
                                                                        

Muzeum Historii Kielc 

Informacja o planowanych wystawach oraz ofercie oświatowej w 2019 roku 

Wystawy czasowe 

- Album Legionów - kontynuacja wystawy, listopad 2018 - maj 2019. Kurator: Krzysztof Myśliński. 

Wystawa, oparta na unikatowym albumie dokumentującym walki Legionów Polskich, w tym 4 Pułku Piechoty na froncie 

wschodnim w l. 1915-16. Wystawę uzupełnia międzywojenny film o J. Piłsudskim oraz specjalny pokój zabawowo-

edukacyjny dla dzieci 

- Skarby kieleckich bibliotek - lipiec – wrzesień 2019. Kuratorzy: Leszek Dziedzic, Krzysztof Bracha. 

Wystawa planszowa prezentująca najcenniejsze rękopisy ze zbiorów bibliotek kieleckich 

- 100 lat Huty „Ludwików” w Kielcach 1919-2019 – otwarcie październik / listopad 2019. Kuratorzy: Bartłomiej Tambor, 

Konrad Otwinowski. 

Historia rozwoju zakładów SHL od założonej w 1919 roku Huty „Ludwików” poprzez Kieleckie Zakłady Wyrobów 

Metalowych i Fabrykę Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL” do czasów obecnych. Zaprezentowane zostaną 

oryginalne dokumenty i produkty zakładu, począwszy od emaliowanych naczyń, poprzez szablę „ludwikówkę”, a kończąc 

na pralce „Frani”. Przedstawione będą sylwetki najważniejszych dla dziejów zakładu osób, w tym przedwojennych 

dyrektorów Stanisława Starke i Otmara Kwiecińskiego. Na archiwalnych zdjęciach będzie można zobaczyć, jak zmieniał 

się zakład, jego budynki, wyposażenie oraz oczywiście produkcja.  

 

Wystawy planszowe 

- Ulica Sienkiewicza - maj-lipiec 2019, ul. Sienkiewicza 

- Sport w SHL – październik 2019, Rynek: kuratorzy Antoni Pawłowski, Bartłomiej Tambor 

Historia rozwoju sportu w kieleckiej Hucie „Ludwików”, Kieleckich Zakładach Wyrobów Metalowych i Fabryce 

Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL” - od powstania Klubu Sportowo-Oświatowego „Ludwików” do momentu 

utworzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Korona”. Na planszach zobaczymy sportowców reprezentujących 

najważniejsze uprawiane w zakładowym klubie dyscypliny sportowe z trzykrotnym olimpijczykiem i Mistrzem Europy 

oraz ośmiokrotnym Mistrzem Polski, bokserem Leszkiem Drogoszem na czele oraz przedstawicieli najbardziej 

utytułowanej spośród klubowych dyscyplin, jaką był sport motocyklowy. Ukazane zostaną też postaci najważniejszych 

trenerów, jak trener boksu Jan Szczygłowski, trener kolarzy Mieczysław Mela czy trener motocyklistów Wacław 

Sandecki. Na wystawie zaprezentowane zostaną również miejsca, w których odbywały się zawody, m.in. Dom 

Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego i okolice kieleckiego zalewu. 

Uzupełnieniem wystawy będą dyplomy, wycinki z gazet oraz proporczyki klubowe. 

- Wojewodowie Kieleccy, III kwartał, Rynek, kurator Leszek Dziedzic 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mała Galeria 
- Pamiętamy o Sybirakach. Kieleckie historie – 10 lutego 2019 

- Wystawa fotografii Mariana Musiała – wystawa zorganizowana we współpracy z Fundacją Archeologii Fotografii, 

marzec 2019 

- Doroczna wystawa prac członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - otwarcie 3 kwietnia 2019  

- Uroczystości. Wystawa malarstwa Alicji Kufel - czerwiec 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                                        

Wydawnictwa 

- Studia Muzealno-Historyczne, t. XI 

- Źródła do dziejów Kielc, z. 11 

- 100 lat Huty „Ludwików” w Kielcach 1919-2019, oprac. Bartłomiej Tambor, Konrad Otwinowski 

- Korespondencja rodziny Artwińskich, oprac. Paweł Wolańczyk, jesień 2019 

Najstarsze listy pochodzą z końca XIX w. Ostatnie z lat powojennych. Jest wśród nich korespondencja Stefana 

Artwińskiego oraz jego syna Eugeniusza – profesora na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Listy pokazują 

wzajemne relacje między poszczególnymi członkami rodziny, odbijają się w nich charaktery nadawców, przekazują 

wreszcie informacje o czasach, w których zostały napisane. Książka ukaże się w ramach wydawnictwa „Seria 

Świętokrzyska” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Archiwum Państwowym 

w Kielcach, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Muzeum Narodowym w Kielcach, Instytutem Historii UJK  

- Dzieje Karczówki, t. VI, Biblioteka klasztoru bernardynów na Karczówce, red. Jerzy Michta 

Przygotowywane jest także wydanie biografii Jana Pazdura i Bolesława Markowskiego 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edukacja 

DLA DOROSŁYCH 

W tym roku proponujemy nową formę spotkań edukacyjnych dla dorosłych i starszej młodzieży. W miejsce licznych 

pojedynczych spotkań przygotowaliśmy kilka całodziennych (a w razie potrzeby dwudniowych, wraz z częścią 

przeznaczoną dla szkół średnich i studentów) spotkań tematycznych: 

 Dzień Książki Historycznej – 22-23 lutego 2019, koord. Leszek Dziedzic. 

Przygotowany wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, we współpracy z licznymi wydawnictwami i instytucjami 

zajmującymi się historią miasta i regionu. Do tego kiermasz książki historycznej, na którym będzie można kupić 

większość prezentowanych wydawnictw. Będzie też okazja zdobycia wydawnictw niedostępnych w normalnej 

dystrybucji księgarskiej. + uzupełnienie nt. spotkań/prelekcji 

 Kielce – w stulecie województwa, 24-25 maja 2019, koord. Krzysztof Myśliński. Zespół spotkań, prelekcji, drobnych 

wystaw i projekcji związanych z 100. rocznicą powołania województwa kieleckiego i stołecznością Kielc. 

Uzupełnieniem będzie wystawa „Nasze miasto” przygotowywana przez Darię Maroń-Ptak 

 Kielce w obrazach, 21-22 września 2019, koord. Daria Maroń-Ptak. 

Pokażemy obrazy Kielc - począwszy od tych, których nie pamiętamy – z najstarszych zachowanych fotografii, 

a kończąc na „obrazach” wyrastających na naszych oczach – przyjrzymy się kieleckiej modernistycznej architekturze 

i współczesnym muralom. Jak zmienia się obraz miasta, co sądzą o nim mieszkańcy? 

 Kielce – miasto kobiet, 27-28 września 2019, koord. Iwona Grabczak 

Podczas spotkania tematycznego poznamy historie kobiet w Kielcach. Kim były znane Kielczanki, które wpływały na 

to, co działo się w mieście? Przybliżymy historie ich życia codziennego i skupimy się na zajęciach i pasjach. Te, 

w formie warsztatowej, postaramy się poznać. Uczestnicy wezmą udział w wykładach, warsztatach, pokazach, które 

oddadzą klimat dawnych Kielc.  

 

Jak co roku, DNI NARODOWE – dla osób indywidualnych i zorganizowanych grup szkolnych 

 Dzień rosyjski, 5-7 kwietnia 2019, koord. Iwona Grabczak 

Podczas spotkania poznamy historię mniejszości rosyjskiej w Kielcach. Uczestnicy wezmą udział w oprowadzaniu po 

wystawie stałej w języku polskim i rosyjskim. Podczas spotkania poznamy historię cerkwi rosyjskiej (wykład i pokaz 

fotografii). Smaki kuchni rosyjskiej będą czekać na smakoszy. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 

poznamy specyfikę świąt prawosławnych. Odbędą się warsztaty graficzne, podczas których własnoręcznie wykonać 

będzie można odbitki kart wielkanocnych oraz wypisać życzenia świąteczne w języku rosyjskim.  



                                                                        

 Dzień niemiecki, 15 października 2019, koord. Iwona Grabczak 

Podczas tegorocznego spotkania związanego z historią mniejszości niemieckiej w Kielcach przybliżymy początki 

tej mniejszości. Opowieść w języku polskim i niemieckim o historii tej grupy poznamy na stałej wystawie historycznej. 

Smaki kuchni, muzyka klasyków niemieckich przybliży nam kulturę niemiecką. Pamiątki, architektura, budynki to nie 

jedyna pozostałość po mniejszości niemieckiej w Kielcach. 

 Dzień ukraiński, 9-13 grudnia 2019, koord. Leszek Dziedzic 

 

Zachowujemy dotychczasowe spotkania edukacyjne, jednak z mniejszą częstotliwością:  

 „Kieleckie curriculum vitae” - do sierpnia kontynuowany będzie cykl o historii miasta, prow. K. Myśliński i L. Dziedzic. 

 „Spotkania z kustoszem” odbywać się będą z okazji otwarcia nowych wystaw oraz raz w kwartale prezentować 

będziemy nowe nabytki muzeum.  

 Spacery historyczne - organizowane od wiosny do jesieni. Szczegółowy harmonogram ogłosimy w końcu lutego na 

stronie muzeum. 

 

DLA PRZEDSZKOLI/SZKÓŁ/GRUP ZORGANIZOWANYCH 

STAŁA OFERTA EDUKACYJNA w oparciu o stałą wystawę historyczną „Z dziejów Kielc” skierowana jest przede wszystkim 

do grup zorganizowanych: grup przedszkolnych, klas szkolnych, klubów, wycieczek. Oferta obejmuje szeroki wachlarz 

lekcji, warsztatów, spacerów opracowanych we współpracy z ośrodkami metodycznymi. Lista tematów dostępna na 

stronie internetowej muzeum w zakładce „Edukacja” 

SPACERY OŚWIATOWE – propozycja dla grup. Spacery prowadzone od wiosny do jesieni na terenie miasta różnymi 

szlakami dawnych historii. Wycieczki muzealne umożliwiają zapoznanie się z historią miasta, historią jego architektury. 

MINI LEKCJE za pomocą Skype’a - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prowadzimy edukację także na „odległość” przy 

użyciu Skype’a. Te mini lekcje związane z historią Kielc w oparciu o muzealne zbiory stanowią niezwykle atrakcyjny 

materiał dla odbiorców.  

Walizka z historią - spotkania realizowane od kilku lat poza siedzibą muzeum, w placówkach przedszkolnych, szkołach, 

ośrodkach kultury. Skarby historii zamknięte w walizce, pozwalają młodzieży zdobyć większą świadomość przeszłości, 

a tym samym lepiej zrozumieć otaczająca rzeczywistość. Historia codziennych przedmiotów pozwala zetknąć się 

z ciekawymi i oryginalnymi obiektami, które dziś są całkowicie zapomniane, a ich zastosowanie jest zagadkowe.  

 

 

BIEŻĄCE INFORMACJE NA STRONIE  www.mhki.kielce.eu oraz na profilu MHKi na Facebooku 

 

 

 

Dziękujemy za uwagę! 
 

 

 

Prosimy o kontakt 

Dział Edukacji i Promocji 41 340 55 26, 41 340 55 27 

Dział Gromadzenia i Dokumentacji 41 340 55 23 

http://www.mhki.kielce.eu/

