Muzeum Regionalne w Kutnie
Plac Marsz. J. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno
Telefon: +48 24 254 79 64
Tel. kom.: +48 505 01 98 90
Email: ratusz@muzeumkutno.com

MUZEUM CZYNNE
Poniedziałek-piątek: 10:00 -16:00
Sobota: nieczynne
Niedziela: 10:00-16:00
Ostatni zwiedzający wchodzi 30 min. przed zamknięciem
CENNIK
Bilet wstępu normalny – 5 zł
Bilet wstępu ulgowy – 2,50 zł
W niedziele (wstęp bezpłatny)
Warsztaty – 5 zł
Lekcje muzealne – 2,50 z
Posiadacze karty „Dużej Rodziny 3+”
(bilety normalne i ulgowe, lekcje muzealne, warsztaty) – 1 zł

Muzeum Regionalne w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym
obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego).
Aktualnie prezentuje dwie stałe ekspozycje:
"Miasto w czasie i przestrzeni" - wystawa ukazująca historię oraz walory Kutna i okolic
poprzez następujące ekspozycje: archeologiczną, przyrodniczą, etnograficzną, religijną
(koegzystencja wyznań: katolickiego, judaizmu, protestantyzmu i prawosławia), historyczną (w
tym zbiory poświęcone 37 Łęczyckiemu Pułkowi Piechoty oraz
biograficzną, związaną z osobą gen. Józefa Hallera,
Dział archeologiczny gromadzi obiekty w oparciu o badania
prowadzone na terenie Kutna i powiatu oraz o materiały z
nadzorów. Jest to zarówno krótka charakterystyka pradziejów
Kutnowskiego, jak i eksponaty właściwe dla danej epoki
archeologicznej, począwszy od tych związanych z epoką kamienia
poprzez epoki metali, średniowiecze, na nowożytnych skończywszy.
Najstarsze znaleziska pochodzą z przełomu epoki kamienia i brązu.
Datowane na III / II p.n. e. –II / III n.e. położone na terenie miasta w
dzielnicy Łąkoszyn cmentarzysko ciałopalne z grobami jamowymi i
popielnicowymi jest unikatem na terenie Polski środkowej.
Dział etnograficzny realizuje
program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej,
podkreślając jej specyfikę wynikającą z bogatej kultury
materialnej i duchowej z silnymi akcentami ziemiańskimi i
położenia na styku regionów łęczyckiego, łowickiego oraz
Kujaw. Uzupełnieniem jej jest zaprezentowanie
charakterystycznej dla polskiej wsi kapliczki z tzw.
świętym obrazkiem i wyrosłej na tym podłożu rzeźbie
kutnowskiej, a także z prezentacją odświętnego stroju
ludowego. Część etnograficzna wystawy reprezentowana jest przez informację słowną dotyczącą
folkloru regionu kutnowskiego, języka, jakim posługiwała się wieś kutnowska.
Ekspozycję historyczną poprzedza sala poświęcona koegzystencji na Ziemi Kutnowskiej czterech
wyznań – w kolejności napływania, katolickiego, mojżeszowego, protestanckiego i
prawosławnego. W tej części wystawy można zobaczyć można przedmioty codziennego użytku,
przedmioty przynależne sferze sacrum, dokumenty, fotografie typowe dla reprezentantów
„kutnowskiego wątku czterech kultur.
Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta. Oprócz
zdjęć i dokumentów obrazujących dzieje kutnowskich
rodzin, przemysł, handel i rzemiosło,
działalność
organizacji i stowarzyszeń kulturalno-społecznvch oraz
sportowych, w dziale znajdują się przedmioty codziennego
użytku. Znaczną część eksponatów stanowią mapy i plany
Kutna oraz powiatu kutnowskiego.

Godna uwagi jest tablica przedstawiająca kolejnych
właścicieli miasta i opis jego dziejów. Historyczna część
ekspozycji, ze względu na wielość wątków i tematów,
została podzielona na
cztery grupy. Grupę chwały stanowi galeria postaci, dzięki
którym miasto ma swój kształt. Grupę walki stanowi
wszystko, co związane jest z 37 pułkiem piechoty. Grupa
zarządzania prezentowana jest przez artefakty związane z
tym, co stanowiło niegdyś istotę władania miastem przez
jego prywatnych właścicieli a także tym, co wiązało się z lokalnym handlem, rzemiosłem i
nowopowstającym przemysłem. Grupę zamyka gablota mieszcząca patriotyczne dokumenty
począwszy od schyłku XVIII stulecia po czasy Powstania Styczniowego.
W sąsiedztwie ekspozycji historycznej znajduje się Sala Generała Hallera poświęcona
„Błekitnemu Generałowi” i jego armii, oraz jej kutnowskiemu wątkowi.
Dział sztuki posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego, prace polskich
artystów malarzy tworzących dawniej oraz współczesnych artystów plastyków profesjonalnych i
nieprofesjonalnych pochodzących z Kutna.
Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem
eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy. W zbiorach działu przyrodniczego
znajdują się eksponaty głównie z zakresu geologii oraz fauny i flory Kutna i Ziemi Kutnowskiej.
Wystawa rzeźby ludowej „Rzeźba po kutnowsku" współczesnych twórców ludowych z okolic
Kutna. Ekspozycję cechuję różnorodność tematyczna (sakralna, obyczajowa, historyczna,
legendy).

Oprócz wystaw stałych Muzeum Regionalne realizuje
wiele wystaw czasowych a także wystawy plenerowe
oraz wystawy w Dworku Modrzewiowym.

OFERTA EDUKACYJNA




lekcje muzealne – odbywające się w klasach szkolnych lub salach muzealnych,
zajęcia warsztatowe – odbywające się w klasach szkolnych, salach muzealnych,
pracowniach twórców, kolekcjonerów lub w okolicznym terenie,
wycieczki edukacyjne – wyjazdy do innych placówek muzealnych i miejsc zabytkowych
z odpowiednią oprawą merytoryczną.

WYDAWNICTWA
Mit Komunistycznej Demokracji. Od Nadziei do Zniewolenia. Życie
społeczno-polityczne powiatu kutnowskiego 1945-1950.
Autorami publikacji są znani kutnowscy regionaliści Jacek Saramonowicz i
Piotr Stasiak. Wydawnictwo zostało wydane przez Muzeum Regionalne.
Cena: 12 zł
Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom II/2012
II tom rocznika współtworzonego przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Publikacja składa się z trzech części
prezentujących kolejno: artykuły opisujące historię regionu kutnowskiego,
materiały źródłowe, ciekawostki związane z historią naszego regionu.
Cena: 35 zł
Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom III/2013
Studia i Materiały z dziejów Kutna i powiatu. Tom III/2013 III tom rocznika
przygotowywanego wspólnie przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz
Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. W publikacji znaleźć można artykuły
opisujące historię regionu kutnowskiego, artykuły dotyczące działalności MRK
oraz ciekawostki związane z historią naszego regionu.
Cena: 35 zł

z

Pałac Pocztowy Augusta III w świetle najnowszych badań
Wydanie drugie poprawione
Publikacja podsumowuje dotychczasowy stan badań o zajeździe saskim, jednej
najstarszych zabytkowych budowli Kutna.
Cena: 23 zł
Rzeźba po kutnowsku
Publikacja przedstawia sylwetki twórców ludowych i nieprofesjonalnych z
terenu Kutna i powiatu, których prace prezentowane są na wystawie stałej
„Rzeźba po kutnowsku”
Cena: 8,50 zł

150 lat kolei w Kutnie
Katalog z wystawy upamiętniającej 150. rocznicę powstania kolei w Kutnie.
Publikacja oprócz opisu rozwoju kolei w naszym mieście zawiera również
liczne zdjęcia, ilustracje.
Cena: 7 zł
60. rocznica Bitwy nad Bzurą
Publikacja prezentuje materiały z sesji historycznej pt. "Największa bitwa
Września'39. W 60. rocznicę walk nad Bzurą", która odbyła się w ramach
obchodów 60. rocznicy Bitwy nad Bzurą.
Cena: 25 zł
Nowa rzeczywistość lat 1945 – 1948 w powiatach: kutnowskim,
gostynińskim i łowickim
Książka dr. Piotra A. Stasiaka jest próbą przedstawienia obrazu
kształtowania się nowej rzeczywistości politycznej i społeczno–
gospodarczej na obszarze powiatów: kutnowskiego, gostynińskiego i
łowickiego w latach 1945 – 1948 przede wszystkim w oparciu o źródła
archiwalne. W pracy zostały przedstawione mechanizmy powstawania i
umacniania się nowej władzy w tych powiatach, które mimo podobnego
charakteru gospodarczego oraz porównywalnego potencjału ludzkiego,
miały swoją specyfikę.
Cena: 50 zł
Kutno i powiat kutnowski w II Rzeczypospolitej
Autor książki, dr Jacek Saramonowicz opisuje życie polityczne,
gospodarcze i społeczno-polityczne Kutna i powiatu kutnowskiego.
Cena: 60 zł

