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MUZEUM CZYNNE:
Od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

W soboty i niedziele w godz. 9.00 – 17.00

W poniedziałki nieczynne

W niedziele: wstęp bezpłatny

Wszyscy wymienieni powyej twrcy wybrali 
jako materia do tworzenia swoich realizacji szko, 
jednak kady z nich rozumie je i przetwarza na swj 
wasny, indywidualny sposb, sigajc do coraz to 
nowych technik jego wytwarzania oraz zdobienia. 
Niektre formy powstay „na zimno”, poprzez 
rzebienie w bryle szka  lub te sklejanie idealnie 
dopasowanych elementw szklanych (Dajewska, 
Chodurski, Wrzalik, Leniak), bd za pomoc technik 
grawerowania  i szlifowania (Zaborski). Inne obiekty 
powstay poprzez zgrzewanie w formach w piecach 
komorowych lub poprzez wyginanie i zgrzewanie 
metod fusingu. Wielu artystw siga te do trady-
cyjnej techniki pte de verre (m.in. Peszko, Sobota) 
oraz wzbogaca swoje obiekty poprzez czenie szka 
z innymi materiaami, gwnie szamotem (Zworska-
-Raziuk). Znamiennym dla tego pokolenia twrcw 
jest take uycie do kreacji artystycznej materiaw 
nieszlachetnych, jak np. taa szka okiennego (Olech, 
Zworska-Raziuk, Mak-Sobota). Na ekspozycji mona 
take pozna nowatorskie wykorzystywanie tradycyj-
nej techniki witrau, dziki realizacjom Marty Sien-
kiewicz (czenie tradycyjnego witrau w oprawie 
oowiowej z fusingiem), Beaty Stankiewicz-Szczerbik 
(czenie paskiego witrau z elementami penopla-
stycznymi) oraz Moniki Rubaniuk (wykorzystywanie 
szka witraowego do instalacji przestrzennych). 

Kolekcja szka artystycznego im. Mieczysawa 
Buczyskiego wci jest powikszana i rozbudowywana, dziki funduszom pozyskiwanym 
z programw Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, fundacji wspierajcych kultur, 
a take dziki przychylnoci rm i prywatnych sponsorw. Staa wystawa szka artystycznego 
jest nasz podstaw do rozmowy o tej fascynujcej dziedzinie rzemiosa i sztuki, a zarazem 
miejscem spotkania wielowiekowej tradycji szklarskiej Karkonoszy z aktualnymi trendami 
wyznaczanymi przez twrcw wspczesnych. Zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Grze wszystkich tych, ktrzy chc rozpocz bd kontynuowa swoj osobist 
przygod ze szkem artystycznym.

Kolejna epoka stylistyczna – historyzm reprezentowana jest na wystawie przede 
wszystkich wyrobami z najwaniejszych wytwrni Kotliny Jeleniogrskiej: Huty hrabiego 
Schagotscha Josephine w Szklarskiej Porbie (Schreiberhau) oraz Firmy Fritza Heckerta 
w Piechowicach (Petersdorf). S to eleganckie wazony, patery oraz lustro i kandelabr 
z doskonaej jakoci szka krysztaowego, a take stylizowane na historyczne puchary 
i humpeny w stylu staroniemieckim, malowane emaliami. 

W dalszych gablotach przeledzi mona, na przykadach wyrobw z najlepszych hut 
europejskic, tendencje secesyjne w szkle artystycznym. Pord nich doskonae trawione 
wazony francuskie (Gall, Daum, Legras, Argy Rousseau) i niemieckie (Arsall), a take 
unikatowe wyroby czeskich rm Loetz-Witwe, Pallme Koenig i Kralik, pokryte mienic 
si tczowymi barwami iryzacj. W kolejnej czci gablot pokazana zostaa secesja lska, 
z charakterystycznymi, malowanymi szkami typu Jodhpur i Bidhri, naladujcymi naczynia 
wykonywane i zdobione w Indiach. Oprcz szkie malowanych, zobaczy tu mona take 
warstwowe, trawione wazony z Firmy Fritza Heckerta. 

W ostatniej czci witryn, powiconym stylom 1. po. XX wieku zaprezentowane zostay, 
przede wszystkim, obiekty z Huty Josephine w Szklarskiej Porbie, zaprojektowane przez 
Alexandra Pfohla oraz Siegfrieda Haertela, tworzcych w stylu Art Dco. Ponadto ciekawymi 
obiektami w tej grupie s  wolnoformowane paterki i gury z hut woskich oraz przykady 
wazonw ze synnej polskiej huty Niemen. 

Ostatnim elementem wystawy jest galeria szka wspczesnego, gdzie na przykadzie 
ponad czterdziestu obiektw zobaczy mona unikatowe kreacje artystyczne twrcw 
zwizanych z Dolnym lskiem, zwaszcza z Akademi Sztuk Piknych we Wrocawiu (dawn 
Pastwow Wysz Szko Sztuk Plastycznych), a take  doskonae obiekty artystw czeskich. 

Najliczniej reprezentowana jest „Szkoa Wrocawska”. Wrd jej prekursorw wymieni 
naley: Wadysawa Zycha, Barbar Miszczyk-Urbask, Ludwika Kiczur, Witolda Turkiewicza, 
Wadysawa Czyszczonia, Czesawa Zubera, Tasiosa Kiriasopoulosa oraz Regin i Aleksandra 
Puchaw. Obecne trendy okrelaj osoby zwizane z macierzyst uczelni, midzy innymi: 
Magorzata Dajewska, Kazimierz Pawlak, Jerzy Chodurski, Barbara Zworska-Raziuk, Beata  
Mak-Sobota, Wojciech Peszko, Marta Sienkiewicz, Mariusz abiski, Dagmara Bielecka, 
Marzena Krzemiska, Agnieszka Leniak, Stanisaw Sobota, Jakub Wrzalik i Maciej Zaborski. 
Na wystawie podziwia mona take prace twrcw nie zwizanych na stae z Akademi 
Sztuk Piknych we Wrocawiu, midzy innymi Barbary Idzikowskiej, Moniki Rubaniuk, Beaty 
Stankiewicz-Szczerbik, Wojciecha Olecha, Magdaleny Pejgi czy Czesawa Roszkowskiego.

„Ożywienie czesko-polskiej tradycji szklarskiej na rzecz rozwoju turystyki”

MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE

Ekspozycj szklanych obiektw poprzedza 
cz multimedialna. Z prawej strony znajduje 
si infomat, w ktrym mona zorientowa si, jak 
zorganizowana jest wystawa oraz przeczyta pod-
stawowe informacje o prezentowanych epokach 
stylistycznych, wzbogaconych przykadowymi 
fotografiami eksponatw. Wszystkie informa-
cje dostpne s w czterech wersjach jzykowych: 
polskiej, czeskiej, angielskiej oraz niemieckiej. Po 
lewej stronie widoczny jest multimedialny pokaz 
grawerowania szka przy XIX-wiecznym warszta-
cie, a take ekran dotykowy z edukacyjnymi grami 
dla dzieci, w ktrych tematem przewodnim jest 
szko. Dodatkow atrakcj jest moliwo obejrze-
nia krtkiego filmu o historii szka z archiwalnymi 
materiaami ikonograficznymi oraz filmowymi.

Ekspozycj otwieraj uytkowe szka no-
woytne:  bezbarwne kufle, puchary, kielichy 
i karafki, szlifowane i rytowane oraz grupa 
szkie malowanych emaliami, take „na zimno”. 
Najciekawsze z nich to puchary i kielichy zdobio-
ne rzebiarsko reliefem wklsym i wypukym, 
pochodzce z hut preusslerowskich i zdobione 
w warsztatach cieplickich, z lat 30. XVIII wieku. 
Niezwykym, pod wzgldem historycznym i ar-
tystycznym, jest take pucharek z medalionem 
z herbem Preusslerw, wykonanym w technice 
eglomis. W dalszej czci zaprezentowane s 
karafy i karafinka z herbem Mniszchw z polskich 
hut radziwiowskich w Urzeczu i Nalibokach oraz 
kufle cechowe i pamitkowe ze lska. Oprcz 
symboli cechowych i motyww heraldycznych, 
zawieraj one czsto panoram Karkonoszy (Rie-
sengebirge) oraz widok Jeleniej Gry (Hirschberg) 
i Cieplic (Warmbrunn), jako popularne motywy 
pamitkowe. 

Kolekcja szka artystycznego im. Mieczysawa Buczyskiego liczy ponad siedem 
tysicy eksponatw. Gwny trzon zbiorw stanowi obiekty szklane, wytworzone 
i zdobione rnymi technikami, dokumentujce rozwj technologii szklarskiej. Pod 
wzgldem wielkoci i jakoci kolekcja szka Muzeum Karkonoskiego zalicza si do jednej 
z najwaniejszych tego typu w Europie. Na staej wystawie wyeksponowanych jest 
ponad tysic obiektw, ktre w porzdku chronologicznym ukazuj rozwj szklarstwa 
oraz rnorodno technik wytwarzania oraz zdobienia szka. 

Idea powstania kolekcji zwizana jest z wielowiekow tradycj szklarsk 
Karkonoszy i Gr Izerskich. Pocztki historii wytwrczoci szklarskiej sigaj tu poowy 
XIV wieku, kiedy to zaczto korzysta z naturalnych bogactw tego regionu, jakimi 
s woda, drewno i zoa piasku kwarcowego, niezbdnych do wytwarzania szka. 
Zakadano wwczas wdrowne huty, zwane lenymi, w ktrych produkowano proste 
naczynia uytkowe i gomki do szklenia okien. Z czasem, dziki wiedzy 

i dowiadczeniu przybywajcych w Karkonosze przedstawicieli rodw szklarskich, 
jak Preusslerowie, Friedrichowie oraz Schrerowie, lskie szko oraz warsztaty 
zdobnicze w Cieplicach i Sobieszowie zdobyy wielkie uznanie w Europie. Spord nich 
najwyszy kunszt w dziedzinie obrbki szka technikami szlifierskimi osign Fryderyk 
Winter, pracujcy w latach 1685 – 1712 dla hrabiego Christophera Schaffgotscha 
w Sobieszowie (Hermsdorf ). Winter  wyksztaci indywidualny styl, ktry uksztatowa 
typ pucharu lskiego i ktry doczeka si wielu kontynuatorw. 

W dalszej czci wyeksponowane zostay naczynia 
ze szka mlecznego, imitujce wyroby z porcelany. 
Biae opakowe szko zdobione jest subteln dekoracj 
rolinn malowan bd zocon, zaczerpnit z mo-
tyww ornamentalnych stosowanych na minieskiej 
porcelanie. Przykady szkie mlecznych ilustruj mod 
na te naczynia, ktra panowaa na lsku, w Czechach, 
Niemczech, Francji oraz Anglii, zwaszcza  w 2. po. 
XVIII wieku. W dalszej czci gablot zaprezentowany 
jest na przykadzie najbardziej charakterystycznych 
eksponatw, styl empirowy w szkle, charakteryzujcy 
si wywaon dekoracj rytowan w formie festonw 
rolinnych  i medalionw z inicjaami oraz specyficzn 
form pucharu z kwadratow, masywn plint oraz 
jajowat czar. Wrd tej grupy na szczegln uwag 
zasuguj obrazy  i puchar z dekoracj czarnofigurow 
autorstwa Johanna Siegismunda Menzla  z Cieplic. 

Du cz ekspozycji zajmuj kolorowe, bogato 
zdobione szka z okresu biedermeier z po. XIX wieku, 
ktre prezentuj niemal wszystkie technologie wytwa-
rzania i techniki zdobnicze stosowane w szklarstwie. 
Puchary, szklanice, butelki na wod zdrojow czy talerze 
pamitkowe, wytwarzane w hutach Kotliny Jelenio-
grskiej i Kotliny Kodzkiej oraz Czech byy doskona 
pamitk z miejscowoci uzdrowiskowych oraz grskich, 
a take s wiadectwem gustw wczesnego miesz-
czastwa, gwnego odbiorcy rzemiosa artystycznego 
w XIX wieku. Pord bogatej gamy kolorystycznej mo-
na znale tu naczynia niebiesko-kobaltowe, czerwone, rowe, te, zielone oraz 
biae i czarne, barwione w masie lub poprzez powlekanie kolorowymi warstwami 
czy lazurowanie. Motywy zdobnicze, oprcz pamitkowych, obejmoway take sceny 
rodzajowe, mitologiczne i myliwskie, a take symbole wanitatywne i religijne.


