Wykaz imprez organizowanych w kwietniu 2021 roku
Lp.

Data

Godzina

Miejsce

Nazwa imprezy

Organizator

Uwagi

1

2

3

5

6

7

1.

01.04.

16.00

4
MBP‐CW, ul.
Głowackiego
https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

Pomysły z koszyka ‐ warsztaty manualne

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

2.

02.04., 09.04., 16.04.,
23.04., 30.04.

http://muzeum.bolesla
wiec.pl

„Z muzealnej teki” – cykl prezentujący archiwalne zdjęcia
miasta w minionych dekadach, pokazujący przemiany
zabudowy miejskiej oraz życie mieszkańców bądź cykl
„Projekty i wystawy Muzeum Ceramiki”; wydarzenie online

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

3.

06.04., 13.04., 20.04.,
27.04.

http://muzeum.bolesla
wiec.pl

„Bolesławiecki ruch fotograficzny" – cykl prezentujący
sylwetki i twórczość fotografów oraz fotografików
związanych z Bolesławcem; wydarzenie online

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

4.

07.04.

16.00

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

Dzień Bobrów ‐ działania online

MBP‐CW/ MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

5.

08.04.

16.00

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

Laboratorium Korona Wiedzy ‐ warsztaty dla dzieci

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

MBP‐CW

Spotkanie dla grup
przedszkolnych. Grupy
umawiane
indywidualnie. W
przypadku dalszych
ograniczeń wydarzenie
zostanie przeniesione na
inny termin.

6.

12.04.

10.00

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci ‐ "O zajączku, co chciał
wiedzieć, jak polować na niedźwiedzie" Claire Freedman,
Alison Edgson

MBP‐CW, ul.
Głowackiego
Zbuduj własną rakietę z klocków Lego zabawa z okazji

Spotkanie dla grup
przedszkolnych. Grupy
umawiane

7.

12.04.

12.00
https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

8.

9.

10.

13 i 22.04.

13.04.

13.‐30.04.

17.00

18.00

wt‐sb 10‐16,
n 11‐16

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Zbuduj własną rakietę z klocków Lego ‐ zabawa z okazji
Międzynarodowego Dnia Lotnictwa i Kosmonautyki, Dnia
Załogowych Lotów Kosmicznych

MBP‐CW

Café français en ligne ‐ konwersacje online w języku
francuskim

MBP‐CW

Zapraszamy do zgłoszeń.
Spotkania online ‐
GoogleMeet

BOK‐MCC

*więcej informacji po
09.04. br. na
www.bok.boleslawiec.pl

Muzeum Ceramiki

bilet normalny 8 zł, bilet
ulgowy 4 zł, w czwartek
wstęp bezpłatny

Spektakl "Wyspa Chudych" Teatr Dziewiątka
Reżyseria: Aneta Ćwieluch

„Goci ‐ znad Bałtyku do Rzymu” – wystawa przygotowana
przez Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu we współpracy z
Muzeum Archeologiczno‐Historycznym w Elblągu, Muzeum
Archeologicznym we Wrocławiu, Muzeum Archeologicznym
Środkowego Nadodrza oraz Zakładem Narodowym im.
Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawa prezentuje dzieje
Gotów w pierwszych wiekach naszej ery, w czasie kiedy
zasiedlili oni południowe wybrzeża Morza Bałtyckiego,
Muzeum Ceramiki,
wzbogacając się na handlu bursztynem. Z czasem część z nich
Dział Historii Miasta,
ruszyła na południowy wschód. Trwająca kilka pokoleń wielka
ul. Kutuzowa
wędrówka zaprowadziła ich nad Morze Czarne i nad
środkowy Dunaj. Główną oś wystawy stanowią
skomplikowane relacje Gotów z potęgą ówczesnego świata –
Cesarstwem Rzymskim oraz ich niezwykle charakterystyczna
kultura materialna, której pozostałości do dziś odnajdują
archeolodzy, są to głównie zestawy kobiecej biżuterii z brązu,
srebra i złota. (wystawa dostępna pod warunkiem otwarcia
muzeów dla zwiedzających)

indywidualnie. W
przypadku dalszych
ograniczeń wydarzenie
będzie zaprezentowane
online.

11.

14, 21, 28.04.

10.00

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

W zaczarowanym świecie książek "Odwagi zajączku" Nicola
Kinnear ‐ głośne czytanie i zabawy edukacyjne dla
przedszkolaków

MBP‐CW

Spotkanie dla grup
przedszkolnych. Grupy
umawiane
indywidualnie. W
przypadku dalszych
ograniczeń wydarzenie
zostanie przeniesione na
inny termin.

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych. W
przypadku dalszych
ograniczeń wydarzenie
będzie zaprezentowane
online.

BOK‐MCC

*więcej informacji po
09.04. br. na
www.bok.boleslawiec.pl

MBP‐CW, ul.
Głowackiego
12.

13.

14.

15.

15.04.

17.04.

16.00

18:00

10.00, 12.00

Pomysły z koszyka ‐ warsztaty manualne

„Dwoje w dziwnych czasach” to pierwsza premiera Teatru
Przyszli i Wyprosili (PiW). Historia jak mogła zdarzyć się w
*więcej informacji po każdym czasie i w każdym miejscu. Historia o podzielonym
09.04. br. na
społeczeństwie, zawirowaniach historii i... miłości, trudnej bo
www.bok.boleslawiec.
w dziwnych czasach. Aktorzy to nastolatkowie jak ich
bohaterowie, targają nimi różne emocje i mają tą
pl
młodzieńczą świeżość i bunt. Scenariusz i reżyseria: Aneta
Ćwieluch. Obsada: Natalia Deberny, Filip Witkowski.

muzeumceramiki/,
http://muzeum.bolesla
wiec.net/pl/site

19.‐31.04.

19‐30.04.

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Kwartalny konkurs fotograficzny, wydarzenie online

Urząd Miasta
Bolesławiec, Muzeum
Ceramiki,
udział zdalny bezpłatny
Stowarzyszenie
Fotograficzne
"Camera"

Akcja społeczna "Żonkile 2021" ‐ zajęcia edukacyjne

Zajęcia dla grup
zorganizowanych
(seniorzy, dzieci z klas 1‐
3 SP). Grupy umawiane
indywidualnie.

MBP‐CW

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Laboratorium Korona Wiedzy ‐ warsztaty dla dzieci

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Obowiązują wcześniejsze
zapisy. W przypadku
dalszych ograniczeń
wydarzenie zostanie
zaprezentowane online.

Dzień Ziemi ‐ działania online

MBP‐CW/ MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

https://www.facebook.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich ‐ Sleeveface, czyli
com/bibliotekacentru
ubraniw książkę
mwiedzy

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Stowarzyszenie (nie)poważnych literatów ‐ spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Ksiązki dla młodzieży Rosyjscy pisarze

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

*więcej informacji po
09.04. br. na
www.bok.boleslawiec.
pl

Spektakl "KYŚ" Teatr Przyszli i Wyprosili
Reżyseria: Aneta Ćwieluch

BOK‐MCC

*więcej informacji po
09.04. br. na
www.bok.boleslawiec.pl

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy
https://www.youtube.
com/user/mbpbolesla
wiecpl

16.

22.04.

16.00 ‐ 18.00

17.

22.04.

16.00

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

18.

23.04.

online

19.

23.04.

16.00

18.00

20.

21.

22.

27.04.

29.04.

01‐30.04.

18.00

wt 10‐18
śr 10‐18
cz 10‐18
pt 10‐18
sb 9‐14
wt 10‐18
śr 10‐18

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych ‐
David Macahdo "Średni współczynnik szczęścia"

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych. W
przypadku dalszych
ograniczeń ‐ spotkanie
zostanie odwołane

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

"Cyprionalia 2021" ‐ Norwid o tańcu ‐ prezentacja z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

CYPRIONALIA 2021 ‐ prezentacja twórczości i postaci

Ekspozycje w MBP‐CW
oraz prezentacje online

CYPRIONALIA 2021 ‐ prezentacja twórczości i postaci
Cypriana Kamila Norwida

MBP‐CW

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Za murami getta warszawskiego ‐ wystawa plenerowa w
ramach Akcji Społecznej "Żonkile 2021"

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Na baterie też jest sposób ‐ realizacja konkursu zbierania
baterii dla szkół i przedszkoli we współpracy z Miejskim
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu

MBP‐CW/ MCEE

Zgłoszone szkoły i
przedszkola

MBP‐CW/ MCEE

Klasy II szkół
podstawowych, terminy
umawiane
indywidualnie.

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

23.

01‐30.04.

cz 10‐18
pt 10‐18
sb 9‐14

https://www.facebook.
com/bibliotekacentru
mwiedzy

24.

01‐30.04.

cały dzień

25.

01 ‐ 30.04.

wt 10‐18
śr 10‐18
cz 10‐18
pt 10‐18
sb 9‐14
wt 10‐18
śr 10‐18
cz 10‐18
pt 10‐18
sb 9‐14

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Zajęcia terenowe "Las bliżej nas" realizowane we współpracy
z Nadleśnictwem Bolesławiec w szkółce leśnej w Osieczowie

oraz prezentacje online.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych

26.

15 ‐ 30.04.

27.

01.‐30.04.

28.

01.‐30.04.

wt‐sob 10‐16
n 11‐16

Muzeum Ceramiki,
Dział Ceramiki, ul.
Mickiewicza

Wystawa stała Działu Ceramiki; (dostępna pod warunkiem
otwarcia muzeów dla zwiedzających)

Muzeum Ceramiki

bilet normalny 8 zł, bilet
ulgowy 4 zł, w czwartek
wstęp bezpłatny

29.

01.‐30.04.

wt‐sob 10‐16
n 11‐16

Muzeum Ceramiki,
Dział Historii Miasta,
ul. Kutuzowa

Wystawa stała Działu Historii Miasta; (dostępna pod
warunkiem otwarcia muzeów dla zwiedzających)

Muzeum Ceramiki

bilet normalny 8 zł, bilet
ulgowy 4 zł, w czwartek
wstęp bezpłatny

BOK‐MCC

Wystawa czynna w
godzinach pracy kina
FORUM.
Zwiedzanie wystawy z
zachowaniem procedur i
reżimu GIS, MZ

30.

do 25.04.

http://muzeum.bolesla Wystawa „Ikonografia Bolesławca", przygotowane w ramach
wiec.pl
projektu „Brama do świata zbiorów”; wydarzenie online

Galeria „W sam raz”
BOK‐MCC, Plac
Piłsudskiego

„ONE” ‐ wystawa ceramiki Janiny Bany‐Kozłowskiej i Barbary
Bednarowicz

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie, szczególnie mając na względzie wprowadzenie ewentualnych,
nowych obostrzeń wynikających z obowiązującego stanu epidemicznego

