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KALENDARIUM 2001

STYCZEŃ
19.01. W pałacu biskupów krakowskich 

uroczyste otwarcie Apartamentu Bisku
piego, po wielu latach prac konserwa
torskich zakończono restaurację XVII
- wiecznych wnętrz: Drugiego Pokoju Bi
skupiego, Trzeciego Pokoju Biskupiego 
oraz Alkierza w wieży; poświęcenia do
konał biskup kielecki Kazimierz Ry- 
czan.

LUTY
27.02. Otwarcie wystawy czasowej Piotr 

Michałowski (1800-1855) -  w dwusetną 
rocznicę urodzin artysty. Prezentacja 
wystawy monograficznej przygotowanej 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie, 
obejmowała wybór najważniejszych 
dzieł malarskich: portretów, scen bata
listycznych, portretów konnych. Ogó
łem zgromadzono 141 eksponatów po
chodzących z Muzeów Narodowych 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu, 
z Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz 
z kolekcji prywatnych, w tym: Wojcie
cha Fibaka. Komisarz wystawy ze stro
ny Muzeum Narodowego w Kielcach -  
Elżbieta Jeżewska; sponsor -  firma PIA 
PIASECKI z Kielc.

MARZEC
4.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, prezentacja wystawy Piotra 
Michałowskiego przez jej komisarza 
Annę Zeńczak z Muzeum Narodowego 
w Krakowie i Elżbietę Jeżewską z Mu
zeum Narodowego w Kielcach.

11.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Obrazy pory południa.

15.03. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku otwarcie wystawy czaso
wej Krzyżacy Forda -  polski film stule
cia, ze zbiorów Muzeum Kinematogra
fii Łódzkiego Centrum Filmowego. 
Wsparcie finansowe: Świętokrzyska 
Agencja Rozwoju Regionu S.A.

18.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum ”, wykład Mariana Gucwy pt. 
Sztuka romantyzmu.

18.03. Recital fortepianowy Ewy Pobłockiej 
zorganizowany przez Świętokrzyskie 
Towarzystwo Muzyczne i Urząd Miasta 
w Kielcach, prowadzenie koncertu An
drzej Domin, w programie utwory J. S. 
Bacha i F. Chopina.

21.03. W sali kinowej muzeum wykład Ma
riana Gucwy o sztuce starożytnej, za
kończony prezentacją pokazu audiowi
zualnego o sztuce greckiej

22.03. Uroczystość wręczenia certyfikatu 
jakości ISO 9001 kieleckiej firmie 
PPU.H. „Maxtel” Sp. z o.o., połączona 
z bankietem.

25.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Danuty Krawczyk pt. 
Siostry Boznańskie -  Olga i Izabela.

28.03. W sali kinowej muzeum wykład 
Mariana Gucwy o sztuce średniowiecz
nej, zakończony projekcją dwóch poka
zów audiowizualnych: romanizm, go
tyk.

KWIECIEŃ
1.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, Elżbieta Jeżewska i Alina Celi-
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chowska wygłosiły wykład na temat 
malowideł Tomasza Dolabelli w pałacu 
biskupów krakowskich.

8.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Janiny Skotnickiej pt. 
Wielkanoc w sztuce ludowej.

18.04. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, wystąpili: Katarzyna Trylnik -  so
pran, Ludmiła Worobec-Witek -  skrzyp
ce, Artur Jaroń -  fortepian, prowadze
nie -  Aneta Oborny. Program obejmo
wał utwory wokalne: F. Schuberta, 
R. Schumanna, F. Mendelssohna-Bar- 
tholdego, F. Chopina, S. Moniuszki oraz 
utwory instrumentalne: F. Chopina,
I. J. Paderewskiego; sponsor -  Bank Go
spodarki Żywnościowej SA. Oddział 
w Kielcach.

22.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Marian Gucwa wygłosił wykład 
pt. Wokół pałacu, połączony ze zwiedza
niem dziedzińca i ogrodu.

24.04. W sali kinowej muzeum wykład 
Mariana Gucwy pt. Renesansowa Flo
rencja, zakończony projekcją dwóch po
kazów audiowizualnych: renesans, ma- 
nieryzm.

25.04. Uroczystość z okazji wydania jubi
leuszowego 20. tomu „Rocznika Mu
zeum Narodowego w Kielcach”. Było to 
spotkanie autorów, recenzentów, redak
torów z czytelnikami i przyjaciółmi 
muzeum. Program obejmował: ocenę 
naukową wydanych tomów „Rocznika” 
-  prof, dr hab. Adam Massalski oraz 
charakterystykę tego wydawnictwa -  
Marzena Maćkowska. Druk tomu sfi
nansował Bank Gospodarki Żywnościo
wej SA. Oddział w Kielcach.

MAJ
5.05. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 

w Oblęgorku koncert z cyklu „Wieczo
ry u Pana Henryka” z okazji 155. rocz
nicy urodzin pisarza. Wystąpiła francu
ska pianistka -  Marie Claude-Werchow- 
ska z programem obejmującym mazur
ki polonezy: M. K. Ogińskiego, J. Elsne
ra, M. Szymanowskiej, T. Nideckiego,
I. F. Dobrzyńskiego, K. Załuskiego.

13.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Paweł Król wygłosił wspomnie
nie o geologu Janie Czarnockim.

15.05. W sali kinowej muzeum wykład 
Mariana Gucwy pt. Barokowy Rzym, 
zakończony projekcją dwóch pokazów 
audiowizualnych: barok, rokoko.

17.05. Spotkanie z nauczycielami muzyki, 
plastyki i języka polskiego oraz meto
dykami tych przedmiotów, wykład Da
nuty Krawczyk pt. Integracja sztuk: 
muzyki i plastyki.

18.05. Uroczyste spotkanie z okazji Między
narodowego Dnia Muzeów zorganizo
wane pod patronatem Marszałka Woje
wództwa Świętokrzyskiego z udziałem 
Stanisława Żurowskiego, podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie
dzictwa Narodowego.

18.05. Wystawa Ornamenta ecclesiae. Sztu
ka sakralna diecezji kieleckiej otrzyma
ła I nagrodę w konkursie zorganizowa
nym przez M inisterstw o Kultury  
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na 
Wydarzenie Muzealne Roku w katego
rii wystaw sztuki -  Sybilla 2000.

20.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. Od 
gładkiej powierzchni do faktury obrazu.

22.05. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, wystąpili: Magdalena Idzik -  mez
zosopran, Artur Jaroń -  fortepian, pro
wadzenie -  Aneta Oborny. Koncert po
przedzony był wykładem prof, dr hab. 
Teresy Grzybkowskiej na temat obrazu 
Dawid z Głową Goliata G. Billiverta; 
sponsor -  Bank Gospodarki Żywnościo
wej S.A. Oddział w Kielcach.

24.5. Otwarcie wystawy monograficznej 
Henryka Czarneckiego (1889-1972), 
malarza, absolwenta krakowskiej ASP, 
założyciela i pierwszego dyrektora szkół 
plastycznych w Kielcach. Zaprezento
wano obrazy pochodzące ze zbiorów róż
nych muzeów, osób prywatnych i rodzi
ny artysty, ogółem 124 eksponaty. Ko
misarz wystawy: Iwona Rajkowska; 
sponsor wystawy: firma „B itrex” 
z Kielc. Równocześnie udostępniono 
zwiedzającym inną wystawę czasową 
Józef Czapski - 1 8  obrazów z kolekcji 
rodziny Popiel de Boisgelin, pokaz ko
lekcji zdeponowanej w Muzeum przez 
właścicieli z Francji. Komisarz wysta
wy: Elżbieta Jeżewska. Obydwu wysta
wom towarzyszyły katalogi, które przy
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gotowały Iwona Rajkowska i Elżbieta 
Jeżewska, a zredagowały Elżbieta Po- 
stoła i Marzena Maćkowska.

24.05. Uroczyste spotkanie zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Historyków Sztu
ki dla uczestników VI Seminarium  
Dwór polski -  zjawisko historyczne, wrę
czenie dyplomów Honorowego Członka 
Stowarzyszenia przyznanych przez 
Walny Zjazd. Imprezie towarzyszył kon
cert muzyki salonowej w wykonaniu 
zespołu „Animato”.

27.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Iwona Rajkowska zaprezento
wała monograficzną wystawę malar
stwa Henryka Czarneckiego.

28.05. Uroczyste spotkanie zorganizowane 
przez Towarzystwo Usług i Reasekura
cji „Warta” S.A. Oddział w Kielcach.

29.05. Uroczyste zakończenie szóstej edy
cji konkursu „Kielce przez stulecia” 
połączone z wręczeniem nagród uczest
nikom, zorganizowane wspólnie z Urzę
dem Miejskim w Kielcach.

30.05. W pałacu odbyło się wyjazdowe po
siedzenie Sejmowej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu pod przewodnic
twem posła Andrzeja Urbańczyka, za
kończone konferencją prasową.

30.05. Bankiet wydany na cześć Massimo 
Pucciniego, światowej sławy tenora -  
potomka kompozytora Giacomo Pucci
niego z okazji jego koncertu w kielec
kiej katedrze oraz uczestników Targów 
SACROEXPO, zorganizowany przez 
Centrum Targowe Kielce.

31.05. Wręczenie certyfikatu jakości ISO 
9001 fabryce David S. Smith Packaging.

CZERWIEC
3.06. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum ”, wykład Elżbiety Jeżewskiej 
o malarstwie Józefa Czapskiego na wy
stawie obrazów artysty.

10.06. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go pt. Materiały w meblarstwie baroko
wym.

21.06. Koncert popisowy uczniów Państwo
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Ludomira Różyckiego w Kielcach.

21.06. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku otwarcie wystawy czaso

wej pt. Filmowe „Quo vadis” prezentu
jącej fotosy, stroje i rekwizyty, z udzia
łem reżysera Jerzego Kawalerowicza.

LIPIEC
6.07. Koncert ukraińskiego, chłopięcego 

chóru muzycznego „Dudaryk” pod ba
tutą Mykoły Kacała, w programie mu
zyka cerkiewna.

SIERPIEŃ
12.08. Zakończenie XXXVI Marszu Szla

kiem I Kompanii Kadrowej, apel pole
głych i złożenie kwiatów pod płytą upa
miętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego 
w pałacu w 1914 r.

25.08. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbył się koncert w ra
mach V Zamkowych Spotkań z Muzy
ką, wystąpił kwartet „Radomiensis” 
w składzie: Anna Borowska -  skrzypce, 
Bogdan Krysa -  skrzypce, Stanisław  
Bawor -  altówka, Jacek Hodur -  wio
lonczela, program obejmował następu
jące tematy muzyczne: w krainie walca 
i czardasza, miniatury muzyczne, mu
zyka rosyjska -  Borodin, najpopularniej
sze melodie żydowskie.

26.08. Impreza w ramach „Weekendu z kul
turą” zorganizowanego dla mieszkań
ców Kielc; wykład Mariana Gucwy ilu
strowany przeźroczami dot.. Rezyden
cji biskupów krakowskich w Kielcach, po 
którym uczestnicy mieli możność zwie
dzenia ogrodu pałacowego i budowli 
położonych przy ul. Zamkowej.

WRZESIEŃ
9.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go pt. Srebra śląskie.

10.09. W ramach II Kieleckiego Festiwalu 
Nauki odbyła się impreza Przeszłość -  
przyszłości. Wokół Izabeli Czartoryskiej 
i Szymona Tadeusza Włoszka. Autorzy 
scenariusza: Danuta Krawczyk, Włodzi
mierz Dubiel, Elżbieta Podpłońska.

14.09. W Muzeum Lat Szkolnych Stefana 
Żeromskiego miało miejsce spotkanie 
z pisarzem Tadeuszem Różewiczem.

16.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Obrazy martwej natury.
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16.09. W ramach II Kieleckiego Festiwalu 
Nauki odbyła się impreza Wokół zwier
ciadła  według scenariusza Danuty 
Krawczyk.

21.09. Uroczystość z okazji Światowego 
Dnia Turystyki, zorganizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.

23.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Kwaśnik-Gliwiń- 
skiej nt. wytwórni porcelany i fajansu 
w Ćmielowie.

25.09. Spotkanie członków Kieleckiego Od
działu Stowarzyszenia Historyków  
Sztuki na wystawie czasowej obrazów 
Józefa Czapskiego z komisarzem wysta
wy Elżbietą Jeżewską.

27.09. W kamienicy muzeum w Rynku 3/5 
ukończono wymianę pokrycia dachowe
go i rynien (oficyna) i położono nową 
blachę.

30.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład prof. Stanisława Żaka 
z Akademii Świętokrzyskiej nt. „Kultu
ry” paryskiej i redaktora Jerzego Gie- 
droycia.

PAŹDZIERNIK
5.10. Spotkanie z nauczycielami, wykład 

Danuty Krawczyk dot. pracy oświato
wej muzeum w realizacji programów 
szkolnych i ścieżek edukacyjnych, zor
ganizowane przy współpracy z doradcą 
metodycznym ds. sztuki.

7.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Danuty Krawczyk pt. 
Wizerunek kobiety w malarstwie Jacka 
Malczewskiego.

8.10. Spotkanie z nauczycielami; powtórze
nie wykładu Danuty Krawczyk z 5 paź
dziernika.

12.10. Uroczystość obchodów jubileuszu 
80-lecia Wojewódzkiego Specjalistyczne
go Szpitala Dziecięcego im. Władysła
wa Buszkowskiego w Kielcach; recital 
Michała Bajora.

14.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Włodzimierz Dubiel i Tadeusz 
Kosiński zaprezentowali przedmioty 
odnalezione w 1998 r. w cokole figury 
św. Tekli w Rynku.

17.10. Uroczystość jubileuszu 70-lecia uro
dzin prof, dr hab. inż. Tomasza Otmia-

nowskiego, Dziekana Wydziału Mecha
troniki i Budowy Maszyn Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach.

21.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Strój szlachecki.

23.10. Otwarcie wystawy czasowej Józef 
Deskur (1861-1915). Fantazji tysiąc 
i jedna.
Monograficzna prezentacja dorobku ar
tysty i ziemianina, osiadłego w Sancy- 
gniowie k. Pińczowa. Wykorzystano 
zbiory własne, Muzeów Narodowych 
w Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu 
oraz osób prywatnych; pomocy udzieli
ła rodzina Deskurów. Najważniejszą 
część ekspozycji stanowiły 22 rysunko
we kartony, wykonane w tuszu, do dwóch 
cyklów: Tysiąc nocy i jedna  oraz Sfinks. 
Oprócz nich znalazły się obrazy olejne 
i przykłady wyrobów rzemiosła zapro
jektowane przez artystę. Komisarz wy
stawy: Małgorzata Gorzelak. Wystawie 
towarzyszył katalog dzieł artysty przy
gotowany przez komisarza wystawy, któ
ry zredagowała Marzena Maćkowska. 
Wyłączny sponsor wystawy i katalogu: 
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 
Równocześnie z otwarciem wystawy 
prac Józefa Deskura udostępniono nie
wielką wystawę ilustracji Juliusza Kos
saka do powieści Ogniem i mieczem. Ko
misarz wystawy: Lidia Putowska.

24.10. Piętnasta edycja wręczenia stypen
diów im. Andrzeja Radka zorganizowa
na przez Towarzystwo im. Stefana Że
romskiego i Muzeum Lat Szkolnych 
Stefana Żeromskiego.

25.10. Spotkanie z nauczycielami na wy
stawie czasowej twórczości Józef Deskur 
(1861-1915) oraz towarzyszącemu jej 
pokazowi ilustracji Juliusza Kossaka do 
powieści Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza, prowadzenie: Małgorza
ta Gorzelak i Lidia Putowska, zorgani
zowane we współpracy z Samorządo
wym Ośrodkiem Doradztwa Metodycz
nego i Doskonalenia Nauczycieli.

27.10. Koncert w ramach XX Międzynaro
dowego Festiwalu Jeunesses Musicales, 
wystąpił skrzypek Bartłomiej Nizioł 
oraz Kielecka Orkiestra Kameralna pod 
dyrekcją Janusza Króla.
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28.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Małgorzata Gorzelak zaprezen
towała wystawę prac Józef Deskura.

LISTOPAD
4.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, Lidia Putowska omówiła pokaz 
ilustracji Juliusza Kossaka do powieści 
„Ogniem i mieczem” Henryka Sienkie
wicza.

9.11. W Sanktuarium Józefa Piłsudskiego 
w pałacu członkowie Bractwa Miłośni
ków Starych Kielc, działającego przy 
muzeum, pełnili młodzieżowe dyżury 
przewodnickie.

11.11. Dzień Niepodległości -  wykład Jana 
Główki w ramach cyklu „Niedziela 
w muzeum”.

16.11. Spotkanie dyrektorów szkół kielec
kich z dyrekcją muzeum poświęcone 
współpracy edukacyjnej, połączone ze 
zwiedzaniem wystawy prac Józefa De
skura.

16.11. Uroczyste spotkanie Oddziału Kie
leckiego Banku Gospodarki Żywnościo
wej z klientami, koncert, bankiet, zwie
dzanie wystawy prac Józefa Deskura, po 
której oprowadzała Małgorzata Gorze
lak.

18.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Urządzenia obronne pałacu kieleckiego.

24.11. Sesja naukowa poświęcona Gusta
wowi Herlingowi-Grudzińskiemu, zor
ganizowana przez Stow arzyszenie  
Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
i Muzeum Lat Szkolnych Stefana Że
romskiego, połączona z umieszczeniem 
na zewnątrz budynku muzeum tablicy 
upamiętniającej okres nauki szkolnej 
pisarza w latach 1929-1937.

25.11. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku odbył się koncert z okazji 
85-rocznicy śmierci Henryka Sienkiewi
cza, wystąpił solista opery bałtyckiej

w Gdańsku -  Maciej Wójcicki (bas), któ
remu na fortepianie akompaniował Ar
tur Jaroń.

29.11. Sesja naukowa pt. Apartament bi
skupi w kieleckim pałacu biskupów kra
kowskich. Program obejmował referaty 
i komunikaty: Kształtowanie się apar
tamentu w nowożytnej architekturze poł- 
skiej (prof. Andrzej Rottermund), Apar
tament biskupi w świetle badań histo
rycznych i architektonicznych (dr Jakub 
Lewicki), Wystrój i wyposażenie aparta
mentu biskupiego w Kielcach w XVII 
i XVIII wieku. Dane historyczne a rze
czywistość (Anna Kwaśnik-Gliwińska), 
Konserwacja stropu ramowego „Sąd 
nad arianami” w kieleckim pałacu (Ali
na Celichowska), Restauracja aparta
mentu biskupiego w pałacu biskupów 
krakowskich w Kiełcach. Założenia i re
alizacja Marek Mazurek, Adam Szele
jewski), Tkaniny we wnętrzach aparta
mentu biskupiego (Joanna Bojarska).

30.11. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku zakończono zabezpiecza
nie zbocza siatką GEOWEB przed osu
waniem.

GRUDZIEŃ
5.12. W pałacu zakończono impregnację 

konstrukcji drewnianej dachu i desko
wania przy użyciu preparatu grzybobój
czego i ognioochronnego, wykonaną 
przez firmę SUPON z Kielc.

10.12. Zakończono prace nad przygotowa
niem projektu zagospodarowania ogro
du włoskiego przy kieleckim pałacu au
torstwa Doroty Pape.

31.12. XI Koncert Sylwestrowy z szampa
nem zorganizowany przez Świętokrzy
skie Towarzystwo Muzyczne. Wystąpi
ła Agnieszka Kowalczyk z repertuarem 
piosenek z Kabaretu Starszych Panów 
oraz kwartet instrumentalny „Omega” 
i Andrzej Domin -  fortepian.

Marian Gucwa


