
Wydarzenia w siedzibach instytucji. 

Piątek, 24 czerwca 

Kielecki teatr Tańca  

godz. 18 - występ Kieleckiego Teatru Tańca podczas wręczenia Nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury - fragmenty ze spektaklu "Zobacz 

Jazz" (chor. Jean Claude Marignale /Mister Dynamite/, Jean Charles Zambo /JoYsS). 

godz. 17-23 - Biała Noc w KTT - zwiedzanie siedziby oraz wystaw zdjęć ze spektakli Kieleckiego Teatru 

Tańca.  

Biuro Wystaw Artystycznych 

godz. 19 - wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z uroczystym wręczeniem nagród laureatom 

45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego „Przedwiośnie” 

2022. 

Galeria Mała - wystawa fotografii Mony Wiśniewskiej. 

godz. 20-23 - nocne zwiedzanie obu wystaw. 

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 

godz. 20 - spektakl dla młodzieży i dorosłych „Dziady Po Białoszewskim”. Wstęp za bezpłatnymi 

wejściówkami, które będą wydawane w kasie na godzinę przed spektaklem (maksymalnie 2 miejsca 

na 1 osobę). 

Dom Kultury Zameczek, ul. Słowackiego 23  

ARTYSTYCZNY PIKNIK Z ZAMECZKIEM: 

godz. 17 - „Słońcem malowane” - wystawa prac uczestników sekcji plastycznych - GALERIA ART-STYL. 

godz. 17.30 - „Fotokreacje” - wystawa prac uczestników sekcji  fotograficznej.  

godz. 18 - „Magia wycinanki” - warsztaty pod kierunkiem artystki Lucyny Kozłowskiej.  

godz. 18.30 - „Vivat wakacje” - koncert w wykonaniu wokalistów z Zameczkowego Studia Piosenki. 

godz. 19 - „Roztańczony Zameczek” - prezentacje uczestników Zameczkowej Szkoły Tańca  - sala 

baletowa DK Zameczek. 

godz. 21.30 - 23.00 - „Przystanki” - pokaz slajdów przygotowany przez kielecką grupę fotografów CKF, 

sala kameralna DK Zameczek. 

W KRĘGU SZTUKI - GALERIE DK „ZAMECZEK” 

godz. 17-23: 

 GALERIA  „ART-STYL”:  
- „Słońcem malowane” - wystawa prac uczestników zajęć plastycznych DK „Zameczek” pod 

kierunkiem instruktor Barbary Żelaznej.  

- „Fotokreacje” - wystawa prac uczestników zajęć fotograficznych pod kierunkiem instruktora 

Marcina Michalskiego. 



 GALERIA „FORMAT” - DZIEDZINIEC DK ZAMECZEK: 

- „Kielce - miasto, które kocham” – wystawa pokonkursowa. 

 GALERIA PLENEROWA „NA PŁOCIE”:  

- „Zameczek w obiektywie” - zewnętrzna wystawa fotogramów obrazujących działalność DK 

Zameczek na przestrzeni lat, którą można zwiedzać bez ograniczeń czasowych. 

 GALERIA SZTUKI DZIECIĘCEJ „NA TABLICY”:  
- Cykliczne wystawy prac uczestników sekcji plastycznej DK Zameczek. 

Ośrodek Kultury „Ziemowit”, ul. Mieszka I 79 

PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CZARNÓW 

godz. 17-21:  

konkursy muzyczne, animacje plastyczne dla rodzin, rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Prezent 

dla taty”, wystawa prac uczestników zajęć sekcji plastycznej. 

Dom Środowisk Twórczych 

godz. 21 - koncert z Krainy Łagodności - Basia Stępniak-Wilk; wstęp 25 zł / 35 zł w dniu koncertu. 

Muzeum Zabawek i Zabawy 

godz. 20-23 "Biała noc" - zwiedzanie wystawy oraz warsztaty dla dzieci. 

Muzeum Historii Kielc  

godz. 20-23 - Noc Muzealna - bezpłatne udostępnienie wystaw:  

- stała wystawa historyczna. 

- wystawa czasowa "Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach i w regionie" - wraz z warsztatami dla 

dzieci na temat zdrowia i higieny w godz. 20.00-22.00. 

- wystawa malarstwa stowarzyszenie KREARTE w Małej Galerii.  

Kielecki Park Technologiczny 

BIAŁA NOC w Energetycznym Centrum Nauki KPT:  

godz. 18-22 - zwiedzania wystawy, na której znajduje się 28 interaktywnych urządzeń do 

eksperymentowania. Ekspozycja podzielona jest na trzy strefy - „Ogień i Ziemia”, „Powietrze i Woda” 

oraz „Człowiek” i opowiada o energii. 

Wstęp jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.  

Wzgórze Zamkowe 

Instytut Dizajnu 

godz. 18 - wernisaż wystawy „Alina Scholtz. Pionierka architektury krajobrazu”. 

Geonatura Kielce 

GEONATURA KIELCE, Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21 

 



GEO-WIECZÓR w CENTRUM GEOEDUKACJI  

godz. 18-23 - zwiedzanie wystawy stałej poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór 

Świętokrzyskich wraz z kinem-kapsułą czasu. Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do 

odległej przeszłości. Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, 

okazy skał i skamieniałości jego dawnych mieszkańców. 

Oferta zawiera 3 formy zwiedzania: 

- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika 

- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu) 

- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi) 

Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 

OGRÓD BOTANICZNY, ul. Jagiellońska 78  

Wieczorne indywidualne zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Kielcach. 

Ogród będzie otwarty w godz. 10-23. 

Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 

Wojewódzki Dom Kultury 

godz. 22 - "Kino na leżakach". Seans filmowy odbędzie się na placu przed WDK. Wstęp bezpłatny. 
Podczas seansu zostanie zaprezentowany film zatytułowany „Czym chata bogata!”.  

Sobota, 25 czerwca 

Biuro Wystaw Artystycznych 

godz. 11-18 - fotoramki społecznościowe / monidła z otworem do robienia zdjęć z motywem 
słynnych obrazów, ustawione w plenerze na dziedzińcu BWA w sąsiedztwie parku. Przygotowane 
obiekty będą służyły mieszkańcom do robienia sobie zdjęć z motywem znanych dzieł sztuki.  

Dom Środowisk Twórczych 

Jubileusz 25-lecia partnerstwa Kielce - Gotha - Dzień Niemiecki w DŚT.  

Program: 

- punkt promocji miasta Gotha 

- bezpłatna degustacja lokalnych produktów z Turyngii. 

godz. 20:30 - koncert orkiestry Policji z Gotha na scenie DŚT. 

Kielecki Park Technologiczny 

FAMILIJNA SOBOTA W ECN - ZWIEDZANIE WYSTAWY „ENERGIA”: 

ECN zaprasza do eksperymentowania na interaktywnej wystawie „Energia” w siedzibie centrum (ul. 

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce – bud. SKYE, II piętro) w następujących turach: 10:00-10:45, 11:00-

11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45 oraz 16:00-16:45. Wstęp jest płatny. 

Bilety dostępne przez stronę www.bilety.ecn.kielce.pl lub w kasie centrum. 



 

ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ: 

Centrum zachęca również do spędzenia czasu w plenerze, w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń. 

Znajdują się tu m.in. strefa optyczna, siłownia, zjeżdżalnie, trampolina, nietypowa karuzela oraz 

ponad trzydziestometrowa tyrolka. Wstęp jest wolny. Rezerwacja nie jest wymagana. 

Wzgórze Zamkowe 

Instytut Dizajnu 

Instytut Dizajnu: 

godz. 11-14 - Finał akcji „Empty Bowls" - dziedziniec Wzgórza Zamkowego. 

„Empty Bowls" jest międzynarodową akcją, zainicjowaną przez organizację non-profit, podnoszącą 
świadomość oraz działającą w walce z głodem. Celem akcji jest zgromadzenie artystów, 
rzemieślników, pedagogów i studentów oraz wszystkich chętnych do zaangażowania w akcję 
tworzenia misek. Każda miska, która powstała na warsztatach zostanie wypalona i poszkliwiona w 
Instytucie Dizajnu. Podczas finału akcji 25 czerwca będzie można wpłacić darowiznę i zatrzymać 
wybraną przez siebie miskę wraz z poczęstunkiem. Misją jest tworzenie pozytywnych i trwałych 
zmian poprzez sztukę, edukację i projekty, budujące wspólnotę. Wydarzenia obecnie mają miejsce w 
Stanach Zjednoczonych oraz w co najmniej kilkunastu innych krajach. Obecnie akcja „Empty Bowls" 
od kilku lat jest kontynuowana na wrocławskim ASP, gdzie jest stałą atrakcją Festiwalu Wysokich 
Temperatur. W tym roku mamy już czwartą edycję świętokrzyską w Kielcach.  

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zapisać się na warsztaty w Instytucie Dizajnu w Kielcach 
(www.idkielce.pl), gdzie dostarczymy materiały (glinę, narzędzia, formy) oraz pomoc, by każdy mógł 
wylepić własną miskę. Miski zostaną w pracowni ceramicznej, by dalej mogły zostać wypalone, 
pokryte szkliwem i przygotowane do sprzedaży. Każdą miskę będzie można zakupić na 
przygotowanym przez nas stoisku, wraz z dołączonym do niej smakołykiem. 
  
W roku 2022 pomagamy centralnemu punktowi zbiórki i dystrybucji pomocy dla uchodźców z 

Ukrainy, koordynowanemu przez MOPR. 

 

Geonatura Kielce 

 

GEONATURA KIELCE, Centrum Geoedukacji,  

ul. Daleszycka 21 

1. ZWIEDZANIE WYSTAWY CHRONOS 

godz. 11-16  

(ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem) 

Zwiedzanie wystawy stałej poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich wraz z 

kinem-kapsułą czasu.  Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. 

Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy skał i 

skamieniałości jego dawnych mieszkańców. 

 



Oferta zawiera 3 formy zwiedzania: 

- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika 

- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu) 

- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi). 

Bezpłatne wejścia na wystawę odbywać się będą co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). Limit 

osób zwiedzających na godzinę wynosi 36. Wymagana rezerwacja za pośrednictwem Internetowego 

Systemu Rezerwacji (http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/). 

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

Radwan”.  

godz. 11-16 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem). 

Wystawa z obrazami autorstwa Lucji Radwan, artystki malarki pochodzenia polskiego, od wielu lat 

mieszkającej i tworzącej w Austrii. Motywem przewodnim wystawy jest niezwykły świat jaskiń, który 

był dla artystki inspiracją do stworzenia wielkoformatowych obrazów. Wystawa wpisuje się w 

obchody Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu ustanowionego przez Międzynarodową Unię 

Speleologiczną. 

Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika. 

Bezpłatne wejścia na wystawę czasową odbywać się będą w ramach rezerwacji na wystawę stałą, 

czyli co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). 

OGRÓD BOTANICZNY, ul. Jagiellońska 78  

III KIELECKIE ŚWIĘTO RÓŻ 

Wydarzenie o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, skierowane do wszystkich grup wiekowych. 

Ogród będzie otwarty w godz. 10.00-20.00. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 

W ramach III Kieleckiego Święta Róż: 

- Różany Punkt Informacyjny na tzw. Placu Różanym, gdzie na bieżąco będzie można się dowiedzieć 

wielu szczegółów i ciekawostek na temat róż, różnorodności odmian i form, uprawy w ogródkach 

domowych oraz ich wykorzystania w gastronomii, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 

Czas trwania: 10:00–17:00. 

- Bezpłatne zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Kielcach z przewodnikiem w godzinach: 11:00, 13:00, 

15:00, 17:00. O Ogrodzie i poszczególnych działach/kolekcjach roślinnych opowiadać będą 

pracownicy Ogrodu. 

- Świętokrzyski Uniwersytet Ludowy im. ks. Władysława Siarkowskiego - przegląd pieśni i tańca oraz 

działalności kół gospodyń wiejskich. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego 

poprzez stoiska edukacyjne i wystawy m.in. rękodzieła, kulinariów, wyrobów tradycyjnych itp. 

Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 
 

 

 



Fundacja Pojednanie, ul Zagnańska 27 (wejście od Stolarskiej) 

godz. 14 - Warsztaty Tańca Żydowskiego. Warsztaty poprowadzi profesjonalna tancerka Dorota 

Herok wraz z zespołem. Szczegóły i zapisy na FB Fundacji Pojednanie. Wstęp wolny. 

godz. 18 – „Wieczór w Synagodze” - koncert zespołu klezmerskiego „Jarmuła Band”., występ zespołu 

tańca żydowskiego „Klezmer” z Cieszyna. W programie: taniec żydowski, degustacja żydowskich 

potraw, wspomnienia potomków kieleckich Żydów. Miejsce wydarzenia: Dawna Synagoga/Archiwum 

Miejskie, ul. Warszawska 17. Wstęp wolny. 

Targi Kielce 

godz. 10-18 - Dub It Tuning Festiwal w Targach Kielce. Najlepsze projekty tuningowe oraz unikatowe 

samochody z całego świata. Od Ferrari po maszyny z gatunku JDM. 

Ponadto Strefa Souczek Detailing, konkurs Car Audio, turniej Driftu, Drift Taxi oraz Wystawa 

Klasyków, którą poprowadzi Patryk Mikiciuk z TVN Turbo. 

Bilety do nabycia w kasach, ul. Zakładowa 1, w dniu wydarzenia lub na stronie 

https://www.targikielce.pl/dub-it 

Niedziela, 26 czerwca 

Kielecki teatr Tańca 

godz. 17 - Spektakl „Kopciuszek" (chor. Elżbieta i Grzegorz Pańtak). 

Kieleckie Centrum Kultury, Scena Letnia 

godz. 21 – pokaz filmowy – kino plenerowe.  

Biuro Wystaw Artystycznych   

godz. 11-18 - fotoramki społecznościowe / monidła z otworem do robienia zdjęć z motywem 

słynnych obrazów, ustawione w plenerze na dziedzińcu BWA w sąsiedztwie parku. Przygotowane 

obiekty będą służyły mieszkańcom do robienia sobie zdjęć z motywem znanych dzieł sztuki.  

Dom Środowisk Twórczych 

Wystawa malarstwa Bettine Schünemann z Gotha w Galerii Oranżeria w DŚT -  czynna do 3 lipca. 

godz. 20 - Koncert - Solid Rock tribute DIRE STRAITS;  wstęp 30 zł / 35 zł w dniu koncertu. 

 

Muzeum zabawek i Zabawy 

W nawiązaniu do przygotowanego Szlaku Architektury Ksawerego Kowalskiego planowane jest 

wspólne wydarzenie Towarzystwa Przyjaciół Kielc, Muzeum Historii Kielc, Wydziału Urbanistyki i 

Architektury Urzędu Miasta oraz Muzeum Zabawek i Zabawy.  

https://www.targikielce.pl/dub-it


W ramach wydarzenia: spacer tematyczny, warsztaty, prezentacje (dziedziniec Muzeum Zabawek i 

Zabawy). Propozycja przeznaczona przede wszystkim dla dorosłych. 

W tym czasie dla dzieci: polsko-ukraińskie warsztaty integracyjne o architekturze „Zbuduj swój 

pierwszy dom z udziałem tłumaczy-wolontariuszy”. Miejsce warsztatów: Muzeum Zabawy i Zabawek 

- dziedziniec. 

Program wydarzenia: 

Spacer Szlakiem Ksawerego Kowalskiego 

godz. 10-11:30 - I tura  

godz. 12-13 - II tura  

godz. 11-15 - warsztaty „Młodzi architekci” (organizacja: Muzeum Zabawek i Zabawy, Wydział 

Architektury i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Muzeum Historii Kielc). 

Muzeum Historii Kielc 

W nawiązaniu do przygotowanego Szlaku Architektury Ksawerego Kowalskiego planowane jest 
wspólne wydarzenie Towarzystwa Przyjaciół Kielc, Muzeum Historii Kielc, Wydziału Urbanistyki i 
Architektury Urzędu Miasta oraz Muzeum Zabawek i Zabawy.  
 
W ramach wydarzenia: spacer tematyczny, warsztaty, prezentacje (dziedziniec Muzeum Zabawek i 
Zabawy). Propozycja przeznaczona przede wszystkim dla dorosłych. 
 
W tym czasie dla dzieci: polsko-ukraińskie warsztaty integracyjne o architekturze „Zbuduj swój 
pierwszy dom z udziałem tłumaczy-wolontariuszy”. Miejsce warsztatów: Muzeum Zabawy i Zabawek 
- dziedziniec. 
 
Program wydarzenia: 
 
Spacer Szlakiem Ksawerego Kowalskiego 
 
godz. 10-11:30 - I tura  
 
godz. 12-13 - II tura  
 
godz. 11-15 - warsztaty „Młodzi architekci” (organizacja: Muzeum Zabawek i Zabawy, Wydział 
Architektury i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Muzeum Historii Kielc). 
 

Kielecki Park Technologiczny 

1. FAMILIJNA NIEDZIELA W ECN - ZWIEDZANIE WYSTAWY + WARSZTATY: 

ECN zaprasza do eksperymentowania na interaktywnej wystawie „Energia” w siedzibie centrum (ul. 

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce – bud. SKYE, II piętro) w następujących turach 10:00-10:45, 11:00-

11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45 oraz 16:00-16:45.  

O godz. 13:00 dodatkowo odbędą się warsztaty popularnonaukowe. 

Wstęp jest płatny. Bilety dostępne przez stronę www.bilety.ecn.kielce.pl lub w kasie centrum. 

 



2. ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ: 

Centrum zachęca również do spędzenia czasu w plenerze, w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń. 

Znajdują się tu m.in. strefa optyczna, siłownia, zjeżdżalnie, trampolina, nietypowa karuzela oraz 

ponad trzydziestometrowa tyrolka. Wstęp jest wolny. Rezerwacja nie jest wymagana. 

Geonatura Kielce 

GEONATURA KIELCE, Centrum Geoedukacji,  
ul. Daleszycka 21 
 
1. ZWIEDZANIE WYSTAWY CHRONOS 
godz. 11-16 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem) 
 
Zwiedzanie wystawy stałej poświęconej dziedzictwu geologicznemu Gór Świętokrzyskich wraz z 
kinem-kapsułą czasu.  Motywem przewodnim wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. 
Zwiedzający mają do dyspozycji stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy skał i 
skamieniałości jego dawnych mieszkańców. 
 
Oferta zawiera 3 formy zwiedzania: 
- zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika 
- zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem (dostępne po zeskanowaniu QR kodu) 
- zwiedzanie w formie gry terenowej po wystawie MISJA CHRONOS (skierowane do rodzin z dziećmi). 
 
Bezpłatne wejścia na wystawę odbywać się będą co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). Limit 
osób zwiedzających na godzinę wynosi 36. Wymagana rezerwacja za pośrednictwem Internetowego 
Systemu Rezerwacji (http://centrum-geoedukacji.pl/rezerwacja/). 
 
2. WYSTAWA OBRAZÓW „Piękno podziemnego świata. Niezwykły świat jaskiń na obrazach Lucji 
Radwan”.   
godz. 11-16 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem). 
 
Wystawa z obrazami autorstwa Lucji Radwan, artystki malarki pochodzenia polskiego, od wielu lat 
mieszkającej i tworzącej w Austrii. Motywem przewodnim wystawy jest niezwykły świat jaskiń, który 
był dla artystki inspiracją do stworzenia wielkoformatowych obrazów. Wystawa wpisuje się w 
obchody Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu ustanowionego przez Międzynarodową Unię 
Speleologiczną. 
 
Zwiedzanie indywidualne, bez przewodnika. 
 
Bezpłatne wejścia na wystawę czasową odbywać się będą w ramach rezerwacji na wystawę stałą, 
czyli co godzinę (11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00). 
 
3. MIEJSKA GRA TERENOWA  
 
„Przyrodniczym szlakiem z aparatem i plecakiem”  
Start: godz. 13:00 -13:30, teren klasztoru na Karczówce. Trasa: Karczówka – Kadzielnia – Cmentarz 
Stary – Góra Słoneczna – ul. Wojska Polskiego – Wietrznia – Centrum Geoedukacji (ok. 7 km). Meta:  
godz. 16.00-17.00, Centrum Geoedukacji. 
 



Gra terenowa będzie miała formę indywidulanego spaceru, w czasie którego będzie można poznać 
najciekawsze walory rezerwatów przyrody miasta w nietypowy sposób,  wykonując określone 
zadania i odpowiadając na pytania. 
 
 
OGRÓD BOTANICZNY, ul. Jagiellońska 78  
 
III KIELECKIE ŚWIĘTO RÓŻ 
 
Wydarzenie o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, skierowane do wszystkich grup wiekowych. 
Ogród będzie otwarty w godz. 10.00-20.00. Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 
 
W ramach III Kieleckiego Święta Róż: 
- Różany Punkt Informacyjny na tzw. Placu Różanym, gdzie na bieżąco będzie można się dowiedzieć 
wielu szczegółów i ciekawostek na temat róż, różnorodności odmian i form, uprawy w ogródkach 
domowych oraz ich wykorzystania w gastronomii, przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 
Czas trwania: 10:00–17:00. 
 
Bezpłatne zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Kielcach z przewodnikiem w godzinach: 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00. O Ogrodzie i poszczególnych działach/kolekcjach roślinnych opowiadać będą 
pracownicy Ogrodu. 
 
Świętokrzyski Uniwersytet Ludowy im. ks. Władysława Siarkowskiego - przegląd pieśni i tańca oraz 
działalności kół gospodyń wiejskich. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego 
poprzez stoiska edukacyjne i wystawy m.in. rękodzieła, kulinariów, wyrobów tradycyjnych itp. 
 
Wstęp wolny, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji. 

Targi Kielce 

godz. 10-18 - Dub It Tuning Festiwal w Targach Kielce. Najlepsze projekty tuningowe oraz unikatowe 

samochody z całego świata. Od Ferrari po maszyny z gatunku JDM. 

Ponadto Strefa Souczek Detailing, konkurs Car Audio, turniej Driftu, Drift Taxi oraz Wystawa 

Klasyków, którą poprowadzi Patryk Mikiciuk z TVN Turbo. 

Bilety do nabycia w kasach, ul. Zakładowa 1 , w dniu wydarzenia lub na stronie 

https://www.targikielce.pl/dub-it 
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