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[18.05]: Noc w Muzeum 2018

Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera i Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze Arkadiusz
Mu?a zapraszaj? mieszka?ców miasta i regionu na wyj?tkowe nocne zwiedzanie Muzeum.
Wydarzenie odb?dzie si? w pi?tek, 18 maja w godzinach 19 do 23. Wst?p wolny.

Przed nami kolejna edycja Nocy w Muzeum. Ta cykliczna impreza organizowana w ca?ej Polsce w
maju wpisa?a si? ju? na sta?e w kalendarz kulturalny Jawora. Zapraszamy wszystkich
mieszka?ców miasta i regionu do siedziby Muzeum Regionalnego w Jaworze przy ul.
Klasztornej. W tym roku czekaj? na Was dwie nowe ekspozycje. O godzinie 19 rozpocznie si?
wernisa? wystawy „Ksi?stwo jaworskie i legnickie w kartografii niderlandzkiej”. Zaprezentujemy
unikatow? kolekcj? najstarszych map naszego regionu ze zbiorów dr Kazimierza Kozicy, kartografa
z Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycj? przygotowali?my dzi?ki wspó?pracy z
Muzeum Miejskim we Wroc?awiu. O godzinie 20 odb?dzie si? uroczyste otwarcie wystawy
„Voyage”. B?dzie to spotkanie z kompozytorem i malarzem Janem Kantym Pawlu?kiewiczem.
Krakowski artysta zas?yn?? z monumentalnych kompozycji oratoryjno-kantatowych. Swój
wszechstronny talent prezentuje w sztukach plastycznych: malarskich, graficznych i rze?biarskich.
Wystawie prac malarskich w unikatowej technice ?el-artu b?dzie towarzyszy? pokaz muzyczny
oraz prezentacja filmu. O godzinie 22 zapraszamy do nocnego zwiedzania Ko?cio?a Pokoju w
Jaworze. B?dzie to spotkanie z muzyk? organow? w wykonaniu dr Ma?gorzaty Zuchowicz. Na tym
jednak nie koniec atrakcji kulturalnych. W niedziel? 20 maja w godzinach od 12 do 18 przy ul.
Klasztornej, przy schronach naprzeciwko s?du odb?dzie si? pokaz historyczny Stowarzyszenia
„Lehm”. Atrakcj? tego wydarzenia pt. „Rok 1945” b?dzie replika czo?gu. Zach?camy do udzia?u
dzieci i rodziców. B?d? na Was czeka?y ró?ne atrakcje. Ponadto o godzinie 17 w siedzibie
muzeum odb?dzie si? wyk?ad pt. „II wojna ?wiatowa w Jaworze”. Poprowadzi go archiwista Marek
W?odarczyk, znawca militarnych dziejów regionu. Wst?p wolny. Serdecznie zapraszamy!
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