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KALENDARIUM 2002

STYCZEŃ
6.01. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum” na wystawie prac Józefa Desku
ra, wykład Małgorzaty Gorzelak i Elż
biety Jeżewskiej nt. Mitologia i magia.

25.01. Uroczystość wręczenia nagród lau
reatom III edycji konkursu Świętokrzy
ska Nagroda Jakości, zorganizowana 
przez Urząd Marszałkowski Wojewódz
twa Świętokrzyskiego.

29.01. Otwarcie wystawy czasowej Zwiew
ne piękno. Wachlarze Zachodu i Wscho
du, przygotowanej przez Muzeum Na
rodowe w Krakowie, pierwszy tak bo
gaty wybór eksponatów obejmował róż
ne materiały (pióra, jedwab, papier) 
i techniki. Wśród nich był japoński wa
chlarz bojowy i malowane europejskie 
wachlarze z XVIII i XIX w.; komisarz 
wystawy z ramienia MNKi Anna My- 
ślińska.

LUTY
15.02. Spotkanie z nauczycielami, wykład 

Anny Myślińskiej na wystawie Zwiew
ne piękno. Wachlarze Zachodu i Wscho
du, poprzedzony wystąpieniami Danu
ty Krawczyk i Włodzimierza Dubiela, 
a dotyczącymi działalności oświatowej 
muzeum.

17.02. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Anna Myślińska zaprezentowa
ła wystawę Zwiewne piękno. Wachlarze 
Zachodu i Wschodu.

20.02. W sali kinowej muzeum projekcja 
pokazu audiowizualnego Sztuka romań
ska i wykład Mariana Gucwy nt. sztuki 
romańskiej w Polsce.

24.02. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskie- 
go pt. Sztuka urządzania wnętrz.

27.02. W sali kinowej muzeum projekcja 
pokazu audiowizualnego Gotyk i wykład 
Mariana Gucwy o sztuce gotyckiej 
w Polsce.

28.02. Uroczyste spotkanie członków Ko
misji Zgromadzenia Regionów Europy: 
zwiedzanie muzeum, koncert w wyko
naniu artystów filharmonii kieleckiej, 
bankiet, zorganizowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Święto
krzyskiego.

MARZEC
3.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Danuty Krawczyk pt. 
Człowiek i natura w malarstwie roman
tycznym.

6.03.W sali kinowej muzeum projekcja po
kazu audiowizualnego Renesans we 
Włoszech i wykład Marina Gucwy 
o sztuce renesansowej w Polsce.

10.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, na wystawie czasowej Zwiewne 
piękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu, 
Anna Myślińska wygłosiła wykład pt. 
Władcy i damy. Wachlarz.

13.03. W sali kinowej muzeum projekcja 
pokazu audiowizualnego Barok i wykład 
Mariana Gucwy o sztuce barokowej 
w Polsce.

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

20.03. W sali kinowej muzeum projekcja 
pokazu audiowizualnego Klasycyzm
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i wykład Mariana Gucwy o sztuce kla
sycyzmu w Polsce.

24.03. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Scena rodzajowa w malarstwie.

28.03. Udostępnienie pokazu etnograficz
nego Wiosna -  Wielkanoc w twórczości 
artystów ludowych, przygotowanego 
przez Janinę Skotnicką.

KWIECIEŃ
7.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Krzysztofa Myślińskiego 
pt. Czego jeszcze nie gromadzą muzea?

8.04. Uroczystość wręczenia nagród Du
ma Regionu, przyznanych przez Wo
jewodę Świętokrzyskiego Włodzimie
rza Wójcika.

14.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Iwony Rajkowskiej pt. 
Sztuka jako bezustanna prowokacja.

16.04. Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Zbier- 
skiego pt. Refleksje o roli muzeów przed 
wejściem do Unii Europejskiej, zorga
nizowany przez Oddział Świętokrzyski 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

21.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Sztuka secesji -  nowe spojrzenie na na
turę.

25.04. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku otwarcie wystawy czaso
wej: Juliusz Kossak -  ilustracje do 
„Ogniem i Mieczem”.

25.04. Nadanie prof. Henrykowi Samsono
wiczowi tytułu Honorowego Członka 
Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. 
Uroczystość odbyła się w pałacu, pod
czas której o apartamencie biskupów 
krakowskich mówiła Anna Kwaśnik- 
-Gliwińska.

27.04. Udostępnienie pokazu Inspiracje 
maryjne w sztuce ludowej, przygotowa
nego przez Janinę Skotnicką.

28.04. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myślińskiej pt. 
Ubiory w Polsce XIX w.

MAJ
12.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Janiny Skotnickiej pt. 
Inspiracje maryjne w sztuce ludowej.

18.05. Restauracja Apartamentu Biskupie

go w kieleckim pałacu otrzymała I na
grodę w konkursie zorganizowanym  
przez Ministerstwo Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie 
Muzealne Roku w kategorii dokonań 
z zakresu konserwacji -  Sybilla 2002.

19.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Elżbiety Jeżewskiej pt. 
Ubiory młodopolskie w malarstwie.

21.05. Uroczyste spotkanie muzealników 
z okazji Międzynarodowego Dnia Mu
zeów.

21.05. Wykład Elżbiety Jeżewskiej nt. ma
larstwa Tomasza Dolabelli (wygłoszony 
w Trzecim Pokoju Biskupim).

21.05. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, wystąpił pianista z Ukrainy Alek- 
siej Botwinow, laureat wielu międzyna
rodowych konkursów, w programie pt. 
Wielka romantyka znalazły się m.in. 
utwory: F. Chopina, R. Schumanna, 
S. Rachmaninowa.

23.5. Otwarcie wystawy czasowej pt. Ma
rian Czapla. W 30-lecie pracy twórczej. 
Prezentacja dorobku znanego współcze
snego malarza, profesora warszawskiej 
ASP, związanego z regionem święto
krzyskim. Zgromadzono na niej 154 
obrazy; najliczniejszą grupę stanowiły 
prace z cyklów Ecce Homo oraz Droga 
Krzyżowa. Wystawę zorganizowano 
przy współpracy z Fundacją Polskiej 
Sztuki Nowoczesnej Piotra Nowickie
go z Warszawy i Biura Wystaw Arty
stycznych w Kielcach; komisarz wysta
wy -  Iwona Rajkowska. Wystawie to
warzyszył barwny katalog pt. Marian 
Czapla. W 30-lecie pracy twórczej. Wy
stawa przygotowana przez Muzeum  
Narodowe w Kielcach. Katalog graficz
nie opracował Waldemar Oleszczak, 
a prace wydawnicze prowadziła Marze
na Maćkowska, zaś sfinansowała go 
Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej 
Piotra Nowickiego.

26.05. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Iwona Rajkowska zaprezento
wała wystawę czasową Marian Czapla. 
W 30-lecie pracy twórczej.

28.05. Wykład Elżbiety Podpłońskiej pt. 
M uzea regionu św ię to k rzysk ieg o  
w dwudziestoleciu m iędzywojennym , 
zorganizowany przez Oddział Święto
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krzyski Stowarzyszenia Muzealników 
Polskich.

31.5. Udostępnienie pokazu etnograficzne
go Ptaki cudaki, czyli urok sztuki naiw
nej, przygotowanego przez Janinę Skot
nicką.

CZERWIEC
2.06. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu

zeum”, wykład Mariana Gucwy pt. Jó
zef Szermentowski.

3.06. Ukazała się drukiem pierwsza ksią
żeczka edukacyjna z serii „Wiem wię
cej” pt. Kielecki pałac. Jego twórcy, go
spodarze, mieszkańcy i goście autor
stwa Anny Kwaśnik-Gliwińskiej; wy
dawca -  Oddział Świętokrzyski Stowa
rzyszen ia  M uzealników Polskich, 
współpraca MNKi, redaktor serii Ma
rzena Maćkowska.

4.06. Otwarte spotkanie Mariana Czapli na 
wystawie malarstwa z artystycznie 
uzdolnioną młodzieżą Kielc, zorganizo
wane przez Oddział Świętokrzyski Sto
warzyszenia Muzealników Polskich 
i MNKi.

4.06. Spotkanie autorskie Leszka Mądzika 
i promocja jego albumu Fotografia, wy
danego przez Wydawnictwo „Jedność” 
w Kielcach.

8.06. Uroczyste, wyjazdowe spotkanie War
szawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kie
leckiej.

11.06. Uroczyste zakończenie siódmej edycji 
konkursu Kielce przez stulecia połączo
ne z wręczeniem nagród uczestnikom, 
zorganizowane przez muzeum wspólnie 
z Urzędem Miejskim w Kielcach.

11.06. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, wystąpili: Artur Jaroń (współorga
nizator koncertu) -  fortepian i Ludmi
ła Worobec-Witek -  skrzypce, w progra
mie m.in. utwory Ludwiga van Betho- 
vena i Henryka Wieniawskiego.

13.06. Uroczyste spotkanie uczestników 
Międzynarodowego Kongresu Chirurgii 
Dziecięcej; koncert Grzegorza Turnaua 
i bankiet sfinansowany przez firmę 
Exbud Skanska S.A.

18.06. Uroczyste spotkanie uczestników 
Międzynarodowego Sympozjum Ma
szyn Elektrycznych, zorganizowane 
przez Politechnikę Świętokrzyską.

25.06. Koncert z cyklu „Wieczory na zam
ku”, wystąpili: Zofia Kilanowicz -  so
pran, Elżbieta Suchańska-Kusiak -  for
tepian, Artur Jaroń (współorganizator 
koncertu) -  prowadzenie, w programie 
pieśni: E Chopina, S. Moniuszki, K. Szy
manowskiego.

LIPIEC
22.07. Rozpoczęcie rewaloryzacji i rekon

strukcji ogrodu włoskiego włoskiego 
przy pałacu przez firmę Park-M ze Sta
rego Sącza, Krzysztofa Mroza, według 
projektu Doroty Pape, pod nadzorem 
archeologicznym Waldemara Glińskie
go

27.07. i 28.07. W Muzeum Henryka Sien
kiewicza w Oblęgorku odbyły się mini- 
recitale fortepianowe Anny Rocławskiej 
z Gdańska.

SIERPIEŃ
4.08. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 

w Oblęgorku odbył się koncert w ra
mach VI Zaimkowych Spotkań z Muzy
ką, wystąpili: Adam Musialski -  skrzyp
ce, Beata M usialska -  fortepian, 
Agnieszka Tomaszewska-Jasiak -  wio
lonczela, Krzysztof Błaszkiewicz -  kon
trabas oraz „Trio Con Bravura” w skła
dzie: Krzysztof Sokołowski -  kontrabas, 
Wiesław Michałek -  ksylofon, Janusz 
Pietrzyk -  akordeon, obój. Koncert 
współfinansowała Gmina Strawczyn.

12.08. Uroczyste zakończenie XXXVII Mar
szu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, 
apel poległych i złożenie kwiatów pod 
płytą upamiętniającą pobyt Józefa Pił
sudskiego w kieleckim pałacu w 1914 r.

WRZESIEŃ
1.09. Przejście na emeryturę wieloletniego 

dyrektora Muzeum Narodowego w Kiel
cach -  Alojzego Obornego, który pełnił 
tę funkcję od 1961 r. (z czteroletnią prze
rwą). Pełnienie obowiązków dyrektora 
powierzono wicedyrektorowi ds. nauko
wych Ryszardowi de Latour.

10.09. Udostępnienie pokazu etnograficzne
go Wieś kielecka -  w polu i zagrodzie, przy
gotowanego przez Janinę Skotnicką.

13.09. Podczas prac ziemnych przy odtwa
rzaniu ogrodu włoskiego odkryto stud-
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nię, wymienianą w inwentarzach z XVII 
i XVIII w.

18.09. Zebranie Zespołu Konsultacyjnego 
ds. Pałacu, podjęto decyzje: o zachowa
niu odkrytej w ogrodzie studni i roze
braniu schodów przy elewacji ogrodo
wej pałacu.

19.09. W ramach III Kieleckiego Festiwalu 
Nauki odbyła się impreza parateatral
na pt. Wokół krzesła -  tron, zydel i inne 
siedziska przygotowana przez Danutę 
Krawczyk; wystąpili: Anna Kwaśnik- 
-Gliwińska -  historyka sztuki oraz Wło
dzimierz Dubiel, Olga Uberman, Beata 
Wiśniewska, Jan Blinstrub, Aureliusz 
Mendera.

22.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Janina Skotnicka omówiła po
kaz etnograficzny Wieś kielecka w domu 
i zagrodzie.

29.09. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”; Bożena Sabat oprowadziła dzie
ci po pałacu.

PAŹDZIERNIK
1.10. Spotkanie Klubu Przyjaciół Muzeum 

Narodowego w Kielcach w trakcie, któ
rego rozpoczęto nowy cykl imprez 
pt.„Wykłady o pałacu” (w każdy pierw
szy wtorek miesiąca), Marian Gucwa 
przedstawił temat rezydencji biskupów 
krakowskich w Kielcach.

6.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, Krzysztof Myśliński wygłosił 
wykład pt. Historia muzeów.

9.10. Uroczystość jubileuszu 5-lecia firmy 
APOFARM GROUP Sp. z o.o., koncert 
grupy „MoCarta” z programem Cztery 
pory roku-, bankiet.

10.10. Uroczystość obchodów Światowego 
Dnia Turystyki zorganizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego.

12.10. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku w ramach „Wieczory u Pa
na Henryka” odbył się recital solisty 
Opery Bałtyckiej Macieja Wójcickiego -  
bas z repertuarem muzyki słowiańskiej: 
S. Moniuszki, M. Glinki, A. Borodina 
i innych kompozytorów, któremu akom
paniował Artur Jaroń -  fortepian, wy
stąpił również student Akademii Mu
zycznej w Gdańsku: Andrzej Wiśniewski

-  tenor. W drugiej części wieczoru spo
tkanie z pisarzem Zbigniewem Święchem 
pt. Dał nam przykład Sienkiewicz. Jak 
kontynuować pisarstwo historyczne ?

13.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Iwony Rajkowskiej pt. 
Artyści niezwykli w sztuce najnowsze.

20.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Danuty Krawczyk Ob
szary wyobraźni surrealistów.

23.10. Uroczystość wręczenia stypendiów 
im. Andrzeja Radka -  edycja szesnasta, 
zorganizowana przez Towarzystwo im. 
Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego.

27.10. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Anny Myśliński ej pt. 
Polski portret psychologiczny.

31.10. Narada w sprawie rewaloryzacji 
ogrodu włoskiego z udziałem przedsta
wicieli: muzeum, Urzędu Marszałkow
skiego, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, Urzędu Miasta Kielc, Inwe- 
stprojektu Kielce oraz projektantów. 
Podjęto decyzję o wykonaniu dodatko
wych prac: automatycznego nawadnia
nia ogrodu, ułożenia rur umożliwiają
cych w przyszłości instalację oświetle
nia oraz wyeksponowania odkrytej XVII 
wiecznej studni.

LISTOPAD
5.11. Zebranie zespołu konsultacyjnego ds. 

pałacu, na którym rozpatrzono sprawę 
wymiany drzwi w loggii ogrodowej 
w związku z planowanym tam monta
żem portalu oraz wiele zagadnień doty
czących ogrodu, takich jak: rozbiórka 
schodów, nadbudowa studni, naprawa 
murów obwodowych.

5.11. W cyklu „Wykłady o pałacu” Jan 
Główka przedstawił temat Sanktu
arium Marszałka Józefa Piłsudskiego.

6.11. Uroczystość odznaczenia „Międzyna
rodowym Orderem Uśmiechu” Kazi
miery Zapałowej -  kierownika Muzeum 
Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 
zorganizowana przez: „Radków” Ziemi 
Świętokrzyskiej, Międzynarodową Ka
pitułę Orderu Uśmiechu z siedzibą 
w Warszawie, Komendę Chorągwi ZHP 
w Kielcach, Oddział Świętokrzyski Sto
warzyszenia Muzealników Polskich.
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7.11. Wydanie drugiej z kolei książeczki 
edukacyjnej z serii „Wiem więcej” pt. 
Kielecki pałac. Wzgórze Zamkowe au
torstw a B ogusław a Paprockiego; 
wydawca Oddział Świętokrzyski Sto
warzyszenia Muzealników Polskich 
i MNKi.

10.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Jana Główki pt. Kielec
kie tradycje niepodległościowe.

17.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum”, wykład Iwony Rajkowskiej pt. 
Piet Mondrian.

17.11. W Muzeum Henryka Sienkiewicza 
w Oblęgorku koncert z okazji 86. rocz
nicy śmierci pisarza pt. Muzyka z cza
sów sienkiewiczowskich, wystąpili: Te
resa Kaban -  fortepian i Henryk Błażej 
-  flet. W drugie części imprezy spotka
nie z pisarzem Zbigniewem Święchem, 
który wygłosił gawędę nt. krakowskie
go salonu Jadwigi Janczewskiej, czakra- 
mu wawelskiego i -  Sienkiewicza.

19.11. Zakończono prace przy wymianie 
instalacji centralnego ogrzewania w pa
łacu i sieci zasilającej korpus główny 
i skrzydło północne, wykonane przez 
firmę Wiesława Tokarskiego „Geolbud” 
z Kielc.

24.11. Spotkanie z cyklu „Niedziela w mu
zeum ”, wykład Mariana Gucwy pt. 
Wzgórze Zamkowe w Kielcach.

GRUDZIEŃ
3.12. W cyklu „Wykłady o pałacu” Anna 

Kwaśnik-Gliwińska przedstawiła temat 
Pałac biskupów krakowskich w Kielcach 
na tle polskiej architektury rezydencjo- 
nalnej 1 poł. XVII w.

12.12. Spotkanie z nauczycielami plastyki, 
języka polskiego i doradcami metodycz
nymi tych przedmiotów, którego tema
tem było Boże Narodzenie w sztuce lu
dowej-, połączone z warsztatami prowa
dzonymi przez Janinę Skotnicką.

15.12. Koncert kameralny „Muzyczne ta
lenty”, zorganizowany przez Święto
krzyskie Towarzystwo Muzyczne przy 
finansowym wsparciu Urzędu Marszał
kowskiego w Kielcach, z udziałem  
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego 
w Kielcach.

17.12. Udostępnienie pokazu etnograficz
nego Betlejemska szopka Józefa Piłata, 
przygotowanego przez Janinę Skotnic
ką.

17.12. Spotkanie z prof. Mariuszem Kar
powiczem -  historykiem sztuki -  z oka
zji promocji jego najnowszej książki pt. 
Tomasz Poncino (ok. 1590-1659). Archi
tekt pałacu kieleckiego. Książkę tę wy
dało muzeum; indeks osób sporządziła 
Marta Pieniążek-Samek, a prace wy
dawnicze koordynowała Marzena Mać
kowska.

21.12. Koncert przedświąteczny, wystąpi
li: „Trio Andrzeja Jagodzińskiego” 
w składzie: Andrzej Jagodziński -  for
tepian, Adam Cegielski -  kontrabas, 
Czesław Bartkowski -  perkusja.

23.12. Uroczystość objęcia stanowiska 
przez nowego dyrektora Muzeum Na
rodowego w Kielcach, kustosza dyplo
mowanego prof, dr hab. Krzysztofa 
Urbańskiego z udziałem Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Fran
ciszka Wołodźki.

Marian Gucwa


