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Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41 3421530

www.swietokrzyskie.pro
www.swietokrzyskie.travel
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FESTIWALE I PRZEGLĄDY ARTYSTYCZNE  1

Szeroka oferta wydarzeń kulturalnych sprawia, że wojewódz-
two świętokrzyskie przyciąga na swoje tereny coraz liczniej-
sze grono odwiedzających, zainteresowanych uczestnictwem 

w imprezach o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 
Zaliczają się do nich przede wszystkim festiwale filmowe i spot-

kania z muzyką – od klasycznej, prezentowanej przez najwybitniej-
szych artystów o światowej sławie, przez jazzową i rozrywkową, aż do 

tradycyjnej, wykonywanej przez zespoły regionalne na dawnych ludowych 
instrumentach. Bogate tradycje województwa świętokrzyskiego można poznawać w trakcie 
świąt regionalnych i „owocowych”, których celem jest promocja lokalnej kuchni; towarzyszą 
im jarmarki oraz kiermasze rękodzieła. Szczególne miejsce wśród wydarzeń zajmują imprezy 
związane z dziedzictwem przemysłowym regionu i przypominaniem dawnych rzemiosł, wy-
korzystujących naturalne bogactwa tutejszej ziemi. Promowane są zwłaszcza hutnictwo i od-
lewnictwo, prezentowane szerszej publiczności w obiektach położonych na Szlaku Zabytków 
Techniki. Specyficzna lokalizacja umożliwia organizowanie interesujących, pobudzających wy-
obraźnię widowisk i rekonstrukcji, prezentujących zarówno dawne zawody, jak i życie codzien-
ne tutejszych mieszkańców. Upamiętniane jest także wielowiekowe dziedzictwo historyczne 
regionu, w tym m.in. tradycje rycerskie oraz wydarzenia z najnowszej polskiej historii. W tym 
kontekście warto wymienić widowiskowe rekonstrukcje bitew, które rozegrały się na ziemi 
świętokrzyskiej podczas II wojny światowej.

Wiele imprez ma charakter edukacyjny, a  zapewnieniem naukowej oprawy zajmują się 
specjalne instytucje działające na terenie województwa, wśród nich Regionalne Centrum 
Naukowo-Techniczne oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Do 
najważniejszych instytucji zajmujących się promocją regionalnych świąt i lokalnych tradycji 
zalicza się natomiast Muzeum Wsi Kieleckiej w  Tokarni. Jedną z  najważniejszych atrakcji 
regionu są Góry Świętokrzyskie, malownicze i przystępne, które zachęcają do wzięcia udzia-
łu w organizowanych imprezach plenerowych i wędrówkach turystycznych. Wydarzenia te 
dopasowane są do wieku i możliwości uczestników – w pieszych rajdach mogą wziąć udział 
rodziny z dziećmi, grupy szkolne, a także doświadczeni piechurzy. 

Kalendarz, który oddajemy do Państwa rąk, prezentuje wybrane imprezy odbywające się na 
terenie całego województwa. Warto także na własną rękę szukać ciekawych miejsc i wyda-
rzeń oraz podziwiać malownicze widoki, z  których słynie Świętokrzyskie. Do przygotowania 
publikacji zostały wykorzystane materiały dostarczone przez organizatorów wydarzeń. Przez 
wzgląd na czas dzielący wydanie kalendarza od terminów planowanych imprez niektóre 
zawarte w nim treści mogą ulec zmianie. Warto sprawdzić bieżące informacje na stronach 
internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatorów. 

Wstęp



fot. Kamila Błaszkiewicz

1Festiwale  
i przeglądy 
artystyczne

Szeroki wachlarz imprez kulturalnych przyciąga 
na teren województwa świętokrzyskiego 
miłośników różnych dziedzin sztuki, przede 
wszystkim muzyki oraz filmu. Melomanów 
z pewnością zainteresuje repertuar Filharmonii 
Świętokrzyskiej, a koneserzy muzyki klasycznej 
docenią ambitny program przygotowany przez 
organizatorów festiwalu „Muzyka w Opactwie” 
w Wąchocku czy Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie. 
Amatorzy sztuki filmowej powinni natomiast 
zwrócić uwagę na kielecki festiwal „Nurt”, 
podczas którego prezentowane są najciekawsze 
produkcje reprezentujące kino dokumentalne. 
Interesującą propozycją na liście świętokrzyskich 
atrakcji kulturalnych jest również sandomierski 
Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych, 
przybliżający szerszej publiczności niszowych 
twórców oraz ambitne produkcje filmowe.
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Festiwal Filmów  
– Spotkań NieZwykłych 

w Sandomierzu

 � Kino Starówka, Sandomierskie 
Centrum Kultury, Zamek Królewski 
w Sandomierzu

 � Camfilm Katarzyna Kubacka-Seweryn 
Fundacja Sztuki Filmowej „Taki Jestem”  
ul. Jagodowa 55/1, 
61-160 Poznań-Czapury 
tel.: 600452347 
e-mail: fundacja@takijestem.org, 
kkubacka@kinorp.home.pl 

 � www.takijestem.org,  
www.festiwalniezwykly.pl

1–5 maja  
2019

Festiwal poświęcony kinu autorskiemu. 
W trakcie imprezy przyznawane są 
statuetki Korony Sandomierskiej 
dla „NieZwykłego Reżysera” oraz 
„NieZwykłego Aktora”. W ramach części 
edukacyjnej, oprócz pokazów filmowych 
przygotowanych przez Akademię 
Filmową „Otwórz Oczy!”, odbywają się 
warsztaty filmowe i dziennikarskie, 
a także wystawy, koncerty oraz debaty. 
Projekcje filmów mają miejsce również 
w innych miejscowościach regionu, 
m.in. na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni.

Buskie Spotkania  
z Folklorem

 � 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

maj–czerwiec  
2019

Buskie Spotkania z Folklorem są 
zwieńczeniem lokalnych konkursów 
skierowanych do artystów wykonujących 
muzykę ludową. Muzycy rywalizują 
w kategoriach: zespoły śpiewacze, 
kapele ludowe, zespoły pieśni i tańca 
oraz soliści instrumentaliści i śpiewacy. 
Rejonowe przesłuchania organizowane 
są w maju w Jędrzejowie, Opatowie, 
Ciekotach i Nowym Korczynie, a finał 
i wyłonienie zwycięzców – w Busku- 
-Zdroju. Zakończeniem cyklu imprez jest 
koncert laureatów, który odbywa się 
w czerwcu w Parku Miejskim w Kielcach.

Off Fashion w Kielcach

 � 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

przełom maja  
i czerwca 2019

Międzynarodowy Konkurs dla 
Projektantów i Entuzjastów Mody 
„Off Fashion” odbywa się w Kielcach 
od 2007 r. Otwarta formuła sprawia, 
że co roku przyciąga on młodych 
adeptów sztuki krawieckiej, także 
spoza Europy. Jurorami Off Fashion 
są znani przedstawiciele świata 
mody: krytycy, wykładowcy uczelni 
artystycznych oraz projektanci. Ideą 
konkursu jest promowanie zdolnych 
twórców oraz wsparcie ich zawodowego 
debiutu. Zwycięzcy otrzymują indeksy 
renomowanych, międzynarodowych 
szkół artystycznych.

Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Dziecięcej  

w Pacanowie

 � Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka 
Matołka 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

31 maja–2 czerwca  
2019

Impreza przygotowywana przez dzieci 
i dla dzieci odbywa się w Pacanowie 
z okazji urodzin Koziołka Matołka. 
Program festiwalu obfituje w konkursy, 
gry, zabawy, koncerty i warsztaty 
edukacyjne, rozwijające wyobraźnię 
i kreatywność. Najważniejszymi 
wydarzeniami są występy młodych 
„Mistrzów Teatru” i „Mistrzów Muzyki” 
oraz cykl „Dorośli Dzieciom”, podczas 
którego profesjonalni artyści występują 
przed młodą widownią. Ostatni dzień 
festiwalu rozpoczyna dziecięcy pochód – 
Bajkowy Korowód.

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny im. Krystyny 
Jamroz w Busku-Zdroju

 � 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.

29 czerwca 
–6 lipca 2019

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
im. Krystyny Jamroz prezentuje 
najwybitniejsze utwory polskich 
i światowych kompozytorów, 
przyciągając do Buska-Zdroju 
melomanów z kraju i z zagranicy. Pośród 
bogatej oferty programowej znaleźć 
można koncerty muzyki symfonicznej, 
kameralnej, operowej, operetkowej, 
recitale mistrzowskie oraz muzykę 
lżejszego gatunku, a także propozycje 
muzyczne przygotowane z myślą 
o najmłodszych słuchaczach. W 2019 r. 
odbędzie się jubileuszowa, 25. edycja 
tego wydarzenia.

Festiwal Bluesowo- 
-Rockowy im. Miry  

Kubasińskiej  
„Wielki Ogień” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim

 � 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).

13–14 lipca  
2019

Festiwal poświęcony pamięci 
współzałożycielki i wokalistki zespołu 
Breakout. Biorą w nim udział zespoły 
prezentujące głównie własny repertuar. 
Najważniejszym punktem programu 
jest konkurs dla młodych wykonawców, 
podczas którego początkujący muzycy 
mogą zaprezentować się szerszej 
publiczności. W czasie festiwalu 
odbywają się także warsztaty 
artystyczne i pokaz teatru ognia, 
przewidziano również wiele atrakcji dla 
najmłodszych. Zmaganiom debiutantów 
towarzyszą koncerty uznanych zespołów 
muzycznych.

fot. Michał Jakubczyk fot. Paweł Garbuzik

fot. Dział Dziedzictwa Kulturowego WDK w Kielcach

fot. Piotr Kaleta
fot. Kamila Błaszkiewicz

fot. Stanisław Dunin Borkowski

 � 7
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Międzynarodowy Harcerski 
Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej w Kielcach
 

 � 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 dla uczestników przeglądów 
konkursowych: www.rejestracja.
wiatraczek.pl.

11–21 lipca  
2019

Największa w Europie impreza 
artystyczna adresowana do dzieci 
i młodzieży. W programie, łączącym 
elementy kulturalne i edukacyjne, 
znajdują się warsztaty artystyczne 
odbywające się pod okiem 
doświadczonych instruktorów, przeglądy 
konkursowe oraz koncerty na kieleckim 
Rynku i w amfiteatrze Kadzielnia. 
Imprezie towarzyszą animacje 
w miasteczku festiwalowym, konkurs 
„Młody Film”, akcja „Największy Zespół 
Rockowy” oraz przegląd młodzieżowych 
kapel rockowych „Młodzi Dobrze 
ROCKujący”.

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej  

i Kameralnej w Jędrzejowie

 � Archiopactwo oo. Cystersów  
w Jędrzejowie

 � Jędrzejowskie Towarzystwo 
Kulturalno-Naukowe 
al. Piłsudskiego 3, 28-300 Jędrzejów 
tel.: 41 3865560 
e-mail: gazeta@jedrzejowska.net

 � Osoba do kontaktu: Grażyna Ślusarek. 
Archiopactwo oo. Cystersów  
ul. Klasztorna 20, 28-300 Jędrzejów 
Fundacja im. Mikołaja z Radomia  
ul. Jacka Malczewskiego 10D, 
26-600 Radom

 � Urząd Miejski w Jędrzejowie 
ul. 11 Listopada 33A, 28-300 Jędrzejów 
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejó
Wstęp bezpłatny

wszystkie soboty w lipcu  
i sierpniu 2019,  

godz. 19.00

Przez cały lipiec i sierpień w kościele 
oo. cystersów odbywają się koncerty 
muzyki kameralnej i organowej. 
Publiczność festiwalowa może poznać 
unikalne brzmienie zabytkowych, 
XVIII-wiecznych organów znajdujących 
się w tutejszym sanktuarium, 
będących dziełem polskiego 
organmistrza Józefa Sitarskiego, a także 
wysłuchać najciekawszych utworów 
muzyki chóralnej, wokalnej oraz 
instrumentalnej. W 2019 r. odbędzie się 
jubileuszowa, 25. edycja festiwalu.

Festiwal Muzyka  
w Opactwie – Bach  

u Cystersów w Wąchocku
 

 � Opactwo oo. Cystersów w Wąchocku
 � Stowarzyszenie Muzyka w Opactwie  

ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock  
tel.: 605601553 
e-mail: office@muzykawopactwie.pl

 � www.muzykawopactwie.pl 
Wstęp płatny, bilety do nabycia na 
furcie klasztornej oraz online.

wrzesień  
2019

Festiwal odbywa się na terenie 
opactwa oo. Cystersów w Wąchocku, 
będącego pomnikiem historii, 
jednego z najcenniejszych obiektów 
architektury romańskiej w Polsce. 
Podczas corocznego cyklu koncertów 
we wrześniowe wieczory najwybitniejsi 
artyści wykonują głównie dzieła 
lipskiego kantora Johanna Sebastiana 
Bacha. Planowana jest również majowa 
edycja festiwalu, podczas której zostaną 
zaprezentowane najwspanialsze dzieła 
muzyki kameralnej.

Zaduszki Jazzowe  
w Pińczowie

 � 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.

listopad  
2019

Pomysłodawcą Zaduszek Jazzowych 
jest Artur Dutkiewicz – pochodzący 
z Pińczowa znany pianista i kompozytor, 
będący zarazem dyrektorem 
artystycznym imprezy. Dwa koncertowe 
dni ściągają do miasta fanów jazzu 
pochodzących z całej Polski. Mogą 
oni posłuchać utworów w wykonaniu 
wybitnych rodzimych i zagranicznych 
artystów. Jazzowym koncertom 
i improwizacjom towarzyszą spotkania 
z artystami oraz wystawy fotografii. 
Młodzi muzycy mogą dodatkowo 
wziąć udział w warsztatach wokalnych 
i perkusyjnych.

Festiwal Form  
Dokumentalnych „Nurt”  

w Kielcach

 � 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

koniec listopada  
2019

Celem festiwalu jest promowanie kina 
dokumentalnego oraz nagradzanie 
najciekawszych polskich filmów 
zgłoszonych na konkurs. Laureaci 
otrzymują statuetki Złotego, Srebrnego 
i Brązowego Nurtu oraz nagrody 
finansowe. Wiele uwagi poświęca się 
debiutantom, dla których przewidziano 
odrębne wyróżnienie. Podczas imprezy 
przyznawana jest również nagroda 
Radia Kielce za artyzm dźwięku w formie 
dokumentalnej. W trakcie jubileuszowej, 
25. edycji festiwalu zostanie wręczona 
nagroda specjalna.

Filharmonia Świętokrzyska 
im. Oskara Kolberga  

w Kielcach 

 � Międzynarodowe Centrum Kultur 
w Kielcach

 � 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

cały  
rok

W repertuarze przygotowanym przez 
Filharmonię Świętokrzyską znajduje 
się wiele interesujących propozycji dla 
każdego melomana. Program obfituje 
w koncerty symfoniczne, kameralne 
oraz recitale, jest w nim również 
sporo imprez cyklicznych. Wśród nich 
warto wymienić Świętokrzyskie Dni 
Muzyki – wiosenny festiwal poświęcony 
muzyce polskiej, a także wakacyjny 
cykl koncertów „Lato w Filharmonii”, 
prezentujący muzykę rozrywkową 
i klasyczną. Na zakończenie roku odbywa 
się uroczysty koncert sylwestrowy.

 � 9
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2Dziedzictwo  
i tradycje 
historyczno-
-kulturowe

Województwo świętokrzyskie słynie z tradycji 
metalurgicznych i hutniczych, sięgających 
swoją historią czasów prehistorycznych. Dla ich 
upamiętnienia organizowane są m.in. Wytopki 
Ołowiu w Tokarni, Dymarki w Nowej Słupi czy 
Kuźnice Koneckie w Końskich. Imprezy i warsztaty 
archeologiczne odbywają się w Muzeum Przyrody 
i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach 
oraz w Rezerwacie Archeologicznym Rydno. 
Tradycje ludowe regionu można natomiast 
poznać w trakcie jarmarków i lokalnych świąt, 
podczas których prezentowane są świętokrzyskie 
specjały, kultywowane jest dawne rzemiosło 
oraz rozbrzmiewa muzyka wykonywana również 
na instrumentach tradycyjnych. Szczególnie 
malownicze i ciekawe są święta odwołujące 
się do religii i obrzędów, takie jak konkurs na 
najdłuższą palmę wielkanocną w Chmielniku czy 
też obchody Nocy Świętojańskiej w Morawicy.
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Piknik Archeologiczny  
w Rydnie k. Wąchocka

 � 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

 � www.mgok.wachock.pl

połowa maja  
2019

Na program czterodniowej imprezy 
składają się wydarzenia edukacyjne 
skierowane do grup szkolnych 
(w czwartek i piątek) oraz weekendowe 
atrakcje przeznaczone dla turystów 
indywidualnych. W trakcie pikniku 
można zapoznać się z prehistoryczną 
kulturą i realiami życia człowieka 
pochodzącego z epoki kamienia: z jego 
zrekonstruowanym domostwem 
oraz wykonanymi przez niego 
przedmiotami codziennego użytku. 
Imprezie towarzyszą zabawy dla dzieci, 
kino plenerowe, a także spotkania 
z archeologami.

Jarmark Świętokrzyski  
na Świętym Krzyżu

 � 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

maj  
2019

Jarmarki na Świętym Krzyżu swoją 
tradycją sięgają średniowiecza. 
Współcześnie wydarzenie to ma 
charakter imprezy plenerowej, 
wpisującej się w lokalny krajobraz. 
Odbywa się na Błoniach na Świętym 
Krzyżu, za klasztorem Misjonarzy 
Oblatów. Rozpoczyna się uroczystym 
orszakiem organizatorów i zaproszonych 
gości oraz mszą świętą. Każdego roku 
podczas jarmarku prezentowany jest 
barwny świętokrzyski folklor – promuje 
się tu kulturę ludową i rzemiosło 
artystyczne gmin powiatu kieleckiego 
oraz regionalną kuchnię. 

Wytopki Ołowiu w Tokarni

 � 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 
e-mail: skansen@mwk.com.pl

 � www.mwk.com.pl

maj  
2019 

Impreza o charakterze edukacyjnym 
i folklorystycznym jest poświęcona 
tradycjom staropolskiego górnictwa 
i hutnictwa ołowiu na terenie Gór 
Świętokrzyskich. W zrekonstruowanym 
kamiennym piecu hutniczym wytapia 
się ołów, a z pozyskanego surowca 
wyrabiane są okolicznościowe talary 
chęcińskie. Zwiedzający mogą zapoznać 
się z dawnymi technikami wypału węgla 
drzewnego oraz pędzenia dziegciu. 
Wytopkom towarzyszą koncerty, pokazy 
dawnych rzemiosł oraz prezentacje 
twórczości artystów ludowych.
 

Jarmark u Starzecha  
w Starachowicach

 
 � Muzeum Przyrody i Techniki  

„Ekomuzeum” w Starachowicach
 � Starostwo Powiatowe w Starachowicach 

ul. dra Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice 
tel./faks: 41 2760900, 2760902 
e-mail: promocja@powiat.starachowice.pl

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

koniec maja  
2019 

Jarmark u Starzecha to wydarzenie 
mające charakter święta powiatu 
starachowickiego. Impreza, której 
nazwa pochodzi od legendarnego 
założyciela miasta, jest organizowana 
na terenie Muzeum Przyrody i Techniki. 
W trakcie jarmarku odbywają się 
występy zespołów artystycznych, 
rozgrywki sportowe, prezentacje 
wyrobów lokalnych rzemieślników 
i rękodzielników oraz degustacje dań 
kuchni regionalnej. Podczas wydarzenia 
można zobaczyć ekspozycję Muzeum 
Przyrody i Techniki oraz posłuchać 
koncertu gwiazdy wieczoru.

Jarmark Opatowski  
w Opatowie

 
 � 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

początek czerwca  
2019 

Jarmark Opatowski jest najważniejszym, 
corocznym świętem miasta, 
odbywającym się nieprzerwanie 
od lat 70. XX w. Dwudniowa impreza 
o charakterze kulturalno-sportowym 
nawiązuje do barwnej historii Opatowa, 
jej celem jest także promowanie 
kultury ludowej i twórców wywodzących 
się z ziemi świętokrzyskiej. W trakcie 
jarmarku można zobaczyć występy 
lokalnych artystów oraz rzemieślników 
prezentujących ginące zawody, 
a najmłodsi mogą wziąć udział w wielu 
zabawach, grach oraz konkursach.

Dni Kultur w Chmielniku

 � Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 
„Świętokrzyski Sztetl”, Rynek w 
Chmielniku

 � Chmielnickie Centrum Kultury, Urząd 
Miasta i Gminy w Chmielniku 
ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik 
tel.: 41 3542397 
e-mail: chmielnickie@gmail.com

 � www.chck.chmielnik.com

druga połowa czerwca  
2019

Dni Kultur to cykliczne wydarzenie, które 
odbywa się na chmielnickim Rynku, 
w ośrodku „Świętokrzyski Sztetl” oraz 
na ulicach Wspólnej i Sienkiewicza. 
Podczas festiwalu mają miejsce pokazy 
przybliżające kulturę i kuchnię żydowską. 
Odbywają się także występy młodych 
zespołów artystycznych. Na zakończenie 
imprezy osobom zasłużonym dla ziemi 
chmielnickiej wręczane są statuetki 
Chmielnickiego Augusta.

 � 13
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Święto regionu  
„Dni Ponidzia”  

w Pińczowie

 � Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie
 � Pińczowskie Samorządowe Centrum 

Kultury 
ul. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów 
tel.: 41 3572424 
e-mail: psck@psck.pl

 � www.psck.pl

czerwiec  
2019

Program „Dni Ponidzia” obejmuje wiele 
atrakcji promujących region. W trakcie 
imprezy swoje umiejętności prezentują 
lokalni artyści muzycy, kapele oraz 
grupy i stowarzyszenia działające przy 
Pińczowskim Samorządowym Centrum 
Kultury. Wszyscy uczestnicy mogą 
skosztować regionalnych przysmaków, 
a najmłodsi – wziąć udział w zabawie 
holi, polegającej na posypywaniu się 
kolorowymi proszkami, lub spędzić czas 
w wesołym miasteczku. Zwieńczeniem 
wydarzenia są koncerty gwiazd polskiej 
sceny muzycznej. 

Kuźnice Koneckie  
w Końskich

 � Park Miejski w Końskich, Zabytkowy 
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

drugi weekend lipca  
2019

Kuźnice Koneckie to święto powiatu, 
promujące turystyczno-industrialne 
atrakcje regionu. Impreza nawiązuje 
do lokalnych tradycji związanych 
z przemysłem metalurgicznym, 
odlewnictwem oraz hutnictwem rud 
żelaza, które rozwijały się w przeszłości 
na ziemi koneckiej. W trakcie Kuźnic 
Koneckich odbywają się m.in. pokazy 
ginących zawodów, rodzinny rajd 
rowerowy oraz wieczorny koncert 
gwiazdy. Na terenie Zabytkowego 
Zakładu Hutniczego w Maleńcu 
przyznawane są Marki Koneckie dla 
najlepszych firm powiatu.  

Chałupkowe Garcynki  
w Chałupkach

 � Plac przy OSP w Chałupkach
 � Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica 
tel.: 41 3114692 
gmina@morawica.pl

 � www.morawica.pl

28 lipca  
2019

Celem imprezy jest kultywowanie 
tradycji garncarstwa. Prezentowane 
przez garncarzy pokazy toczenia na 
kole oraz lepienia glinianych figurek 
przybliżają zainteresowanym tajniki tego 
rzemiosła. Jedną z ważniejszych atrakcji 
stanowi obrzęd tzw. Chałupkowych 
Garcynek, wykonywany przez zespół 
Brzezinanki. Uczestnicy mogą wziąć 
udział w konkursie na najładniejszą 
pracę w glinie, a także posłuchać 
występów zespołów folklorystycznych 
z terenu gminy. Podczas imprezy odbywa 
się kiermasz wyrobów ceramicznych.
 

Dymarki w Nowej Słupi

 � Centrum Kulturowo-Archeologiczne 
w Nowej Słupi

 � Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich 
ul. Staszica 8, Rudki, 26-006 Nowa Słupia 
tel.: 41 3177604 
e-mail: gok@dymarki.pl 

 � www.dymarki.pl  
Wstęp płatny.

sierpień  
2019

Ogólnopolska impreza o charakterze 
festynu archeologicznego zawdzięcza 
swoją nazwę dawnym piecom 
hutniczym i pochodzącym sprzed dwóch 
tysięcy lat tradycyjnym metodom 
wytopu żelaza. Podczas wydarzenia 
można wziąć udział w pokazach 
archeologicznych, zobaczyć stare piece 
dymarskie, zrekonstruowany obóz 
rzymski z wieżą strażniczą oraz dawne 
warsztaty rzemieślnicze i zabudowania 
mieszkalne. Dymarkom towarzyszą 
koncerty, prezentacje twórców ludowych 
oraz różne atrakcje skierowane do 
najmłodszych.

Dziki Zachód  
w Kurozwękach 

 � 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.

sierpień  
2019

Program imprezy plenerowej 
odbywającej się nieopodal pałacu 
w Kurozwękach wypełniony jest 
atrakcjami dla całej rodziny. W trakcie 
pikniku można zwiedzać obozy Indian 
i poszukiwaczy złota, a także zobaczyć 
pokazy tańców indiańskich oraz 
ujeżdżania koni. Najmłodsi mogą spędzić 
czas w lunaparku lub na farmie kucyków, 
starsi – spróbować swych sił na ściance 
wspinaczkowej, strzelnicy lub w parku 
linowym. Zakończeniem wydarzenia 
jest koncert gwiazdy polskiej muzyki 
rozrywkowej. 

Odpust klasztorny  
w Rytwianach

 � 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

15 sierpnia  
2019 

Co roku, w święto Wniebowzięcia 
NMP w Rytwianach odbywa się 
odpust klasztorny. Wydarzenie 
rozpoczyna uroczysta suma 
odpustowa, sprawowana na 
terenie pokamedulskiego kościoła 
pw. Zwiastowania NMP, będącego 
częścią dawnego zespołu klasztornego, 
a obecnie Centrum Relaksacyjno-
Kontemplacyjnego „Pustelnia Złotego 
Lasu”. Po mszy można udać się na 
kiermasz rękodzieła oraz naturalnych 
produktów zdrowotnych i leczniczych, 
a także skosztować specjałów z 
klasztornej kuchni.

 � 15

fot. archiwum PSCK fot. Łukasz Zarzycki
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Zlot Pojazdów  
Zabytkowych  

„Legenda Stara”

 � Muzeum Przyrody i Techniki 
„Ekomuzeum”, Rynek w Starachowicach 
i in.

 � Starostwo Powiatowe w Starachowicach 
ul. dra Władysława Borkowskiego 4, 
27-200 Starachowice 
tel./faks: 41 2760900, 2760902 
e-mail: promocja@powiat.starachowice.pl

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

przełom sierpnia  
i września  

2019

Nazwa imprezy nawiązuje do 
produkowanych na terenie Starachowic 
samochodów ciężarowych marki 
Star. Biorą w niej udział samochody 
i motocykle mające więcej niż ćwierć 
wieku. Pierwszego dnia zlotu na 
terenie Muzeum Przyrody i Techniki 
„Ekomuzeum” można zwiedzić 
muzealne ekspozycje, wziąć udział 
w pikniku rodzinnym oraz konkursie 
jazdy sprawnościowej. W niedzielę 
organizowana jest parada pojazdów 
i konkurs elegancji, wręczane są 
także nagrody dla najstarszego auta 
i jednośladu.

Hubertus Świętokrzyski  
w Kielcach

 � Stadion Leśny w Kielcach
 � Urząd Marszałkowski Województwa 

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

 � www.swietokrzyskie.pro
 � 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

6 października  
2019

Święto myśliwych, leśników i jeźdźców 
to nie tylko promocja łowiectwa, ale 
także podkreślenie znaczenia ochrony 
przyrody. Wydarzenie, w którym co roku 
uczestniczy ok. 10 tys. osób, rozpoczyna 
się uroczystą mszą św. w kieleckiej 
katedrze, po której barwny pochód 
wyrusza na Stadion Leśny. Tam odbywają 
się pokazy sokolnicze, tradycyjna pogoń 
za lisem, parady kawaleryjskie, pokazy 
kynologiczne, pokazy mody myśliwskiej 
oraz degustacja potraw z dziczyzny. 
Imprezie towarzyszą występy zespołów 
muzycznych.

T fot. Stanisław Dunin-Borkowski

1Festiwale  
i przeglądy 
artystyczne

Szeroki wachlarz imprez kulturalnych przyciąga 
na teren województwa świętokrzyskiego 
miłośników różnych dziedzin sztuki, przede 
wszystkim muzyki oraz filmu. Melomanów 
z pewnością zainteresuje repertuar Filharmonii 
Świętokrzyskiej, a koneserzy muzyki klasycznej 
docenią ambitny program przygotowany przez 
organizatorów Festiwalu Muzyka w Opactwie 
w Wąchocku czy Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie. 
Amatorzy sztuki filmowej powinni natomiast 
zwrócić uwagę na kielecki festiwal „Nurt”, 
podczas którego prezentowane są najciekawsze 
produkcje reprezentujące kino dokumentalne. 
Interesującą propozycją na liście świętokrzyskich 
atrakcji kulturalnych jest również sandomierski 
Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych, 
przybliżający szerszej publiczności niszowych 
twórców oraz ambitne produkcje filmowe.

fot. Alicja Mazurek

3Turnieje  
rycerskie  
i inscenizacje 
historyczne

Historia najdawniejsza, średniowieczna 
i współczesna stała się inspiracją do stworzenia 
wielu imprez plenerowych, których celem jest 
kultywowanie tradycji, promowanie wiedzy 
i budowanie tożsamości państwowej oraz 
lokalnej, związanej z regionem świętokrzyskim. 
Miłośnicy historii, bractwa rycerskie, grupy 
rekonstruktorskie oraz zawodowi wojskowi 
współtworzą wydarzenia przypominające 
najważniejsze momenty z dziejów Polski. 
Ze względu na atrakcyjną oprawę artystyczną 
przyciągają one liczną widownię, reprezentującą 
różne grupy wiekowe. Wśród najciekawszych 
inscenizacji warto wymienić rekonstrukcję 
odbicia kieleckiego więzienia oraz piknik 
historyczny poświęcony bitwom stoczonym 
w trakcie II wojny światowej w Chęcinach; 
niezapomnianym przeżyciem będzie też 
z pewnością widowiskowy Festiwal Historii, 
Ognia i Światła, odbywający się na terenie zamku 
Krzyżtopór w Ujeździe. 

fot. Adam Kowalewski
fot. Andrzej Łada
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Inscenizacja bitwy  
pod Grochowiskami

 � Plac przy zbiorowej mogile powstańców 
w Grochowiskach

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

 � www.pinczow.com.pl

marzec  
2019

18 marca 1863 r. nieopodal Grochowisk 
k. Pińczowa rozegrała się jedna 
z najkrwawszych bitew powstania 
styczniowego. W jej upamiętnieniu służą 
coroczne inscenizacje, wykonywane 
przez grupy rekonstrukcyjne. Obchody 
156. rocznicy bitwy pod Grochowiskami 
rozpocznie msza św. w kościele 
pw. Nawiedzenia NMP w pobliskich 
Bogucicach. Wydarzeniu towarzyszyć 
będą uroczystości odbywające się pod 
pomnikiem powstańców oraz imprezy 
sportowe: rajd pieszy i rowerowy oraz 
bieg na Grochowiska.

Średniowieczne Chęciny

 � 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

czerwiec  
2019

Średniowieczne Chęciny to cykliczna 
impreza, nawiązująca do ponad 
700-letniej historii miasta. Wydarzenie 
rozpoczyna msza św., w której 
uczestniczą osoby przebrane w stroje 
z epoki. Po niej na chęcińskim rynku 
organizowane są występy kuglarzy, 
pokazy walk i grup rekonstrukcyjnych, 
można także zobaczyć warsztaty 
rzemieślnicze oraz rycerzy i damy dworu. 
Impreza kończy się występem gwiazdy 
wieczoru.

Jarmark Jagielloński  
i Turniej Rycerski  
w Sandomierzu

 � Rynek Starego Miasta w Sandomierzu
 � Urząd Miejski w Sandomierzu 

pl. Poniatowskiego 3, 
27-600 Sandomierz 
tel.: 15 8154133 
e-mail: um@um.sandomierz.pl

 � www.sandomierz.pl
 � Sandomierskie Centrum Kultury
 � ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz 

tel.: 15 8322964 
e-mail: biuro@esceka.pl

 � www.esceka.pl

lipiec  
2019

W trakcie Jarmarku Jagiellońskiego 
odbywają się pokazy historyczne oraz 
kiermasz rękodzieła, podczas którego 
lokalni wystawcy oferują atrakcyjne 
wyroby artystyczne i rzemieślnicze. 
Jarmarkowi towarzyszą degustacje 
regionalnych potraw oraz występy 
zespołów grających muzykę ludową. 
Najważniejszym punktem programu 
jest turniej rycerski, rozpoczynający się 
od uroczystego korowodu. Obejmuje on 
inscenizacje historyczne, pokazy musztry 
i walk oraz prezentacje dawnych 
rzemiosł.

Rekonstrukcja odbicia 
kieleckiego więzienia

 � Ulica Zamkowa w Kielcach
 � Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych „Jodła” 
Dionizy Krawczyński 
Występy 20, 29-105 Krasocin 
tel.: 668550940 
e-mail: prezes@jodla.org

 � www.jodla.org

przełom lipca i sierpnia  
2019

W trakcie wojny i okupacji polscy jeńcy 
wojenni, a od 1945 r. także więźniowie 
NKWD i UB, przetrzymywani byli na 
terenie kieleckiego więzienia przy ulicy 
Zamkowej. W nocy z 4 na 5 sierpnia 
1945 r., podczas akcji dowodzonej przez 
Antoniego Hedę „Szarego”, uwolniono 
354 osadzonych. Upamiętnieniem 
tej jednej z najsłynniejszych na 
kielecczyźnie akcji podziemia 
niepodległościowego jest rekonstrukcja 
historyczna, odbywająca się na 
dziedzińcu Wzgórza Zamkowego, obok 
budynku dawnego więzienia.

Marsz Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej z Krakowa  

do Kielc

 � 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

6–12 sierpnia  
2019

Marsz stanowi uroczyste upamiętnienie 
wydarzeń z sierpnia 1914 r., kiedy to na 
rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego 
żołnierze I Kompanii Kadrowej wyruszyli 
z krakowskich Oleandrów w stronę 
Kielc. Trasa współczesnego marszu 
pokrywa się z drogą, którą ponad sto 
lat wcześniej przemierzyli kadrowiacy. 
W wydarzeniu uczestniczy kilkaset 
osób, które podczas wędrówki śpiewają 
wojenne piosenki, zwiedzają położone 
na trasie zabytki, a także biorą udział 
w konkursach wiedzy historycznej. 

Krzyżtoporski Festiwal 
Historii, Ognia i Światła  

na zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe 

 � 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

31 sierpnia–1 września  
2019

Festiwal odbywa się na terenie 
monumentalnych ruin zamku Krzyżtopór. 
Inspirowane polską historią pokazy 
tematyczne teatrów ognia połączone 
są z fireshow oraz elementami 
pirotechnicznymi. Program wzbogacają 
solowe i grupowe popisy tancerzy 
oraz artystów prezentujących sztukę 
cyrkową – żonglerów, akrobatów 
i połykaczy ognia. Oprawę muzyczną 
spektakli stanowią zmiksowane 
utwory, którym towarzyszy głos 
lektora. Publiczność może wziąć udział 
w warsztatach kuglarskich.
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fot. Alicja Mazurek fot. Dariusz Ścisło

fot. arch. Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach

fot. Michał Rybak

fot. arch. Sandomierskiego Centrum Kultury

fot. Ewelina Staniek
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Piknik historyczny  
„II wojna światowa  

w Chęcinach”

 � Plac przy Zamku Królewskim 
w Chęcinach

 � Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” 
Dionizy Krawczyński 
Występy 20, 29-105 Krasocin 
tel.: 668550940 
e-mail: prezes@jodla.org

 � www.jodla.org

początek września  
2019

Rekonstrukcje walk, które rozegrały 
się na terenie Chęcin podczas II wojny 
światowej, są organizowane na placu 
przy Zamku Królewskim. Uczestniczą 
w nich liczne grupy rekonstrukcyjne 
pochodzące z całego kraju, 
m.in. Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych „Jodła” z Krasocina czy 
grupa „Powstaniec Śląski” z Wodzisławia 
Śląskiego. W trakcie imprezy odbywają 
się pokazy zabytkowych motocykli 
wojskowych i wystawy uzbrojenia, 
a uczestnicy mogą spróbować swych sił 
na strzelnicy.

„Szlakiem wrześniowej 
chwały Oręża Polskiego 
1939–2019” w Tokarni

 � 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. Piotra Ściegiennego 2,  
25-033 Kielce 
tel.: 41 3618381 
e-mail: ulan13kielce@vp.pl

 � www.trzynastacy.pl

koniec września  
2019

Co roku w Parku Etnograficznym 
w Tokarni odbywa się widowisko 
historyczne, którego tematem jest 
jedna z bitew kampanii wrześniowej, 
rozegranych w regionie świętokrzyskim. 
Uczestniczy w niej ok. 100 
rekonstruktorów pochodzących z całej 
Polski. W trakcie imprezy odbywają się 
pokazy grup rekonstrukcji historycznych, 
prezentacje pojazdów, sprzętu 
militarnego i umundurowania, a także 
pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego 
i strzeleckiego. Wydarzeniu towarzyszy 
kiermasz produktów regionalnych.

Międzynarodowy Turniej 
Rycerski o Miecz Króla 
Kazimierza Wielkiego 

w Szydłowie

 � Dziedziniec zamku w Szydłowie
 � Urząd Miasta i Gminy Szydłów  

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

 � www.szydlow.pl
 � Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych „Avito Vivit Honore”  
ul. Wschodnia 8A/15, 28-200 Staszów 
tel.: 604828885 (Paweł Krakowiak, 
prezes)

 � www.rycerstwo.szydlow.pl
 � Towarzystwo Przyjaciół Ziemi  

Szydłowskiej  
ul. Szkolna 16, 28-225 Szydłów

przełom września 
i października  

2019

W trakcie Międzynarodowego 
Turnieju Rycerskiego w Szydłowie 
rywalizują ze sobą grupy rycerskie 
pochodzące z Polski oraz z innych 
krajów europejskich, m.in. Słowacji, 
Włoch czy Węgier, które ścierają się ze 
sobą o najważniejszą nagrodę imprezy 
podczas Turnieju Bojowego o Miecz 
Króla Kazimierza Wielkiego. W programie 
wydarzenia jest także Turniej Łuczniczy 
o Sakiewkę Zbója Szydło, pokazy walk 
rycerskich oraz tańców dworskich, 
warsztaty rzemieślnicze i kiermasz 
rękodzieła.

T fot. Stanisław Dunin-Borkowski

1Festiwale  
i przeglądy 
artystyczne

Szeroki wachlarz imprez kulturalnych przyciąga 
na teren województwa świętokrzyskiego 
miłośników różnych dziedzin sztuki, przede 
wszystkim muzyki oraz filmu. Melomanów 
z pewnością zainteresuje repertuar Filharmonii 
Świętokrzyskiej, a koneserzy muzyki klasycznej 
docenią ambitny program przygotowany przez 
organizatorów Festiwalu Muzyka w Opactwie 
w Wąchocku czy Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie. 
Amatorzy sztuki filmowej powinni natomiast 
zwrócić uwagę na kielecki festiwal „Nurt”, 
podczas którego prezentowane są najciekawsze 
produkcje reprezentujące kino dokumentalne. 
Interesującą propozycją na liście świętokrzyskich 
atrakcji kulturalnych jest również sandomierski 
Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych, 
przybliżający szerszej publiczności niszowych 
twórców oraz ambitne produkcje filmowe.

fot. arch. UMWŚ

4Imprezy  
turystyczno-
-rekreacyjne

Malownicze tereny województwa 
świętokrzyskiego zachęcają do uprawiania 
turystyki. Miejscowe oddziały PTTK przez cały rok 
organizują w najciekawszych zakątkach regionu 
wędrówki, rajdy i inne wydarzenia plenerowe. 
Bogata oferta imprez skierowana jest przede 
wszystkim do piechurów i biegaczy o różnych 
stopniach zaawansowania; początkujący mogą 
wybrać lżejsze rajdy piesze bądź kolarskie, 
a doświadczeni zawodnicy – półmaratony 
i maratony. Miłośnicy mocniejszych wrażeń 
docenią spływ Lubrzanką lub imprezy 
odbywające się po zapadnięciu zmroku: Nocny 
Rajd Andrzejkowy lub Ogólnopolski Nocny 
Rajd Świętego Emeryka. Fanów motoryzacji 
z pewnością zaciekawią zloty zabytkowych 
motocykli i samochodów, wśród których 
prym wiodą produkowane niegdyś na terenie 
Starachowic ciężarówki Star. Najmłodsi uczestnicy 
mogą pogłębiać swoją wiedzę w trakcie 
edukacyjnych pikników, a maluchy wesoło 
spędzić zimowy czas na terenie Wioski Świętego 
Mikołaja.

fot. Mateusz Rzędowski
fot. Grzegorz Chorążek, arch. M

WK
fot. Paweł Krakowiak
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Zimowy Maraton  
Świętokrzyski

 � Góry Świętokrzyskie
 � Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 29, 
Kielce 25-007 
tel.: 41 3447743 
e-mail: biuro@pttkkielce.pl

 � www.pttkkielce.pl, 
www.zimowyswietokrzyski.pl 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

19–20 stycznia  
2019

Największy maraton odbywający się 
na terenie Gór Świętokrzyskich, limit 
uczestników wynosi 500 osób. Dystans 
ponad 40 km oraz wymagające warunki 
terenowe sprawiają, że impreza jest 
adresowana do piechurów i biegaczy 
o dobrej kondycji. Trasa wiedzie 
w większości szlakami turystycznymi 
PTTK. Maraton wchodzi w skład cyklu 
„Superpiechur Świętokrzyski”. Za 
dotarcie do mety uczestnicy otrzymują 
pamiątkowe medale.  

Rajd Bab

 � 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 rozpoczęciem 
rajdu.

9 marca  
2019

Pieszy rajd organizowany z okazji 
Dnia Kobiet. Mogą w nim wziąć udział 
kilkuosobowe zespoły, nie tylko kobiece. 
Wydarzenie jest skierowane także 
do rodzin z dziećmi, drużyn szkolnych 
oraz grup znajomych. Trasa o długości 
10–12 km wiedzie przez okolice Końskich. 
W trakcie imprezy uczestnicy mogą 
zdobywać punkty za rozwiązanie 
łamigłówek i zagadek, nie brakuje 
także konkurencji sprawnościowych. 
Zwieńczeniem rajdu jest wspólne 
ognisko, podczas którego najlepsze 
zespoły otrzymają nagrody. 

Maraton Pieszy  
„Przedwiośnie”

 � Góry Świętokrzyskie
 � Centrum Edukacji i Kultury „Szklany 

Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego 
Ciekoty 76, 26-001 Masłów 
tel.: 41 3112128, 530650082  
e-mail:  maratonprzedwiosnie@gmail.com

 � www.maratonprzedwiosnie.pl 
Zgłoszenia: od stycznia, przez stronę 
www.

6–7 kwietnia  
2019

Całodzienna wędrówka, podczas której 
uczestnicy poznają walory krajobrazowe 
Gór Świętokrzyskich. Maraton 
przeznaczony jest dla miłośników 
ultradystansów, jego długość to 
76 km, suma podejść wynosi 1892 m, 
a na pokonanie trasy w kształcie pętli 
uczestnicy mają maks. 18 godz. Początek 
i koniec maratonu zlokalizowany 
jest przy Centrum Edukacji i Kultury 
„Szklany Dom” w Ciekotach. Uczestnicy 
otrzymują pamiątkowe medale. Maraton 
zaliczany jest do cyklu „Superpiechur 
Świętokrzyski”.

Świętokrzyska  
Liga Rowerowa  

– MTB Cross Maraton

 � 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 
Biuro zawodów, tel.: 500262083 
Zgłoszenia przez stronę www.

kwiecień–październik  
2019

Cykl zawodów kolarskich MTB Cross 
Maraton odbywa się na terenie 
kilku miejscowości województwa 
świętokrzyskiego, m.in. Piekoszowa, 
Morawicy, Kielc i Zagnańska. Trasy są 
zróżnicowane: można je przemierzać 
na dystansie 20 km (family), 45 km 
(fan) oraz powyżej 70 km (master). 
Niedzielne zawody poprzedzają sobotnie 
biegi terenowe. Każdy sezon MTB Cross 
Maratonu składa się z ok. 10 wyścigów 
odbywających się w regionie 
świętokrzyskim oraz jednego wyjazdu 
na Ukrainę.

Ogólnopolski Majowy Rajd 
Świętokrzyski w Górach 

Świętokrzyskich

 � Góry Świętokrzyskie; wspólne ognisko 
w Świętej Katarzynie

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

 � Zgłoszenia telefoniczne.

przełom kwietnia i maja  
2019

Rajd Świętokrzyski to największa 
impreza poświęcona turystyce 
kwalifikowanej w Polsce. Skierowana 
jest do wszystkich miłośników górskich 
wędrówek, od uczniów szkół po 
seniorów. Uczestnicy samodzielnie 
wyznaczają trasę swojej wędrówki, 
zapewniają sobie także noclegi 
i transport. Zakończeniem rajdu jest 
wspólne ognisko, które odbywa się 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodełka” 
w Świętej Katarzynie nieopodal Łysicy. 
Można wtedy zdobyć punkty GOT i kupić 
pamiątkowe odznaki.

sieBIEGA  
Półmaraton Kielecki  

w Kielcach
 

 � Kielce
 � Świętokrzyskie Stowarzyszenie Biegaczy 

sieBIEGA 
ul. Sienkiewicza 51/2, 
25-002 Kielce 
tel.: 697774429 
e-mail: kontakt@siebiega.com

 � www.siebiega.com 
Zgłoszenia przez stronę www.

26 maja  
2019

Trasa o długości ponad 21 km przebiega 
nieopodal najważniejszych kieleckich 
zabytków, m.in. Muzeum Narodowego, 
bazyliki katedralnej i kościoła pw. 
Świętego Krzyża, mija także Rynek i Park 
Miejski. Biegacze przemierzają pętlę, 
rozpoczynającą się na ulicy Barabasza, 
obok Kolporter Areny – stadionu 
Korony Kielce, a kończącą się na jego 
murawie. Uczestnictwo w półmaratonie 
jest płatne, obowiązują wcześniejsze 
zgłoszenia. Trasa ma atest przyznany 
przez PZLA.

 � 23

fot. Zbigniew Borowiec fot. Jacek Gałczyński

fot. arch. Oddziału PTTK w Końskich

fot. Krzysztof Majfot. Zbigniew Borowiec fot. Damian Wysocki
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Harcerski  
Rajd Świętokrzyski

 � Góry Świętokrzyskie
 � ZHP Komenda Hufca im. Stanisława 

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.

30 maja–2 czerwca  
2019

W Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim 
biorą udział harcerze z całej Polski. 
Ich zadaniem jest przebycie 
wytyczonych przez organizatorów 
tras, zróżnicowanych pod względem 
trudności oraz dopasowanych do 
różnych grup wiekowych. Celem rajdu 
jest zapoznanie uczestników z historią, 
kulturą i przyrodą regionu. W trakcie 
wieczornych ognisk odbywają się 
zabawy i konkursy. Rajd przyciąga 
corocznie kilkuset harcerzy. Tegoroczna 
edycja zakończy się zlotem wszystkich 
uczestników 2 czerwca w Ciekotach.

Półmaraton Wtórpol 
w Skarżysku-Kamiennej

 � Skarżysko-Kamienna
 � Tomasz Wąsowski, Karol Mochocki, 

Gerard Magdziarz – FHU „Partners” 
ul. Norwida 19, 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel.: 41 2520201  
e-mail: biegi4@wp.pl

 � www.polmaratonwtorpol.pl 
Zgłoszenia przez stronę www (wysokość 
wpisowego zależy od terminu 
zgłoszenia).

24 sierpnia  
2019 

Uczestnicy skarżyskiego półmaratonu 
mają do pokonania trasę w formie 
dwóch pętli, z których każda ma 10,5 km 
długości. Bieg rozpoczyna się w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Rejów” przy ulicy 
Wioślarskiej. Organizatorzy przewidzieli 
odrębne klasyfikacje ze względu 
na wiek i płeć; w biegu mogą także 
wziąć udział osoby niepełnosprawne 
z widoczną dysfunkcją kończyn górnych 
i dolnych. Trasa wiodąca drogami 
o nawierzchni asfaltowej ma atest PZLA. 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody 
rzeczowe oraz finansowe.

Świętokrzyski  
Zlot Motocykli SHL  

i Pojazdów Zabytkowych

 � Kielce, Park Etnograficzny w Tokarni
 � Stowarzyszenie „SHL – Historia i Fakty” 

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

 � www.zlotshl.republika.pl
 � Muzeum Wsi Kieleckiej – Park  

Etnograficzny 
Tokarnia 303, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3154171 
e-mail: skansen@mwk.com.pl

 � www.mwk.com.pl 

24–25 sierpnia  
2019

13. edycja zlotu rozpocznie się w sobotę 
na kieleckim Rynku. Tam uczestnicy 
spróbują swych sił w konkursach 
zręczności i minirajdzie, a przez centrum 
miasta przejedzie parada zabytkowych 
pojazdów. W niedzielę na terenie Parku 
Etnograficznego w Tokarni odbędzie się 
Motopiknik, podczas którego zostaną 
z kolei zaprezentowane najnowsze 
modele motocykli i samochodów. 
Uczestnicy zlotu będą mogli wziąć 
udział w warsztatach poświęconych 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym 
i pierwszej pomocy.

Supermaraton Pieszy  
na 100 km  

„Konecka Setka”

 � 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.

30 sierpnia–1 września  
2019 

Start i meta maratonu znajdują się 
w Sielpi. Zmagania uczestników 
zaczynają się w piątek o godz. 19.00 
– piechurzy dwukrotnie pokonują 
trasę w formie pętli o długości 
50 km. Prowadzi ona przez okoliczne 
miejscowości asfaltowymi szosami, 
nieutwardzanymi drogami oraz 
leśnymi ścieżkami. Limit czasu na 
pokonanie całego dystansu to 27 godz. 
Podsumowanie wędrówki następuje 
przy sobotnim ognisku. W niedzielę 
ci, którzy przemierzyli trasę 100 km, 
otrzymują pamiątkowe statuetki, 
medale i dyplomy. 

Astropiknik  
w Regionalnym Centrum 

Naukowo-Technologicznym 
w Podzamczu k. Chęcin

 � Regionalne Centrum Naukowo-
Technologiczne – Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci w Podzamczu 
k. Chęcin

 � Regionalne Centrum 
Naukowo-Technologiczne 
Podzamcze 45, 26-060 Chęciny 
tel.: 41 3434050 
e-mail: sekretariat@rcnt.pl

 � www.rcnt.pl 
Zgłoszenia dla wystawców przez stronę 
internetową organizatora.

7–8 września  
2019

Podczas Astropikniku goście 
odwiedzający Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci mogą na własne oczy zobaczyć 
łaziki marsjańskie, a także obejrzeć 
niebo przez profesjonalne lunety. 
Uczelnie, organizacje i towarzystwa 
naukowe z całej Polski przygotują 
warsztaty i pokazy dotyczące 
nowych technologii oraz nauk 
ścisłych. Na uczestników czekają 
stanowiska związane z astronomią, 
kosmosem, lotnictwem oraz sportami 
ekstremalnymi, a najmłodsi mogą wziąć 
udział w przygotowanych specjalnie dla 
nich „kosmicznych atrakcjach”.

Świętokrzyski Rajd  
Pielgrzymkowy w Górach 

Świętokrzyskich

 � 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 indywidualne: 
oddział PTTK w Kielcach.

wrzesień  
2019

W 2019 r. odbędzie się 20. edycja rajdu, 
którego początki ściśle wiążą się 
z obchodami roku jubileuszowego 2000. 
Od tamtej pory pielgrzymi corocznie 
przemierzają szlaki Gór Świętokrzyskich, 
wybierając jedną z 15 tras. Są one 
zróżnicowane ze względu na stopień 
trudności i czas trwania; najkrótsze 
przeznaczone są dla rodzin z dziećmi, 
najdłuższe – dla wytrzymałych 
pielgrzymów. Wszystkie łączą się 
przy sanktuarium na Świętym Krzyżu, 
gdzie odprawiana jest msza św. na 
zakończenie rajdu.

 � 25

fot. Maciej Strąpoć fot. arch. PTTK Końskiefot. Zbigniew Biber

fot. arch. Regionalnego Centrum Naukowo-Technolo

gicznego

fot. Jacek Korczyński fot. Łukasz Zarzycki
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Kielecka Dycha  
w Kielcach

 � 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

7 października  
2019

Najstarszy bieg odbywający się 
w Kielcach prowadzi przez położony 
na obrzeżach miasta Stadion Leśny. 
Choć trasa liczy zaledwie 10 km, to 
przez wzgląd na pofałdowanie terenu 
należy do dość wymagających. W biegu 
rokrocznie startuje kilkaset osób, wśród 
nich profesjonalni zawodnicy i amatorzy; 
przewidziano również specjalną trasę 
dla dzieci. Imprezę współorganizują 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kielcach, Kielecki Klub Lekkoatletyczny 
i Klub Biegacza „Biegam Bo Muszę”.

Rajd Niepodległości  
w Końskich

 � 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

9 listopada  
2019

W rajdzie pieszym biorą udział dzieci 
i młodzież szkolna, całe rodziny oraz 
osoby indywidualne. Trasa liczy 
kilkanaście kilometrów, co roku 
prowadzi innymi drogami, jednak zawsze 
są to znakowane szlaki turystyczne. 
Wędrówka jest połączona z ogniskiem. 
Jednodniowa impreza ma charakter 
patriotyczny: jej zakończenie stanowi 
przygotowywany przez uczniów program 
artystyczny, upamiętniający dzień 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Po akademii wręczane są odznaczenia 
„Superpiechur Świętokrzyski”.

Wioska Świętego Mikołaja 
w Bałtowie

 � 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

24 listopada 2019 
–luty 2020 

Wioska znajduje się nieopodal 
stacji narciarskiej „Szwajcaria 
Bałtowska”. Z początkiem zimy zastępuje 
funkcjonującą w tym miejscu od wiosny 
do jesieni Wioskę Czarownic. Można 
w niej spotkać się ze Świętym Mikołajem 
oraz z jego pomocnikami: pracowitymi 
elfami, panią Choinką oraz Bałwankiem. 
Najmłodsi mogą także wziąć udział 
w zabawach i animacjach kulturalnych. 
Wydarzenie skierowane jest głównie do 
grup przedszkolnych, szkolnych i rodzin 
z dziećmi. 

T fot. Stanisław Dunin-Borkowski

1Festiwale  
i przeglądy 
artystyczne

Szeroki wachlarz imprez kulturalnych przyciąga 
na teren województwa świętokrzyskiego 
miłośników różnych dziedzin sztuki, przede 
wszystkim muzyki oraz filmu. Melomanów 
z pewnością zainteresuje repertuar Filharmonii 
Świętokrzyskiej, a koneserzy muzyki klasycznej 
docenią ambitny program przygotowany przez 
organizatorów Festiwalu Muzyka w Opactwie 
w Wąchocku czy Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Jędrzejowie. 
Amatorzy sztuki filmowej powinni natomiast 
zwrócić uwagę na kielecki festiwal „Nurt”, 
podczas którego prezentowane są najciekawsze 
produkcje reprezentujące kino dokumentalne. 
Interesującą propozycją na liście świętokrzyskich 
atrakcji kulturalnych jest również sandomierski 
Festiwal Filmów – Spotkań NieZwykłych, 
przybliżający szerszej publiczności niszowych 
twórców oraz ambitne produkcje filmowe.

fot. arch. UMWŚ

5Imprezy  
folklorystyczne 
i kulinarne

Województwo świętokrzyskie to tereny 
atrakcyjne dla rolników, a tutejsze rośliny i płody 
rolne stanowią podstawy rozwoju turystyki 
kulinarnej. Walory smakowe świętokrzyskich 
warzyw i owoców sprawiły, że część z nich 
doczekała się własnych regionalnych świąt – 
wśród nich można wymienić jabłka z Obrazowa, 
śliwki z Szydłowa, truskawki z Bielin czy ziemniaki 
z Dębna koło Rakowa. Jedną z najciekawszych 
imprez kulinarnych jest Festiwal Smaku w Parku 
Etnograficznym w Tokarni, podczas którego 
można spróbować lokalnych specjałów oraz 
potraw pochodzących z różnych zakątków 
Polski, przygotowanych przez najwybitniejszych 
kucharzy. Okazją do zapoznania się z lokalnymi 
smakami są także liczne mniejsze imprezy 
regionalne, dożynki gminne i jarmarki. Rozwojowi 
tutejszego rolnictwa i gastronomii pomagają 
specjalne akcje promocyjne: sieć „Dziedzictwo 
Kulinarne Świętokrzyskie” oraz konkurs „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. 

fot. Łukasz Dolski fot. arch. PTTK Końskie 
fot. Bałtowski Kompleks Turystyczny
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Świętokrzyski Festiwal 
Smaków w Tokarni

 � 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 Województwa 

Świętokrzyskiego 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
tel.: 41 3421530 
e-mail: kancelaria@sejmik.kielce.pl

 � www.swietokrzyskie.pro 

maj  
2019

Największe wydarzenie poświęcone 
kulinariom w regionie świętokrzyskim. 
Jego celem jest kultywowanie oraz 
promowanie lokalnego dziedzictwa 
kulinarnego. Podczas imprezy swoje 
wyroby prezentują lokalni producenci 
żywności oraz koła gospodyń wiejskich. 
W czasie festiwalu można skosztować 
regionalnych potraw, przetworów 
i miodów, a także poznać tajniki ich 
powstawania. Imprezie towarzyszą 
konkursy kulinarne adresowane do 
profesjonalistów i amatorów. Popisy 
uczestników oceniają zawodowi 
kucharze.

Świętokrzyski Jarmark 
Agroturystyczny 

 � Park Etnograficzny w Tokarni
 � Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego, Oddział Kultury 
Fizycznej i Turystyki  
ul. Paderewskiego 34a  
25-502 Kielce  
tel. 41 3416912

 �  www.swietokrzyskie.pro
 � 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
 

2 czerwca 
2019

Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny 
to jedna z największych imprez 
plenerowych w Parku Etnograficznym. 
Swoją ofertę prezentują tu 
świętokrzyskie gospodarstwa 
agroturystyczne oraz koła gospodyń 
wiejskich. Podczas kiermaszu wystawcy 
oferują regionalne przysmaki i wyroby 
rękodzielnicze; odbywają się także 
konkursy oraz pokazy kulinarne 
i obrzędowe, np. wypiek podpłomyków. 
Dla dzieci organizowana jest specjalna 
Agrostrefa, w której najmłodsi mogą 
wziąć udział w dawnych zabawach, 
takich jak gra w grele czy toczenie 
fajerki.

Czas Dobrego Sera i Wina  
w Sandomierzu

 � 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 na warsztaty i kolację 
przez stronę internetową www.
czasdobregosera.pl na miesiąc przed 
rozpoczęciem festiwalu.

21–23 czerwca  
2019 

Impreza odbywa się co roku w weekend 
po Bożym Ciele. Sandomierską starówkę 
wypełniają wówczas stoiska wystawców, 
którzy oferują łącznie ponad 350 
gatunków serów pochodzących z Polski 
i Europy. Targom serów towarzyszą 
prezentacje i degustacje trunków 
z lokalnych winnic i browarów. W trakcie 
festiwalu rozstrzygany jest konkursu na 
najlepszy polski ser, odbywa się także 
uroczysta kolacja, przygotowana przez 
znanych polskich szefów kuchni.

Dzień Świętokrzyskiej 
Truskawki w Bielinach

 � Bieliny
 � Urząd Gminy Bieliny 

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

 � www.bieliny.pl
 � Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 

Świętokrzyskich w Bielinach 
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 
tel.: 41 2608151–159 
e-mail: 
dyrekcja@osadasredniowieczna.eu

 � www.osadasredniowieczna.eu

2 czerwca  
2019

Truskawka jest owocem, z którego słyną 
bielińskie plantacje. Aby promować ten 
regionalny przysmak, w 1998 r. władze 
gminy ustanowiły Dzień Świętokrzyskiej 
Truskawki, który odbywa się zawsze 
w pierwszą niedzielę czerwca. Podczas 
wydarzenia można zdobyć wiedzę 
na temat uprawy tych owoców, 
a także wziąć udział w Mistrzostwach 
Świata w Szypułkowaniu Truskawek 
w kategoriach: open, VIP oraz 
obcokrajowiec. Imprezie towarzyszą 
zabawy dla dzieci, koncerty, plenerowa 
dyskoteka oraz festyn rodzinny.

Świętokrzyskie Święto 
Zalewajki w Bielinach

 � Osada Średniowieczna 
w Hucie Szklanej k. Bielin

 � Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór 
Świętokrzyskich 
ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny 
tel.: 41 2608151–159 
e-mail: 
dyrekcja@osadasredniowieczna.eu 

 � www.osadasredniowieczna.eu 
Wstęp płatny.

lipiec  
2019

Do przygotowania tradycyjnej zalewajki 
niezbędne są ziemniaki oraz żur 
z zakwasu chlebowego. Choć przepis 
na tę zupę jest z pozoru łatwy, każda 
gospodyni robi ją inaczej. Dlatego 
w Bielinach co roku organizuje się 
konkurs na najlepszą zalewajkę. Biorą 
w nim udział koła gospodyń wiejskich 
oraz gospodarstwa agroturystyczne, 
a zwycięzcy nagradzani są Złotą, Srebrną 
lub Brązową Łychą. W trakcie imprezy 
odbywają się również degustacje 
zalewajek i innych regionalnych potraw, 
a także występy zespołów ludowych oraz 
pokazy średniowiecznego rzemiosła. 
 

Święto Śliwki  
w Szydłowie

 � 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 zwiedzania 
zabytków Szydłowa.

sierpień  
2019

Święto na charakter lokalnych dożynek. 
Ponieważ tutejsi rolnicy zajmują się 
głównie uprawą śliwek, Szydłów stał się 
największym producentem tych owoców 
w Polsce. W trakcie imprezy odbywają 
się degustacje kilkunastu odmian 
śliwek, a także pokazy ich suszenia 
„na laskach”. Na placu Zamkowym 
koncertują lokalni artyści i gwiazdy 
polskiej muzyki, na szydłowskim 
Rynku organizowane są natomiast 
liczne atrakcje dla dzieci oraz kiermasz 
rękodzieła. Goście mogą tam również 
nabyć świeże owoce i przetwory.

 � 29

fot. Grzegorz Chorążek fot. arch. UG Bieliny
fot. arch. Muzeum Wsi Kieleckiej

fot. Monika Szczepaniak
fot. Paweł Kara fot. Piotr Walczak
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Świętokrzyskie Święto 
Pszczoły w Bałtowie

 � Bałtowski Kompleks Turystyczny
 � Bałtowski Kompleks Turystyczny 

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

 � www.juraparkbaltow.pl

16–18 sierpnia  
2019

Święto odbywa się wraz z dożynkami 
gminy Bałtów. Do najważniejszych 
punktów programu zaliczają się 
spotkania producentów miodu 
pochodzących z całej Polski i z zagranicy. 
Pszczelarze mają możliwość 
wymienienia się doświadczeniami 
podczas spotkań branżowych oraz 
paneli naukowych, na które wstęp ma 
także publiczność. W trakcie imprezy 
organizowany jest jarmark, na którym 
można nabyć regionalne miody, nalewki 
i kosmetyki produkowane na bazie 
miodu. 

Dzień  
Pieroga Świętokrzyskiego 

w Bobrzy

 � Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy
 � Urząd Gminy w Miedzianej Górze 

ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra 
tel.: 41 3031601 wew. 26 
e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl

 � www.miedziana-gora.pl 

25 sierpnia  
2019

Wydarzenie stanowi prawdziwą gratkę 
dla smakoszy. Mogą oni skosztować 
tradycyjnych świętokrzyskich pierogów, 
zarówno klasycznych – ruskich, z kapustą 
lub z mięsem, jak i oryginalnych – 
nadziewanych warzywami, wątróbką 
lub podawanych na słodko. Na ten dzień 
koła gospodyń wiejskich przygotowują 
kilkanaście tysięcy pierogów, które 
walczą o tytuł najlepszego. Zwycięzcy 
otrzymują laury Złotego, Srebrnego 
i Brązowego Pieroga. Podczas imprezy 
odbywają się również koncerty zespołów 
folklorystycznych.

Święto Chleba w Tokarni

 � 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 
e-mail: skansen@mwk.com.pl

 � www.mwk.com.pl

początek września  
2019

Wydarzenie rozpoczyna się mszą św., 
po której formowany jest uroczysty 
korowód dożynkowy. Odwiedzający 
mogą zobaczyć pokaz obrzędowy 
„Okrężne” czy tradycyjny wypiek chleba, 
mają także możliwość skosztowania 
różnych rodzajów pieczywa i słodkich 
wypieków. Dodatkowymi atrakcjami 
są pokazy młócenia cepem, przemiału 
zboża w żarnach, sieczenia słomy 
w sieczkarni oraz uruchomienie 
zabytkowego wiatraka z Dębna. 
W trakcie imprezy panie mogą wykonać 
bezpłatne badania cytologiczne 
i mammograficzne.

Jabłkobranie –  
Europejskie Święto Jabłka 

w Obrazowie

 � Obrazów
 � Gminna Biblioteka Publiczna 

w Obrazowie 
Obrazów 121, 27-641 Obrazów 
tel.: 15 8365156 (Adam Wójcik)  
e-mail: gbp.obrazow@interia.pl

 � www.gbpobrazow.naszabiblioteka.com

drugi weekend września  
2019

Na terenie Obrazowa odbywają się 
jedyne w Polsce sadownicze dożynki. 
Podczas pierwszego dnia imprezy 
rozgrywane są Mistrzostwa w Rodzinnym 
Wędkowaniu, Bieg o Kryształowe Jabłko 
Wójta Gminy Obrazów, Bieg na Szpilkach 
oraz marsz nordic walking Jabłoniowym 
Szlakiem, organizowane są także 
prelekcje dla rolników i sadowników. 
Niedziela rozpoczyna się uroczystą mszą 
św., po której formuje się korowód 
dożynkowy. Atrakcją dnia są Mistrzostwa 
Polski w Piciu Soku Jabłkowego oraz 
koncert gwiazdy wieczoru.

„W dzień świętej Tekli 
ziemniaki będziem piekli” 

w Dębnie k. Rakowa

 � Dębno k. Rakowa
 � Urząd Gminy Raków 

ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków 
tel.: 41 3535018 
e-mail: urzad@rakow.pl

 � www.rakow.pl

druga połowa września  
2019

Wydarzenie o charakterze religijno-
kulturalnym nawiązuje do postaci 
św. Tekli, której wspomnienie przypada 
na 23 września – dzień, w którym wg 
ludowego kalendarza zaczynały się 
wykopki. Lokalną uroczystość rozpoczyna 
msza św., po której odbywają się 
występy zespołów folklorystycznych, 
pokazy regionalnych tańców, kiermasz 
rękodzieła, prezentacje kół gospodyń 
wiejskich oraz konkursy dotyczące 
tradycji ziemniaka rakowskiego. Na 
zakończenie goście mogą posłuchać 
występu gwiazdy wieczoru i wziąć udział 
w zabawie tanecznej.

Święto Młodego Wina 
w Sandomierzu

 � Zamek Kazimierzowski, okolice Rynku 
w Sandomierzu

 � Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy 
Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz 
tel.: 509327327 
e-mail: sandomierscywiniarze@ 
gmail.com

 � www.winiarzesandomierscy.pl

listopad  
2019

Święto miłośników wina na stałe wpisało 
się do kalendarza wydarzeń jako jedna 
z najciekawszych imprez w Sandomierzu. 
Na czas jego trwania miasto staje się 
polską stolicą winiarstwa. Część oficjalna 
odbywa się na terenie zamku, po niej 
barwny korowód wyrusza w stronę 
Rynku. Następnie w restauracjach 
organizowane są degustacje win 
pochodzących z okolicznych winnic. 
W programie wydarzenia znajdują 
się również edukacyjne spotkania 
z winiarzami, zwiedzanie miasta oraz 
wieczorny koncert.
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