CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH W 2017 ROKU
SPOTKANIE Z KOLEKCJONEREM
Druga niedziela miesiąca, godz. 12.00. Spotkania będą się odbywać co drugi miesiąc.
12 marca - Jerzy Osiecki i Stanisław Wyrzycki.
9 kwietnia - Jolanta i Marek Michniewscy
11 czerwca - Jan Lesiak
10 września - Łukasz Jasiński
8 października - Krzysztof Lorek
SPOTKANIE Z KUSTOSZEM
Wybrane środy o godz. 17.00
22 lutego - Obrazy Ottona Grynkiewicza, prowadzi Iwona Grabczak
15 marca - Militaria w zbiorach Muzeum Historii Kielc. Cz. 1. Broń i uzbrojenie (broń palna, broń biała),
prowadzi Konrad Otwinowski
5 kwietnia - Józef Piłsudski na pomnikach w dwudziestoleciu międzywojennym, prowadzi Bartłomiej Tambor
26 kwietnia - Były takie Kielce. Fotografia, prowadzi Leszek Dziedzic
10 maja - Jadwiga Trzcińska - listy, prowadzi Iwona Grabczak
21 czerwca - Materiały związane z SOLIDARNOŚCIĄ, prowadzi Iwona Grabczak
12 lipca - W sepii i kolorze - widoki Kielc i okolic w kolekcji dawnych pocztówek w zbiorach Muzeum
Historii Kielc. Miejsca, ludzie, ciekawostki, prowadzi Marcin Kolasa
9 sierpnia - Spędzanie czasu wolnego przez kielczan w okresie międzywojennym, prowadzi Bartłomiej
Tambor
13 września - Rada Miejska Kielc 1919-1934 bilans sukcesów i porażek+pokaz fotografii, prowadzi Paweł
Wolańczyk
11 października - Rada Miejska Kielc 1934-1939 bilans sukcesow i porażek+pokaz fotografii, prowadzi
Pawel Wolańczyk
Program spotkań z Uniwersytetem III Wieku „PONAD CZASEM”
Spacery pod hasłem „Czy to miejsce naprawdę znamy”, odbywać się będą o godzinie 14, prow. K. Myśliński
7 listopada - Park Miejski – zbiórka przy bramie parku ul. Jana Pawła II (w razie deszczu: zwiedzanie wystawy „Rodziny kieleckie. Olędzcy”)
5 grudnia - Kościół NMP przy ul. Urzędniczej (w razie deszczu: pokaz ilustracji z nowej książki „Kielce
jakich nie ma”), zbiórka: McDonald’s przy ul. Żytniej
---kontynuacja w 2017 roku--9 stycznia - Ulica Sienkiewicza: od wojewody do burmistrza, zbiórka pod pomnikiem Sienkiewicza
(w razie mrozu: pokaz fotografii Stanisława Lipki)
6 lutego - warunkowo - Stary teatr w Kielcach, zbiórka przy teatrze lub w muzeum (w razie mrozu lub
innych przeciwności )
6 marca - Kina, kawiarnie, restauracje, hotele, zbiórka na Rynku (w razie deszczu: spotkanie w muzeum pamiętniki )
10 kwietnia - Białogon „modlitwa i pracą” – zbiórka przez Zakładami w Białogonie (w razie deszczu: pokaz
ilustracji z dawnym wyposażeniem zakładów białogońskich i o dawnym kieleckim przemyśle)
8 maja - Zakład ślusarski Stawińskich przy ul. Warszawskiej – zbiórka na Rynku
5 czerwca - Silnica od źródeł – zbiórka na Piaskach, przystanek MPK przy cmentarzu na Piaskach

