


BOLESŁAWIECKI OŚRODEK KULTURY 
– MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI

Ferie zimowe warto spędzić w Bolesławieckim Ośrodku Kultury – Międzynarodo-
wym Centrum Ceramiki. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy ciekawą ofertę. Jest 
w czym wybierać! Na stałych uczestników Amatorskiego Ruchu Artystycznego cze-
kają zajęcia zgodnie z programem każdej pracowni, a dla feryjnych gości – aktywne 
niespodzianki i doświadczeni instruktorzy w świetnie wyposażonych pracowniach.  
Zapisy w Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej, pl. Piłsudskiego 1c. 
tel. 75  644  21  45. Liczba miejsc ograniczona. 

W RYTMIE TAŃCA 
Zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy poznają tajniki kilku rodzajów i form 
tańca w całym bogactwie ich stylów i różnorodności:  
• podstawy tańca flamenco - energetycznej i zaskakująco zharmonizowanej kultury 

ruchu z gorącej Andaluzji w Hiszpanii. Instruktorka: Magdalena Zientara. Zajęcia dla 
dzieci w wieku od 5 lat. 
Zajęcia odbędą się 13 i 20.02.2023 r. w godz. 17.00 - 17.45

• pierwsze kroki w tańcu współczesnym - świetnie kształtującym poczucie ruchu  
i wrażliwość estetyczną u dzieci. Instruktorka: Halina Bałacka-Kłak. Zajęcia dla dzieci 
w wieku od 12 do 15 lat.
Zajęcia odbędą się 13 i 14.02.2023 r. w godz. 14.00 - 15.00

• warsztaty tańca orientalnego - pełne niezwykłego bogactwa stylów tanecznych wy-
wodzących się z Bliskiego Wschodu i Afryki. Instruktorka: Idalia Kowara-Schmidt.  
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 lat. 
Zajęcia odbędą się 16 i 23.02.2023 r. w godz. 17.00 - 18.00 

• naucz się hip-hop’u - najbardziej popularnego młodzieżowego stylu ruchu wywodzą-
cego się z USA. Instruktorka: Katarzyna Tomczyk-Jakubowska. Zajęcia dla dzieci w wie-
ku od 6 lat. 
Zajęcia odbędą się 20, 21 i 22.02.2023 r. w godz. 10.00 - 11.00



CERAMICZNE CUDEŃKA 
Warsztaty lepienia z gliny form rzeźbiarskich i naczyniowych, tworzenie własnych kom-
pozycji w pracy indywidualnej i zespołowej (zajęcia dla dzieci i młodzieży):
• ferie od szablonu - odkrywanie tajemnic lepienia z gliny form naczyniowych przy po-

mocy szablonu. Instruktorka: Edyta Orlińska. Zajęcia dla dzieci w wieku od 9 lat. 
Zajęcia odbędą się 13 i 14.02.2023 r. w godz. 10.00 - 12.30

• warsztaty ceramiczno-rzeźbiarskie - zaznajamiające dzieci z różnymi technikami lepie-
nia z gliny. Instruktorka: Janina Bany-Kozłowska. Zajęcia dla dzieci w wieku od 7 lat. 
Zajęcia odbędą się 20.02.2023 r. w godz. 13.00 - 15.00 i 21.02.2023 r. w godz. 
12.00 - 14.00 

MUZYKA DOBRA NA WSZYSTKO 
Warsztaty muzyczno-wokalne i instrumentalne dla młodzieży: 
• warsztaty wokalne -  zajęcia pozwalające na doskonalenie młodzieżowego warsztatu 

muzycznego pod okiem doświadczonego instruktora. Instruktorka: Barbara Lendzian. 
Zajęcia dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. 
Zajęcia odbędą się 13 - 15.02.2023 r. w godz. 11.00 - 14.00

• Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec” - uświetnia swoimi występami uroczysto-
ści miejskie i regionalne. Zajęcia przeznaczone dla uzdolnionej młodzieży, grającej 
na instrumentach dętych drewnianych/blaszanych lub perkusyjnych. Kapelmistrz:  
Jan Chojnacki.  
Próby odbędą się 14 i 21.02.2023 r. w godz. 18.00 - 20.00

ZIMOWY TEATRZYK
• warsztaty teatralne - doskonalące warsztat poprzez trening koncentracji, trening 

psychofizyczny, głos i umiejętności wystąpień przed publicznością. Instruktorka:  
Yevheniia Reznik. 
Zajęcia odbędą się:
15 i 22.02.2023 r. w godz. 15.00 - 16.30 dla grupy dzieci w wieku 6 - 10 lat;
16 i 23.02.2023 r. w godz. 11.00 - 12.30 dla grupy dzieci w wieku 11 - 15 lat; 
17 i 24.02.2023 r. w godz. 11.00 - 12.30 dla grupy młodzieży od 15 lat.

PIĄTKI Z RYSUNKIEM
Zajęcia dla młodych pasjonatów sztuki: 
• warsztaty  rysunku - praca nad rysunkiem postaci ludzkiej. 

Instruktor: Czesław Matyjewicz. Zajęcia dla młodzieży od 16 lat. 
Zajęcia odbędą się 17 i 25.02.2023 r. w godz. 14.00 - 18.00



W KINIE FORUM BOGATA OFERTA FILMOWA SEANSÓW PRZEDPOŁUDNIOWYCH 
„FILMOWE FERIE W KINIE FORUM”, BILETY W CENIE 13 zł

13 lutego, godz. 11.00 KUROZAJĄC I ZAGADKA CHOMIKA CIEMNOŚCI / sala kameralna
13 lutego, godz. 12.00 BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. TAJEMNICA  
                                             SKORPIONA / sala FORUM
14 lutego, godz. 11.00 ŚWIAT BUSTERA / sala kameralna    
14 lutego, godz. 12.00 MIA I JA. FILM / sala FORUM
15 lutego, godz. 11.00 MIA I JA. FILM / sala kameralna  
15 lutego, godz. 12.00 MECZ O WSZYSTKO / sala FORUM
16 lutego, godz. 12.00 BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. TAJEMNICA  
                                             SKORPIONA / sala kameralna 
16 lutego, godz. 12.00 KUROZAJĄC I ZAGADKA CHOMIKA CIEMNOŚCI / sala FORUM
17 lutego, godz. 12.00 MECZ O WSZYSTKO / sala kameralna 
17 lutego, godz. 12.00 MUMIE / sala FORUM
20 lutego, godz. 11.00 BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. TAJEMNICA  
                                             SKORPIONA / sala kameralna 
20 lutego, godz. 12.00 MUMIE / sala FORUM
21 lutego, godz. 11.00 MIA I JA. FILM / sala kameralna  
21 lutego, godz. 12.00 ŚWIAT BUSTERA / sala FORUM
22 lutego, godz. 11.00 MECZ O WSZYSTKO / sala kameralna  
22 lutego, godz. 12.00 KIERUNEK: KSIĘŻYC! / sala FORUM
23 lutego, godz. 12.00 KUROZAJĄC I ZAGADKA CHOMIKA CIEMNOŚCI / sala kameralna
23 lutego, godz. 12.00 BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI. TAJEMNICA  
                                             SKORPIONA / sala FORUM
24 lutego, godz. 12.00 ŚWIAT BUSTERA / sala kameralna 
24 lutego, godz. 12.00 KIERUNEK: KSIĘŻYC! / sala FORUM

Więcej informacji na bok.boleslawiec.pl - Zapraszamy



„KOSMICZNE EMOCJE” 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Wiedzy

Zajęcia feryjne poświęcone będą emocjom, ich różnorodności oraz radzeniu sobie  
z nimi często w bardzo trudnych sytuacjach w życiu. Emocje są bliskie każdemu i cza-
sem wydaje się, że są tak wielkie, że sięgają aż do kosmosu stąd myśl przewodnia zajęć 
„Kosmiczne emocje”. Będą rozmowy o tym, kiedy chce nam się krzyczeć i czy „motyle 
w brzuchu” to zjawisko kosmiczne. Będziemy łączyć kosmos i emocje podczas spotkań 
tak, by zobaczyć, czy kosmiczny skafander pomoże w opanowaniu złości, a może w mie-
ście przyszłości nie ma ekstremalnych emocji. Uczestnicy zajęć poznają m.in.: odkrycia 
Mikołaja Kopernika, dowiedzą się czym jest Układ Słoneczny, wybrane gwiazdozbiory  
i planety. Spotkaniom będzie towarzyszyć wystawa „Leopantera. Historia pewnej miło-
ści” ilustracje Józefa Wilkonia. 

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat. 
Miejsce: Centrum Wiedzy codziennie od poniedziałku do piątku - godz. 11.30 - 13.00 
Oddział dla Dzieci poniedziałki i czwartki - godz. 10.00 - 11.30. Zapisy: Miejska Biblioteka  
Publiczna - Centrum Wiedzy, ul. B. Głowackiego 5 lub tel.: 75 612 13 88

NAPRAWDĘ CHCĘ KRZYCZEĆ! - CZY WYRAŻANIE EMOCJI POMAGA? 
Dlaczego krzyczymy i czy można krzyczeć kreatywnie? Zajęcia czytelniczo - plastyczne.
termin: 13.02.2023 r. godz. 10.00 -11.30

KOSMICZNY SKAFANDER
Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się jak wygląda strój kosmonauty i stworzą swoją 
wersję skafandra astronauty by lepiej przygotować się do pracy w przestrzeni kosmicznej.
termin: 13 - 14.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

Z RADOŚCIĄ NA WESOŁO
Zabawy integracyjne i aktywizujące, które pobudzą kreatywność i wyobraźnię uczestników
termin: 16.02.2023 r. godz. 10.00 - 11.30

KOSMICZNE MIASTO PRZYSZŁOŚCI
Zajęcia techniczno - plastyczne dla dzieci w wieku 7-10 lat. Jak będą wyglądały miasta 



przyszłości? Czy domy będą lewitować? Czy będą samochody? Czy niebo będzie różo-
we? Będzie możliwa teleportacja? Z tymi zagadnieniami zmierzymy się podczas feryj-
nych warsztatów.
termin: 15 - 16.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

NIEBO DO OGARNIĘCIA - GWIAZDOZBIORY Z PHOTONEM
Zajęcia w ramach Klubu Majsterkowicza. Młodzi konstruktorzy wykonają Mapę Nieba 
dzięki której będą mogli przez cały rok świadomie spoglądać w gwiazdy.
termin: 17.02.2023 r.godz. 11.30 - 13.00

MOTYLE W BRZUCHU
Jak sobie radzić z kosmicznym uczuciem miłości na wesoło.
termin: 20.02.2023 r. godz. 10.00 - 11.30

KSIĘŻYC - SREBRNY GLOB
Czyli czym jest Księżyc, na czym polega zaćmienie Księżyca, czy lot na Księżyc jest ma-
rzeniem wszystkich ludzi? 
termin: 20.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

MARS - CZERWONA PLANETA
Czyli czy istnieje życie na Marsie a jego mieszkańcy mają emocje? Planujemy wyprawę 
na Marsa.
termin: 21.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

WENUS - GWIAZDA PORANNA I GWIAZDA WIECZORNA
Czyli podobieństwa i różnice Ziemi i Wenus.
termin: 22.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

STRACH SIĘ BAĆ
Czyli czy strach ma rzeczywiście wielkie oczy? Co sprawia, że się boimy i jak sobie z tym 
poradzić.
termin: 23.02.2023 r. godz. 10.00 -11.30

WYBRANE GWIAZDOZBIORY ZNAKÓW ZODIAKU
Czyli poznajemy gwiazdozbiory i charaktery.
termin: 23.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00
 

CO WIESZ O KOPERNIKU?
Warsztaty edukacyjne dla dzieci z niespodzianką.
termin: 24.02.2023 r. godz. 11.30 - 13.00

FERIE W FILII NR 1:
ZAGRAJMY W PLANSZÓWKI!, DZIEŃ KOTA, KALAMBURY – POSTACI Z BAJEK, 
ORIGAMI – SAMOLOTY I INNE ZABAWKI LATAJĄCE
miejsce: Filia nr 1, ul. Staroszkolna 6c 
Termin: 15, 17, 22, 24.02.2023 r. godz. 16.00



Wszystkie zajęcia w ramach programu są bezpłatne. Uczestnik zajęć powinien posia-
dać ważną legitymację szkolną oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych 
na udział w zajęciach.  Oświadczenia - zgody dostępne będą w siedzibie Ośrodka przy  
ul. Spółdzielczej 2 (Stadion Miejski) lub do pobrania na stronie www. mosir.boleslawiec.pl.
Zapisy: do 10.02.2023 r. Ilość uczestników zajęć: do 50 osób. 
Informacje i zapisy: lukasz.wos@mosir.boleslawiec.pl, tel.: 663 081 531 

SZLAKIEM SŁYNNYCH EUROPEJCZYKÓW
Turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację. Poznawanie Bolesławca z mapą  i pro-
wadzącym. Impreza polegająca na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie 
punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe.  
miejsce zbiórki: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 13.02. 2023 r. godz. 9.00

BĄDŹ SPRAWNY - Zajęcia ogólnorozwojowe z instruktorem
miejsce: Termy Bolesławiec (salka sportowa), ul. Zgorzelecka 52
termin: 13.02.2023 r. godz. 11.00

ZAJĘCIA NA BASENIE  - Rekreacja wodna, zajęcia z instruktorem
miejsce: Bolesławiecki Park Wodny „Orka”, pl. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
termin: 13.02, 17.02.2023 r. godz. 12.30; 15.02, 22.02 2023 r. godz. 9.00

WOKÓŁ RYNKU I STAREGO MIASTA
Turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację. Poznawanie Bolesławca w interesujący 
sposób z mapą i prowadzącym. Impreza polegająca na przebyciu trasy pomiędzy zazna-
czonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty.
miejsce zbiórki/startu: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 15.02.2023 r. godz. 12.00

ZAJĘCIA NA BASENIE - Rekreacja wodna, zajęcia z instruktorem
miejsce: Termy Bolesławiec, ul. Zgorzelecka 52
termin: 14.02, 20.02.2023 r. godz. 10.30; 21.02.2023 r. godz. 9.00

„FERIE W MIEŚCIE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE”
ferie 2023 z MOSiR Bolesławiec



ZAJĘCIA NA SALI - Sporty zespołowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) i indywidu-
alne (tenis stołowy, badminton)
termin: 14.02.2023 r. godz. 12.00
miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

ŚWIAT GIER - Gry planszowe, warcaby i szachowe ABC
termin: 15.02 godz. 10:30; 21.02.2023 r. godz. 12.30
miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

WODNE ZABAWY - Indywidualne i zespołowe gry wodne oraz elementy nurkowania  
w formie zabawowej, m.in.: siatkówka i koszykówka wodna
termin: 16.02.2023 r. godz. 9.00; 23.02.2023 r. godz. 11.00
miejsce: Bolesławiecki Park Wodny „Orka”, pl. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

SILNE DZIECIAKI - Zajęcia z instruktorem - ABC treningu - sporty walki
termin: 16.02.2023 r. godz.10.30
miejsce: Termy Bolesławiec (salka sportowa, siłownia), ul. Zgorzelecka 52

TENIS STOŁOWY I BADMINTON - Zajęcia z instruktorem i mini turnieje
termin: 16.02.2023 r. godz. 12:00
miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

ZABAWY Z PAPIEREM - Zajęcia z budowania papierowych samolotów oraz konkurs 
rzutów na czas i odległość
termin: 17.02.2023 r. godz. 10.30; 22.02.2023 r. godz. 11.00
miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

ZABAWY Z JAJEM - Zajęcia z instruktorem rugby TAG
termin: 17.02.2023 r. godz. 11.30; 20.02.2023 r. godz. 11.00
miejsce: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

TROCHĘ RUCHU NA WESOŁO - Zajęcia ogólnorozwojowe przy muzyce z instruktorem: 
gimnastyka, aerobic itp.
termin: 20.02.2023 r., 23.02.2023 r. godz. 12.30
miejsce: Termy Bolesławiec (salka sportowa), ul. Zgorzelecka 52

CERAMICZNYM SZLAKIEM - turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację
Wycieczka po Bolesławcu z mapą i prowadzącym,  polegająca na przebyciu trasy pomię-
dzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe.  
termin: 22.02.2023 r. godz. 12.00
miejsce zbiórki/startu: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21

ŚNIEŻNE ZABAWY - Zajęcia ze śniegiem i kulig – zajęcia alternatywne w przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych: rekreacyjno-sportowe zajęcia ogólnoroz-
wojowe w sali gimnastycznej



termin: 17.02.2023 r. godz. 9.00; 21.02.2023 r. godz. 10.30
miejsce: Ośrodek Wodno-Sportowy, ul. Spacerowa 24 lub sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej nr 1, ul. Jana Pawła II 38c

HARTOWANIE CHARAKTERU – SILNE DZIECIAKI - Zajęcia z instruktorem
termin: 23.02.2023 r. godz. 9.00
miejsce: Termy Bolesławiec (salka sportowa), ul. Zgorzelecka 52

POZNAJEMY BOLESŁAWIECKIE POMNIKI PRZYRODY - turystyczno-rekreacyjna im-
preza na orientację
Wycieczka po Bolesławcu z mapą i prowadzącym,  polegająca na przebyciu trasy pomię-
dzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK)
termin: 24.02.2023 r. godz.9.00
miejsce zbiórki/startu: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21

BAWMY SIĘ RAZEM- Indywidualne i zespołowe konkurencje zabawowe oraz sporto-
wo-rekreacyjne, quizy i konkursy wiedzy, ABC pierwszej pomocy
termin: 24.02.2023 r. godz. 11.00
miejsce: Ośrodek Wodno-Sportowy, ul. Spacerowa 24

TO JUŻ KONIEC - Zakończenie projektu, wspólne ognisko dla wszystkich uczestników, 
wręczenie dyplomów, certyfikatów uczestnictwa (odznak)
termin: 24.02.2023 r. godz. 13:00
miejsce: Ośrodek Wodno-Sportowy, Wiata festynowa, ul. Spacerowa 24

DODATKOWA OFERTA: BILET FERIE 2023 - obowiązuje w godz. 9:00-14:00
W ramach projektu „Ferie z MOSiR Bolesławiec”  w dniach 13-17 i 20-24.02.2023 r.  
wszyscy chętni uczniowie bolesławieckich szkół podstawowych, po okazaniu ważnej  
legitymacji szkolnej, mogą skorzystać z ulgowych „feryjnych” biletów wstępu w obiektach:
Bolesławiecki Park Wodny „Orka” (strefa basenowa), Termy Bolesławiec (basen)

FERIE ZIMOWE Z MUZEUM CERAMIKI 



Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Odbywać się będą w grupach max. 25-osobowych 
dla dzieci w wieku od 6 lat. Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
uczestnictwa. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawne-
go na udział podopiecznego w zajęciach. Zgody dostępne są do pobrania na stronie: 
www.muzeum.boleslawiec.pl oraz w Punkcie Informacji Turystycznej Rynek 19/21.

Informacje i zapisy: Punkt Informacji Turystycznej - Rynek 19/21, tel. 75 644 00 90

PRAKTYKI U TKACZA (ok. 60 min.) 
Kim był tkacz? Co to jest splot? Jak w domu stworzyć tkaninę? To tylko kilka pytań, na 
które znajdziecie odpowiedź podczas zajęć warsztatowych będących wprowadzeniem 
do rzemiosła tkackiego. W ich trakcie uczestnicy poznają podstawowy splot  historyczny 
(płócienny) oraz zaznajomią się z ręczną techniką wykonywania tkaniny. Każdy uczestnik 
samodzielnie wykona fragment efektownego materiału.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 13.02, 15.02, 17.02, 20.02, 22.02.2023 r. godz. 11.00

KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY (ok. 60 min.) 
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stroju karnawałowego jest bez 
wątpienia maska, która od wieków skrywała twarze świętujących. Podczas zajęć uczest-
nicy będą przygotowywać pod okiem prowadzącego wspaniałe karnawałowe maski, 
używając do tego różnych technik plastycznych.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 16.02, 21.02, 23.02, 24.02.2023 r. godz. 11.00

W DAWNEJ ZBROJOWNI (ok. 60 min.)
Ile ważył rycerski miecz? Czym się różni kusza od łuku? Do czego służył rapier? Odpowie-
dzi na te i wiele innych pytań znajdziecie podczas zajęć. Uczestnicy zaznajamiają się z re-
plikami historycznego oręża oraz poznają wiele ciekawostek na ich temat. Każdy będzie 
miał szansę dotknąć, przymierzyć oraz wykonać pamiątkowe zdjęcie  z prezentowanymi 
przedmiotami. Zajęciom towarzy pokaz multimedialny.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 13.02, 17.02, 20.02, 24.02.2023 r. godz. 12.15

ZAGADKA EGIPSKIEJ FIGURKI (ok. 60 min.) 
Bolesławiecka ceramika w piaskach pustyni egipskiej? To nie bajka, tylko prawdziwa 
historia z dreszczykiem emocji. Czy uda się ją wyjaśnić po 100 latach? Uczestnicy we-
zmą udział w zajęciach o charakterze detektywistycznym, w którym pomogą rozwiązać 
zagadkę opartą na prawdziwych wydarzeniach z historii Bolesławca…i Egiptu.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 16.02, 21.02, 23.02.2023 r. godz. 12:15



MAGNETYCZNA PAMIĄTKA Z BOLESŁAWCA (ok. 60 min.) 
Magnesy okolicznościowe i turystyczne należą do najchętniej kolekcjonowanych pa-
miątek. Proponujemy wykonanie własnego, niepowtarzalnego dzieła. W trakcie zajęć 
uczestnicy zaprojektują i wykonają z gliny prototyp pamiątkowego magnesu (miniatu-
rowa figurka, naczynie, wiadukt, ratusz itp.). Prototypy zostaną wykorzystane do wyko-
nania gipsowej formy, służącej do powielania magnesów metodą odciskania.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 13.02, 15.02, 17.02, 20.02, 24.02.2023 r. godz. 13.30

FAŁSZERZE SZTUKI - USZEBTI I INNE HISTORIE (ok. 60 min.) 
Fałszerze od zawsze dokładali wszelkich starań, aby tworzyć jak najwierniejsze kopie 
dzieł sztuki. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najbardziej zuchwałe próby fałszerstw 
dzieł sztuki, poznają różnice między kopią a repliką. Podejmą także próbę wykonania  
z gliny kopii różnych eksponatów (np. uszebti, konik Gawełek, figurki paleolityczne  
z różnych kultur). Zajęciom towarzyszy multimedialna prezentacja. 
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 16.02, 21.02, 22.02., 23.02.2023 r. godz. 13.30

WALENTYNKOWE „ZA PIĘĆ DWUNASTA” 
W dniu Święta zakochanych należy wręczyć prezent swojej sympatii. Zapomnieliście  
o upominku? Nic straconego. Podczas trzygodzinnych zajęć uczestnicy wykonają  
własnoręcznie świecę zapachową oraz wezmą udział w poznawaniu historii i ciekawostek 
związanych z patronem święta - Walentym z Terni.
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 14.02.2023 r. godz. 10.00 - 13.00

GRA TERENOWA „NA TROPIE SKARBU ROSALII VON BONIN” 
15 tysięcy talarów odebrane francuskiemu generałowi przez Rosalię von Bonin w 1807 r.  
miało zasilić pruską kasę wojskową. Krążą jednak słuchy, że pieniądze ukryto gdzieś  
w Bolesławcu… Chętnych do poszukiwań skarbu zapraszamy do Punktu Informacji Tury-
stycznej. Od 13.02 do 26.02.2023 r. będziemy rozdawać zestawy z instrukcjami, umoż-
liwiającymi indywidualny udział w grze miejskiej. Za rozwiązanie zagadki, które należy 
dostarczyć do PIT-u  gracz otrzyma część odnalezionego skarbu…
miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 13.02 - 26.02.2023 r. godz. 10.00 - 16.00

WYCIECZKA PO BOLESŁAWCU (ok. 60 min.) 
Zainteresowanych historią i ciekawymi miejscami zapraszamy na spacer po mieście  
z przewodnikiem. Temat i trasa będą dostosowane do wieku uczestników, podczas spa-
ceru przewidujemy interaktywne zabawy i gry integrujące.
 

miejsce: Punkt Informacji Turystycznej, Rynek 19/21
termin: 15.02, 22.02.2023 r. godz. 12.15




