Wykaz imprez organizowanych w maju 2021 roku
Lp.

Data

Godzina

Miejsce

Nazwa imprezy

Organizator

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1

1‐5.05.

Zielony Rekord Polski 2021

MOSiR

7
szczegóły na stronie
www.mosir.boleslawiec.
pl

2

do 20.05.

Galeria „W sam raz”

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

BOK‐MCC

3

4, 11, 18, 25.05.

wtorki

http://muzeum.bole
slawiec.pl

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

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

4‐15.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Wiosenne wietrzenie regałów ‐ kiermasz książek

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych

MBP‐CW

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

MBP‐CW

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

4

5

5, 12, 19, 26.05.

10.00

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Pomysły z koszyka ‐ warsztaty manualne dla seniorów

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

6

6, 13, 20, 27.05.

16.00‐18.00

https://www.facebo
ok.com/bibliotekace
ntrumwiedzy
https://www.youtub
e.com/user/mbpbol
eslawiecpl

Laboratorium Korona Wiedzy - warsztaty dla dzieci

7

8

6 i 18.05.

17.00

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Café français en ligne ‐ konwersacje online w języku
francuskim

MBP‐CW

Zapraszamy do zgłoszeń.
Spotkania online ‐
GoogleMeet

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Obowiązują wcześniejsze
zapisyW przypadku
dalszych ograniczeń
wydarzenie zostanie
odwołane.

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

16.00

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

7, 14, 21, 28.05.

piątki

http://muzeum.bole
slawiec.pl

8.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

XVIII Tydzień Bibliotek ‐ Inauguracja działań Kindloteki Amazon

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych

16.00

https://www.facebo
ok.com/bibliotekace
ntrumwiedzy
https://www.youtub
e.com/user/mbpbol
eslawiecpl

XVIII Tydzień Bibliotek ‐ M. Szyczgielski "Wydmuszka" ‐
działanie online

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

7, 14, 21, 28.05.

Pomysły z koszyka ‐ warsztaty manualne dla dzieci

„Z muzealnej teki” – cykl prezentujący archiwalne zdjęcia
9

10

11

12

8.05.

9.05.

13.00

miasta w minionych dekadach, pokazujący przemiany
zabudowy miejskiej oraz życie mieszkańców; wydarzenie
online

,,WINGS FOR LIFE WORLD RUN''‐ bieg

szczegóły wkrótce na
stronie
www.mosir.boleslawiec.
pl

13

14

15

16

13.05.

18.00

Sala FORUM

"Dwoje w dziwnych czasach" to pierwsza premiera Teatru
Przyszli i Wyprosili (PiW) działającego przy Bolesławieckim
Ośrodku Kultury‐Międzynarodowym Centrum Ceramiki w
Bolesławcu. Historia jak mogła zdarzyć się w każdym czasie i w
każdym miejscu. Historia o podzielonym społeczeństwie,
zawirowaniach historii i... miłości, trudnej, bo w dziwnych
czasach. Aktorzy to nastolatkowie jak ich bohaterowie, targają
nimi różne emocje i mają tą młodzieńczą świeżość i bunt.

14.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

"Bolesławiec w kwiatach" ‐ zakońcenie składania zgłoszeń do
konkursu

15.05.

18.00‐24.00

15‐30.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

Muzeum Ceramiki,
Dział Historii Miasta,
ul. Kutuzowa;
Działania związane z Europejską Nocą Muzeów; wydarzenia
Muzeum Ceramiki,
dostępne stacjonarnie (pod warunkiem otwarcia muzeów dla
Dział Ceramiki, ul.
zwiedzających) oraz online
Mickiewicza; Pałac
Pucklera, ul.
Zgorzelecka

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

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

BOK‐MCC

Więcej informacji:
kino.boleslawiec.pl

MBP‐CW/MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych

Muzeum Ceramiki

udział bezpłatny (w razie
konieczności limitowany)

MBP‐CW/ MCEE

Klasy II szkół
podstawowych, terminy
umawiane
indywidualnie.

17

18

19

21.05.

21.05.

22.05.

15.00‐17.00

16.00

16.00

20

31.05.

16.00

21

1‐31.05.

9.00‐11.00

BOK‐MCC

„Zorganizowane pudełko”‐ warsztaty plastyczno‐
techniczne z okazji Dnia Mamy, podczas których
uczestnicy będą mogli wykonać prezent dla swojej mamy
– pudełko ‐ kosmetyczkę do przechowywania
kosmetyków. Sposób przeprowadzenia warsztatów
będzie uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i
przepisów z tym związanych. W normalnym trybie
warsztaty odbędą się w sali plastycznej BOK‐MCC (I p.), g.
15.00‐17.00. Jeżeli obostrzenia związane z COVID‐19 nie
ulegną zmianie warsztaty zostaną opublikowane 21.05.
na naszym profilu fb.

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Francuskie klimaty "Podróż sentymentalna śladami Norwida w
Paryżu = Un voyage sentmentale sur les traces de Norwid à
Paris". Cykliczne spotkania z kulturą, cywilizacją i sztuką
Francji.

https://www.facebo
ok.com/bibliotekace
ntrumwiedzy
https://www.youtub
e.com/user/mbpbol
eslawiecpl
https://www.facebo
ok.com/bibliotekace
ntrumwiedzy
https://www.youtub
e.com/user/mbpbol
eslawiecpl
,,Leśny Potok"

BOK‐MCC

Więcej informacji:
bok.boleslawiec.pl

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Obowiązują wcześniejsze
zapisy.

MBP‐CW/MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

Dzień Bociana Białego

MBP‐CW/MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

Szkółka wędkarska ,,Młode Szczupaki"

MOSIR

zajęcia odbywają się w
soboty

Dzień Różnorodności Biologicznej

„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.
Muzeum Ceramiki,
wt‐sob 10‐16,
Dział Historii Miasta, Ossolińskich we Wrocławiu. Wystawa prezentuje dzieje Gotów
niedz 11‐16
ul. Kutuzowa
w pierwszych wiekach naszej ery, w czasie kiedy zasiedlili oni
południowe wybrzeża Morza Bałtyckiego, wzbogacając się na
handlu bursztynem. Z czasem część z nich ruszyła na
południowy wschód. Trwająca kilka pokoleń wielka wędrówka
zaprowadziła ich nad Morze Czarne i nad środkowy Dunaj.

22

1‐31.05.

23

1‐31.05.

24

1‐31.05.

wt‐sob 10‐16,
niedz 11‐16

1‐31.05.

Muzeum Ceramiki,
wt‐sob 10‐16,
Dział Historii Miasta,
niedz 11‐16
ul. Kutuzowa

25

26

27

28

1‐31.05.

Muzeum Ceramiki

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

Muzeum Ceramiki

udział zdalny bezpłatny

Muzeum Ceramiki

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

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

Niech pokolenia pokoleniom podają pamiątkę dnia tego ‐
wystawa plenerowa z okazji 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3. Maja

MBP‐CW

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.

MBP‐CW/MCEE

Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Działanie online

MBP‐CW

Ekspozycje w MBP‐CW
oraz prezentacje online.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych

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

cały dzień

1‐31.05.

cały dzień

1‐31.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

Muzeum Ceramiki,
Dział Ceramiki, ul.
Mickiewicza

Rynek

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

https://www.facebo
ok.com/bibliotekace
"Ostatni 3 Maja 1946" ‐ wystawa multimedialna udostępniona
ntrumwiedzy
przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie
https://www.youtub
e.com/user/mbpbol
eslawiecpl
MBP‐CW, ul.
Głowackiego
CYPRIONALIA 2021 ‐ prezentacja twórczości i postaci Cypriana
https://www.facebo
Kamila Norwida
ok.com/bibliotekace
ntrumwiedzy

29

30

1‐30.05.

1‐30.05.

wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14
wt 10‐18,
śr 10‐18,
czw 10‐18,
pt 10‐18,
sob 9‐14

MBP‐CW, ul.
Głowackiego

Niezwykły świat ilustracji w książkach dla dzieci ‐ Emilia
Dziubak. Wystawa prac ilustratorki książki "Tyczka w Krainie
Szczęścia"

MBP‐CW
Galeria Format

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

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

