OFERTA EDUKACYJNA Z 2016 ROKU:
SPACER MUZEALNY - W NIEDZIELE O GODZINIE 11.00
17 kwietnia, Krzysztof Myśliński, "Miasto prawne"
Prawo w mieście, to ni tylko sądownictwo i orzekanie, a co za tym idzie, także miejsca, sposoby i
narzędzia wykonywania kar. Równie ważne, mało znane a warte uwagi, są prawne formy organizacji
miasta, np. prawa miejskie zgodnie z którymi miasta powstają. A te są rozmaite.
15 maja, Krzysztof Myśliński, "Miasto peryferyjne"
Tylko malutkie miasta można objąć jednym rzutem oka. Im większe, tym rozleglejszy otacza je
wieniec przedmieść, ciągów zabudowy przy drogach dojazdowych, osad i enklaw na obrzeżach. I
osiedli: przyfabrycznych, kolejowych. Herby, Pakosz, Wietrznia…
Leszek Dziedzic, "Wokół Żeromskiego. Kielce Biruty i Stefana"
Spacer po śladach Stefana Żeromskiego ma przybliżyć mieszkańcom Kielc obraz miasta z czasów
młodości pisarza. Jednocześnie ma przypomnieć młodzieńczą fascynację pisarza – postać Biruty, na
tle obyczajowości i stosunków narodowościowych epoki.
17 lipca, Leszek Dziedzic, "Po śladach kieleckich protestantów"
Spacer ma przypomnieć i uzmysłowić współczesnym kielczanom wielokulturowe tradycje miasta.
Ożywić postacie z przeszłości miasta, a poprzez postacie przedstawić rolę i znaczenie społeczności
protestanckiej w historii miasta. W trakcie spaceru uczestnicy poznają obiekty związane z
protestanckim wątkiem dziejów miasta.
21 sierpnia, Iwona Grabczak, "Śladami dawnych szkół"
Podczas spaceru odszukamy w mieście siedziby dawnych szkół m.in. Gimnazjum im. Stanisława
Kostki, Gimnazjum Św. Królowej Jadwigi. Gdzie odbywały się bale i spotkania towarzyskie uczniów
Gimnazjum im. Mikołaja Reja czy uczniów Kieleckiej Szkoły Handlowej, jakie sekrety kryje siedziba
Kinżanek. Spacerowi będzie towarzyszyć historia szkół kieleckich z przełomu XIX i XX wieku.
wrzesień, Leszek Dziedzic, "Szlakiem kieleckich rogatek"
Podczas spaceru uczestnicy zapoznają się z historią kieleckich rogatek i ich umiejscowieniem w
przestrzeni miasta. Poznają ich funkcje urzędowe, społeczne i rolę spełnianą w życiu codziennym
miasta. Spacer zweryfikuje również legendę kieleckich rogatek i bram miejskich.
16 października, Iwona Grabczak, "Kieleckie legendy – znane i nieznane"
Jakie miejsca związane były z początkami miasta? Podczas spaceru odszukamy miejsce gdzie
mieszkali pierwsi osadnicy. Dlaczego okolica, w której mieszkamy, jest zaprzyjaźniona z dzikiem i jego
kłami. W czym tkwi siła Silnicy? Historie prawdziwe czy legendy tłumaczą tajemnice Wzgórza
Zamkowego? Odpowiedzi poszukamy.
SPOTKANIA Z KUSTOSZEM - W ŚRODY O GODZINIE 17.00
24 lutego, Konrad Otwinowski
„Ludwikówka” – ostatnia polska szabla bojowa
Spotkanie będzie poświęcone produkowanej przed wybuchem II wojny światowej w kieleckiej Hucie
„Ludwików” szabli wz.34. Omówiona zostanie historia powstania szabli, jej budowa i parametry
bojowo-techniczne oraz fakty i mity narosłe wokół tej szabli postrzeganej jako jeden z symboli walk
we wrześniu 1939 r.
23 marca, Bartłomiej Tambor
Nie tylko ludwikówka – produkcja zakładów SHL w zbiorach MHKi

Na spotkaniu będzie można obejrzeć wyroby zakładów SHL: garnki emaliowane, manierki, hełm,
talerz dla marynarki wojennej, kuchenki „Domogaz”, itp.. Ponadto zaprezentowane zostaną foldery
reklamowe zakładów, dotyczące min. schronów przeciwlotniczych. Prowadzący przybliży specyfikę
produkcji Zakładów oraz przyczyny jej zmian. Całość uzupełniona zostanie pokazem zdjęć.
27 kwietnia, Konrad Otwinowski
Pamiątki po żołnierzach jeńcach obozów niemieckich w zbiorach MHKi
Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną zachowanych w zbiorach naszego Muzeum
eksponatów dokumentujących powrześniową codzienność żołnierzy Wojska Polskiego za drutami
Stalagów i Oflagów. Wiele z prezentowanych przedmiotów, jak nieśmiertelniki, korespondencja czy
fotografie jest związanych z żołnierzami kieleckiego garnizonu.
25 maja, Jan Główka
O Kielcach na koniec sezonu
22 czerwca, Bartłomiej Tambor
Sztandary w zbiorach MHKi
Na spotkaniu będzie można obejrzeć sztandary znajdujące się w Muzeum Historii Kielc. Prowadzący
przybliży historię organizacji, do których sztandary należały, oraz okoliczności ich ufundowania.
Całość uzupełniona zostanie pokazem archiwalnych zdjęć uroczystości, podczas których powyższe
sztandary były wykorzystywane.
27 lipca, Marcin Kolasa
Henryk Czarnecki, malarz, konserwator, pedagog, społecznik, poeta. Pamiątki po rodzinie
Czarneckich w zbiorach Muzeum Historii Kielc
W 2015 r. Muzeum Historii Kielc otrzymało w darze zbiór dokumentów, fotografii i rysunków
związanych z osobą kieleckiego malarza, konserwatora, pedagoga, społecznika i poety Henryka
Czarneckiego (1889-1972). W czasie spotkania przybliżona zostanie jego biografia oraz
zaprezentowane będą m.in. najciekawsze rysunki artysty oraz unikalne fotografie przedwojennych
Kielc.
21 września, Konrad Otwinowski
Zapomniany wielki kielczanin Bolesław Markowski (1862-1936)
19 października, Paweł Wolańczyk
Józef Piłsudski w karykaturze.
Grafiki Marszałka w przedwojennych pismach satyrycznych.
16 listopada, Marcin Kolasa
Kielce i kielczanie na fotografiach ze zbiorów Muzeum Historii Kielc (prezentacja ostatnich
nabytków)
21 grudnia, Paweł Wolańczyk
„Bateria szósta składa serdeczne życzenia świąteczne”… czyli pamiątki związane z okresem
świąteczno-noworocznym w zbiorach MHKi
W czasie spotkania zaprezentujemy między innymi przedwojenne telegramy i pocztówki z
życzeniami, kartki świąteczne kieleckiej Solidarności oraz fotografie kieleckich żołnierzy przy
wigilijnym stole. Będzie się można także dowiedzieć, jakie tematy poruszano w satyrycznej szopce
kieleckiej na początku 1928 r.
PROGRAM EDUKACYJNY DO WYSTAWY "WIZERUNEK MIASTA"

SPOTKANIA PROWADZONE PRZEZ KRZYSZTOFA MYŚLIŃSKIEGO
W NIEDZIELE O GODZINIE 12.00
Cykl spotkań związanych z wystawą „Wizerunek miasta”, prezentujących różne sposoby widzenia i
zapisywania tkanki miejskiej, jej zmienności, powolnego zanikania i nagłych rozległych zmian.
Poszczególne tematy w z wystawy będą prezentowane nie tylko na samej ekspozycji, ale uzupełnione
np. dodatkowymi fotografiami albo w formie spacerów i objazdów.


21 lutego, "Miasto zaginione – o Kielcach minionych, zburzonych, przekształconych"



13 marca, "Miasto opisane / Miasto w budowie"



17 kwietnia, "Miasto prawne – dawne instytucje, zabytki i tradycje prawne w Kielcach"
(spacer)



15 maja, "Miasto peryferyjne" (objazd)



19 czerwca, "Miasto modernistyczne - śladami nowej architektury", cz. 1 (spacer)



18 września Europejskie Dni Dziedzictwa – "Gdzie duch spotyka z przestrzenią (Architektura
modernistyczna cz. 2)" (spacer)

OTWARTE SPOTKANIA DYSKUSYJNE W MUZEUM HISTORII KIELC
W CZWARTKI O GODZINIE 18.00
Zespół czterech otwartych spotkań łączących dyskusję na określone aspekty życia miasta i jego
materii, połączone także z elementami „historii praktycznej”: warsztatami, prezentacjami itp. Okazja
do spojrzenia jego historię, teraźniejszości i perspektywy wybranego, za każdym razem innego,
punktu widzenia. Plus zaproszeni goście.


kwiecień, "Kielce – miasto wojska", prow. Adam Rzadkowski



czerwiec, "Kielce – nowoczesność", jednocześnie warsztatymakieciarskie prow. Piotr
Suliga



wrzesień, "Kielce - miasto kultury", prow. K. Mysliński



listopad, "Kielce - przyszłość", prow. K. Myśliński

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
W czasie trwania wystawy proponujemy też dwa rodzaje zajęć praktycznych dla młodszej młodzieży
szkolnej: PAPIEROWE MIASTO I MURALE.
Już realizujemy cykl warsztatów graficznych (linorytniczych) dla młodzieży z I LO w Kielcach pod
tytułem „Wizerunek miasta”, a zakończeniem ich będzie wystawa prac w naszym muzeum.
Zainteresowanych nauczycieli plastyki i młodzież zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu.
W sprawie wszystkich zajęć warsztatowych prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy:
41 340 55 27, grabczak@muzeumhistoriikielc.pl, maron@muzeumhistoriikielc.pl
MIASTO W MUZEUM – MUZEUM W MIEŚCIE

Wystawa jest też dostępna w wersji mobilnej. W formie ekspozycji fragmentów (wątków) wystawy
w przestrzeni miasta oraz oferta ich pokazywania, spotkań o mieście w klubach, szkołach itp.
Informacje tel. 340 55 26 lub myslinski@muzeumhistoriikielc.pl

MUZEUM NOCĄ - SOBOTNIE SPOTKANIA RODZINNE RAZ NA KWARTAŁ W GODZINACH
WIECZORNYCH I NOCNYCH


Wieczór przy wystawie "Wizerunek miasta"
2 kwietnia 2016, g. 18-21
W trakcie wieczoru przewidziane jest autorskie oprowadzenie po wystawie i prezentacja
niewykorzystanych przy wystawie materiałów fotograficznych i filmowych. Ponadto pokaz
fotografii „kronikarskiej” miasta z lat 2000-2010, autorstwa Stanisława Krześniaka i Tomasza
Krzysztofika. Dla dzieci przewidziana bawialnia tematyczna pt. „Budujemy Kielce z
wyobraźni” i gra planszowa „Skokami po Kielcach”.



„Noc przy kartach – od Piotrusia do preferansa”
24 września g. 19-22
Noc dla tych, którzy w sobotni wieczór potrafią wyzwolić się od komputera lub telewizji zapraszamy koneserów gier karcianych. Oferujemy miłą atmosferę, zaciszne miejsca do gry i
opiekę nad dziećmi przy stoliku z grami karcianymi dla dzieci. Zapraszamy m.in. na tysiąca i
naukę gry w preferansa. Mile widziani doświadczeni gracze z pasją
pedagogiczną.Zapewniamy napoje niewyskokowe.

