  bieg szlakami Gór Świętokrzyskich, 
przeznaczone dla najbardziej wytrzymałych, długodystansowych 
piechurów. Trasę w formie pętli o długości 76 km i sumie podejść 
równej 1892 m należy pokonać w ciągu 18 godz. Start i meta zlo-
kalizowane są w  Ciekotach, przy Centrum Edukacyjnym „Szklany 
Dom". Impreza jest zaliczana do cyklu „Superpiechur Świętokrzy-
ski”. Osoby, które ukończą maraton, otrzymują szklany, ręcznie wy-
konany medal. Obowiązują zapisy (na przełomie stycznia i lutego).

  Góry Świętokrzyskie   Oddział Świętokrzyski PTTK 
ul. Sienkiewicza 29, 
Kielce 25-007 
tel.: 41 3447743 
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

  www.pttkkielce.pl, 
www.zimowyswietokrzyski.pl

  województwo świętokrzyskie, 
Ukraina

  Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Kolarstwa Górskiego MTB CROSS 
ul. Sienkiewicza 53/55, 

25-005 Kielce 
tel./faks: 41 3445929 
e-mail: mtbcross@mtbcross.pl

  www.mtbcrossmaraton.pl 
 

Bogdan Maziejuk, 
tel.: 602132278 
Mirosława Maziejuk, 
tel.: 696152169 
Zgłoszenia przez stronę www.

  Góry Świętokrzyskie; wspólne 
ognisko w Świętej Katarzynie

  Oddział PTTK im. Jerzego Głowac-
kiego w Starachowicach 
ul. Rogowskiego 22, 
27-200 Starachowice 
tel.: 506189211 

Zgłoszenia telefonicznie.

  Kielce   Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Biegaczy sieBIEGA 
ul. Dobrowolskiej 5a/36, 
25-435 Kielce 
tel.: 697774429 

e-mail: kontakt@siebiega.com
  www.siebiega.com 

Zgłoszenia przez stronę www.

  okolice Końskich   Oddział PTTK w Końskich 
ul. Partyzantów 1, 
26-200 Końskie  
tel./faks: 41 3723170 
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

  www.pttkkonskie.pl 
Zgłoszenia miesiąc przed rozpo-
częciem rajdu.

  Góry Świętokrzyskie
  Centrum Edukacyjne „Szklany Dom" 

– Dworek Stefana Żeromskiego 
Ciekoty 76, 26-001 Masłów 
tel.: 41 3112128, 530650082  

e-mail: 
maratonprzedwiosnie@gmail.com

  www.maratonprzedwiosnie.pl 
Zgłoszenia przez stronę www.

fot. Zbigniew Borowiec fot. arch. MTB Cross

fot. Krzysztof Maj

fot.  Damian Wysocki

fot. arch. Oddziału PTTK w Końskich

fot. Zbigniew Borowiec
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Harcerski Rajd Świętokrzyski
 31 maja – 3 czerwca 2018

W 2018 r. odbędzie się jubileuszowa, 60. edycja rajdu. Uczestniczą 
w nim harcerze z całej Polski, przemierzając wytyczone przez or-
ganizatorów trasy, zróżnicowane pod względem trudności, dosto-
sowane do różnych grup wiekowych. Rajd jest okazją do bliższego 
poznania regionu, jego przyrody, historii i kultury. Wieczorami orga-
nizowane są ogniska ze wspólnym śpiewem, zabawami i konkursa-
mi. W rajdzie uczestniczy co roku kilkaset osób. Tegoroczna edycja 
zakończy się zlotem wszystkich uczestników 3 czerwca w Stara-
chowicach.

Supermaraton Pieszy na 100 km 
„Konecka Setka”

 31 sierpnia – 2 września 2018

Supermaraton rozpoczyna się w  piątek o  godz. 19.00 w  Sielpi. Co 
roku uczestniczy w nim ok. 100 uczestników, którzy mają do poko-
nania trasę w  formie dwóch 50-kilometrowych pętli. Prowadzi ona 
przez okoliczne miejscowości i  tereny leśne, szosami asfaltowymi, 
drogami nieutwardzonymi i leśnymi ścieżkami. Na ukończenie mar-
szu uczestnicy mają 27 godzin – wszyscy, którzy zmieszczą się 
w tym czasie, otrzymują pamiątkowe medale, statuetki i dyplomy. Na 
zakończenie imprezy w sobotni wieczór odbywa się wspólne ognisko.

Astro Piknik w Regionalnym Centrum Naukowo-
-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin

 2–3 września 2018

Wydarzenie ma charakter pikniku popularnonaukowego, w ramach 
którego odbywają się warsztaty i pokazy z zakresu nowych techno-
logii i nauk ścisłych. Są na nich poruszane zagadnienia dotyczące 
m.in. fizyki, astronomii i lotnictwa. Podczas imprezy można zoba-
czyć łaziki marsjańskie i obejrzeć niebo przez profesjonalne lunety.  
Spotkania są przeznaczone dla różnych grup wiekowych, od naj-
młodszych dzieci po dorosłych.

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy w Górach 
Świętokrzyskich
 wrzesień 2018

Okazją do zorganizowania pierwszej edycji rajdu były obchody roku 
jubileuszowego 2000. Od tego czasu pielgrzymi co roku wyruszają na 
szlaki Gór Świętokrzyskich. Organizatorzy przygotowują 15 tras. Naj-
krótsze z nich są przeznaczone dla rodzin z dziećmi, najdłuższe – kil-
kudziesięciokilometrowe, wymagają dobrej kondycji i wytrzymałości. 
Każda z tras ma swoją nazwę, związaną z historią i topografią mijanych 
okolic. Wszystkie łączą się przy sanktuarium na Świętym Krzyżu, gdzie 
na zakończenie rajdu odprawiana jest uroczysta msza św.

Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów 
Zabytkowych
 18–19 sierpnia 2018

Zlot rozpoczyna się spotkaniem uczestników na torze wyścigowym 
w Miedzianej Górze, gdzie walczą oni w Weteran Moto Biegu o puchar 
miesięcznika „Automobilista”. W niedzielę, w  ramach zlotu, na terenie 
Parku Etnograficznego w Tokarni organizowany jest Motopiknik, pod-
czas którego prezentowane są zarówno zabytkowe pojazdy, jak i naj-
nowsze modele samochodów i motocykli różnych marek. Podczas im-
prezy odbywają się także pokazy ratownictwa oraz warsztaty dotyczące 
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla różnych grup wiekowych. 

Półmaraton Wtórpol w Skarżysku-Kamiennej
 19 sierpnia 2018

Trasa skarżyskiego półmaratonu, w formie dwóch pętli o długości 
10,5 km, rozpoczyna się przy ul. Wioślarskiej, w  Ośrodku Wypo-
czynkowym „Rejów”, w  pobliżu zalewu. W  biegu startują również 
osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami kończyn. Dla nich oraz dla 
poszczególnych grup wiekowych kobiet i  mężczyzn ustanowiono 
odrębne klasyfikacje. Trasa, atestowana przez PZLA, prowadzi dro-
gami o nawierzchni asfaltowej. Zawody są przeznaczone dla osób 
pełnoletnich. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe 
i rzeczowe.

  Góry Świętokrzyskie   ZHP Komenda Hufca im. Stanisła-
wa Staszica w Starachowicach 
ul. Harcerska 4, 
27-200 Starachowice 
tel.: 41 2747523 

e-mail: starachowice@zhp.pl
  www.rajdswietokrzyski.zhp.pl 

Zgłoszenia: ZHP w Starachowicach

  okolice Sielpi   Oddział PTTK w Końskich 
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 
tel.: 41 3723170 
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

  www.pttkkonskie.pl 

Zgłoszenia: Oddział PTTK 
w Końskich

  Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne w Podzamczu 
k. Chęcin

  Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne 

Podzamcze 45, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3074476 
e-mail: sekretariat@rcnt.pl

  www.rcnt.pl

 Zgłoszenia: dla wystawców, przez  
 stronę internetową organizatora

  Góry Świętokrzyskie, Święty Krzyż   Oddział Świętokrzyski PTTK 
w Kielcach 
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce 
tel.: 41 3447743 
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

  www.pttkkielce.pl, 
www.rajd.pttkkielce.pl 
Zgłoszenia grupowe i indywidual-
ne: Oddział PTTK w Kielcach

  Miedziana Góra – tor wyścigowy, 
Chęciny, Tokarnia – Park Etnogra-
ficzny

  Stowarzyszenie „SHL – Historia 
i Fakty” 

ul. Kasprowicza 1/23, 
25-411 Kielce 
tel.: 504044530  
e-mail: zlotshl@onet.pl

  www.zlotshl.republika.pl

  Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etn. 
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3154171 
e-mail: skansen@mwk.com.pl

  www.mwk.com.pl 

  Skarżysko-Kamienna
  Tomasz Wąsowski, Karol Mochoc-

ki, Gerard Magdziarz – 
FHU „Partners” 
ul. Norwida 19, 

26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel.: 41 2520201, 602182793 
e-mail: fhupartners@gmail.com

  www.polmaratonwtorpol.pl 
Zgłoszenia przez stronę www 

(wysokość wpisowego zależy od 
terminu zgłoszenia).

fot. Zbigniew Gontek

fot. Jakub Czaplarski

fot.  Łukasz Zarzycki

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej

fot. Grzegorz Grabowski

fot. Maciej Strąpoć
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Kielecka Dycha w Kielcach
 październik 2018

Trasa 10-kilometrowego biegu prowadzi przez tereny Stadionu 
Leśnego – kompleksu leśno-rekreacyjnego, położonego na obrze-
żach miasta. Choć nie jest ona długa, należy do dość wymagają-
cych, przede wszystkim we względu na pofałdowanie terenu oraz 
nawierzchnię leśnych dróg. W biegu co roku startuje kilkaset osób, 
zarówno zawodników profesjonalnych, jak i amatorów. Jest także 
specjalna trasa dla dzieci. Współorganizatorami Kieleckiej Dychy 
są Kielecki Klub Lekkoatletyczny oraz amatorska drużyna sportowa 
„Biegam Bo Muszę”.

Rajd Niepodległości w Końskich
 10 listopada 2018

Organizowany przez oddziały PTTK z  Końskich i  Żarnowa Rajd 
Niepodległości jest imprezą jednodniową, przeznaczoną dla dzieci 
i  młodzieży szkolnej, całych rodzin i  osób indywidualnych. Trasa 
o długości kilkunastu kilometrów przebiega znakowanymi szlakami 
turystycznymi, wędrówka jest połączona z  ogniskiem. Uroczyste 
zakończenie rajdu uświetnia program artystyczny upamiętniający 
rocznicę 11 listopada – dzień odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, a także wręczenie wyróżnień „Superpiechur Świętokrzyski”.

Wioska Świętego Mikołaja w Bałtowie
 grudzień 2018 – luty 2019

Wioska Świętego Mikołaja powstaje w  pobliżu stacji narciarskiej 
„Szwajcaria Bałtowska” na początku zimy, zastępując działającą 
od wiosny do jesieni Wioskę Czarownic. Najmłodsi mogą tu osobi-
ście spotkać się i porozmawiać ze Świętym Mikołajem w bajkowej 
scenerii jego domku, usiąść razem z nim przy kominku, przyjrzeć 
się, jak pracuje oraz poznać jego pomocników – sympatyczne elfy. 
Mogą również wziąć udział w specjalnie organizowanych zabawach 
i animacjach kulturalnych oraz zwiedzić siedzibę Mikołajowej Te-
lewizji.

  Stadion Leśny w Kielcach   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul. Leszka Drogosza 2, 
25-093 Kielce 
tel.: 41 3676718 
 

e-mail: marketing@mosir.kielce.pl
  www.kieleckadycha.pl

  okolice Końskich   Oddział PTTK w Końskich 
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie  
tel./faks: 41 3723170 
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl

  www.pttkkonskie.pl

  Oddział PTTK w Żarnowie 
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 
tel.: 44 7577289 
e-mail: pttkzarnow@wp.pl

  www.pttkzarnow.pl

  Bałtowski Kompleks Turystyczny   Bałtowski Kompleks Turystyczny 
ul. Bałtów 8a, 27-423 Bałtów 
tel.: 41 2641420, 2641421 
 
 

e-mail: 
rezerwacja.baltow@jurapark.pl

  www.juraparkbaltow.pl

fot. arch. Oddziału PTTK w Końskich

fot. arch. Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Rozwój turystyki kulinarnej 
województwo świętokrzyskie 
zawdzięcza przede wszystkim 
korzystnym warunkom środowiska 
naturalnego, które sprzyjają 
rozwojowi rolnictwa oraz produkcji 
ekologicznej żywności 
o niepowtarzalnym smaku. Wiele 
miejscowości w regionie ma swoje 
„sztandarowe” produkty, które 
nierzadko doczekały się własnego 
lokalnego święta, tak jak stało 
się to w przypadku truskawki 
w Bielinach czy Sandomierzu, śliwki 
w Szydłowie, marchewki w Sielcu 
Kolonii, ogórków w Widuchowej 
czy czosnku w Wełeczu. W Parku 
Etnograficznym w Tokarni odbywa 
się Festiwal Smaków, podczas 
którego można spróbować nie tylko 
regionalnych przysmaków, lecz 
także specjałów przygotowanych 
przez znanych szefów kuchni 
z całej Polski. Okazją do 
degustacji lokalnych produktów 
są tradycyjne jarmarki i dożynki 
gminne, organizowane w wielu 
miejscowościach regionu. 
Imprezom kulinarnym towarzyszą 
występy artystów ludowych, 
pokazy tradycyjnych rzemiosł 
i kiermasze rękodzieła. Promocji 
lokalnych produktów służą także 
sieć „Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie” oraz konkurs 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów”.

5
Imprezy   folklorystyczne 

i kulinarne
fot. arch. Kieleckiej Dychy

Imprezy  
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Festiwal Smaków w Tokarni
 przełom kwietnia i maja 2018

Celem imprezy jest kultywowanie i  promocja świętokrzyskiego 
dziedzictwa kulinarnego. Liczni wystawcy, w  tym koła gospodyń 
wiejskich i restauratorzy z regionu, przygotowują tradycyjne dania 
oraz degustacje lokalnych produktów, m.in. przetworów i miodów. 
Podczas festiwalu odbywają się prezentacje kulinarne, ukazujące 
tajniki przyrządzania regionalnych specjałów. Wydarzeniu towa-
rzyszy konkurs kulinarny dla profesjonalistów, amatorów i juniorów 
– uczniów szkół gastronomicznych. Ich zmagania ocenia jury zło-
żone z zawodowych kucharzy.

Dzień Świętokrzyskiej Truskawki w Bielinach
 3 czerwca 2018

Bieliny słyną z tutejszych plantacji truskawek. Ten smakowity, dla 
wielu osób ulubiony owoc doczekał się swojego święta. Odbywa się 
ono co roku, w  pierwszą niedzielę czerwca, już od ponad 20 lat. 
Dzień Świętokrzyskiej Truskawki to przede wszystkim Mistrzostwa 
Świata w  Szypułkowaniu Truskawek w  kategoriach: open, obco-
krajowiec i  VIP, a  także imprezy towarzyszące: festyn rodzinny, 
konkursy i zabawy dla dzieci, występy zespołów ludowych, koncert 
gwiazdy wieczoru i dyskoteka w plenerze.

Świętokrzyskie Święto Zalewajki w Bielinach
 lipiec 2018

Tradycyjna zalewajka to zupa na bazie ziemniaków i żuru z zakwa-
su chlebowego. Mimo że receptura jej przygotowania jest prosta, 
nie każda smakuje tak samo. Dlatego od kilku lat w Bielinach od-
bywa się konkurs na najlepszą zalewajkę. Uczestniczą w nim koła 
gospodyń wiejskich i  gospodarstwa agroturystyczne. Zwycięzcy 
otrzymują wyróżnienia złotej, srebrnej i brązowej łychy. Odwiedza-
jący w tym dniu Bieliny mogą spróbować także innych regionalnych 
specjałów, obejrzeć występy zespołów ludowych oraz pokazy śre-
dniowiecznego rzemiosła.

Skalbmierskie Babie Lato w Skalbmierzu
 przełom lipca i sierpnia 2018

Wydarzenie promuje regionalne tradycje muzyczne, rzemieślni-
cze i  kulinarne okolic Skalbmierza – miasta, które etnograficznie 
i kulturowo należy do Małopolski. Na scenie prezentują się tutejsze 
zespoły artystyczne: kapela ludowa Zganioki, zespoły śpiewacze 
Drożanie i Rosiejowianki oraz grupa dziecięca Samosiejki, a także 
zaproszeni goście z  województwa świętokrzyskiego i  innych re-
gionów Polski, m.in. z  Podhala i  Śląska. Podczas imprezy swoje 
wyroby wystawiają twórcy rękodzieła, można też spróbować regio-
nalnych przysmaków.

Czas Dobrego Sera w Sandomierzu
 1–3 czerwca 2018

Czas Dobrego Sera, czyli Ogólnopolski Festiwal Nieskończonych 
Form Mleka, odbywa się w weekend po święcie Bożego Ciała. Od-
wiedzający sandomierską starówkę mają wówczas okazję do degu-
stacji ok. 300 gatunków serów z różnych regionów Polski i Europy, 
a  także trunków produkowanych w  lokalnych browarach i  winni-
cach. Festiwalowi towarzyszy konkurs na najlepszy polski ser. Or-
ganizowane są również warsztaty i kolacja, podczas której serwuje 
się dania przygotowywane przez znanych polskich szefów kuchni.

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 
w Parku Etnograficznym w Tokarni
 3 czerwca 2018

Na program imprezy składają się prezentacje lokalnych stowarzy-
szeń i organizacji, a także atrakcji regionu i gospodarstw agrotury-
stycznych, można obejrzeć pokazy tradycyjnych rzemiosł i obrzę-
dów. Wydarzeniu towarzyszy giełda agroturystyczna z degustacją 
potraw regionalnych oraz kiermasz rękodzieła i  sztuki ludowej, 
a także liczne atrakcje dla dzieci, m.in. dawne gry i zabawy (grele, 
bieg z fajerką).

  Park Etnograficzny w Tokarni
  Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297 wew. 110 
e-mail: poczta@mwk.com.pl

  www.mwk.com.pl
  Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce 

tel.: 41 3421530 
e-mail: 
kancelaria@sejmik.kielce.pl

  www.sejmik.kielce.pl

  Bieliny
  Urząd Gminy Bieliny 

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny 
tel.: 41 3025094 
e-mail: turystyka@bieliny.pl, 

kultura@bieliny.pl
  www.bieliny.pl
  Centrum Tradycji, Turystyki 

i Kultury Gór Świętokrzyskich 
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 

tel.: 41 2608151–57 
e-mail: 
dyrekcja@osadasredniowieczna.eu

  www.osadasredniowieczna.eu

  Osada Średniowieczna w Hucie 
Szklanej, Bieliny

  Centrum Tradycji, Turystyki i Kultu-
ry Gór Świętokrzyskich 
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 
tel.: 41 2608151–57 
 

e-mail: 
dyrekcja@osadasredniowieczna.eu

  www.osadasredniowieczna.eu 
Wstęp płatny

  Plac giełdy rolnej w Skalbmierzu   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Skalbmierzu 
ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz 
tel.: 41 3529005 
 

e-mail: mgokskalbmierz@op.pl
  www.mgokskalbmierz.internetdsl.pl

  Rynek w Sandomierzu
  Stowarzyszenie Slow Food Polska 

kontakt: Magda Czaplicka, 
tel.: 731717101 
e-mail: magda.czaplicka@slowfood.pl, 

poczta@slowfood.pl
  www.czasdobregosera.pl
  Urząd Miejski w Sandomierzu 

pl. Poniatowskiego 3, 
27-600 Sandomierz 

tel.: 15 6440100 
e-mail: um@um.sandomierz.pl

  www.sandomierz.pl 
Zgłoszenia przez stronę internetową 
www.czasdobregosera.pl

  Park Etnograficzny w Tokarni
  Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297 wew. 110 
e-mail: poczta@mwk.com.pl

  www.mwk.com.pl
  Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3, 
25-516 Kielce 

tel.: 41 3421530 
e-mail: 
kancelaria@sejmik.kielce.pl

  www.sejmik.kielce.pl

fot. arch. Urzędu Gminy Bieliny

fot. Kamila Kalwat

fot. Sławomir Mertyna

fot. Ewelina Ura-Kamińska

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej
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Święto Śliwki w Szydłowie
 4–5 sierpnia 2018

Impreza jest połączona z dożynkami powiatowymi. Podczas święta 
na placu Zamkowym odbywa się wystawa oraz degustacje kilkuna-
stu odmian śliwek. Organizowane są pokazy suszenia śliwek „na 
laskach”, a  na stoiskach można kupić świeże owoce i  przetwory. 
Na czas imprezy na placu Zamkowym powstaje plenerowa scena, 
na której od południa do północy występują lokalni artyści i zna-
ne gwiazdy polskiej muzyki. Na szydłowskim Rynku organizowany 
jest natomiast kiermasz rękodzieła z licznymi atrakcjami dla dzieci 
i lunaparkiem.

Święto Pieroga Świętokrzyskiego w Bobrzy
 przełom sierpnia i września 2018

Tradycyjne ruskie, z kapustą lub mięsem, a także oryginalne, z far-
szem z soczewicy, kaszy czy wątróbki – podczas imprezy odbywa 
się konkurs na najlepsze pierogi. Startują w  nim koła gospodyń 
wiejskich, które przygotowują łącznie kilkanaście tysięcy pierogów. 
W jury konkursu zasiadają szefowie kuchni znanych w regionie re-
stauracji, a zwycięzcy dostają laury złotego, srebrnego i brązowe-
go pieroga. Wydarzenie ma przede wszystkim charakter kulinarny, 
podczas imprezy są również promowane lokalne zespoły folklory-
styczne.

Święto Chleba w Tokarni  
 początek września 2018

Święto Chleba rozpoczyna uroczysta msza św., odprawiana w znaj-
dującym się na terenie skansenu zabytkowym kościele z Rogowa. 
Po niej formuje się barwny pochód dożynkowy. Podczas imprezy 
można obejrzeć pokazy tradycyjnego wypieku chleba, jest tak-
że okazja do degustacji różnych gatunków pieczywa. Program 
obejmuje m.in. uruchomienie zabytkowego wiatraka oraz pokazy 
przemiału zboża w młynie i w żarnach. Na odwiedzających czeka 
również kiermasz pieczywa i rękodzieła ludowego, towarzyszą mu 
występy artystyczne.

Jabłkobranie – Europejskie Święto Jabłka 
w Obrazowie

 8–9 września 2018

Pierwszy dzień Jabłkobrania ma przede wszystkim charakter sporto-
wy. W tym dniu odbywa się Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy 
Obrazów, są także specjalne zawody nordic walking oraz biegi dla dzie-
ci i dla pań w szpilkach. Wieczorem organizowany jest koncert gwiazdy 
w klimacie disco. Niedziela rozpoczyna się uroczystą mszą św. w ko-
ściele parafialnym w Obrazowie. Po niej następuje część obrzędowa, 
z  barwnym korowodem dożynkowym i  prezentacją szkół. Główną 
atrakcją tego dnia są Mistrzostwa Polski w Piciu Soku Jabłkowego.

Świętokrzyskie Święto Pszczoły w Bałtowie
 17–19 sierpnia 2018

Pszczelarskie święto jest połączone z  dożynkami gminy Bałtów. 
Stanowi ono okazję do spotkania pszczelarzy, głównie z  regionu 
świętokrzyskiego, a  także z  innych zakątków Polski. Producenci 
miodu mają możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań 
branżowych i  sesji naukowych, otwartych także dla publiczności. 
Jest także wiele atrakcji dla odwiedzających, przede wszystkim 
jarmark, na którym można kupić regionalne miody, a także nalewki 
i kosmetyki na bazie miodu oraz ozdoby z wosku pszczelego. Jar-
markowi towarzyszą występy artystyczne.

Suchedniowskie Święto Kaszy
 druga połowa sierpnia 2018

Suchedniów bywa czasem nazywany „Kaszanowem”. Określenie 
to ma swoje źródła w  legendzie, według której pod koniec XIX w. 
mieszkańcy miasta, w  obliczu klęski głodu, sprzedali figurę św. 
Jana Nepomucena za worek kaszy. Organizatorzy święta chcą 
nadać temu „kaszowemu” dziedzictwu nowy wymiar. Wydarzenie 
jest okazją do promowania zdrowej żywności, zwłaszcza potraw 
z różnych gatunków kasz – od najbardziej tradycyjnych po chętnie 
stosowane we współczesnej kuchni, np. kuskus. Program imprezy 
obejmuje także konkurs kulinarny.

  Plac Zamkowy, Rynek w Szydłowie   Gminne Centrum Kultury 
w Szydłowie 
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów 
tel.: 41 3545313 
e-mail: gck@szydlow.pl

  www.gckszydlow.pl 
Wstęp na niektóre wydarzenia jest 
płatny, bilet upoważnia do zwie-
dzania zabytków Szydłowa.

  Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy   Urząd Gminy w Miedzianej Górze 
ul. Urzędnicza 18, 
26-085 Miedziana Góra 
tel.: 41 3031601 
 

e-mail: 
sekretariat@miedziana-gora.pl

  www.miedziana-gora.pl 

  Park Etnograficzny w Tokarni
  Muzeum Wsi Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 
tel.: 41 3449297 wew. 110 
e-mail: poczta@mwk.com.pl

  Park Etnograficzny w Tokarni 
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3154171, 519467107, 
515458649 (kasa) 
e-mail: skansen@mwk.com.pl

  www.mwk.com.pl

  Obrazów   Gminna Biblioteka Publiczna 
w Obrazowie 
Obrazów 121, 27-641 Obrazów 
tel.: 15 8365156 
e-mail: gbp.obrazow@interia.pl

  www.gbpobrazow.naszabibliote-
ka.com

  Bałtowski Kompleks Turystyczny   Bałtowski Kompleks Turystyczny 
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów 
tel.: 41 2641420, 2641421 
e-mail: 
rezerwacja.baltow@jurapark.pl

  www.juraparkbaltow.pl

  Suchedniowski Ośrodek Kultury 
„Kuźnica” 

  Suchedniowski Ośrodek Kultury 
„Kuźnica”  
ul. Bodzentyńska 18, 
26-130 Suchedniów 
tel.: 41 2543094 

e-mail: sok.kuznica@wp.pl
  www.kuznica-suchedniow.com

fot. arch. Urzędu Gminy w Miedzianej Górze

fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej

fot. arch. Urzędu Gminy Obrazów

fot. arch. JuraPark

fot. Mariusz Łężniak

fot. Piotr Walczak
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Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy 
„Konecka Ryba” w Rudzie Malenieckiej 
 wrzesień 2018

W  1912  r. Franciszek Staff, brat poety Leopolda Staffa, założył 
w Rudzie Malenieckiej Stację Doświadczalną Rybacką – ośrodek, 
w którym wyhodował znaną odmianę karpia królewskiego. Podczas 
imprezy odbywa się tu branżowa konferencja dla hodowców ryb. 
Towarzyszą jej imprezy adresowane do szerszej publiczności: pik-
nik rodzinny, zawody wędkarskie, koncerty oraz degustacje potraw, 
m.in. z tutejszego karpia.

„W dzień świętej Tekli ziemniaki będziem piekli” 
w Dębnie k. Rakowa
 druga połowa września 2018

Na rynku w Dębnie stoi figura świętej Tekli. Legenda mówi, że przed laty 
mieszkańcy Rakowa skradli ją i przenieśli do swojego miasta. Świętej 
nie spodobało się jednak w Rakowie i sama, w cudowny sposób, wró-
ciła do Dębna. Wspomnienie świętej Tekli przypada na 23 września 
i zbiega się w czasie z początkiem wykopków. Ponieważ okolice Dębna 
słyną z upraw ziemniaków, jest to okazja do organizowania lokalnego 
święta. Jego największą atrakcją jest wspólne pieczenie ziemniaków 
w ognisku – odwiedzający Dębno zjadają ich w tym dniu około tony. 

Święto Młodego Wina w Sandomierzu
 16–18 listopada 2018

Święto miłośników wina, podczas którego Sandomierz staje się 
polską stolicą winiarstwa. Inauguracja odbywa się na zamku, 
następnie barwny korowód wyrusza ulicami miasta do Rynku. 
Program obejmuje degustacje win z okolicznych winnic w sando-
mierskich restauracjach, zwiedzanie zabytków miasta i wieczorny 
koncert. Organizowane są także konferencje i seminaria dla gości. 
Wydarzeniu towarzyszy Dzień Otwartych Piwnic – ze specjalnym 
paszportem enoturysty można zwiedzać okoliczne winnice i degu-
stować wina bezpośrednio u producentów.

  stawy rybne w Rudzie Malenieckiej   Starostwo Powiatowe w Końskich 
ul. Staszica 2, 26-200 Końskie 
tel.: 41 3724134 
e-mail: 
starostwo@powiat.konskie.pl

  www.konecki.powiat.pl

  Dębno k. Rakowa   Urząd Gminy Raków 
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków 
tel.: 41 3535018 
e-mail: urzad@rakow.pl

  www.rakow.pl

  Sandomierz – Zamek Kazimie-
rzowski, okolice Rynku

  Sandomierskie Stowarzyszenie 
Winiarzy 
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz 
tel.: 509327327 
 

e-mail: 
sandomierscywiniarze@gmail.com

  www.winiarzesandomierscy.pl

fot. Dariusz Jóźwik

fot. arch. Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Końskich
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Różnorodność oferty kulturalnej sprawia, 
że województwo świętokrzyskie przyciąga 
liczne grono odwiedzających. Najbardziej 

rozpoznawalną marką regionu są Góry 
Świętokrzyskie, gdzie odbywają się imprezy 
turystyczne. Miasta natomiast zapraszają na 

wydarzenia muzyczne i filmowe o ogólnopolskiej 
i międzynarodowej randze. Dziedzictwo kulturowe 

regionu w przystępny sposób przybliżają liczne 
lokalne jarmarki, festyny i imprezy promujące 

świętokrzyskie tradycje. W województwie 
organizowane są też widowiskowe rekonstrukcje 
historyczne i spotkania z nauką. Niezależnie od 
charakteru imprezy każde wydarzenie przybliża 
piękno świętokrzyskiej przyrody oraz bogactwo 

historii i kultury tych stron. Zachęcamy do 
odkrywania Świętokrzyskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: 41 3421530
www.sejmik.kielce.pl

www.swietokrzyskie.travel




