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Szanowni Państwo!

Każda zrealizowana inwestycja, każda inicjatywa sprawia, że nasze miasto pięk-
nieje, unowocześnia się, wzbogaca infrastrukturę i podnosi jakość usług. Organi-
zowane u nas imprezy zyskują coraz szersze uznanie. A nie ma lepszej promocji 
niż głosy pochlebne, bo Kielce są miastem niezwykle ciekawym i stolicą wyjątko-
wego regionu.

Nasuwa mi się porównanie do otwartej księgi dziejów. Zarówno tych mierzonych 
czasem geologicznym, jak i kreowanych przez ludzkie pokolenia. Nie ma bowiem 
drugiego miasta w Polsce, w którego granicach i okolicy byłoby tak wiele miejsc, 
w których – dosłownie – można zajrzeć do wnętrza Ziemi. Poznawać jej dzieje. 
Dokonywać odkryć. Czasem tak niezwykłych jak znalezienie śladów tetrapoda. 
Najstarszych na świecie, bo sprzed niemal 400 mln lat. Pozostawionych przez 
zwierzęta, które zapoczątkowały na naszej planecie życie na lądzie. Wręcz sym-
bolicznie cykanie geologicznego zegara odzwierciedla szata naciekowa Jaskini 
Raj. W jej stalagmitach i stalaktytach zaklęte jest piękno zmian dokonujących się 
przez tysiąclecia. Jak przebiegają geologiczne procesy i jak zmienia się Ziemia, 
zrozumiemy w Kielcach najlepiej. W granicach miasta – w Centrum Geoedukacji 
na Wietrzni.

Wiele świadectw przeszłości spotykamy na turystycznych szlakach regionu. 
A jednak niewspółmiernie krótki rozdział, w porównaniu z zapisywanymi przez na-
turę, skreślił w księdze kieleckich dziejów człowiek. Za początek przyjmijmy rok 
1171, bo pod taką datą Jan Długosz w najstarszym znanym dokumencie użył po 
raz pierwszy nazwy Kielce. Choć rozdział krótki, czasy prosperity przeplatają się 
w nim z dramatycznymi, tworząc bogatą mozaikę zdarzeń. Aż po czasy współcze-
sne i białe karty przed nami, bo to my dzierżymy teraz kronikarskie pióro. Odwie-
dzajcie Kielce i Kielecczyznę. Zapisujcie je razem z nami.
Zapraszamy!

Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce
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Kielecki 
rok festiwalowy

  

Wiele kieleckich imprez wpisało się już do kalendarza ogólnopolskiego. 
Wiele cieszy się międzynarodową renomą. Na pierwszy plan wysuwa się 

zdecydowanie sfera muzyki. Widać też skupienie na potrzebach, talentach 
oraz pasjach dzieci i młodzieży.

 LUTY.. 

Międzynarodowe Targi Zabawek 
i Artykułów dla Matki i Dziecka „Kids’ Time”

Jak przystało na miasto, w którym można poznać historię za-
bawek, w Kielcach nie zapomina się o bieżących potrzebach 
i przyszłości najmłodszych. Kids’ Time są największą wystawą 
branży dziecięcej w naszej części Europy, zalicza się ją do naj-
ważniejszych na świecie. Gospodarze poszerzają tematykę. 
W 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie blogerek parentin-
gowych. Frekwencja rośnie. VIII edycja: 23-25 lutego 2017 r. 
www.targikielce.pl

 MARZEC..

Świętokrzyska Wiosna Jazzowa inauguruje kielecki rok muzyczny
Koncerty odbywają się w połowie miesiąca, przez weekend, 
w pałacyku Tomasza Zielińskiego, mecenasa sztuki. Wśród wy-
konawców legendy polskiego jazzu i zagraniczni goście. Gwiaz-
dą edycji 2016 był saksofonista Jan Ptaszyn Wróblewski.
www.palacykzielinskiego.pl

 KWIECIEŃ..
Kielecki Magiel Muzyczny
W wybrany niedzielny wieczór w pałacyku Zielińskiego koncer-
tują wyłącznie artyści związani z miastem. Wachlarz gatunków 
muzycznych jest niezwykle szeroki – od arii operowych i ope-
retkowych przez sambę i bluesa po śpiew cerkiewny i gospel. 
W 2017 r. odbędzie się IV edycja. 
www.palacykzielinskiego.pl

Festiwal Biznesu BOSS
Spotkania z biznesmenami i trenerami odby-

wają się na Politechnice Świętokrzyskiej. Bezpłatnie. Zajęcia 
w modułach tematycznych: Coaching & Rozwój – inspirujące 
do działania i ciągłego rozwoju, HR & Rekrutacja – pomocne 
w planowaniu kariery i przygotowaniu do wyzwań procesu re-
krutacyjnego, Biznes & Start-up – aspekty zakładania i prowa-
dzenia firmy wiodące do sukcesu. 
www.festiwalboss.pl

Festiwal Tańca
Prezentują się na nim artyści zawodowi i ama-

torzy, grupy i soliści, których środkiem wyrazu jest taniec, 
pantomima, ruch. Kielecki Teatr Tańca zaprasza wykonaw-
ców znanych i rozpoczynających karierę. W programie 
Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego dla profesjo-
nalistów i osób tańczących rekreacyjnie. W 2015 r. po raz 
pierwszy odbył się Konkurs Teatrów Tańca. Mottem impre-
zy są słowa historyka i filozofa Robina George’a Colling- 
wooda: „Taniec jest matką wszystkich języków”. 
www.ktt.pl

 MAJ..

Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej – Anima Mundi 
Koncerty we wnętrzach kieleckich kościołów są 

niepowtarzalną okazją do podziwiania ich wystroju i akustyki 
w niecodziennej atmosferze. Świątynie rozbrzmiewają śpie-
wem chóralnym oraz muzyką religijną różnych epok, klasyczną 
i ludową. Wykonawcy z kraju i z zagranicy. W 2017 r. odbędzie 
się XXVIII edycja festiwalu. 
www.animamundi.kck.com.pl

 CZERWIEC..

Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów 
i Entuzjastów Mody OFF FASHION

Międzynarodowa impreza, która tworzy szansę zawodowego 
startu dla utalentowanych młodych projektantów. Dostrzeżony 
na świecie konkurs sprawił, że Kielce znalazły się w gronie euro-
pejskich metropolii mody. Imprezie towarzyszy konkurs „Moda 
na fotografię mody” oraz – otwarty FASHION TEST – konkurs 
wiedzy o świecie mody. Hasło edycji 2016 Off Fashion: Muza. 
www.offfashion.eu

Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych 
i Młodzieżowych „O Złotą Miotłę Baby-Jagi”
Konkurs przeznaczony dla zespołów prezentujących insceniza-
cje, widowiska, miniatury taneczne, baletowe i ze sfery tańca 
towarzyskiego. Organizator: Wojewódzki Dom Kultury 
www.wdk-kielce.pl

Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych 
i Młodzieżowych im. Henryka Morysa
Adresowany do artystów, którzy nie ukończyli 21 lat. Są 4 kate-
gorie wiekowe, ale spośród wszystkich uczestników wyłaniany 
jest laureat Grand Prix. Patron festiwalu był muzykiem, kom-
pozytorem i pedagogiem. Przez ponad 40 lat szlifował talenty 
wokalne dzieci i młodzieży w WDK w Kielcach. 
www.wdk-kielce.pl

Gala Świętokrzyskiej 
Nagrody Artystycznej 

Wręczenie dorocznych „Scyzoryków” na Dużej Scenie Kielec-
kiego Centrum Kultury laureatom w 10 kategoriach. Od 2016 
r. impreza ma charakter ogólnopolski i są przyznawane „Super-
scyzoryki”. www.scyzorykifestiwal.pl

Święto Kielc 
W ostatni weekend czerwca 
– od piątku wieczorem do 
niedzieli – kielczanie fetują 
rodzinne miasto. Podczas 
tzw. Białej Nocy można bez-

płatnie zwiedzać kieleckie instytucje kultury. Czas wypełnią 
koncerty, projekcje filmów, występy kabaretowe i wystawy. 
W weekend imprezy plenerowe na Rynku, w Parku Miejskim, 
na placach Literatów i Artystów, a na deptaku (ul. Sienkiewi-
cza) – jarmark. Co roku inna instytucja koordynuje przebieg 
wydarzeń. W 2015 r. zajmował się tym Teatr Lalki i Aktora  
„Kubuś”, w Roku Sienkiewiczowskim zadanie przypadło Miej-
skiej Bibliotece Publicznej, owocując czytaniem prozy pisarza 
i konkursem ze znajomości jego twórczości.
www.gory-swietokrzyskie.eu

 LIPIEC..

Festiwal Kolorów. Edycja kielecka
na dachu Galerii Korona
Koncerty, gra kolorów, smakołyki, napoje i odloto-

we gadżety. Festiwal jest otwarty dla wszystkich, a udział w nim 
całkowicie bezpłatny. 
www.festiwalkolorow.pl

Festiwal Tuningu DUB IT! 
Na terenach targowych w Kielcach przy 

ulicy Zakładowej 1 spotykają się miłośnicy modyfikacji sa-
mochodów. Można będzie znaleźć odpowiedzi na wszelkie 
pytania z tej dziedziny, obejrzeć najlepsze projekty pol-
skie i zagraniczne, zawody Car Audio EASCA, drift show, 
pokazy stuntu motocyklowego, wystawy aut klasycznych 
i egzotycznych, a także odwiedzić salon autokosmetyki. 
www.targikielce.pl/pl/dubit.htm

Międzynarodowy Harcerski Festiwal 
Kultury Młodzieży Szkolnej 

Dwa tygodnie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych – 2 
plenerowe widowiska artystyczne w Amfiteatrze „Kadzielnia”, 
7 dni warsztatów tanecznych, muzycznych oraz folklorystycz-
nych, 2 dni przeglądów konkursowych, 11 koncertów w sercu fo
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Kielecki Teatr Tańca, “Monochrome”, choreografia Jacek Przybyłowicz

Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHION



miasta, korowód ulicami Kielc, wydarzenia towarzyszące otwar-
te dla mieszkańców miasta – Design się Kręci, Młodzi Dobrze 
Rockujący, Młody Film. Nowością na Festiwalu jest Miasteczko 
Festiwalowe – miejsce animacji kulturalnej uczestników oraz 
mieszkańców Kielc – gry, zabawy, warsztaty i wydarzenia kultu-
ralne dla dzieci i dorosłych. Miasteczko powstanie na terenach 
zielonych Politechniki Świętokrzyskiej przy al. 1000-lecia Pań-
stwa Polskiego. 
www.wiatraczek.pl

 WRZESIEŃ..

Memorial to Miles. Targi Kielce Jazz Festiwal
Jedna z ważniejszych międzynarodowych imprez jazzowych 
w Polsce. Święto jazzu tradycyjnego i najnowszych tren-
dów. Koncertują gwiazdy z Polski i z zagranicy. W Galerii 
Winda imprezy towarzyszące: projekcje filmów, wystawy, 
wieczorne jazz session. Termin związany z rocznicą śmier-
ci genialnego wirtuoza trąbki, Milesa Davisa, którego po-
mnik znajduje się przed wejściem do Kieleckiego Centrum 
Kultury. Na rok 2016 przypada jubileuszowa, XV edycja. 
www.jazzfestiwal.kck.com.pl

 LISTOPAD..

Zaduszki Jazzowe
Weekend pod znakiem idealnej na jesienną aurę muzyki w kie-
leckim Domu Środowisk Twórczych, a także odkryć, do udziału 
zapraszani są ciekawi, niekoniecznie szeroko znani artyści.
www.palacykzielinskiego.pl

Festiwal Form Dokumentalnych NURT
Niezależny, ogólnopolski festiwal filmowy 

o ugruntowanym od 1995 r. prestiżu. Jak podkreśla dyrektor ar-
tystyczny Krzysztof Miklaszewski – bez celebryckich póz i pseu-
donaukowych przyzwyczajeń, odległy od światowej festiwaloma-
nii. Pole twórczej konfrontacji. Ponadto: warsztaty, spotkania,  
wernisaże, projekcje, w tym nocne maratony filmu dokumen-
talnego. 
www.festiwalnurt.pl

 GRUDZIEŃ..

Jarmark Bożonarodzeniowy
Zwyczajowo na placu Artystów, od połowy mie-

siąca do 23 grudnia. Okazja do zakupu oryginalnych ozdób 
i stroików świątecznych, upominków i smakołyków. Dla zako-
chanych „Całuśna bramka” – miejsce pod jemiołą wyznaczone 
specjalnie do całowania się – oraz scena konkursu na najsym-
patyczniejszą parę, dla zwycięzców atrakcyjne nagrody. Wiado-
mości w miejscowych mediach.
www.echodnia.eu

Ogólnopolskie Targi Ślubne MODNY ŚLUB 
oraz Salon Kosmetyki i Fryzjerstwa Ślubnego VENUS

W jeden weekend wszystko dla nowożeńców. Oferty lokali, 
w których można zorganizować wesele, pokazy oryginalnych 
limuzyn. Jednocześnie ze ślubnymi, doskonale je uzupełnia-
jąc, odbywają się Targi Prezentów Artystycznych – Strefa 
Handmade. 
www.gory-swietokrzyskie.eu 
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Życie 
jest ruchem

Słowa baletmistrza Bernharda Wosiena trafnie charakteryzują 

dominujące w Kielcach sfery sztuki 

– muzykę i taniec, a także teatr.

Jak przystało na wojewódzką stolicę, w Kielcach ma siedzibę 
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga. Bynajmniej 
jednak nie ze względów formalnych, ale z powodu tradycji. 
Dzieje Orkiestry Symfonicznej sięgają bowiem 1920 r. Muzycy 
rekrutowali się z Orkiestry Dętej 4. Pułku Piechoty Legionów. 
Zespół rozwinął się i zdobył uznanie po wojnie. Od stycznia 
2012 zajmuje gmach przy ul. Żeromskiego 12. Organizuje 
Świętokrzyskie Dni Muzyki, zainicjowane w latach 60. XX w. 
przez kompozytora i dyrygenta Karola Anbilda.

Istotny i ciekawy rozdział w dziejach miejskich scen zapisuje Kie-
lecki Teatr Tańca. Założyli go w połowie lat 90. tancerze i chore-
ografowie Elżbieta i Grzegorz Pańtak. Początkowo prywatny, zy-
skał szybko uznanie i jest dziś oczkiem w głowie władz miejskich. 
Na repertuar składają się spektakle w stylach tańca jazzowego  

i współczesnego. Przy KTT działa Szkoła Tańca, do której 
uczęszcza około 1200 osób miesięcznie – dzieci, młodzież 
i dorośli. W programie KTT nie brak też warsztatów z różnych 
form tanecznych. Teatr organizuje od 2001 r. Festiwal Tańca 
Kielce oraz Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego, któ-
re w październiku 2016 r. odbędą się już po raz 30. Pod okiem 
zagranicznych mistrzów doskonalą na nich swój kunszt zarów-
no profesjonalni tancerze, nauczyciele i choreografowie z całe-
go świata, jak i amatorzy o różnym stopniu zaawansowania. Od 
2015 r. odbywa się Konkurs Teatrów Tańca. KTT jako miejska 
instytucja artystyczna zajmuje piętro i korzysta ze scen w gma-
chu przy Placu Moniuszki 2B. Przy placu Moniuszki 2B działa 
też amatorski teatr „Pegaz”, założony w 1997 r. przez drama-
turga, scenarzystę i reżysera Andrzeja Skorupskiego. Zespół 
składa się z młodych ludzi, w wieku 17-27 lat. 

Z Kielc wywodzi się cała plejada celebrytów, których kariery związane są z muzyką i tańcem: Tomasz Barański, Edyta Herbuś, Krzysztof 
Kasowski, Włodzimierz Kiniorski, Piotr Liroy-Marzec, Włodek Pawlik, Andrzej Piaseczny, Michał Piróg, Anna Treter.

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga Pomnik Milesa Davisa na terenie Kieleckiego Centrum Kultury
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Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej 
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Na trasie Green Velo
Dzięki środkom unijnym i zaangażowaniu miejscowych władz 
oraz lokalnych działaczy w ciągu ostatnich kilku lat nie tylko 
odnowiono sieć szlaków pieszych, ale znacznie rozwinięto sieć 
szlaków rowerowych. Władze miasta nie tylko wyznaczyły nowe 
trasy, ale przede wszystkim modernizują miejskie ścieżki by 
zażegnać odwieczny konflikt pomiędzy pieszymi a rowerzysta-
mi. Przez miasto prowadzi Wschodni Szlak Rowerowy Green 
Velo łączący pięć województw wschodniej Polski, o długości 
ok. 2000 km. 

Poznawanie miasta należy zacząć od pl. Artystów. Tuż obok  
ul. Sienkiewicza, głównego deptaka Kielc, w pięknie urządzo-
nym biurze Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej moż-
na nie tylko uzyskać dokładne informacje, co, gdzie, kiedy i którę-
dy, ale także otrzymać mapy i foldery. Przez przysłowiową ścianę 
mieści się Oddział Świętokrzyski PTTK, w którym można zamó-
wić usługi przewodnickie, kupić mapy, przewodniki czy pamiątki.

Szlaki spacerowe
W celu ułatwienia szybkiego poznania najatrakcyjniejszych 
miejsc wytyczono znakowane szlaki spacerowe. Czerwony, 
rozpoczynający się przed dworcem PKP, to pętla o długości  

ok. 8 km. Pokonując ją, poznamy najcenniejsze zabytki Kielc 
(m.in. pałac biskupi, katedrę, muzea) oraz ich historię. Przy każ-
dym z 32 punktów na trasie ustawiono tablice informacyjne. 
Szlaki niebieski i zielony zaczynające się na pl. Artystów zapo-
znają nas z rekreacyjną stroną miasta. 

Niebieski prowadzi przez Skwer Harcerski im. Szarych Szere-
gów do rezerwatu geologicznego „Kadzielnia”. Tu znajduje się 
jeden z turystycznych „hitów” Kielc – Podziemna Trasa Tury-
styczna. Prowadzi ona przez system jaskiń o długości ok. 400 
m. Następnie koło Hali Legionów, miejsca gry drużyny Vive 
Tauron Kielce, doprowadza do parku Stadion Leśny. Znajduje 
się tu m.in. park linowy, ośrodek jazdy konnej, boiska, przyrod-
nicza ścieżka edukacyjna, siłownie pod chmurką. Ścieżka koń-
czy się pod stokiem narciarskim na Pierścienicy, gdzie znajdują 
się czynne cały rok hotel i restauracja.

Warto także wybrać się na wycieczkę zielonym szlakiem spa-
cerowym. Wędrówka również zaczyna się przy RCIT. Prowa-
dzi przez Kadzielnię i rezerwat „Wietrznia” na Bukówkę. Na 
Wietrzni poznajemy kolejny cenny obiekt geologiczny, naj-
większą obecnie atrakcję Kielc – Centrum Geoedukacji. We 
wzniesionym z pomocą środków unijnych nowoczesnym bu-Kielce, malowniczo położona pomiędzy pasmami 

Gór Świętokrzyskich stolica województwa 
świętokrzyskiego, to miejsce, w którym powinien 

zatrzymać się każdy, kto w swej urlopowej 
wędrówce lubi aktywnie spędzać wolny czas. 
Atrakcyjne otoczenie to atut, który na coraz 
większą skalę jest wykorzystywany dla jego 

promocji. Miasto ma dla odwiedzających coraz 
bogatszą ofertę turystyczną i kulturalną wspartą 

szerokim wachlarzem usług hotelarskich 
i gastronomicznych na każdą kieszeń.

Kielce 
miasto turystów

  

Park Staszica i Skwer Harcerski im. Szarych Szeregów

Wietrznia – Centrum Geoedukacji Wietrznia – Centrum Geoedukacji
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dynku mieści się m.in. muzeum, w którym poznajemy historię 
geologiczną regionu kieleckiego, model jaskini czy cieszącą 
się największą sławą wśród zwiedzających Kapsułę Czasu. 
Dzięki niej odbywamy podróż w czasie, cofając się o kilkaset 
milionów lat. Trasa kończy się na Bukówce, gdzie łączy się 
z żółtym szlakiem spacerowym. Ten prowadzi dookoła miasta, 
a na jego pokonanie należy przeznaczyć dwa dni. Zaczyna się 
przy hotelu pod Górą Pierścienicą na Stadionie Leśnym i pro-
wadzi przez tereny leśne do rezerwatu „Biesak-Białogon”, 
a następnie przez rezerwaty „Ślichowice” i „Sufraganiec”, 
Dąbrowę, Masłów, Bukówkę, Dyminy na Pierścienicę. Trud-
no nie wspomnieć o niedawno otwartej ścieżce geologicz-
no-kruszcowo-górniczej biegnącej z Karczówki przez Dalnię 
na Grabinę. Dzięki niej poznamy historię rozwoju górnictwa 
w regionie kieleckim.

I łatwe, i bardzo trudne trasy dla rowerzystów
Wielbicielom rowerów trasy w mieście i wokół niego stwarzają 
możliwość nie tylko miłego spędzenia czasu, ale i sprawdzenia 
swoich umiejętności i kondycji w jeździe górskiej.

Spośród licznych ścieżek i szlaków rowerowych warto polecić li-
czący 16 km niebieski szlak rowerowy po Paśmie Posłowickim. 

Rozpoczyna się on w parku Stadion Leśny i prowadzi przez 
piękne tereny leśne, m.in. koło dawnego kirkutu, rezerwatu 
„Biesak-Białogon”, parku linowego i placów zabaw.

Dla uprawiających kolarstwo górskie przygotowano trasy wyczy-
nowe, wykorzystywane m.in. podczas Mistrzostw Polski w MTB. 

W Paśmie Posłowickim wyznaczono dwie takie trasy, które za-
czynają się i kończą poniżej dolnej stacji wyciągu narciarskiego 
na górze Pierścienicy.

Trasa czerwona, o bardzo stromych podjazdach i zjazdach, li-
czy 3,5 km długości, niebieska (nieco łatwiejsza) ma 11,5 km. 
Z najwyższego punktu na trasie, wierzchołka Pierścienicy, roz-
tacza się piękny widok na Kielce.

Po zboczach góry Telegraf (408 m), najwyższego wzniesienia 
Kielc, zwieńczonej charakterystycznym masztem telekomuni-
kacyjnym, wytyczono szlak niebieski, będący najtrudniejszym 
szlakiem rowerowym w Kielcach. Punkt startowy tej mającej 5 
km długości trasy znajduje się na parkingu przy dolnej stacji 
krzesełkowego wyciągu narciarskiego (latem można także wy-
ciągnąć nim rowery).

  

Dla narciarzy i łyżwiarzy
Góry Świętokrzyskie dają również szansę na czynny wypo-
czynek miłośnikom białego szaleństwa, oczywiście na miarę 
wysokości gór. Inwestycje w wyciągi narciarskie, urządzenia 
do sztucznego naśnieżania stoków i ich oświetlenie zaczynają 
przyciągać coraz liczniejszych turystów. Sprzyja temu również 
rozbudowa zaplecza hotelowo-gastronomicznego. 

Niewątpliwie najatrakcyjniejsza jest trasa na północnym stoku 
Telegrafu, której trudności górnego odcinka są porównywal-
ne z trasą na Nosalu. Stok liczy 500 m długości przy różnicy 
wzniesienia 100 m. Przy dolnej stacji wyciągu jest parking, 
zaplecze gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu. W okresie 
letnim działa tu pole do minigolfa.

Na stoku Pierścienicy (367 m) jest łatwy stok zjazdowy o dłu-
gości 500 m i różnicy poziomów ok. 60 m. Przy dolnej stacji 
wyciągu znajduje się zadaszone lodowisko, zaplecze hotelowo-
-gastronomiczne, parking, wypożyczalnia sprzętu. 

Wszystkie stoki są sztucznie naśnieżane, ratrakowane i oświe-
tlone. Położone na nich ośrodki zatrudniają instruktorów i pro-
wadzą szkółki dla dzieci. 

Dla uprawiających narciarstwo biegowe na terenie Stadionu 
Leśnego wyznakowano pętlę o długości 2,2 km. Zimą wiele 
odcinków szlaków pieszych w pasmach Dymińskim i Posło-
wickim znakomicie nadaje się do wędrówek na nartach bie-
gowych. 

Szlaki konne
Miłośnicy jeździectwa mogą skorzystać z usług Centrum 
Jeździeckiego Park Stadion przy ul. Kusocińskiego 61A lub 
Ośrodka Rekreacji i Hipoterapii MAAG przy ul. Ściegiennego 
207. Poza jazdą na terenach ośrodków można udać się na szla-
ki konne poprowadzone po okolicy.

Dla amatorów wspinaczki, żeglarstwa i lotniarstwa
Amatorzy wspinaczki skalnej mogą poćwiczyć na ściance wspi-
naczkowej w Domu Harcerza przy ul. Pańskiej, a w zimie na 
sztucznym lodospadzie na terenie Kadzielni.

Jeśli do tego dodamy możliwości żeglowania po nieodległym 
zbiorniku w Cedzynie, lotów motolotnią z lotniska w Masłowie 
czy uprawiania paralotniarstwa na którymś z pobliskich stoków, 
to widać, że Kielce są miastem o wyjątkowo bogatej ofercie dla 
uprawiających turystykę aktywną.
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la z optymizmem patrzeć na dalsze postępy drużyny seniorek 
i realnie myśleć o ich awansie do Superligi.

Bilard na światowym poziomie
Na wysokim światowym poziomie stoi kielecki bilard. To wła-
śnie w Kielcach wielokrotnie odbywały się zawody rangi mi-
strzostw świata i Europy, a zawodnicy Świętokrzyskiego Stowa-
rzyszenia Bilardowego występujący w rozgrywkach sportowych 
pod nazwą Nosan Kielce zdobyli blisko 400 medali w finałach 
mistrzostw Polski, Europy i świata. Członkowie klubu to naj-
więksi sportowi ambasadorzy Kielc.

Właśnie z Kielc wywodzą się liczni olimpijczycy i paraolimpij-
czycy, uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy, zdobywcy medali 
Mistrzostw Polski. Duże szanse na udział w Igrzyskach Olimpij-
skich w Rio w 2016 roku ma Sandra Drabik – pięściarka Klubu 
Sportowego Kick Boxing Kielce.

Międzynarodowe imprezy sportowe
W Kielcach wielokrotnie z powodzeniem organizowano imprezy 
o charakterze międzynarodowym: mecze piłki nożnej, np. elimi-
nacje do ME: Polska – Armenia, do MŚ: Polska – San Marino, to-
warzyskie: Polska – Finlandia, Polska –Szwecja (U-21), między-
narodowe turnieje piłki ręcznej KIELCE CUP, Mistrzostwa Polski 
w kolarstwie szosowym, górskim, rajdy motorowe ENDURO. 

Kielce od 1993 roku są miastem etapowym Międzynarodo-
wego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, 
a w 2014 roku – z Kieleckiego Rynku wystartował Tour de 
Polonge. 

W 2013 roku, z inicjatywy Prezydenta Wojciecha Lubawskie-
go, Kielce były organizatorem XVI Światowych Letnich Igrzysk 
Polonijnych. Miasto odwiedziło wówczas blisko 1500 uczest-
ników z 31 państw, którzy rywalizowali przez 8 dni w 18 dys-
cyplinach sportowych. Obecnie miasto przygotowuje się do 
kolejnego dużego wydarzenia sportowego. Już za rok będzie 
jednym z gospodarzy Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy 
UEFA EURO U21 w piłce nożnej mężczyzn.

Kielce to miasto dla osób, które chcą aktywnie i rodzinnie 
spędzić czas. Dużą popularnością wśród rowerzystów cieszą 
się liczne ścieżki rowerowe. Aktywnemu wypoczynkowi służy 
także wytyczony wokół Kielc szlak widokowy oraz oznakowany 
Miejski Szlak Turystyczny. W samych Kielcach oraz najbliższej 
okolicy znajduje się kilka nowoczesnych, naśnieżanych stoków 
narciarskich z wyciągami, wypożyczalniami sprzętu zimowego, 
bazą gastronomiczną i parkingami. Również miłośnicy narciar-
stwa biegowego nie doznają zawodu. Narciarze mogą korzy-
stać z wytyczonej trasy biegowej terenów leśnych Parku Kultu-
ry i Wypoczynki na Stadionie Leśnym w Kielcach. 

Kielce stawiają na sport. To miasto, które może poszczycić się 
znakomitą bazą sportową – jednym z najnowocześniejszych stadionów 
piłkarskich w Polsce, wieloma halami sportowymi z pełnowymiarowymi 
boiskami do sportów halowych, nowo powstałymi szkolnymi obiektami 
sportowymi z krytymi pływalniami i boiskami ze sztuczną nawierzchnią.

Kielce miasto sportu

  

Dzięki tym inwestycjom młodzież sportowa miasta Kielce po-
siada doskonałe warunki do uprawiania m.in.: sportów halo-
wych (tj. piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki), lekkiej atle-
tyki, piłki nożnej, narciarstwa, łucznictwa, kolarstwa i sportów 
siłowych.

Kieleckie kluby sportowe mogą pochwalić się wieloma suk-
cesami, odniesionymi przez swych reprezentantów, zarówno 
w sportach zespołowych, jak i indywidualnych. Kielce od wielu 
lat reprezentowane są w najwyższych krajowych i międzynaro-
dowych grupach rozgrywkowych. 

Sukcesy nie tylko piłkarzy ręcznych
W grach zespołowych drużyna VIVE Tauron Kielce repre-
zentuje nasze miasto w zawodach krajowych PGNiG Super-
liga piłki ręcznej mężczyzn oraz w rozgrywkach europejskich  
Velux EHF Champions League. W sezonie 2015/2016 jako 

pierwsza polska drużyna piłki ręcznej wygrali Ligę Mistrzów 
zdobywając Puchar Europy, pokonując w niemieckiej Kolonii  
w niezwykle emocjonującym finale węgierski MVM Veszprem. 
Wieloletnią tradycją może szczycić się piłkarski klub Korona 
Kielce. Swoje największe sukcesy odnosił w latach 2002-2008. 
To wtedy awansował po raz pierwszy do dzisiejszej Ekstraklasy, 
a w sezonie 2006/2007 dotarł do finału Pucharu Polski.

Hala Legionów to miejsce, gdzie swoje rozgrywki prowadzi dru-
żyna Effector Kielce, która jako kolejny kielecki klub rywalizuje 
o najwyższe cele w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn. 

Dużymi sukcesami sportowymi może poszczycić się kobieca 
drużyna piłki ręcznej Korona Handball Kielce, która z powodze-
niem rywalizuje w rozgrywkach I Ligi PGNiG. Ogromne zaan-
gażowanie w pracę z młodzieżą sprawia, że zaplecze pierwszej 
reprezentacji osiąga znaczące sukcesy w skali kraju, co pozwa-
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rozbrzmiewa muzyką Klub „Kotłownia”. Przepełniona niezwy-
kłym nastrojem, budowanym przez postindustrialne obiekty, 
Giełdę Rolną, sklepy, hurtownie oraz niepozbawione ekspresji, 
zrujnowane zabudowania dawnej spółdzielni mleczarskiej „Ra-
dostowa”, ulica Zbożowa jest tłem i sceną inicjowanych przez 
nie wydarzeń.

Od ceramiki po grafikę internetową
Na Wzgórzu Zamkowym działa Institute of Design Kielce, w któ-
rym zręcznie łączy się funkcje wystawiennicze z edukacyjnymi. 
W Studio Ceramiczno-Szklarskim powstają wyroby użytkowe 
i artystyczne. Uczestnicy zajęć doskonalą się w sztuce witrażu, 
fusingu, slumpingu, pate-de-verre. Poznają różnorodne techno-
logie obróbki szkła. Pracownia Papieru organizuje warsztaty 
poświęcone drukowi, ilustracji książkowej i introligatorstwu. Do 
realizacji projektów wykorzystuje len, bawełnę, celulozę sosno-
wą i recyklingową, tworzony na miejscu papier czerpany oraz 
naturalne włókna roślinne. W Pracowni Tkaniny zasadą jest 
łączenie aktualnych trendów mody i designu z różnorodnymi 
metodami zdobienia tekstyliów – haftem komputerowym i tra-
dycyjnym, nadrukami, malarstwem na jedwabiu, patchworkiem, 
batikiem. W Pracowni Graficznej powstają klasyczne plakaty 
czy zaproszenia, ale tworzy się również grafikę internetową. 
Działania Pracowni Przestrzeni Publicznej koncentrują się na 
potrzebach odbiorców i dlatego realizację każdego projektu 
poprzedzają konsultacje oraz warsztaty z przyszłymi użytkow-
nikami. Respektując aspekty regionalne, poszukuje się najlep-
szych, nierzadko innowacyjnych rozwiązań.

Z kieleckimi korzeniami
W świecie mody wysoką pozycję zajmuje projektant Robert 
Kupisz. Urodzony w Gackach, w Kielcach ukończył liceum 
plastyczne o profilu tkactwa oraz pedagogikę na Uniwersy-
tecie Jana Kochanowskiego. Uczęszczał także na zajęcia 
plastyczne i taneczne. Ba, założył szkołę tańca towarzyskiego 
„Step by Step”. Jego życiowa dewiza brzmi: „Każdy człowiek 
ma potencjał, żeby osiągnąć swój cel; potrzeba jedynie wiary 

i odwagi na realizację marzeń”. Od 2011 r. rozwija z powodze-
niem markę Qπш Robert Kupisz. Postawił na styl rockowy 
i grunge. Jego odzież ze skóry i koszulki z nadrukami należą 
dziś do kanonu polskiego streetwearu. Autorski butik prowadzi 
przy Mokotowskiej w Warszawie. Odzież dostępna jest w ga-
leriach w całej Polsce; można ją też kupować przez internet.  
www.robertkupisz.com

Kieleckie korzenie ma także Mr. Vintage, 
czyli Michał Kędziora, autor poczytne-
go bloga poświęconego modzie męskiej  
(www.mrvintage.pl). Pisze w przystępny 
sposób, z szacunkiem dla czytelnika i kom-
petentnie. Jest także autorem książki „Rze-
czowo o modzie męskiej”, wydanej w 2014 r. 
Napisana lekko i barwnie stała się na rynku 
bestsellerem. „Odpowiedni facet na odpowiednim miejscu. 
Brawo!” – zrecenzowała jego działalność Dorota Wróblewska, 
ceniona producentka pokazów i wydarzeń modowych.

Shopping w Kielcach
Przed kilku laty w Kielcach otwierały sklepy najsłynniejsze mo-
dowe marki świata. Lokalne media nazwały nawet ten trend 
„inwazją luksusu”. Butiki modowe zlokalizowane są przede 
wszystkim w nowoczesnych galeriach handlowych Echo  
i Korona. Meble, artykuły dekoracyjne i oświetleniowe oferuje 
elegancka galeria Ambiente, zaś szeroki wachlarz zabiegów  
i kosmetyki cenionych firm – perfumerie oraz gabinet „For You”. 
Atrakcyjne towary w przystępniejszych cenach znajdziemy  
w centrach handlowych „Planty” i „Pasaż Świętokrzyski”. A że 
największą przyjemność sprawia znalezienie ekskluzywnych 
towarów po okazyjnych cenach, w Kielcach nastąpiła erupcja 
outletów. W galerii Echo działa sklep sieci TK Maxx. Zaś outlet 
Incognito, mieszczący się w gmachu KCK, przyciąga klientów 
z całej Polski takimi markami, jak: Michael Kors, Armani, Hugo 
Boss, Ralph Lauren, Trussardi, Dolce & Gabbana, Prada, Ver-
sace czy Iceberg. 

Kielce 
– w świecie mody i wzornictwa

  

Centrum Handlowe – Galeria „Korona” w KielcachInstytut Designu

Szansa dla młodych projektantów
Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów 
Mody „Off Fashion” jest organizowany systematycznie od 
2007 roku. Otwarty dla publiczności zamienił się szybko 
w wielkie święto mody. Dla uczestników jest emocjonującą 
areną konfrontacji, poznania dróg, jakimi podążają inni, i oka-
zją do doskonalenia warsztatu. Wyróżnionym otwiera szanse 
zawodowego startu. Kieleckie Centrum Kultury, organizator 
imprezy, współpracuje ze Szkołą Artystycznego Projektowania 
z Krakowa, Międzynarodową Szkołą Kostiumografii i Projekto-
wania Ubioru z Warszawy, Uczelnią VIA Design z Danii, Akade-
mią Mody KOEFIA z Rzymu. Laureaci otrzymują indeksy tych 
uczelni. Mogą zaprezentować swoje kolekcje na prestiżowych 
pokazach mody w Brukseli czy w Rzymie. Zagraniczne szkoły 
przyznają im stypendia i indeksy. W 2016 roku dołączyła do 
nich uznana w świecie szkoła z Pekinu – Beijing Institute of 
Fashion Technology (BIFT).

Centrum kultury niezależnej i alternatywnej
Finałowa gala festiwalu odbywa się w KCK (pl. Moniuszki 2B), 
natomiast konkursowe pokazy w różnych miejscach: na ulicach 
miasta, w Centrum Wystawienniczym Targów Kielce, w obiek-
tach o ciekawej architekturze. Co do zasady, wszędzie tam, 
gdzie można swobodnie aranżować przestrzeń, by stworzyć od-
powiedni dla każdego projektu indywidualny klimat artystycz-
ny. Do takich miejsc należy Baza Zbożowa – niepowtarzalne 
w skali kraju eksperymentalne centrum kultury niezależnej 
i alternatywnej, a także miejsce konfrontacji artystów debiutu-
jących w świecie sztuki z dojrzałymi. Na co dzień prowadzone 
są tam bezpłatne warsztaty muzyczne, teatralne, ceramiczne, 
filmowe i fotograficzne dla młodzieży w wieku 15-25 lat. Orga-
nizowane są konkursy, wystawy i happeningi inicjowane przez 
Fundację Barwienia Nadwyobraźni „Totuart”, Stowarzyszenie 
Twórcze „Zenit”, wspierające działalność artystyczną m.in. twór-
ców komiksów, galerie, czy amatorskie teatry. Przez cały rok 
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Stawiając na debiutantów, Kielce zajęły mocną pozycję wśród modowych 
centrów Europy. Dzięki Institute of Design stały się miejscem, 

w którym kreatywne osoby o zacięciu artystycznym mogą rozwijać 
talent i doskonalić warsztat.
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M.M.: Ta tradycja jest wciąż silna? 

M.p.: Tak, w całym regionie ludzie wracają do dawnych sma-
ków i jedzą zalewajkę. Nie tylko zresztą ją. Dobrym przykła-
dem jest parzybroda czy prażucha. To zwykłe, proste potrawy, 
ale warto ich spróbować. Parzybroda to zupa z ziemniaków 
i kapusty, ale osobno gotowanych. Kapustę trzeba pokroić 
w kostkę i ugotować do miękkości, podobnie ziemniaki. Do 
tego dodać pokrojoną w krążki i usmażoną cebulę i wszystko 
połączyć razem, kiedy są już gotowe. Natomiast prażucha to 
potrawa z ugotowanych na miękko ziemniaków z dodatkiem 
zaparzonej mąki. Mąkę prażono na suchej patelni na złoty 

kolor, a kiedy ziemniaki były prawie ugotowane, obsypywano 
je mąką uprażoną na patelni. Niektóre gospodynie krasiły to 
cebulą lub skwarkami. 

M.M.: A jak robiono chleb? 

M.p.: Kiedy ludzie przychodzą do naszego skansenu i widzą 
piec chlebowy, to często mają łzy w oczach, bo przypomina im 
się ich dom rodzinny. Chleb na Kielecczyźnie był głównie żyt-
ni, bo panowała tu bieda. Ciężko go upiec i wyrobić. Pieczono 
go raz w tygodniu, w soboty lub środy. i był potem wydziela-
ny w zależności od tego, ile osób mieszkało w gospodarstwie. 
Z ciasta chlebowego, przed lub po wypieku chleba, pieczono 
też podpłomyki, które potem były posypywane cukrem i ma-
kiem. Dawano je dzieciom i ludziom starszym. Ciasto pszenne 
wyrabiano w gniecce, czyli naczyniu wydłubanym w drewnie. 
W gniecce kąpano też niemowlęta, ponieważ wierzono, że 
skoro rośnie tam ciasto, to również dziecko pięknie wyrośnie. 
Pieczenie chleba nie było rzeczą prostą, bo w piecach nie było 
termometrów. Stąd przysłowie – jak baba chleb piecze, to mało 
się nie ściecze. Gospodyni rozpalała piec drobno porąbanym 
drewnem, a kiedy się nagrzał, rzucała do środka mąkę. Jak się 
paliła, to piec był za gorący, jak się rumieniła – chleb można 
było wsadzać do środka. Żeby zmienić smak chleba, kładzio-
no go na liściach kapusty, dębu lub chrzanu. Przed włożeniem 
bochenków do pieca gospodyni żegnała się. A potem nie sia-
dała, żeby chleb nie usiadł. Po godzinie wyciągała go z pieca, 
przekładała i potem przykrywała obrusem, żeby nie zaparował. 

M.M.: Co jeszcze może pani polecić? 

M.p.: Placek z tartych ziemniaków, który na Białostocczyźnie 
nazywa się babką ziemniaczaną. Gotowano też pyzy ziemnia-
czane albo robiono gołki z utartych ziemniaków. Odciskano 
z nich wodę dodawano mąkę, chwilę gotowano i wychodziły 
z tego szare kluski. Potem podawano je ze skwarkami albo 
z mlekiem. 

Kielce od kuchni

  

Placek z ziemniakówParzybroda – zupa z ziemniaków i kapusty

Mirosław Mikulski: Kiedy pierwszy raz przyjechałem na Kie-
lecczyznę, poczęstowano mnie zupą zalewajką, najbardziej zna-
ną potrawą regionalną. Skąd ona się wzięła?

Małgorzata pawlik: Wieś kielecka była kiedyś bardzo biedna, 
gleba słaba i rosło tu tylko żyto, ziemniaki i kapusta. Zalewajka 
to była taka bieda-zupa z żurem, nieznana w innych regionach. 
Jedzono ją na śniadanie zamiast chleba, na kolację i czasami 
na obiad. Jej nazwa pochodzi od sposobu gotowania, czyli za-
lewania barszczem ugotowanych i pokrojonych w kostkę ziem-
niaków. W odróżnieniu od innych żurków nie dodawało się do 
niej kiełbasy ani jajek, czasem tylko cebulę lub grzyby i słoninę. 

M.M.: Jak ją przyrządzano? 

M.p.: Żur kiszono z żytniej mąki w glinianym garnku, który 
stał w każdej chałupie. W środku zawsze była drewniana łyżka 
do mieszania. Zaczyniało się go z żytniej mąki. Potem krojono 
kartofle, dodawano czosnek, cebulę i to wszystko zalewano 

barszczem. W zależności od zamożności gospodarzy kraszono 
to słoniną lub boczkiem. Była też „zalewajka na pogrzebaczu”. 
Jak nie było czym okrasić zupy, żeby zmienić jej smak, to wkła-
dano do środka rozgrzany pogrzebacz, do którego przyklejała 
się mąka, co dawało specyficzny smak. Jeśli w gospodarstwie 
była krowa, to do zalewajki dodawano też śmietanę lub mle-
ko. Żeby miała dobry smak, ziemniaki trochę rozgotowywano. 
Niektóre gospodynie kroiły część ziemniaków bardzo drobno, 
a cześć grubo. Te mniejsze szybciej się rozgotowywały i zupa 
była smaczniejsza. 

M.M.: Domyślam się, że każda gospodyni miała swoje tajemni-
ce i dodawała coś od siebie, żeby jej zupa była dobra?

M.p.: Tak właśnie było. Niektórzy przyrządzali ją jeszcze inaczej. 
Ziemniaki gotowano razem z kaszą jęczmienną i kiedy były już 
miękkie, zalewano je barszczem, doprawiano śmietaną i pie-
przem. Jesienią zalewajkę gotowano też na grzybach. Najlepsza 
była ta na zieleniątkach, czyli gąskach. To był prawdziwy rarytas. 
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O zalewajce, parzybrodzie, prażusze, gołkach i innych tradycyjnych 
potrawach z Kielecczyzny opowiada Małgorzata Pawlik  

z Muzeum Wsi Kieleckiej w rozmowie z Mirosławem Mikulskim.



skiego parlamentaryzmu. Za Jagiellonów przetrzymywa-
no tu prominentnych więźniów. Zniszczony podczas ro-
koszu Zebrzydowskiego i plądrowany przez Szwedów 
zamek opustoszał na początku XVIII w. 17 km od Kielc.  
www.zamekcheciny.pl

Święty Krzyż 
Najstarsze w Polsce sanktuarium chrześcijańskie z Relikwiami 
Drzewa Krzyża Świętego. Obecnie przebywają tu Oblaci Maryi 
Niepokalanej. W tym cennym zabytku architektury znajdują się 
dwie wystawy muzealne. Leży tu także ojciec króla, książę Je-
remi Wiśniowiecki, którego zmumifikowane zwłoki znajdują się 
w udostępnionej krypcie. 32 km od Kielc. 
www.swietykrzyz.pl

Zamek Krzyżtopór
Nazwa manierystycznej rezydencji Krzysztofa Ossolińskiego 
pochodzi od symbolu wiary chrześcijańskiej – Krzyża – i herbu 
właściciela – Topora. Był wiek XVII, a właściciel chciał przyćmić 
siedziby innych rodów magnackich. Jego zamek – z 4 baszta-
mi, 12 salami, 52 komnatami i 365 oknami – nawiązywał do 
kalendarza. Krążą słuchy, że sala jadalna w wieży miała szklany 
strop, żeby było widać zainstalowane wyżej wielkie akwarium. 
Imponujące ruiny założenia we włoskim typie palazzo in fortez-
za znajdują się w Ujeździe. 58 km od Kielc. 
www.krzyztopor.org.pl; www.zamkipolskie.com 

Dymarki Świętokrzyskie
W Nowej Słupi archeologowie odkryli liczne pozostałości pie-
ców. Wzniesiono nad nimi budynek Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczysława Radwana, obok 
powstał skansen – Centrum Kulturowo-Archeologiczne, pre-
zentujące dawne technologie oraz warunki życia i inscenizacje 
wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat. Flagową imprezą są sierpniowe 
„Dymarki świętokrzyskie”, podczas których wytapia się i obrabia 
łupki żelazne. 36 km od Kielc. 
www.dymarki.pl

Jaskinia Raj
Jedna z najpiękniejszych jaskiń krasowych w Polsce z nie-
zwykle bogatą szatą naciekową. Jej korytarze mają 240 m 
długości. Przez 180 m prowadzi ścieżka turystyczna. Przy ja-
skini urządzono Pierwsze Centrum Neandertalczyka w Polsce, 
w którym poznaje się korzenie gatunku Homo Sapiens, łącząc 
edukację z zabawą integracyjną. Jest tam także replika mamu-
ta w skali 1:1. 10 km od Kielc. 
www.jaskiniaraj.pl 

Dąb Bartek
Ponoć z żołędzia podarowanego Bolesławowi Chrobremu 
przez anioła wyrosło drzewo zmieniające się wraz z naszym 
krajem. Marnieje w latach nieszczęść, rozrasta w lepszych cza-
sach. Naukowcy oszacowali wiek drzewa na niespełna 700 lat Kraina Tetrapoda

W kamieniołomie Zachełmie odnaleziono najstarsze na świecie 
ślady czworonoga (Tetrapod Ichthyostega), który porzuciwszy 
morze, zapoczątkował na Ziemi życie na lądzie. Przed 395 milio-
nami lat. Dziś miejsce to, na zachodnim skłonie Góry Chełmowej 
(399 m n.p.m.), objęto ochroną rezerwatową. 17 km od Kielc.  
www.zagnansk.pl; www.tetrapod.net.pl

Huta w Samsonowie
Ponoć za Krzywoustego istniały tutaj kuźnice. Wytop rud przy-
nosił też dochody biskupom krakowskim. W 1789 r. ich dobra 
przejął Skarb Rzeczypospolitej. Jednak dopiero w latach 1818- 

-1822 wzniesiono tu zakład hutniczy z piecem dającym 800 ton 
surówki rocznie. Wszystkie urządzenia napędzano wodą, potem 
maszyną parową. Podczas powstania w 1863 r. produkowano 
tutaj broń. W odwecie Rosjanie spalili hutę. Cenny zabytek tech-
niki poddano konserwacji w latach 80. XX w. 18 km od Kielc.  
www.swietokrzyskie.org.pl; www.zagnansk.pl

Zamek Królewski w Chęcinach 
Powstał na Górze Zamkowej na przełomie XIII i XIV w. 
Podczas wojen z Krzyżakami deponowano tu skarbiec ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej. Za ostatnich Piastów odbywały 
się zjazdy rycerstwa polskiego, tworzące podstawy pol-

Świętokrzyskie fascynuje różnorodnością. Są tu niezwykłe pamiątki przeszłości. 
Można zaglądać do wnętrza Ziemi, zgłębiać tajniki rzemiosła, 

a poznawanie łączyć z zabawą.

Największe 
atrakcje w okolicy

  

Zamek Królewski w Chęcinach

Samsonów – ruiny huty „Józef”

Zamek Krzyżtopór w UjeździeBazylika na Świętym Krzyżu
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(tradycja utrzymuje, że ma ok. 1200 lat). Otoczony troskliwą 
opieką, rośnie w Zagnańsku. 15 km od Kielc. 

Busko-Zdrój
Urokliwe miasto usytuowane na Garbie Pińczowskim i ku-
rort słynący z leczniczych wód mineralnych, solanek jodko-
wo-bromkowych i borowin. Dzieje Buska sięgają XII w., ale 
„złote czasy” uzdrowiska nastały z początkiem XIX w., gdy 
zaczęły ściągać tu rzesze kuracjuszy z całej Europy. Naj-
cenniejszym, ale oczywiście niejedynym, zabytkiem z tam-
tych czasów jest zatopione w bujnej zieleni Parku Zdro-
jowego sanatorium „Marconi” z piękną salą koncertową.  
48 km od Kielc. 
www.busko.travel

Pałac w Kurozwękach
Jeden z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce. 
Wzniesiony w XIV w. w kolejnych stuleciach był kilkukrotnie 
przebudowywany. W latach 90. XX w. dobra powróciły w ręce 
spadkobierców przedwojennych właścicieli, rodu Popielów. 
Wspaniale odrestaurowany zespół pałacowy nad rzeką Czarną 
jest dziś stylowym hotelem. Oryginalną atrakcją jest Safari Bi-
zon – wycieczka westernowym wozem do zagrody z bizonami. 
Stadnina Koni w Kurozwękach zaprasza gości na naukę jazdy 
konnej i wycieczki po okolicy. 56 km od Kielc. 
www.kurozweki.com

Fabryka Porcelany
Wyroby ćmielowskiej fabryki, zwłaszcza wzornictwo z lat  
60. XX w., cieszy się uznaniem w świecie. Na trasie tury-
stycznej w Żywym Muzeum Porcelany można podziwiać, jak 
powstają kruche artystyczne przedmioty. 77 km od Kielc.  
www.turystyka.cmielow.com.pl

Krzemionki Opatowskie
Przez mające ok. 5000 lat kopalnie krzemienia wiedzie fascy-
nująca trasa turystyczna. Przybliża kulturę ludzi z epoki neolitu. 
W szczytowym okresie prosperity (I poł. III tysiąclecia p.n.e.) 
produkcja z Krzemionek docierała na tereny oddalone od ko-
palń o około 660 km. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat 
„Krzemionki” znajdują się nieopodal Ostrowca Świętokrzyskie-
go, koło wsi Sudół. 80 km od Kielc. 
www.krzemionki.pl

JuraPark
Dumą rozległego parku rozrywki jest ponad 100 natural-
nej wielkości modeli dinozaurów i innych prehistorycznych 
stworzeń. Odtworzono je z dbałością o szczegóły, w zgodzie 
z wynikami badań paleontologicznych. Idei „uczyć bawiąc” 
sprzyjają proponowane przez gospodarzy programy, łączące 
edukację z dobrą zabawą. JuraPark znajduje się w Bałtowie.  
88 km od Kielc. 
www.juraparkbaltow.pl
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Kieleckie symbole
Formalne i budzące skojarzenia – miejsca, obiekty, wydarzenia. 

Identyfikacje mieszkańców niekoniecznie pokrywają się z percepcją przybyszów, 
więc lista się wydłuża. Nie brak też na niej zaskakujących pozycji.

Złota korona na czerwonej tarczy
Historyczną legitymację posiada miejski herb, widoczny już na 
pieczęci z końca XV w., nadany przez biskupa krakowskiego, 
kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Na czerwonej tarczy lśni 
złota korona, bo kardynał wywodził się z królewskiego rodu. 
Pod nią pysznią się złote litery CK, skrót od łacińskich słów Ci-
vitas Kielcensis. Ukłon wobec mieszczaństwa, które z błogosła-
wieństwem kolejnych hierarchów rozwijało miasto, zapełniając 
biskupi skarbiec brzęczącą monetą.

„Da moja Łysico”
W latach 90. XX stulecia do miejskich symboli dodano hejnał. 
Melodię wyłoniono w konkursie. Zwycięską partyturę stworzył 
kielczanin Karol Anbild, wieloletni dyrektor Filharmonii Święto-
krzyskiej, dyrygent i kompozytor. Wiele jego utworów wyraża 
zachwyt ziemią świętokrzyską. W linię melodyczną tej kompo-
zycji, zaaranżowanej na 2 trąbki i 2 puzony, wplótł motyw świę-
tokrzyskiej pieśni ludowej „Da moja Łysico”. Premiera „Hejnału 
Miasta Kielce” odbyła się 14 września 1996 r. podczas pierw-
szych obchodów Święta Kielc. Odtąd melodia płynie codzien-
nie w południe z ratuszowego zegara, a okazjonalnie dodaje 
splendoru uroczystościom.

Geopark i Amfiteatr na Kadzielni
Niepowtarzalnym miejskim atutem jest przyroda. W granicach 
administracyjnych jest 5 rezerwatów, w tym aż 4 geologiczne. 
Tylko tutaj przeszłość Ziemi mamy – dosłownie – na wycia-
gnięcie ręki. Z tej racji Geopark – Centrum Geoedukacji na 
Wietrzni – oraz Amfiteatr na Kadzielni urosły także do rangi 
miejskich symboli. Licznie odwiedzane kreują wizerunek mia-
sta. Są dowodem jego wyjątkowości oraz dbałości gospodarzy 
o dziedzictwo ludzkości.

W czerwono-złotych barwach
Kompletu miejskich insygniów dopełnia zazwyczaj flaga. Z tą 

Kielce mają pewne kłopoty. Nie dlatego nawet, że barw czer-
wonej i żółtej (złotej), używają Warszawa, Kłodzko, Wrocław 
czy Łódź. Komisja Heraldyczna miała pewne obiekcje co do 
używania królewskiej korony. A na zaprojektowanej przez 
miasto fladze czerwonej miało właśnie widnieć takie samo jak 
w herbie godło. Ech, to skomplikowane sprawy i flaga nad ra-
tuszem na razie nie powiewa. Miejskie barwy zajmują jednak 
stosowne miejsce w sercach i umysłach kielczan.

Scyzoryk i Vive Tauron Kielce 
W 2012 r. portal Onet.pl przeprowadził ogólnopolskie głosowanie 
wśród internautów. A ci, za symbol Kielc uznali... scyzoryk. Może 
dlatego, że scyzoryki - jak potocznie mawiano o szablach - wyra-
biano w miejscowych kuźnicach w XIX stuleciu, a może dlatego, 
że w latach 50. XX w., rzeczywiście istniała w Kielcach ich fabryka. 
Za scyzorykiem uplasowała się drużyna piłki ręcznej Vive Tauron 
Kielce, wielokrotny zdobywca tytułu Mistrza Polski i Pucharu Pol-
ski oraz zwycięzca Ligi Mistrzów w sezonie 2015/2016.

„Śniadek” i kultowy „Majonez kielecki”
Kolejne miejsce zajęło II LO, potocznie nazywane „Śniadkiem”, 
wyprzedzając o zaledwie 1 punkt procentowy „Majonez kielec-
ki”. Dziś, gdy w modzie jest gotowanie, ten smaczny symbol 
Kielc zająłby z pewnością wyższą pozycję. Wytwórcza Spół-
dzielnia Pracy „Społem” produkuje go bowiem od 1959 r. Bez 
chemii i konserwantów! Gdy w 2009 r. majonez obchodził 
50-lecie, policzono, że piramida ze słoiczków wyprodukowa-
nych rok wcześniej przewyższyłaby Rysy, a ich zawartość wy-
pełniłaby 10 basenów olimpijskich. Jednak nie ilością, lecz 
dzięki jakości i smakowi te niewielkie zakłady utrzymują 
jedną z czołowych pozycji na polskim rynku spożywczym. 
Konkurują z powodzeniem z międzynarodowymi koncerna-
mi i eksportują swoje wyroby, m.in. do Wielkiej Brytanii, Ir-
landii, Niemiec, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Rosji, Australii 
czy USA.

JuraPark w BałtowiePałac w Kurozwękach

Busko-Zdrój, pijalnia wody „Marconi” Krzemionki Opatowskie



wytyczonej ścieżce ustawiono tablice wyjaśniające obserwowa-
ne zjawiska i procesy.

Rezerwat Wietrznia to raj dla miłośników skamieniałości. Od-
naleziono tu liczne ślady ramienionogów, koralowców, gąbek 
i ślimaków, a także ryb pancernych. W trakcie zwiedzania war-
to również zwrócić uwagę na ślady zjawisk krasowych – lejki 
wypełnione zwietrzeliną o barwie wiśniowej (tzw. terra rossa), 
liczne fałdy, lustra tektoniczne. Na terenie rezerwatu występują 
także jaskinie. Niestety, wiele z nich zniszczono w trakcie eks-
ploatacji surowca skalnego. Taki los spotkał m.in. jaskinię Lisia 
Jama, która miała ok. 60 m długości. Tyle samo metrów liczy 
najdłuższa obecnie jaskinia Na Wietrzni. 

Duża popularność Centrum powoduje, iż wizytę, szczególnie 
grupy, należy ustalić wcześniej. Niezapowiedziani goście mają 
często kłopoty ze zwiedzeniem wystawy, a w szczególności ze 
skorzystaniem z „Kapsuły czasu”. www.centrum-geoedukacji.pl 

Kadzielnia i jej jaskinie
W odległości ok. 2 km na zachód od Centrum znajduje się 
kolejna atrakcja geologiczna Kielc – rezerwat przyrody nieoży-

wionej Kadzielnia. Jest to miejsce niezwykle piękne i tajem-
nicze – wyjątkowo upodobały go sobie rzadkie gatunki roślin 
wapieniolubnych, m.in.: rojnik pospolity i goryczka orzęsiona. 
Już w 1824 r. powstał projekt stworzenia tu ogrodu i parku. 
Rezerwat powstał jednak blisko 150 lat później – w 1962 r. 
po zamknięciu zakładów wapienniczych. Intensywna, trwa-
jąca od 1770 r., działalność górnicza spowodowała znaczne 
zmiany w krajobrazie. Powstało głębokie wyrobisko. Ze znacz-
nych rozmiarów wzgórza Kadzielni (295 m) pozostał jedynie 
samotny ostaniec – Skałka Geologów. Na niej znajdują się 
piękne przykłady krasu kopalnego (leje i komory wypełnione 
terra rossą). Działalność górnicza miała także dobre strony. 
Przyczyniła się do odkrycia szeregu jaskiń. Na Kadzielni jest 
ich 25. Odkryto w nich kości prehistorycznych nosorożców 
włochatych, niedźwiedzi jaskiniowych, gryzoni stepowych 
oraz jelenia.

Podziemna trasa turystyczna
Rezerwat oplata ścieżka edukacyjna z punktami widokowymi, 
z których można podziwiać piękno Kadzielni oraz pasm gór-
skich otaczających Kielce od południa. Na uwagę zasługuje na-
kryty dachem amfiteatr, miejsce licznych imprez kulturalnych, 

Większość z nas pamięta zapewne z lekcji geografii, że Góry 
Świętokrzyskie należą do najstarszych w Polsce. Tu bowiem na 
powierzchni odsłaniają się najstarsze w polskich górach skały 
kambryjskie, liczące ponad 500 mln lat.

Niewielu zdaje sobie sprawę, jakie bogactwo ciekawych form 
i zjawisk geologicznych kryje obszar, na którym powstało mia-
sto. W jego granicach występują skały od kambru po czasy 
współczesne. Najstarsze powstawały prawie 12 000 km dalej 
na południe, zanim trafiły w miejsce, gdzie odkryto ich tajem-
nice.

Trwająca od kilkuset lat eksploatacja surowców skalnych w licz-
nych kamieniołomach odsłoniła skutki ruchu skorupy ziemskiej 
i zmian klimatycznych, jakie w tym czasie zachodziły. Warto je 
poznać, tym bardziej że od kilku lat władze Kielc robią wiele, 
aby przybliżyć je nie tylko swoim mieszkańcom, ale również 
coraz większej liczbie turystów odwiedzających Góry Święto-
krzyskie.

Podróż w „Kapsule czasu”
Niewątpliwie wędrówkę należy rozpocząć od odwiedzenia 
Centrum Geoedukacji usytuowanego na terenie rezerwatu 
przyrody nieożywionej Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskie-
go. Zapoznamy się w nim z historią geologiczną regionu kie-
leckiego. Przedstawiono ją na terenowej ścieżce edukacyjnej 
i za pomocą nowoczesnych metod audiowizualnych w siedzibie 
Centrum. Możemy odbyć podróż w „Kapsule czasu”, zobaczyć, 
jak zmienia się wygląd skały w wyniku jej oszlifowania, poznać 
skamieniałości, jakie znajduje się m.in. w leżącym obok Cen-
trum kamieniołomie. W salach ośrodka odbywają się wystawy 
czasowe, prelekcje i zajęcia dla interesujących się geologią. Na 
koniec wizyty warto odbyć wycieczkę po kamieniołomie. 
Ze wzgórza Wietrznia (316 m), z którego w latach 1897-1974 
pozyskiwano wapień i dolomit, pozostały jedynie trzy głębokie 
wyrobiska o łącznej długości blisko 900 m. Dzięki odsłonię-
ciom skalnym obszar rezerwatu stanowi doskonałe miejsce 
do poznawania historii geologicznej regionu świętokrzyskiego, 
w szczególności okresu dewońskiego (419-359 mln lat). Przy 

Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego, to jedyne w Europie, 
a być może i na świecie, miasto szczycące się aż pięcioma rezerwatami 

przyrody, w tym czterema, które zostały utworzone ze względu 
na wyjątkowe walory geologiczne obszaru. 

Kielce geologiczne
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Kadzielnia – Jaskinia OdkrywcówTablice Mojżeszowe na skalnym urwisku Kadzielni

„Kapsuła czasu” w Centrum Geoedukacji Skałka Geologów w rezerwacie „Kadzielnia”

Kielce – dzielimy się pasją!



koneserów. Charakterystycznym elementem krajobrazu kielec-
kiego jest wieża przekaźnikowa wznosząca się na Telegrafie 
(408 m), najwyższym szczycie Pasma Dymińskiego. Na zacho-
dzie graniczy ono z Pasmem Posłowickim, do którego należy 
Kamienna Góra. Na jej północno-zachodnim stoku znajduje się 
nieczynny kamieniołom, gdzie w trakcie eksploatacji odsłonięto 
jedne z najstarszych skał Gór Świętokrzyskich – kambryjskie 
piaskowce i mułowce liczące ok. 540 mln lat. 

Do kamieniołomu będącego główną atrakcją utworzonego 
w 1981 r. rezerwatu wchodzimy przekopem, którym wywożo-
no urobek. W jego ścianach widać ukośnie ułożone warstwy 
skalne: z lewej piaskowców (grubsze), z prawej – mułowców. 
Dawne wyrobisko wypełnia częściowo jeziorko. Po prawej wi-
dać niewielkie wzniesienie w górnej części zbudowane z mu-
łowców kambryjskich. Pod nimi, tuż nad lustrem wody, ukazują 
się zielonkawe bądź rdzawe piaskowce ordowickie spoczywają-
ce na piaskowcach i mułowcach kambryjskich zakrytych woda-
mi jeziorka. Młodsze skały ordowickie leżą nad i jednocześnie 
pod starszymi skałami kambryjskimi. Ten anormalny układ jest 
efektem ruchów górotwórczych, które powodowały powstawa-
nie uskoków tektonicznych i przemieszczanie skał, zarówno 
w poziomie, jak i w pionie. Znaleziona w kamieniołomie cienka 
warstwa skalna zwana bentonitem powstała w wyniku podmor-
skiego wietrzenia produktów wulkanicznych i jest dowodem 

na aktywność wulkaniczną w Górach Świętokrzyskich. Nad je-
ziorkiem widać szereg odsłonięć. Uważny obserwator zobaczy 
złożone układy niewielkich uskoków i wygładzone powierzch-
nie – tzw. lustra tektoniczne z rysami pokazującymi kierunek 
przesuwania się warstw geologicznych. 

nad którym wznosi się Wzgórze Harcerskie z pomnikiem Bo-
jowników o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne.

Nad zachodnią krawędzią kamieniołomu ustawiono Tablice 
Mojżeszowe. W ścianie północnej znajduje się największa 
atrakcja Kadzielni – Podziemna Trasa Turystyczna. Powstała 
ona po przywróceniu połączeń pomiędzy trzema jaskiniami: 
Odkrywców, Prochowni i Szczeliny na Kadzielni. Trasa liczy ok. 
140 m. długości. W trakcie jej zwiedzania poznajemy budowę 
geologiczną Kadzielni „od wnętrza” oraz procesy, które dopro-
wadziły do powstania jaskiń. Tu też warto wcześniej zarezerwo-
wać miejsce na zwiedzanie jaskiń. Teren Kadzielni to miejsce 
licznych imprez kulturalnych i sportowych. W zimie, o ile panuje 
mróz, na jednej ze ścian dawnego kamieniołomu istnieje moż-
liwość uprawiania wspinaczki po sztucznie zalodzonej ścianie.
www.jaskiniakadzielnia.pl 

Karczówka i posąg św. Barbary 
Jednym z licznych wzgórz, na których położone są Kielce, jest 
porośnięta lasem Karczówka, na której szczycie góruje pober-
nardyński zespół klasztorny wzniesiony w I połowie XVII w. To 
jeden z symboli krajobrazu Kielc. Karczówkę objęto ochroną 
jako rezerwat krajobrazowy. Wapienne skały przecinają liczne 
uskoki, nieraz długości do 500 m, wypełnione żyłami kruszco-
nośnymi, m.in. galeną (rudą ołowiu), kalcytem oraz barytem. 
Pierwsze próby eksploatacji podjęto prawdopodobnie już 
w XIII w. Wydobywano je, drążąc w skale szyby i szpary. Naj-
cenniejszym kruszcem była galena, z której pozyskiwano ołów 
i srebro. Do historii przeszło znalezienie przez górnika Hilarego 
Malę trzech brył galeny. Z jednej z nich wykonano posąg św. 
Barbary znajdujący się w klasztornej kaplicy. Z dwóch pozosta-
łych wyrzeźbiono postacie Matki Bożej (obecnie w kieleckiej 
katedrze) oraz św. Antoniego (w kościele w Borkowicach koło 
Szydłowca). W pobliżu klasztoru u zbiegu ulic Podklasztornej 
i św. Barbary zaczyna się wyznakowana ścieżka dydaktyczna 
prowadząca z Karczówki na Dalnię i Grabinę. Ma ona 3 km dłu-
gości i zapoznaje nas z budową geologiczną rejonu oraz historią 

wydobywania rud ołowiu. Na trasie ustawiono 9 tablic informa-
cyjnych. Zespół klasztorny to obowiązkowy punkt do odwiedze-
nia podczas pobytu w Kielcach. Widok roztaczający się z tarasu 
wart jest wysiłku podejścia.

Fałd obalony w Ślichowicach
W rezerwacie skalnym Ślichowice im. Jana Czarnockiego, 
utworzonym w 1952 r., możemy podziwiać najbardziej znany 
przykład fałdu obalonego w Polsce. Na Ślichowicy eksploata-
cję dewońskich wapieni rozpoczęto w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. Działały tu dwa kamieniołomy. Starszy i więk-
szy – zachodni – jest obecnie udostępniony do zwiedzania. Po 
dawnej pochylni schodzi się na dół wyrobiska. 

W czasie eksploatacji w górnej części kamieniołomu został od-
słonięty przepiękny fałd obalony. Skały zostały najpierw wypię-
trzone, a następnie przemieszczone do pozycji poziomej, czyli 
obalone (stąd nazwa fałdu). W ścianie tej znajduje się Jaski-
nia pod Fałdem o długości 11 m. Oba kamieniołomy rozdziela 
skalny grzbiet o szerokości do 25 m. Rezerwat porasta objęta 
ochroną roślinność krzewiasta i zielna, m.in. wisienka stepowa, 
berberys i dzika róża. 

Kambryjskie mułowce, ordowickie piaskowce
Ostatni z rezerwatów Biesak-Białogon kryje w sobie gratkę dla 
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Karczówka z lotu ptaka Karczówka – figura św. Barbary Ślichowice – fałd w ścianie zachodniej Kadzielnia

Biesak-Białogon – ucieczka od miejskiego gwaru

Rezerwat Wietrznia znajduje się w południowo-wschodniej części Kielc. Do-
jazd do przystanku Tarnowska/Wojska Polskiego, a  następnie dojście ulicami 
Wojska Polskiego i Daleszycką.

Rezerwat Kadzielnia zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Kielc 
między aleją Legionów, ul. Krakowską i ul. Pakosz. Najlepiej dojść do niego na 
piechotę z kieleckiego deptaka – ul. Sienkiewicza to ok. 30 min spaceru. Ewen-
tualnie dojazd do przystanku Krakowska/Kadzielnia lub Kaczmarka/Krakowska.

Rezerwat Karczówka zlokalizowany jest w zachodniej części miasta; od pół-
nocy i zachodu dojście ul. Bernardyńską, od wschodu – ul. Karczówkowską. Dojazd 
do przystanku: Jagiellońska/Karczówkowska i dalej na piechotę ul. Karczówkowską.

Rezerwat skalny Ślichowice im. Jana Czarnockiego jest zlokalizowany w pół-
nocno-zachodniej części miasta w dzielnicy Ślichowice, niedaleko ul. Piekoszow-
skiej – drogi wylotowej na Piekoszów, od której dojście ul. Kazimierza Wielkiego.

Rezerwat Biesak-Białogon znajduje się na południu Kielc. Dojście od ul. Kra-
kowskiej (prowadzącej w kierunku Chęcin) ul. Na Ługach.

Kielce – dzielimy się pasją!
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lat. Nie wolno tylko zapomnieć, że centrum jest bardzo po-
pularne, więc konieczna jest rezerwacja (ul. Daleszycka 21). 
www.centrum-geoedukacji.pl

Nauka przez zabawę
Wybiegając nieco w przyszłość, warto dodać, że w roku 2017 
przy ul. Karczówkowskiej otworzy bramy Ogród Botaniczny. 
Okaże się wówczas, że skalne ściany nie są i nigdy nie były po-
zbawione życia. Zgodnie ze światowym trendem większość kie-
leckich placówek nastawiona jest na naukę przez zabawę. Nie 
inaczej jest w Energetycznym Centrum Nauki. Odwiedzając je, 
dowiecie się, czym jest energia, skąd się ją bierze, i jak się ją 
wykorzystuje. Nic na wiarę. Wszystko poprzez eksperymenty 
i doświadczenia: samodzielne – na interaktywnych stanowi-
skach Wystawy Energia, a pod opieką specjalistów od chemii, 
fizyki i biologii w Generatorze Mocy – supernowoczesnej kap-
sule-laboratorium. 

W kinie 3D przeniesiecie się w magiczny świat nauki, a w Ener-
getycznym Ogrodzie zabawę połączycie z relaksem. Są tam zjeż-
dżalnie wykorzystujące różnice poziomów terenu, karuzela napę-
dzana w nietypowy sposób, równoważnia, trampolina i litery do 
wspinania. Uzgadniając zawczasu termin, w Generatorze Mocy 

można urządzić niezapomniane urodziny małemu naukowcowi, 
a w Energetycznym Ogrodzie grilla dla rodziny lub znajomych (ul. 
Karola Olszewskiego 6, budynek Skye Inc, 2 piętro). 
www.ecn.kielce.pl

Działalność artystyczną z dydaktyczną interesująco łączy Teatr 
Lalki i Aktora „Kubuś”. Jest już okrzepłą instytucją z ponad 
60-letnim dorobkiem. Założony w połowie lat 50. przez Ste-
fana Karskiego, funkcjonował początkowo objazdowo i wy-
stępował gościnnie, borykając się z podejrzliwością władz. 
Wprawdzie dekadę później uzyskał status państwowy, ale 
na własną scenę musiał czekać do roku 1992. Dziś przy 
ul. Dużej 9 wystawia spektakle dla dzieci, młodzieży i doro-
słych. Współpracuje z instytucjami oraz z twórcami z kraju 
i z zagranicy, realizując projekty artystyczne i edukacyjne. 
Fascynująca Galeria Lalki Teatralnej prezentuje dekoracje oraz 
90 lalek teatralnych – klasycznych kukieł, jawajek, marionetek, 
które wraz z ludźmi współtworzyły sukcesy i legendę „Kubusia”. 
www.teatrkubus.pl

Muzeum Zabawek i Zabawy
Niepowtarzalne ze względu na bogactwo kolekcji jest najwięk-
sze i najstarsze w kraju Muzeum Zabawek i Zabawy. Zajmuje 

W świętokrzyskiej stolicy możliwości jest sporo, a Centrum 
Geoedukacji czy Muzeum Zabawek i Zabawy są tak niepo-
wtarzalne, że aby je zobaczyć, nie ma innego wyjścia – trzeba 
przyjechać do Kielc.

Kieleckie hity
Centrum Geoedukacji mieści się w nowoczesnym pawilonie 
wkomponowanym w krajobraz nieczynnego kamieniołomu na 
Wietrzni. Miejsce tchnie tajemniczością niczym sceneria filmu 
science fiction. Dla geologa dawny kamieniołom jest portalem 
do odległej przeszłości, której pamiątek może dotknąć. Laików 
wprowadzają w ten świat przewodnicy. W systematycznie wzbo-
gacanej ekspozycji kluczowe miejsce zajmuje „Galeria Ziemi”. 
Spacerując po niej, zrozumiemy, czym i dlaczego zachwycają 
się geologowie. Dorośli dzięki mapom i wykresom. Najmłod-
si – koncentrując uwagę na prehistorycznych stworzeniach. 
Makieta ryby pancernej, dewońskiego morskiego drapieżcy, 
wzbudzi zapewne ich grozę. Tetrapod zaś – zdziwienie, bo 
chociaż przypomina salamandrę wielkości krokodyla, jest pra-

przodkiem wszystkich lądowych stworzeń. W multimedialnej 
imitacji skalnej groty odniosą wrażenie, że wędrują skalnymi 
podziemiami, a w kapsule 5D poczują wstrząsy wywołane 
przez trzęsienie ziemi, podmuchy wiatru, zmiany tempera-
tury, krople wody mijanego wodospadu. Przeżyją mrożące 
krew w żyłach spotkania ze stworzeniami sprzed milionów 

Co będziemy robić z dziećmi? Takie pytanie zadajemy sobie z tym większą 
troską, im nasze pociechy są młodsze. Kielecka odpowiedź 

jest jednoznaczna: nie ma problemu!

W co się bawić, 
czyli do Kielc z dziećmi

  

Tetrapod

Seans w Kapsule 5D – „Podróż do wnętrza Ziemi” Kielce – ul. Sienkiewicza

Galeria Ziemi – ekspozycja stała w Centrum Geoedukacji Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
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dawne hale targowe Landaua przy placu Wolności 2. Na wieży 
zegarowej muzeum pokazuje się świętokrzyska Baba Jaga na 
miotle. A w zaaranżowanych na potrzeby ekspozycji wnętrzach 
można zobaczyć, czym bawiły się dzieci od XVIII do początków 
XX w., dowiedzieć się, gdzie kupowano zabawki i kto je pro-
dukował. Można też poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego 
pluszowego misia Amerykanie nazywają Teddy, i obejrzeć za-
pomniane już produkty PRL-owskich zakładów zabawkarskich. 
Najstarszym eksponatem jest niemiecka lalka woskowa z koń-
ca XVIII w. Do perełek kolekcji należą klocki kamienne firmy 
Richter w oryginalnym pudełku z 1910 r., domino z kości i he-
banu czy jo-jo z lat 30. minionego stulecia.
www.muzeumzabawek.eu

Aktywnie
Zdecydowanie aktywnie spędzicie czas w Parku Linowym, 
który oferuje kilka tras różnej trudności (ul. Szczepaniaka 40). 
www.parklinowykielce.pl

Z kolei zwiedzanie jaskiń w Kadzielni będzie zabawą z po-
granicza poznania przeszłości Ziemi i eksploracji jej wnętrza. 
Podziemną Trasę Turystyczną pokonacie z przewodnikiem, 
odpowiednio ubrani i wyposażeni. Jest dostępna od początku 
kwietnia do końca października. Przejście trwa około 30 minut, 

ale termin trzeba uzgodnić przynajmniej z 1-dniowym wyprze-
dzeniem (aleja Legionów 1). 
www.jaskiniakadzielnia.pl

Aktywny wypoczynek zapewnią wam rowerowe przejażdżki liczny-
mi ścieżkami rowerowymi i przebiegającym przez miasto szlakiem 
Green Velo. Zimą natomiast – jazda na nartach lub desce przy wy-
ciągach na Telegrafie i Pierścienicy. Możecie się też wybrać na 
jedno z dwóch lodowisk. Na wolnym powietrzu – przy ul. Szcze-
cińskiej (MOSiR) – albo pod dachem (al. Na Stadion 365). 
www.rekreacja.kielce.pl, www.stadion.kielce.pl

Pomnik Dzika „Kiełka”
Będąc w Kielcach powinno się koniecznie zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z dzikiem „Kiełkiem”, będącym pupilem małych kiel-
czan i atrakcją turystyczną porównywalną z zakopiańskim mi-
siem. Rzeźba, wykonana w piaskowcu przez Bolesława Michał-
ka, znajduje się przy pl. Artystów. Imię dzikowi nadały dzieci  
z beskidzkiej miejscowości Jaworzynka, w której znajdowała się 
pracownia artysty. 
Wokół „Kiełka” umieszczono sześć odlanych z brązu tablic. 
Przedstawiono na nich w formie komiksu legendę mówiącą 
o wydarzeniach, które przyczyniły się do powstania Kielc. Twór-
cą tablic jest kielecki rzeźbiarz Arkadiusz Latos.

W Muzeum Zabawek i Zabawy dobrze bawią się nie tylko dzieci

Park Linowy Pomnik Dzika „Kiełka”

 

XI w.
Z książęcego nadania biskupi krakowscy stają się właścicie-
lami rozległych dóbr w Górach Świętokrzyskich. Od czasów 
prehistorycznych wytapia się tutaj rudy żelaza, wydobywa 
krzemień. Jako miejsce wymiany towarów rozwija się osada 
uznawana za protoplastę Kielc.

1171 r.
Krakowski biskup Gedeon, chcąc cześć Boga prawego 
w diecezji swojej rozszerzyć, w rozległych podówczas i od 
ludzi niezamieszkanych lasach zbudował miasto Kielce, 
a w niem kościół z ciosowego kamienia wytworny i ozdobny 
wystawił – pisze w kronice Jan Długosz.

XIII w.
Bp Wincenty Kadłubek podnosi kielecką świątynię do rangi 
kolegiaty i uposaża ją (1213). Do miejscowej szkółki para-
fialnej uczęszcza Wincenty z Kielc, autor „Żywotów św. Sta-
nisława” i hymnu „Gaude, Mater Polonia”.

Po raz pierwszy Kielce otrzymują miano civitas (miasta). Na 
mocy przywileju Wacława II dla osad targowych bp Muskata 
otacza je murami i fosą.

XV w.
Kardynał Fryderyk Jagiellończyk nadaje herb – ze złotą 
koroną i literami CK (skrót od słów Civitas Kielcensis) na 
czerwonym tle.

XVI/XVII w.
Okres prosperity. Budowa ratusza (poł. XVI w.). Za rządów  

bp. Zadzika Giovanni Trevano wznosi biskupi pałac (1637- 
-1642). Potop szwedzki i zaraza pustoszą miasto.

XVIII w.
Powrót do dawnej świetności. Sejm Czteroletni przekazuje 
dobra biskupie na rzecz Państwa. Insurekcja kościuszkow-
ska – zmarłego po bitwie pod Szczekocinami Bartosza Gło-
wackiego chowają na cmentarzu przy kolegiacie (1794). 
Pod austriackim zaborem miasto staje się stolicą cyrkułu.

XIX w.
Pożar trawi domy w centrum i ratusz (1800). Kielce zostają 
włączone do Księstwa Warszawskiego (1809). Powstaje 
pierwsza polska politechnika – Szkoła Akademiczno-Gór-
nicza. Franciszek Kowalski buduje istniejący do dziś ratusz 
(1873). Przez Kielce przechodzi linia kolejowa (1885). 
Rozwija się przemysł.

XX w.
Powstaje elektrownia i kino (1913). W latach 30. miasto 
jest ważnym ośrodkiem Centralnego Okręgu Przemy-
słowego. Wychodzi „Gazeta Kielecka”. W czasie II wojny 
światowej prowadzona jest działalność konspiracyjna. Lasy 
Kielecczyzny dają schronienie partyzantom. Wyrastają osie-
dla mieszkaniowe z wielkiej płyty (lata 70.), powstają szkoły 
wyższe i tereny targowe. Kompozycja Karola Anbilda staje 
się miejskim hejnałem (1996).

2011 r.
Dawna WSP (od 2000 r. Akademia Świętokrzyska) zostaje 
przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Kalendarium dziejów Kielc
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Krzysztof KASSA Kasowski
Pochodzę z Kielc, spędziłem tam 25 lat i do dziś jest to miejsce bardzo dla mnie ważne. Tam ukształto-
wał się mój charakter. Mogę powiedzieć, że moje zachowanie i poczucie humoru jest w stu procentach 
kieleckie (śmiech). Moj rówieśnik i kolega z innego osiedla – poseł Liroy – rozsławił Kielce, jako miasto 
scyzoryków, czyli trochę niebezpieczne, ale tak już nie jest i chyba nigdy nie było, choć kielczanie mają 
trochę góralski temperament. Na szczęście także poczucie humoru, a jak wiadomo, poczucie humoru 
jest wyrazem inteligencji. 
Miasto jest fajne, bo nie jest ani za duże, ani za małe i jest bardzo dobrze położone, bo niedaleko stąd do 
Krakowa, Warszawy, Łodzi, Lublina i na Śląsk. Jesteśmy pośrodku regionu wschodniego, co dla mnie 
i wielu moich znajomych było ważne, bo część osób studiowała w jednym z tych miast bądź się do niego 

przeprowadziła. Wychowałem się na osiedlu „25-lecia PRL”, które nazywaliśmy osiedlem KSM, czyli Kieleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Szkoła podstawowa, którą ukończyłem, nosiła imię Feliksa Dzierżyńskiego – to znak czasów. Często spotykaliśmy się w parku 
miejskim, który wzorem Nowego Jorku nazywaliśmy Central Parkiem, bo był w centrum. Dla mnie najważniejszym miejscem był znaj-
dujący się przy Parku XIX w. Pałacyk Zielińskich. Ten budynek został zaadaptowany na potrzeby kultury i w latach 90. udostępniano 
nam w nim sale na próby. To była prawdziwa oaza i centrum kultury. Żyliśmy trochę jak arystokraci, tylko bez pieniędzy. Przebywaliśmy 
tam prawie non stop – albo w pięknych wnętrzach pałacyku, albo w jego ogrodzie. To było moje ulubione miejsce. Teraz, jak jestem 
w Kielcach, to zawsze tam zaglądam, choćby na chwilę, choć dziś nie jest już takim modnym miejscem jak kiedyś.
Kielce mają naprawdę unikalne położenie: znajduje się tam 5 rezerwatów przyrody – cztery geologiczne i jeden krajobrazowy.
Cieszę się, że doszło do rewitalizacji miejskiego rynku. Kiedyś było tam dość niebezpieczne rondo, teraz praktycznie zostało wyłą-
czone z ruchu i stało się centrum życia towarzyskiego i nocnego, trochę jak Nowy Świat w Warszawie, ulica Piotrkowska w Łodzi 
czy Krupówki w Zakopanem. Kiedyś koncentrowało się ono na ulicy Sienkiewicza, czyli jak mówiliśmy na Sienkiewce, gdzie też 
mam kilka ulubionych miejsc. 

Michał Olszański 
Moje relacje z Kielcami były krótkie, ale bardzo intensywne. W lipcu 1954 r. mama pojechała tam, 
żeby mnie urodzić. Rodzice mieszkali już wtedy w Warszawie, ale babcia była w Kielcach. Poród, co 
ciekawe zaczął się w kinie na filmie w reżyserii Leonida Łukowa na podstawie sztuki Maksyma Gor-
kiego „Wassa Żeleznowa” i mama szybko musiała jechać do szpitala. W Kielcach spędziłem jakieś 
3-4 miesiące zanim zostałem przetransportowany do Warszawy. Ale potem wracałem tam wielokrotnie. 
Babcia mieszkała w uroczym miejscu, przy ulicy Żabiej, blisko Kadzielni i tuż przy rzece Silnicy. Ten dom 
stoi do dziś, choć wygląda zupełnie inaczej niż wtedy. Teraz to bardzo ekskluzywna dzielnica domków 
jednorodzinnych, ale kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej i stały tam wiejskie chałupy. Mam ogromny 
sentyment do Kielc i Gór Świętokrzyskich. Do dziś pamiętam cudowne zabawy nad rzeką Silnicą i grę 

w patyki. Puszczaliśmy je z prądem i zakładaliśmy się, który z nich pierwszy dopłynie do Parku. Oczywiście chodziliśmy też na 
Kadzielnię. Latem jeździliśmy tam na starych wózkach do przewozu urobku, co nie było zbyt bezpieczne, a zimą zjeżdżaliśmy na 
sankach. Bardzo się tam wyżywaliśmy. Dla chłopaka z Warszawy była to wspaniała przygoda. 
Zawsze miałem sentyment do ulicy Sienkiewicza. Podoba mi się, jak z góry patrzy się w dół i widać dworzec kolejowy. Kiedyś był 
obskurny, a teraz bardzo wyładniał. Poza tym jest katedra i grób Bartosza Głowackiego. Do dziś jestem kibicem Korony Kielce, 
bardzo podoba mi się ich przepiękny stadion. Byłem tam wielokrotnie. Cieszę się, że Kielce ma swoją drużynę w Ekstraklasie, choć 
z frekwencją na stadionie różnie bywa... Poza tym są jeszcze dobre drużyny w piłce ręcznej i siatkówce. Kiedyś był też boks. Kielce 
mają dobrą sportową markę i trzeba to docenić. Poza tym jest tam duży biznes. Wizytówką miasta są Targi Kielce i to wszystko co 
dziej się wokół nich. Dzięki nim miasto nabrało kolorytu. Jest też dobry teatr. Kielce to fajne miasto z dobrym wizerunkiem. Tam 
czuję się naprawdę fajnie. Lubię się po nim przechadzać, bo tam są moje korzenie.

Piotr Liroy-Marzec
Wychowałem się w Kielcach i zawsze tęsknię za swoim podwórkiem, a dorastałem prawie w samym 
centrum – na osiedlu Sady. Co takiego ma w sobie to miasto? Na pewno ludzie są tu bardzo mili, 
gościnni i otwarci. Każdy, kto tu przyjedzie choć na kilka dni, jest zauroczony Kielcami. Ostatnio cały 
region zaczyna się szybko rozwijać. Powstał np. Kielecki Park Technologiczny, gdzie są dobre tereny 
inwestycyjne. Miasto zainwestowało też duże środki w remonty i wiele miejsc wygląda jak nowe. Wie-
czorem jest gdzie pójść, bo mamy wiele klubów. Kiedyś był tu jeden czy dwa, a teraz jest ich cała masa 
i trudno je nawet wyliczyć. Prawie codziennie organizowane są jakieś koncerty, np. w takim miejscu 
jak Klub Bohomaz. Jak ktoś chce się dobrze zabawić, to ma gdzie. Muszę się pochwalić, że budujemy 
drugie na świecie muzeum hip-hopu! Powstanie ono na terenie Bazy Zbożowej. Prace ruszają już nie-

długo. Zabiegałem o to od wielu lat i teraz miasto realizuje ten projekt. Mam nadzieję, że przed wakacjami oddamy pierwszą część. 
Pokażemy tam, jak na świecie rodził się ten ruch – zarówno rap, jak i breakdance czy graffiti. Będzie to kolejne miejsce na mapie 
kulturalnej miasta. 
Jest tu mnóstwo terenów, gdzie można wypocząć. Bardzo lubię ośrodek Telegraf, gdzie jest stok narciarski, a latem doskonałe 
miejsca do pieszych i rowerowych wędrówek. Organizowane są tam nawet mistrzostwa Polski w kolarstwie. Do tego Kadzielnia, 
gdzie jako dzieciak spędzałem wiele czasu. Wspinaliśmy się po skałach, a zimą jeździliśmy na sankach. Latem, kiedy robiło się 
ciepło, jechaliśmy nad Zalew Cedzyna. Teraz też większość ludzi tam ucieka. A do tego fantastyczne Góry Świętokrzyskie z Łysą 
Górą – a wszystko tuż za miastem...

Tomasz Barański 
W Kielcach się urodziłem i spędziłem swoje najważniejsze lata, bo tam zaczęła się moja kariera ta-
neczna w szkole „Step by step”. Zacząłem w niej tańczyć w wieku 10 lat, a do Warszawy wyjechałem, 
kiedy miałem 22 lata. Szkoła najpierw mieściła się w Wojewódzkim Domu Kultury, a potem w Domu 
Kultury „Sabat” gdzie zajęcia prowadzili Robert Kupisz i Małgorzata Nita. Tam razem z Edytą Herbuś 
ostro ćwiczyliśmy i doszliśmy do klasy „S”, a potem ruszyliśmy w świat. Treningi mieliśmy codziennie 
i był to nasz sposób na życie. Jak pierwszy raz poszedłem na zajęcia, to od razu wiedziałem, że chcę 
to robić. Zawsze byłem ruchliwy i słuchałem muzyki. Kiedy jako dziecko słyszałem Lambadę, to nogi 
od razu rwały mi się do tańca. Do tej pory odwiedzam moją szkołę, prowadzę tam zajęcia i warsztaty 
z dziećmi. Staram się pomóc Małgosi, jak tylko mogę, i przekazuję swoją wiedzę jej podopiecznym. Do 

Kielc zaglądam też dlatego, że cały czas mieszka tam moja siostra z dziećmi, więc kiedy mogę, to ją odwiedzam.
Uwielbiam Kielce, bo jest to idealne miejsce do tego, żeby pojeździć na rowerze. Sam chętnie to robię, najczęściej po lesie w oko-
licach stadionu i kultowego miejsca dla kielczan, czyli Kadzielni. Uwielbiam jeździć, a Kielce i Góry Świętokrzyskie nie mają sobie 
równych. Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Kielc, jestem zaskoczony tym, ile osób aktywnie spędza czas – jeździ na rowerach 
albo biega. Miło na to patrzeć. W samym mieście można też przyjemnie spędzić wieczór, bo ostatnio otwarto wiele fajnych restau-
racji, gdzie można dobrze zjeść. Jest też mnóstwo fajnych klubów. Niedawno zajrzałem do klubu Ultraviolet, było tam pełno ludzi 
i wszyscy się dobrze bawili. Miło patrzeć, jak Kielce się rozwijają i pięknieją z roku na rok.

Konrad Smuga
W Kielcach się urodziłem i wciąż tam mieszkam. Bardzo lubię miejski park i okolice Pałacu Biskupów, 
gdzie się wychowałem. To są te miejsca z mojego dzieciństwa, do których chętnie wracam. Żeby poznać 
klimat miasta, każdy powinien się przespacerować z góry na dół po Sienkiewce, czyli ulicy Sienkiewi-
cza, gdzie skupia się całe życie Kielc.
Kielce to istny raj dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze, bo w okolicy jest mnóstwo przepięknych 
terenów na kilkugodzinne wycieczki. Moim zdaniem to najfajniejsze miejsce w Polsce, bo góry nie są 
zbyt wysokie i każdy może wybrać się na przejażdżkę. Można pojeździć ścieżkami leśnymi pod górą Te-
legraf, pojechać do Chęcin albo do Świętej Katarzyny w Górach Świętokrzyskich. Tras jest niezliczona 
ilość. Sam chętnie to robię, choć rzadko mam na to czas. Zimą też trudno się tu nudzić, bo w okolicach 

jest kilka wyciągów narciarskich. Blisko stąd do Warszawy czy Łodzi i jak ktoś nie ma czasu na dłuższy wyjazd do Zakopanego 
może tu miło spędzić dzień. Na górze Telegraf wybudowano niedawno nowy wyciąg krzesełkowy, więc łatwiej wjechać na szczyt. 
Warto to samemu sprawdzić. 
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Dzieła Chełmońskiego, Kossaka, Witkiewicza...
Przez siedem stuleci miasto było własnością biskupów krakow-
skich, centrum administracyjnym i gospodarczym należącego 
do nich klucza dóbr świętokrzyskich. Pamiątką tych czasów 
jest Pałac Biskupów Krakowskich, wzniesiony w latach: 1637-
1641 w stylu wczesnobarkowym, mieści obecnie Muzeum Na-
rodowe (plac Zamkowy 1).
www.mnki.pl

Bogate zbiory obejmują rzeźbę i malarstwo, rzemiosło arty-
styczne i militaria. Ekspozycji służą pałacowe wnętrza. To je-
den z najbogatszych w Polsce zbiorów prac Chełmońskiego, 
Gersona, Gierymskiego, Grottgera, Kossaka, Malczewskiego, 
Witkiewicza, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego. A także bez-

cenne przedmioty ze szkła, porcelany, srebra i meble. Archi-
walia, wśród których są m.in. przywileje dla miast Kielecczyzny 
wydawane przez królów polskich i biskupów krakowskich, sta-
nowią bezcenny materiał naukowych studiów. Kilka pomiesz-
czeń zajmuje Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego. Sta-
łą ekspozycję uzupełniają wystawy czasowe, takie jak w 2016 
„Rok Henryka Sienkiewicza”. Związki autora „Quo vadis” i Try-
logii z Kielecczyzną są bowiem bardzo silne. W pobliskim Ob-
lęgorku, w pałacyku, który pisarz otrzymał w 1900 r. w darze 
od narodu, mieści się poświęcone pisarzowi muzeum (odział 
Muzeum Narodowego w Kielcach). W Kielcach uhonorowano 
pisarza nazwą ulicy (głównego miejskiego deptaka) oraz dwo-
ma pomnikami przy ulicy Krzemionkowej 1 oraz na placu Mo-
niuszki w zamknięciu ulicy Sienkiewicza.

Kielce Tematyczny 
                        kalejdoskop
Kieleckie muzea, centra wystawiennicze i galerie zaskakują tematyczną różnorodnością. 

Poznamy w nich ważne dla miasta, regionu i kraju postaci oraz wydarzenia. 

Będziemy podziwiać dzieła sztuki dawnej i współczesnej, użytkowej i zdobniczej.

Kielich od Kazimierza Wielkiego
Na Wzgórzu Zamkowym wznosi się Bazylika Katedralna Wnie-
bowzięcia pw. NMP. Jest żywym miejscem kultu i nie ma statusu 
muzealnego. Niemniej jednak posiada bezcenne zabytkowe wy-
posażenie z XVI -XVIII w. i cenne malowidła (XIX w.). Tu mieści 
się też sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, wizerunku 
namalowanym ok. 1600 roku. (plac Najświętszej Maryi Panny).
www.katedrakielce.pl
 
Vis- -vis katedry w XVIII-wiecznym budynku mieści się Muzeum 
Diecezjalne. W jego zbiorach sztuki sakralnej z XIV-XVIII w. 
znajduje się m.in. ufundowany przez Kazimierza Wielkiego kie-
lich z ok. 1362 r. (Jana Pawła II 3).
www.muzeum.kielce.pl

Rozwój edukacji i kreatywności
Na południowo – zachodnim stoku Wzgórza Zamkowego mają 
swoje siedziby instytucje kultury: „Wzgórze Zamkowe” (Ośro-
dek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej i Institute of Design 
Kielce), Dom Środowisk Twórczych – Pałacyk Zielińskiego 
i Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”.
www.zamkowa3.pl

Mieszczą się w nich placówki sprzyjające rozwojowi edukacji 
i kreatywności kielczan oraz odwiedzających miasto gości. 

Pierwszym jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej 
(OMPiO) z ekspozycją historyczną projektu Mirosława Nizio 
(autora koncepcji Muzeum Powstania Warszawskiego), który 
służy edukacji i dyskusji na tematy wychowania obywatelskie-
go. Drugim – Institute of Design Kielce, ośrodek wzornictwa, 
który przez własną działalność oraz międzynarodową współpra-
cę kształtuje wrażliwość w sferze projektowania. (Zamkowa 3).
www.idkielce.pl
 
Budynki OMPiO oraz Institute of Design Kielce, do lat 70. 
XX w. były zajmowane przez kieleckie więzienie. Zostało ono 
utworzone w 1818 roku, a przeznaczono na nie gospodarcze 
budynki zespołu pałacowego biskupów krakowskich. W czasie 
II wojny światowej działał tu Niemiecki Zakład Karny, w którym 
zamiast 400 więziono jednocześnie ponad 2 tys. osób. W su-
mie podczas okupacji niemieckiej przez kieleckie więzienie 
przeszło około 16 tysięcy osób. W styczniu 1945 r. budynki 
przejęło radzieckie NKWD, a następnie polskie UB, które 
zarządzało nim do 1956 r. Nie można ustalić liczby ofiar za-
mordowanych w murach więzienia. Nie zachowały się bowiem 
żadne materiały archiwalne. W 1995 r. w części pomieszczeń 
urządzono Muzeum Pamięci Narodowej. W latach 2010-12 
dzięki środkom unijnym dokonano przebudowy i adaptacji po-
zostałości więzienia. O przeszłości świadczą sale wystawowe 
w podziemiach oraz wieża strażnicza. W pobliżu ściany straceń 
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Kielce – Muzeum Narodowe

Plac Najświętszej Maryi Panny

Pałac Biskupów Kieleckich – siedziba Muzeum Diecezjalnego

Siedziba OMPiO

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
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na Murze Pamięci umieszczono zdjęcia więźniów politycznych 
zamordowanych w kieleckim więzieniu w latach 1939-56. 
Więzienie stało się sławne po brawurowej akcji oddziałów zbroj-
nego podziemia pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Sza-
rego” przeprowadzonej w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku. 
Uwolniono wtedy około 700 więźniów (Zamkowa 3).
www.ompio.pl

Dworki, pałace i galerie sztuki
Na południowym skłonie Wzgórza Zamkowego, przy ul. Jan 
Pawła II 6, wznosi się Dworek Laszczyków. Przypomina dwór 
szlachecki z charakterystycznym gankiem na drewnianych ko-
lumnach, jakby przeniesiony do miasta z sielskiego, wiejskiego 
pejzażu. Jest oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej.
www.mwk.com.pl
 
Nieopodal, także przy ul. Jana Pawła II, ale pod numerem 5, 
znajdowała się najstarsza w mieście szkoła średnia. Uczęszczali 
do niej m.in.: ks. Piotr Ściegienny, Adolf Dygasiński, Bolesław 
Prus, Walery Przyborowski, Stefan Żeromski i Gustaw Her-
ling-Grudziński. Współcześnie urządzono w niej Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego, pisarza najsilniej związanego 
z Kielecczyzną. Placówka jest filią Muzeum Narodowego.
www.mnki.pl/zeromski/
 

Przy prowadzącej od zachodu na Wzgórze ulicy Zamkowej 
w zabytkowym pałacyku z basztą znajduje się Dom Środo-
wisk Twórczych. Pod jego auspicjami działają Galeria Sztuki 
Współczesnej oraz Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej 
„Dom Praczki”, w której znajdziemy obrazy, grafikę, rysunki 
i fotografie takich artystów, jak: Nowosielski, Kantor, Hasior, 
Zemła czy Myjak (Zamkowa 5).
www.palacykzielinskiego.pl

Dzieje Kielc w muzeum
1000-letnie dzieje miasta prezentuje Muzeum Historii Kielc. 
Zajmuje XIX-wieczną kamienicę przy ulicy Św. Leonarda 4 
i kontynuuje działalność placówki Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego, utworzonej w 1908 r.
www.muzeumhistoriikielc.pl

Dialog między narodami
Z bogatych tradycji miasta, którego historię tworzyła do cza-
sów II wojny światowej również społeczność żydowska, wy-
rosło Muzeum Dialogu Kultur. Jego działalność skierowana 
jest przede wszystkim ku przyszłości. Nowoczesna, interak-
tywna placówka przybliża ideę dialogu i współżycia między 
narodami (Rynek 3).
www.mdk.mnki.pl

Palacyk Zielińskiego Muzeum Historii Kielc

Ekspozycja w Muzeum Dialogu Kultur

instytucje i placówki kultury:
 
Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
tel. 41 36 76 447
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl
 
Dom Kultury „Zameczek”
ul. Słowackiego 23, 25-365 Kielce
tel. 41 36 76 301
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
www.zameczek-kielce.pl
 
Dom Środowisk twórczych
Pałac T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5
25-009 Kielce
tel. 41 36 76 770 lub 41 36 76 771
e-mail: poczta@palacykzielinskiego.pl
www.palacykzielinskiego.pl
 
Galeria Współczesnej
Sztuki Sakralnej „Dom praczki”
tel. 41 36 76 770 wew. 22
www.palacykzielinskiego.pl
 
Filharmonia Świętokrzyska
im. Oskara Kolberga
ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce
tel. 41 368 11 40 lub 41 365 54 80
e-mail: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl
www.filharmonia.kielce.com.pl
 
Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji
ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce
tel. 41 36 76 800
e-mail: rezerwacje@geopark-kielce.pl
www.centrum-geoedukacji.pl
 
Kieleckie Centrum Kultury
pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
tel. centrala 41 36 76 711 lub 41 36 76 722
e-mail: sekretariatkck@kck.com.pl
www.kck.com.pl
 
Kielecki teatr tańca
pl. Moniuszki 2B, 25-334 Kielce
tel. 41 36 76 712 lub 41 361 27 46
e-mail: sekretariat@ktt.pl
www.ktt.pl
 
Miejska Biblioteka publiczna
ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce
tel. 41 362 70 13
e-mail: biblioteka@mbp.kielce.pl
www.mbp.kielce.pl
 
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Kozia 10a, 25-514 Kielce
tel. centrala 41 36 76 650
e-mail: mdk.poczta@gmail.com
www.mdkkielce.pl
 
Muzeum Historii Kielc
ul. Św. Leonarda 4, 25-303 Kielce
tel. 41 340 55 20
e-mail: poczta@muzeumhistoriikielc.pl
www.muzeumhistoriikielc.pl 

Muzeum narodowe w Kielcach
pałac Biskupów Krakowskich
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
tel. centrala 41 344 40 15
e-mail: poczta@mnki.pl 
www.mnki.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 6
25-025 Kielce
tel. 41 34 492 97 wew. 110
e-mail: poczta@mwk.com.pl
www.mwk.com.pl

Muzeum Zabawek i Zabawy
pl. Wolności 2, 25-367 Kielce
tel. 41 34 440 78 lub 41 34 337 00
e-mail: poczta@muzeumzabawek.eu
www.muzeumzabawek.eu
 
teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
ul. Duża 9, 25-304 Kielce
tel. 41 344 58 36 lub 41 368 02 93
e-mail: sekretariat@teatrkubus.pl
www.teatrkubus.pl
 
teatr im. Stefana Żeromskiego
ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
tel. centrala 41 344 60 48
e-mail: biuro@teatr-zeromskiego.com.pl
www.teatr-zeromskiego.com.pl
 
Wojewódzka Biblioteka publiczna
im. Witolda Gombrowicza
ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
tel. 41 344 70 74 lub 41 361 53 51
e-mail: sekretariat@wbp.kielce.pl
www.wbp.kielce.pl
 
Wojewódzki Dom Kultury 
im. józefa piłsudskiego
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
tel. centrala 41 365 51 00
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl
www.wdk-kielce.pl
 
Wzgórze Zamkowe
ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce
tel. 41 36 76 801
e-mail: sekretariat@zamkowa3.pl
www.zamkowa3.pl
 
Ośrodek Myśli 
patriotycznej i Obywatelskiej
tel. 41 36 76 801
www.ompio.pl
 
institute of Design Kielce
tel. 41 36 76 801 wew. 117
www.idkielce.pl
 
inne instytucje i urzędy:
 
Centrum Sportowo-rekreacyjne 
„Stadion”
Al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce
tel. 41 361 55 55
www.stadion.kielce.pl

Miejski Ośrodek Sportu 
i rekreacji w Kielcach
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
tel. 41 36 76 716 lub 41 36 76 796
e-mail: sekretariat@mosir.kielce.pl
www.mosir.kielce.pl

Dworzec pKp Kielce
pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce
Informacja telefoniczna:
tel. połączenie z komórki: 22 19436
www.rozklad-pkp.pl
 
Zarząd transportu Miejskiego
ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce
Punkt informacji dla pasażerów  
komunikacji miejskiej
tel. 41 361 49 38
Punkt informacji dla pasażerów 
komunikacji dalekobieżnej 
(Dworzec autobusowy)
tel. 41 366 15 00
e-mail: ztm@ztm.kielce.pl
www.ztm.kielce.pl
 
targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel. 41 365 12 22 lub 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl
www.targikielce.pl

Kielecki park technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel. 41 278 72 00
e-mail: biuro@technopark.kielce.pl
www.technopark.kielce.pl
 
Urząd Miasta Kielce
ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
Biuro Obsługi Interesanta:
tel. 41 36 76 009 lub 41 36 76 099
Bezpłatna infolinia:
tel. 800 166 726
www.um.kielce.pl
 
Świętokrzyski 
Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 18 00
www.kielce.uw.gov.pl
 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 15 30
www.sejmik.kielce.pl
 
Więcej informacji 
nt. bazy noclegowej, 
atrakcji turystycznych Kielc 
i regionu świętokrzyskiego w regionalnym 
Centrum informacji turystycznej
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

www.um.kielce.pl

Muzeum Wsi Kieleckiej w Dworku Laszczyków
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KIELCE
MIASTO GOSPODARZ

UEFA EURO U21 Polska 2017
 Miasto Gospodarz – Kielce

16-30 czerwca 2017 r.
Kielce są jednym z sześciu polskich miast, 
w których w dniach 16-30 czerwca  
2017 roku odbędą się Mistrzostwa  
Europy w Piłce Nożnej zawodników 
do lat 21. 

Polska będzie gospodarzem 
mistrzostw w tej formule po raz 
pierwszy w historii. Do nasze-
go kraju zjadą najlepsi zawod-
nicy młodego pokolenia z całe-
go kontynentu. Poza Kielcami 
rozgrywki piłkarskie odbędą się 
na stadionach w Bydgoszczy, Gdyni, 
Krakowie, Lublinie oraz Tychach – w każ-
dym z miast odbędą się po 3 spotkania, łącznie  
21 meczów. 

Reprezentacja biało-czerwonych, państwa-gospo-
darza, jest zwolniona z kwalifikacji; pozostałych 

11 drużyn narodowych zostanie wyłonio-
nych w roku 2016 w drodze eliminacji

Przygotowania do tej wielkiej spor-
towej imprezy są już w toku – miej-
skie stadiony (w Kielcach jest to 
Kolporter Arena na ponad 15,5 
tysiąca widzów) i boiska trenin-
gowe muszą sprostać wymogom 

UEFA, ale z pewnością zainwesto-
wane środki nie pójdą na marne: po 

mistrzostwach pozostanie nowoczesna 
infrastruktura sportowa, z której będą korzy-

stać mieszkańcy. 
Polska gola! 

Urząd Miasta Kielce
Wydział edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
tel.: (41) 36 76 677, faks: (41) 34-49-119
www.um.kielce.pl 


