
NOC MUZEÓW 20 MAJA 2017 

 

MUZEUM NARODOWE W KIELCACH: 

Godz. 19.00-24.00: 

- Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, 

- Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 

- Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, 

- Muzeum Dialogu Kultur, 

- Ekspozycja Muzealna Orla 3. 

 

- Muzeum Archeologiczne w Wiślicy czynne do godziny 19.00 

 

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich  - wydarzenia towarzyszące: 

– 19.00 - finisaż wystawy Jacek Sienicki. Generalia, 

– od 20.30 do 22.00, Izba Stołowa Górna: Milonga – wieczór tańczenia tanga argentyńskiego, 

którego współorganizatorką jest Agnieszka Kowalczyk, znana kielecka piosenkarka, 

pasjonatka tanga. 

– projekcje filmu z cyklu „Muzeum utracone przywraca pamięć” poświęconego odzyskiwaniu 

utraconych dzieł sztuki. 

 

MUZEUM HISTORII KIELC: 

od godziny 19.00: 

Wystawa stała będzie otwarta do godziny 24.00; Wystawa czasowa – „Bronisław Piłsudski. 

Niezwykły brat Marszałka” – będzie otwarta do 23.00. 

 Ostatnie wejścia na wystawę o godz. 23.00. 

 

MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY: 

Od godziny 19.00 do 24.00 

- pokaz i nauka chodzenia na szczudłach 

- gry dawne: serso, cymbergaj 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, Kielce: 

Galeria czynna od 19.00-24.00 

 

CENTRUM NAUKI Leonardo Da Vinci, Podzamcze: 

od 18.00 do 22.00 

Warsztaty naukowe zostaną poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a dodatkową atrakcję zapewni główny 



sponsor „Nocy Muzeów” – PGE Obrót S.A. w postaci  pokazu laserów i animacji 

laserowych.  

Instytut Chemii UJK, będzie odkrywał „chemię od kuchni” poprzez kapuścianą tęczę, 

chemicznego kameleona, lawową lampę, kolorowy wir, lusterko w probówce czy zegar 

jodowy. W planie także efektowne eksperymenty z suchym lodem.  

Uczestnicy warsztatów „Poczuj chemię, dotknij chemię”, będą mogli przenieść zjawiska 

występujące w przyrodzie do laboratorium i lepiej  poznać chemię, która nie musi być trudna 

i nudna. 

Pasjonaci biologii i medycyny będą mogli poczuć się jak prawdziwi lekarze, a to za sprawą 

kolejnego warsztatu pn. „Biosekcja serca wieprzowego”, którą wykonacie z fachową 

precyzją pod okiem doświadczonych profesjonalistów.  

Kolejną atrakcją jest warsztat pn. „Inżynieria genetyczna w pigułce” organizowany przez 

Koło Naukowe biotechnologów "Mikroby" działające przy Zakładzie Mikrobiologii UJK w 

Kielcach. Warsztat, to niesamowita gratka dla amatorów-genetyków i okazja do zapoznania 

się z podstawami inżynierii genetycznej podczas izolacji DNA z materiału roślinnego.  

Na dachu Centrum Nauki znajdziecie lunetę, przystosowaną do obserwacji gwiazd i słońca 

(Instytut Fizyki UJK). Miłośnicy fizyki i astronomii z całą pewnością z niecierpliwością będą 

czekać na jego zachód, który sobotę, 20 maja, w gminie Chęciny przewidziany jest na 

godzinę 20:28. 

Po raz pierwszy w Centrum Nauki dzięki uprzejmości Instytutu Geografii zaprezentowany 

zostanie atrakcyjny warsztat pn. „Jak powstają góry i doliny – w ziarnku piasku ukryte, 

3D SHOW”. Udział w warsztacie z całą pewnością pozwoli Wam lepiej poznać Ziemię  

i zachodzące w niej procesy. 

Na wszystkie atrakcje wstęp wolny.  

MUZEUM WSI KIELECKIEJ: 

Od godz.19.00 do północy  - Dworek Laszczyków, Kielce:  

prezentować będziemy naszą wystawę "Wszystkie śluby mojej mamy". Tradycyjnie na 

dziedzińcu Dworku zostanie ustawione kino letnie. W tym roku zaprezentujemy skansen z 

lotu ptaka, film z rekonstrukcji historycznej „Uwolnić Wyklętych” oraz kolejną, najnowszą 

część filmu "Muzeum Utracone.2017". Tegoroczna produkcja prezentuje wojenne losy 

największych  polskich skarbów narodowych - insygniów koronacyjnych i arrasów 

wawelskich. Film został wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenie Komunikacji 

Marketingowej SAR. 

WZGÓRZE ZAMKOWE: 

Do północy: 

Instytut Dizajnu: kuratorskie oprowadzanie po wystawie Skup-Hurt-Detal; galeria będzie 

czynna do północy, a kuratorzy czekać będą na zwiedzających o godz. 18.00 i 21.00. 

 

GALERIA „SKLEP ZE SZTUKĄ”, Kielce 



20.00-24.00 

Wernisaż wystawy fotografii Wojciecha Walkiewicza: zdjęcia i filmy z 3-miesięcznego 

pobytu autora na Arktyce.  

Ok. 21.00 – licytacja jednej z prac; dochód zostanie przeznaczony na wsparcie leczenia Pawła 

Pierścińskiego 

 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ: 

19.00-24.00 

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach serdecznie zaprasza do Centrum 

Edukacyjnego IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 na noc pełną atrakcji 

historycznych. 

Można będzie zapoznać się z wystawą „Polska armia Stalina”, gdzie przedstawiono 

historyczny kontekst powstania polskich sił zbrojnych, powołanych w 1943 r. na terenie 

ZSRR, oraz z ekspozycją „Całe życie rtm. Witolda Pileckiego dla Wolnej i Niepodległej”, 

prezentującą sylwetkę niezłomnego rotmistrza Witolda Pileckiego (1901–1948), jednego 

z najwierniejszych, najdzielniejszych i najbardziej ofiarnych żołnierzy Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dla najmłodszych zaplanowany został turniej gier planszowych IPN z atrakcyjnymi 

nagrodami. 

W punkcie archiwalnym czekać będą pracownicy Archiwum IPN, którzy udzielą 

zainteresowanym informacji o zasobie archiwalnym Instytutu i o zasadach udostępniania 

dokumentów zgromadzonych w naszym Archiwum. 

SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH 

18.00-22.00 

Sąd Okręgowy w Kielcach po raz pierwszy weźmie udział w tegorocznej edycji „Nocy 

Muzeów”. Celem jest przybliżenie obywatelom instytucji Sądu i zaprezentowanie jej, jako 

przyjaznej i otwartej, a także podkreślenie historycznej wartości budynku. 

            Na uczestników czeka wiele atrakcji, m. in. zwiedzanie budynku Sądu Okręgowego w 

Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a oraz pokoju dla konwojowanych (tzw. „dołek”). 

Zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę prac artystycznych uczniów Zespołu 

Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach oraz strojów 

urzędowych sędziego i prawników z korporacji prawniczych, a także wystawę archiwalnych 

zbiorów bibliotecznych, materiałów historycznych i kroniki sądu. 

            Program przewiduje również pokaz slajdów z rozbudowy Sądu Okręgowego w 

Kielcach, codziennej pracy sędziów i urzędników sekretariatów Wydziałów/Oddziałów 

tutejszego Sądu 

            Dodatkową atrakcją dla zwiedzających będzie możliwość wzięcia udziału w 

symulowanych rozprawach karnych, które odbędą się w godzinach: 19.00, 20.00, 21.00 i w 

rozprawach cywilnych, realizowanych w godzinach 18.30, 19.30, 20.30. 

 

GRA MIEJSKA 



Dodatkowa atrakcja dla Kielczan z okazji Europejskiej Nocy Muzeów będzie: 

Muzeaika 2017 – Gra kształty! 

Kieleckie placówki postanowiły wspólnie zorganizować po raz siódmy grę miejską. Zabawa 

wymaga od uczestników odwiedzenia wszystkich zaangażowanych w grę instytucji i 

odnalezienia zagadek.  

Aby wziąć udział w grze należy odebrać kartę gry, na której umieszczone są wszystkie 

polecenia do wypełnienia. Tym razem główny motyw stanowią kształty i tego będą dotyczyły 

pytania. Muzealnicy opisując eksponaty często posiłkują się kształtami geometrycznymi i to 

zarówno płaskimi jak i przestrzennymi. Właśnie to zainspirowało kieleckie muzea w wyborze 

tematu gry. Wypełnione i podpisane karty gry należy zostawić w siedzibie jednego z 

organizatorów do godziny 23.00. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w 

niedzielę 21 maja o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Patriotycznej i 

Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym. Nagrodami w zabawie będą wydawnictwa 

muzealne. 

Organizatorami gry są:  

- Muzeum Narodowe,  

- Muzeum Wsi Kieleckiej,  

- Muzeum Historii Kielc,  

- Biuro Wystaw Artystycznych,  

- Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,  

- Muzeum Zabawek i Zabawy 

- Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura Kielce. 

Karty do gry do pobrania ze stron organizatorów w dniu gry od godz. 19:00 

 

 


