Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze -NOC MUZEÓW
19. maja 2012
Godz. 17.00 – 24.00
Planowane konkursy i ich rozstrzygnięcie podczas Nocy Muzeum 2012 roku
Rozstrzygnięcie konkursu Literacko –Plastycznego dla klas I-VI szkół podstawowych
„Moje miasto przyszłości”
Organizator: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
Konkurs obejmuje dwie dziedziny twórczości i tematycznie dotyczy naszej miejscowości
- plastyczną dla klas I–III szkół podstawowych.
- literacką (proza lub wiersz) dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych i uczniów
gimnazjum.
Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla klas I-III szkół podstawowych
„Król Maciuś Pierwszy i ja”
Organizatorem powiatowego konkursu „Król Maciuś Pierwszy i ja” jest Muzeum
Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra.
Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego „List do Janusza Korczaka”
Organizatorem powiatowego konkursu literackiego „List do Janusza Korczaka” jest
Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra.
Godzina: 17.00-18.00
Propozycja warsztatów podczas Nocy Muzeum 2012 roku wraz z kosztorysem.
„Piaskowe obrazki-Sand Art”
Warsztaty polegające na tworzeniu kolorowych obrazków przy użyciu kolorowej soli oraz
szablonów.
Zajęcia przeznaczone dla wszystkich osób , niezależnie od wieku.
Mały dekorator „Mozaika w zwierciadlanym odbiciu”
Działanie plastyczne podczas którego uczestnicy sami komponują oraz dekorują lusterkazwierciadła z wykorzystaniem techniki mozaikowej tj. (koraliki, paciorki, kamyki).
Głównym zadaniem warsztatu jest stworzenie ornamentu na tafli lustra.
Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych
Pokaz technik szklarskich
Pokaz technik szklarskich przy przenośnym piecu szklarskim, wydmuchiwanie i formowanie
szkła przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Uczestnicy będą mieli możliwość oglądania na
żywo procesu wytapiania szkła i formowania z gorącej masy szklanej drobnych przedmiotów
dekoracyjnych jak również spróbować i samodzielnie wydmuchać bańkę szklaną.
Pokaz poprowadzi Tomasz Gondek – mistrz hutniczy z wieloletnim doświadczeniem obecnie
związany z hutą Julia w Piechowicach.
Czas trwania od 4 -5 godz.

Prezentacja palnikowych technik obróbki szkła w ramach Nocy Muzeów
Założenia programowe:
Autorki prezentacji: Beata Damian – Speruda, Katarzyna Harasym
Prezentacja odbędzie się w ramach Nocy Muzealnej organizowanej przez Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze, w dniu 19.05.2012r.
Autorki zaprezentują techniki i możliwości wykorzystania palnika gazowego w procesie
tworzenia szklanych obiektów o charakterze unikatowym. Każda z artystek wykona od
podstaw do efektu finalnego zestaw szklanych obiektów w płomieniu palnika. Dzięki temu
publiczność będzie miała możliwość uczestniczenia w procesie powstawania prac
wykonanych ze szkła przy użyciu jednej z technik obróbki szkła na gorąco.
W ramach imprezy zwiedzanie Muzeum po rozbudowie oraz możliwość zobaczenia
trzech wystaw czasowych:
1. „Józef Gielniak 1932 – 1972”
2. „100 lat plakatu rosyjskiego „
3. EKOGLASS FESTIWAL 2011 – wystawa poplenerowa”

NOC MUZEÓW W DOMU CARLA I GERHARDA HAUPTMANNÓW
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE.
Muzeum Będzie czynne od godziny 9 rano do 24 w nocy – wstęp bezpłatny.
Od godziny 17-tej do 24 przygotowano przegląd filmów związanych z życiem Karkonoskiej
Kolonii Artystów. Wyświetlone zostaną filmy:
• Katarzyny Szumskiej
• Piotra Lipińskiego
• Z. Dygdałowicza
• Grzegorza Pakulskiego
• Z. Frąckiewicza
WOJSKOWA NOC MUZEÓW W SKANSENIE UZBROJENIA WOJSKA
POLSKIEGO PRZY UL. SUDECKIEJ 83 W JELENIEJ GÓRZE
Tematem przewodnim II edycji Wojskowej Nocy Muzeów są wydarzenia z Września 1939 r.
Główną atrakcją będzie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty z
Dzierżoniowa, która zaprezentuje uzbrojenie, umundurowanie i oporządzenie żołnierzy
piechoty z Września 1939 r. Obejrzeć, będzie można m. in. legendarny ckm wz. 30 na
przygotowanym stanowisku ogniowym oraz rkm wz. 28 Browning. Będzie strzelanie z ASG i
inne atrakcje.

Podobnie jak w roku ubiegłym uczestnicy Nocy Muzeów będą wspólnie tworzyli
MILITARNE GRAFFITI. W tym roku graffiti opowiadać będzie wydarzenia z Września
1939 r.
Żołnierze z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca przywiozą profesjonalny TRENAŻER
STRZELECKI, na którym wszyscy chętni będą mogli spróbować swoich sił w strzelaniu do
celu.
Ponadto, udostępnimy dla Państwa wnętrza niektórych pojazdów wojskowych (czołg T34-85
oraz wyrzutnia rakiet do zestawu przeciwlotniczego KUB) i przygotujemy artyleryjskie
stanowisko
obserwacyjne,
gdzie
za
pomocą
oryginalnego
DALMIERZA
ARTYLERYJSKIEGO będą mogli Państwo podziwiać Karkonosze.
Oczywiście nie zabraknie WOJSKOWEJ GROCHÓWKI :-)
NOC MUZEÓW NA ZAMKU BOLKÓW
Zamek będzie udostępniony do zwiedzania do godziny 24:00.

Serdecznie zapraszamy !!!

