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Lp. Wydarzenie Data* Opis 

1. Konkurs dla uczniów 
świętokrzyskich szkół 
podstawowych dot. 

twórczości Leonardo da 
Vinci 

Luty-Kwiecień – 
nadsyłanie prac 

 
31 maja – ogłoszenie 

wyników 

Konkurs adresowany jest do uczniów 
świętokrzyskich szkół podstawowych. 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie  pracy 
artystycznej dowolną techniką. Cele konkursu: 
promowanie twórczości wśród dzieci  
i młodzieży oraz popularyzacja wiedzy nt. 
Leonardo da Vinci, rozwijanie zainteresowań  
i kreatywności. Prace oceniane będą w dwóch 
kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII. 

2.  10 Urodziny RCNT 1 marca W tym dniu dla zwiedzających będą dostępne 
laboratoria Biobanku Świętokorzyskiego, 
którego pracownicy przygotują wyjątkowe 
naukowe doświadczenia. W Centrum Nauki 
będzie obowiązywać zniżka cen na bilety 
wstępu. Pracownicy CN zaprezentują 
bezpłatny, spektakularny pokaz naukowym z 
użyciem ciekłego azotu. Zwiedzający RCNT 
zapraszamy także w podróż do przeszłości - do 
miejsca, które przywołuje XVII-wieczną 
historię Polski. Razem  
z przewodnikiem będzie można zwiedzić 
zabytkowy Dworek Starostów Chęcińskich. 

3. Polska. Zobacz więcej -  
weekend za pół ceny 

15-17 marca W ramach wydarzenia, każdy odwiedzający 
Centrum Nauki otrzyma 50% zniżki na 
warsztaty oraz na pokazy naukowe. 
Dodatkowo, wszyscy którzy w tych dniach 
odwiedzą Centrum Nauki, będą mogli nabyć 
bilet ze zniżką 50%. 

4. Dzień Edukacji Ekologicznej 22 marca W tym dniu na gości Centrum Nauki czekają 
wyjątkowe EKOatrakcje w postaci 
ekologicznych warsztatów naukowych, 
konkursów z nagrodami oraz gier 
ekologicznych . 

5. Warsztaty dla 
Uniwersytetu Dziecięcego 

UJK oraz gości RCNT w 
ramach projektu RDI2Club 

 

23 marca W ramach zjazdu, przeprowadzone zostaną 
warsztaty edukacyjne, gry i zabawy 
podnoszące poziom świadomości ekologicznej 
oraz kształtujące postawy ekologiczne. 
Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość 
poszerzenia swojej wiedzy, m.in. z zakresu 
prawidłowej gospodarki odpadami, 
pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł 
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oraz działaniami na rzecz redukcji 
zanieczyszczeń tzw. niskiej emisji. Dowiedzą 
się także o szkodliwości palenia śmieci w 
piecach domowych i o tym, że czyste 
powietrze to zdrowy człowiek.  
 

6. Mały przedsiębiorca 
warsztaty dla dzieci 

29 marca Dla rozwoju postaw przedsiębiorczości u 
dzieci, bardzo ważne jest by od małego 
zaszczepić w nich przekonanie, że praca nie 
musi być przykrym obowiązkiem,  
a może wynikać z pasji i uzdolnień. Na 
warsztatach najmłodsi,  wymyślą nazwę swojej 
firmy, zaprojektują jej logotyp, przygotują 
cennik usług i zaproponują sposób 
promowania swoich produktów. Wspólnie 
stworzą prosty biznes plan, a więc określą, 
jakie koszty musi ponieść mały przedsiębiorca 
(zakup papieru, przyborów plastycznych), za 
jaką kwotę planuje sprzedawać swoje 
produkty i w jaki sposób chce dotrzeć do 
potencjalnych klientów (np. ogłoszenie na 
klatce schodowej i osiedlowym sklepiku) 
Warsztaty przeznaczone dla uczniów 
świętokrzyskich szkół podstawowych - klasy 
IV-VIII. 

7. Otwarcie sezonu 
turystycznego 

Ogólnopolski Turniej  
w Petanque 

27 kwietnia 
 

27-28 kwietnia 

Wydarzenie o charakterze edukacyjnym  
i rekreacyjnym, promujące aktywny tryb życia. 
W programie m.in. gry, konkursy  i zabawy dla 
najmłodszych. W ramach wydarzenia 
odbędzie się także turniej w Petanque. 
Petanque, to obecnie sport nieolimpijski, który 
jednak rozgrywany jest w ramach tak zwanych 
World Games. Gra jest dzielona na partie, 
które składają się z kilku rozgrywek. 

8. Dni Otwarte Funduszy 
Europejskich  

Maj Ogólnopolska akcja promująca projekty 

finansowane z Funduszy Europejskich. W tych 

dniach Centrum Nauki Leonardo da Vinci 

będzie udostępnione dla zwiedzający 

bezpłatnie lub ze zniżką. 

9. Piknik Naukowy  
w Warszawie 

11 maja Piknik Naukowy to największa edukacyjna 
impreza tego typu w Europie, która 
udowadnia, że nauka może być naprawdę 
pasjonująca. Piknik adresowany jest do osób, 
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które interesują się nauką i chcą zobaczyć ją 
z bliska. Temat tegorocznego pikniku, w 
którym weźmie udział Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci to: „My i maszyny”.  

10. Żywa lekcja historii 16 maja Niezwykła lekcja historii w Dworku Starostów 
Chęcińskich w Podzamczu - w miejscu,  
w którym przeszłość łączy się z 
teraźniejszością. Stare przysłowie mówi: „Jeśli 
Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – 
zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”. 
Jest to idealne odzwierciedlenie lekcji, jaką 
proponuje uczniom Regionalne Centrum 
Naukowo-Technologiczne – połączenie, które 
pozwala poznać historię w inny, ciekawy  i z 
pewnością bardziej realny sposób. 

11. Noc Muzeów 18 maja 
Ogólnopolskie wydarzenie kulturalne, 
polegające na udostępnianiu muzeów,  galerii  
i instytucji kultury, w wybranym dniu, w 
godzinach nocnych. W tym dniu będzie 
możliwość bezpłatnego zwiedzenia Centrum 
Nauki Leonardo da Vinci oraz wzięcia udziału 
w specjalnie przygotowanych bezpłatnych 
warsztatach. 

12. Pasjonaci  27 maja „Pasjonaci”, to wydarzenie skierowane do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
województwa świętokrzyskiego, szczególnie 
tych, którzy mają pasję, są aktywni i podoba 
im się pomysł założenia w przyszłości własnej 
firmy. 
Cele wydarzenia: 
• zainspirować młodzież do rozwijania swoich 
pasji i do aktywności w młodym wieku, 
• wzmocnić poczucie własnej wartości, 
• pokazać wzorce, osoby godne naśladowania, 
• przekazać informacje o istniejących 
programach i ofertach rozwojowych dla 
młodzieży. 
 Edycja: Przedsiębiorczość 

13. Dzień Dziecka 
Rozstrzygnięcie konkursu 
dot. twórczości Leonardo 

da Vinci 

31 maja Dzień Dziecka można spędzić na wiele 
sposobów. RCNT proponuje kreatywne 
warsztaty i pokazy naukowe. Dodatkowo, na 
dzieciaki czeka wiele atrakcji przygotowanych 
specjalnie dla nich na ten wyjątkowy dzień.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_sztuki
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14. Imieniny Króla Jana 
Królewskie Śniadanie na 

trawie 

23 czerwca Wydarzenie o tematyce historycznej, 
ukazujące kulturę i  sposób życia panujący w 
XVII wieku. Zaplanowano m.in. pokaz walk 
rycerskich, prezentację uzbrojenia, stoiska  
z pamiątkami oraz konkursy, gry i zabawy 
plebejskie. Wydarzenie, poza walorami 
historycznymi ma za zadanie promować 
aktywny i zdrowy tryb życia. Dodatkowo, 
uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział 
w konkursie na najpiękniejszy, własnoręcznie 
wykonany kosz piknikowy. 

15. Festiwal Naukowy E(x)plory 7 czerwca Festiwal Naukowy E(x)plory, to wielkie święto 
nauki i nowych technologii! To niezwykłe 
wydarzenie odbywające się w kilku miastach 
Polski, które udowadnia młodzieży, że nauka 
to fascynujący element naszego życia  
i doskonały pomysł na przyszłość! Bogaty w 
kreatywne warsztaty i inspirujące wykłady 
program Festiwalu to propozycja dla uczniów, 
naukowców, firm działających w obszarze 
nowych technologii, ale także dla wszystkich 
osób, które ciekawi otaczający nas świat. 
Fundacja Zaawansowanych Technologii 
organizuje pięć Festiwali Naukowych E(x)plory 
rocznie, w ramach Regionalnych Festiwali 
Naukowych E(x)plory oraz Gdynia E(x)plory 
Week, które towarzyszą eliminacjom Konkursu 
Naukowego E(x)plory dla Młodych 
Naukowców. Jeden z festiwali regionalnych 
odbywa się w Centrum Nauki Leonardo da 
Vinci w Podzamczu. 

16. Piknik Naukowy 8 czerwca Piknik Naukowy będzie przedłużeniem 
Festiwalu Naukowego E(x)plory. Na 
odwiedzających czekać będą naukowe 
atrakcje oraz warsztaty fizyczne, biologiczne, 
chemiczne, eksperymenty i wybuchowe 
doświadczenia. 

17. Dzień Edukacji Ekologicznej 14 czerwca Druga w 2019 r. odsłona wydarzenia  
o tematyce ekologicznej. Na gości Centrum 
Nauki czekają w tym dniu wyjątkowe 
EKOatrakcje w postaci ekologicznych 
warsztatów naukowych, konkursów  
z nagrodami oraz gier ekologicznych . 
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18. Dzień Seniora  
Śniadanie na trawie 

14 lipca Wydarzenie ma za zadanie kształtować 
społeczne postrzeganie osób starszych oraz 
podejmować wszelkie działania mające na celu 
zapewnienie im godnego życia. Do 
najważniejszych zadań należy więc walka z 
wykluczeniem osób w podeszłym wieku, 
ułatwienie dostępu do opieki medycznej,  
a także do pełnego życia kulturalnego  
i społecznego. Wydarzenie ma za zadanie 
promować także aktywny i zdrowy tryb życia. 
Dodatkowo, uczestnicy wydarzenia będą mogli 
wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy, 
własnoręcznie wykonany kosz piknikowy. 

19. Zlot Pasjonatów Fotografii 17-18 sierpnia Celem wydarzenia jest pokazanie walorów 
woj. świętokrzyskiego i sposobu ich 
wykorzystywania. Podczas eventu będzie 
można skorzystać z konsultacji w gronie osób 
pasjonujących się fotografią. 

20. Bieg charytatywny 
Śniadanie na trawie 

25 sierpnia Bieg charytatywny pn. „Biegnę, żeby pomóc 
Adasiowi” o charakterze happeningu. 
Wydarzenie ma za zadanie promować także 
aktywny i zdrowy tryb życia. Dodatkowo, 
uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział 
w konkursie na najpiękniejszy własnoręcznie, 
wykonany kosz piknikowy.   

21. 5 urodziny Centrum Nauki 7-8 września Podczas wydarzenia, na gości Centrum Nauki 
czekać będą wyjątkowe naukowe warsztaty  
i pokazy.  

22. Astro Piknik 7-8 września Wydarzenie popularyzuje naukę i technologię 
oraz upowszechnia wiedzę z dziedziny fizyki  
i astronomii. Kosmiczne atrakcje co roku 
cieszą się dużą popularnością. Kolejna, 
czwarta (już!) edycja Astro Pikniku i tym razem 
przyniesie wiele  naukowych doświadczeń. 

23. Dzień Otwarty Biobanku 
Świętokrzyskiego 

7-8 września W tym dniu dla zwiedzających będą dostępne 
laboratoria Biobanku Świętokorzyskiego, 
którego pracownicy przygotują wyjątkowe 
naukowe doświadczenia. 

24. Żywa lekcja historii  27 września Druga w 2019 r. odsłona wydarzenia dla 
uczniów świętokrzyskich szkół. Niezwykła 
lekcja historii w Dworku Starostów 
Chęcińskich w Podzamczu - w miejscu,  
w którym przeszłość łączy się  
z teraźniejszością. Eventy o tematyce 
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historycznej cieszą się dużą popularnością, 
dlatego Regionalne Centrum Naukowo 
Technologiczne wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom nauczycieli i uczniów.  

25. Dzień Edukacji Ekologicznej 27 września Trzecia w 2019 roku odsłona wydarzenia o 
tematyce ekologicznej. Na gości Centrum 
Nauki czekają w tym dniu wyjątkowe 
EKOatrakcje w postaci ekologicznych 
warsztatów naukowych, konkursów  
z nagrodami oraz gier ekologicznych . 

26. Pasjonaci zdrowia 14 października „Pasjonaci”, to wydarzenie skierowane do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
województwa świętokrzyskiego, szczególnie 
tych, którzy mają pasję, są aktywni i podoba 
im się pomysł założenia w przyszłości własnej 
firmy. 
Cele wydarzenia: 
• zainspirować młodzież do rozwijania swoich 
pasji i do aktywności w młodym wieku, 
• wzmocnić poczucie własnej wartości, 
• pokazać wzorce, osoby godne naśladowania, 
• przekazać informacje o istniejących 
programach i ofertach rozwojowych dla 
młodzieży. 
 Tematem przewodnim kolejnej – dziewiątej 
edycji Pasjonatów będzie  Zdrowie. 

27. Tydzień przedsiębiorczości Listopad Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 
organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 
krajach świata, w tym w Polsce. Organizacje, 
instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu 
przedsiębiorczości, organizują w tym okresie 
bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty  
i konkursy pomagające w zdobyciu wiedzy  
z zakresu zakładania i rozwijania własnej 
działalności gospodarczej, budowania sieci 
kontaktów, zakładania start-upów, 
negocjowania z pracodawcą czy budowania 
własnej marki. W ramach Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości RCNT przygotuje 
jedno spotkanie poświęcone w/w tematyce. 

28. Mikołajki w Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci 

 

6 grudnia Na gości Centrum Nauki czekać będą m.in. 
wyjątkowe świąteczne warsztaty, konkursy  
z nagrodami oraz spotkanie ze Św. Mikołajem. 

29. Dzień Edukacji Ekologicznej 13 grudnia Czwarta w 2019 r. odsłona wydarzenia 
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ekologicznego. Na gości Centrum Nauki 
czekają w tym dniu wyjątkowe EKOatrakcje w 
postaci ekologicznych warsztatów naukowych, 
konkursów z nagrodami oraz gier 
ekologicznych . 

30. Spotkania animacyjne dla 
przedsiębiorców 

Przewiduje się 
organizację jednego 
spotkania animacyjnego 
w każdym kwartale.  

Spotkania animacyjne dotyczyć będą założeń  
i zasad aplikowania do programów 
operacyjnych.  

 

 

* Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do 

zmiany terminu wydarzenia. Nowa data zostanie odpowiednio wcześniej opublikowana na stronach 

internetowych: www.cndavinci.pl, www.rcnt.pl oraz na profilach społecznościowych.  

 

 

http://www.cndavinci.pl/
http://www.rcnt.pl/

