
Program Święta Kielc 2022 

Piątek, 24 czerwca

Kieleckie Centrum Kultury

godz. 18 – wręczenie Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz 

upowszechniania i ochrony kultury, występ Kieleckiego Teatru Tańca - fragmenty ze spektaklu 

"Zobacz Jazz".  

Scena na Rynku 

godz. 19 – Koncert Jacka Kawalca z orkiestrą – największe przeboje Joe Cockcera. 

godz. 21 – pokaz filmowy – kino plenerowe.

Zalew Kielecki

„Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska 2022”.

Biała Noc w instytucjach Kultury

Od godz. 17 – DK Zameczek, OK Ziemowit, Kielecki Teatr Tańca, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr 

Lalki i Aktora ”Kubuś”, Dom Środowisk Twórczych, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii 

Kielc, Energetyczne Centrum Nauki KPT, Wzgórze Zamkowe, Centrum Geoedukacji, Ogród 

Botaniczny, Wojewódzki Dom Kultury. Pełny program na stronach internetowych placówek. 

Sobota, 25 czerwca 

godz. 12 – przemarsz "Barwnego Korowodu" artystów KTT ubranych w kostiumy ze spektakli sprzed 

pomnika Henryka Sienkiewicza na Rynek. 

Scena na Rynku

godz. 13 - Fragment choreografii z I Aktu spektaklu "Alicja w Krainie Czarów".

„Koncert Wolności i Solidarności”   

godz. 15-17 - „Dom Kultury „Białogon” i Przyjaciele” - występy dziecięcych i młodzieżowych solistów i

zespołów muzycznych.

godz. 17-18 - „Z Bronkiem do gwiazd” - koncert inaugurujący instalację w Kielcach „pomnika - 

ławeczki Bronisława Opałki”. 

godz. 18-19 - akcja - Największy Zespół Rockowy - wspólne wykonanie na płycie Rynku 5 

największych polskich rockowych hitów muzycznych przez początkujących i zaawansowanych 

muzyków. 

godz. 19-22 - koncert „Miłość, pokój i muzyka - rock dla wolności” - na scenie wystąpią zespoły: 

„Shapeles”, „Folya”, „Baby Rock i goście”.

Scena w Parku Miejskim

MDK – festyn rodzinny

godz. 12-18 - występ laureatów konkursów wokalnych oraz koncert orkiestry dętej. 

godz. 14 - koncert pt. „Dzieci-dzieciom” - wystąpią uczestnicy zajęć wokalnych, tanecznych i 

muzycznych z MDK: wokaliści ze Studiów Piosenki: „GA-GA”, „Blue Song”, „Sami”, „EWiTA”, 



„Marzenie”, „BOHO”, zespoły taneczne „Afera”, „Grafit”, „Vertigo”. W trakcie koncertu: wręczenie 

nagród laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego „Kielce - nasz wspólny dom. 

Kielecki Teatr Tańca

godz. 15-16 - występy dzieci i młodzieży ze Szkoły KTT. Zespoły Impuls I, Impuls II, Impuls III, Impuls 

IV, N1, N2, N3, Rewival 2, Rewival 3, Motion, Not 43, Fresh Stuff, Koliberki, Cookies, Tap Squad. 

Młodzi artyści zaprezentują choreografie konkursowe, z którymi występują na ogólnopolskich 

festiwalach, konkursach i turniejach tanecznych.

Energetyczne Centrum Nauki 

ok. godz. 16 - pokaz popularnonaukowy Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku 

Technologicznego pn. „W krainie niskich temperatur”.

Poza sceną 

godz. 12–16:30 - Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kielce otwarty dla dzieci i młodzieży. 

Konkurs wiedzy o Kielcach „Moje koło fortuny” z konkursami sprawnościowymi. Kącik malucha - gry i 

zabawy, warsztaty plastyczne, sprawdzone zabawy z dziećmi. Plener malarski dla dzieci i młodzieży w 

okolicach „Plotkarki”. 

Na placu wokół sceny i na pobliskich alejkach stoiska wystawiennicze – Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 

Kielecki Park Technologiczny – Energetyczne Centrum nauki. 

Scena Plac Artystów

godz. 15 - występ Kapeli Podwórkowej Scyzory z WDK.

godz. 16 - przemarsz Barwnego Korowodu Artystów i Twórców Ludowych z całej Polski ulicą 

Sienkiewicza. W korowodzie wezmą udział artyści Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor

- u źródeł kultury” - zwycięzcy konkursów przeprowadzonych przez Rozgłośnie Regionalne Polskiego 

Radia.

godz. 16.30-18 - koncert „Jawor - u źródeł kultury”, wręczenie nagród laureatom świętokrzyskiej 

edycji tegorocznego konkursu.

godz. 19-22 - potańcówka ludowa z Kapelą „Ciekoty”.

Scena przy Domu św. Jana Pawła II

godz. 16-20 - koncert i piknik muzyczny na łonie natury „Naturalnie w Pietraszkach”. Wystąpią: zespół 

dziecięcy z Ukrainy,  Duet TanDemy z Ukrainy, Олена Толстоногова - finalistka The Voice of Ukraine 

oraz  Zespół Casamento z Kielc. W trakcie pikniku: warsztaty kulinarne „Max gotuje z natury” oraz 

warsztaty rękodzieła - tworzenie tabliczek florenckich, poczęstunek, aukcja charytatywna na zakup 

żywności i środków czystości dla osób pozostających w Ukrainie. 

Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej w Kielcach

godz. 18-20 - impreza sportowa: spotkanie po latach - mecz gwiazd Miteks Kielce/Cersanit NOMI - 

AZS UJK Kielce. 



Niedziela, 26 czerwca

Scena na Rynku

Dom Kultury Zameczek

godz. 14-14.15 - „Kielce w piosence” - prezentacja laureatów konkursu zorganizowanego pod 

patronatem Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty. 

godz. 14.15-14.20 - utwór pt. „Letni kawałek z Kielc” w wykonaniu grupy „Pałucki”.

godz. 14.20-14.50 - zespół „DobroBand”. 

godz. 14.50-15 - „Roztańczony Zameczek” - prezentacje uczestników Zameczkowej Szkoły Tańca.  

godz. 15-15.30 - wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki.

godz. 15.30-15.35 - prezentacja DK „Zameczek”.

godz. 15.35-16.05 - Zameczkowa Scena Młodych - zespół „Michałek”.

godz. 16.05-16.35 - wokaliści  Zameczkowego Studia Piosenki. 

godz. 16.35-16.40 - „Artystyczne lato z Zameczkiem” - oferta.

godz. 16.40-17.10 - zespół „Solowej” - goście z Ukrainy.  

godz. 17.10-17.20 - „Roztańczony Zameczek” - breakdance - grupa „Broken Glass”.

godz. 17.20-18 - wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki. 

godz. 18-18.40 - zespół „Wes Gałczyński& Power Train”. 

godz. 18.40-19.10 - wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki. 

godz. 19.10-19.20 - „Czy znasz swoje miasto” - konkursy wiedzy o Kielcach (Radio Rekord FM).

godz. 19.20-20 - zespół „HOOK”.  

godz. 20-21 - „Czy znasz swoje miasto” - konkursy wiedzy o Kielcach (Radio Rekord FM).

godz. 21-22 - gwiazda wieczoru - zespół „Łzy”.

Zespoły Wolnej Strefy i zespół ANKH

godz. 12.40-13 - muzyczny korowód spod Dworca PKP do Parku Miejskiego - wszystkie Kluby WS.

Scena w Parku Miejskim

godz. 13-13.05 - przywitanie WS.

godz. 13.05-13.15 - występ wokalny - OHP.

godz. 13.15-13.30 - skecze - OHP.

godz. 13.30-13.45 - występ wokalny seniorek - WS Orla.

godz. 13.45-13.50 - występ instrumentalny (skrzypce) - WS Orla.



godz. 13.50-13.55 - występ wokalny - WS Zagnańsk.

godz. 13.55-14.10 - występ wokalny - WS Senior Hoża.

godz. 14.10-14.25 - występ wokalny - WS Barwinek.

godz. 14.25-14.35 - gimnastyka dla seniora - WS Senior Hoża.

godz. 14.35-14.55 - występ wokalny - WS JNJ. 

godz. 14.55-15.15 - występy wokalne seniorów - WS Senior JNJ.

godz. 15.15-15.35 - występy instrumentalne (gitara) „Marysia Band” - WS Naruszewicza.

godz. 15.33-16 - zespół seniorek „Ustąp Babci Miejsca” - WS Naruszewicz.

godz. 16-16.05 - tańce - grupa „Costa” - WS Kostomłoty.

godz. 16.05-16.20 - zespół „Patryk Band” - WS Grzymałków/WS Naruszewicza.

godz. 16.20-16.25 - występ wokalny - WS Grzymałków.

godz. 16.25-16.45 - przedstawienie teatralne „Mogło być gorzej” - WS Grzymałków.

godz. 16.45-16.50 - występ wokalny -WS Kostomłoty.

godz. 16.50-16.55 - skecz - WS Kostomłoty.

godz. 16.55-17.45 - zespół „Wonder noise” - WS Naruszewicza. 

godz. 17.45-19 - gwiazda wieczoru - zespół ANKH.

Przed sceną, godz. 13-19: wywiady do Radia Wolna Strefa, taniec integracyjny, „retro pamiątki” o 

Kielcach - samodzielne wykonanie, puszczanie baniek mydlanych, gry plenerowe, malowanie twarzy, 

malowanie na dużej tkaninie lnianej lub na folii, ozdabianie farbami medalionów, „eko moda” - 

zajęcia z recyklingu, plecenie wianków z żywych kwiatów, zaplatanie warkoczyków, wystawa prac 

plastycznych, malowanie obrazu, gimnastyka. 

Scena Plac Artystów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

godz. 14-14.20 - pokazy akrobatyczne zawodniczek TS Piramida Kielce.

godz. 14.20-14.40 - pokazy sztuki walki karate kyokushin w wykonaniu Klubu Karate Kyokushin 

Chikara.

godz. 14.40-14.50 - zumba w towarzystwie zawodniczek Suzuki Korona Handball.

godz. 14.50-15.20 - pokazy umiejętności siłowych w zakresie trójboju siłowego i kulturystyki 

zawodników Klubu Sportowego Tęcza-Społem.

godz. 15.20-15.40 - pokazy umiejętności sportowych zawodniczek KS Kuzushi Judo Kielce.

godz. 15.40-16 - pokazy sportów walki w wykonaniu sekcji sportów walki KLINCZ.

godz. 16-16.20 - pokazy taneczne w wykonaniu Klubu Tańca JUMP.

godz. 16.20-16.40 - prezentacja KS Vive Kielce wraz z zaproszeniem do wspólnej rodzinnej zabawy z 

Dzikiem Kiełkiem.



godz. 16.40-17 - pokazy kickboxingu, boksu i MMA w wykonaniu Klubu KS Kickboxing Kielce.

godz. 17-17.30 - Gimnastycy.pl - prezentacja rozgrzewki gimnastycznej, pokazy umiejętności 

akrobatycznych, pokazy gimnastyki przyrządowej.

godz. 17.30-17.40 - latino w towarzystwie zawodniczek Suzuki Handball Kielce.

godz. 17.40-18 - konkursy i zabawy z nagrodami dla publiczności prowadzone przez klub Korona 

Kielce.

godz. 18-18.20 - pokazy karate w wykonaniu zawodników Kieleckiego Klubu Sportowego Karate. 

godz. 18.20-18.40 - Gimnastycy.pl - pokazy umiejętności akrobatycznych.

godz. 18.40-19 - taneczne zakończenie Święta Kielc w wykonaniu kieleckich instruktorów z udziałem 

publiczności.

Scena Letnia Kieleckie Centrum Kultury

godz. 21 – pokaz filmowy – kino plenerowe 


