21. Bolesławieckie Święto Ceramiki, 19-23 sierpnia 2015
Wybory Miss i Mistera i koncert zespołu Piersi - ostatni dzień BŚC
W ostatnim dniu 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki atrakcji nie brakowało, najważniejsze to:
wybory Miss i Mistera, znakomity spektakl plenerowy oraz koncert zespołu Piersi.
W konkursie na Miss i Mistera Święta Ceramiki, tytuł najpiękniejszej otrzymała Iga Gręda, a
tytuł Mistera zdobył Damian Pikuła, który również wygrał w głosowaniu internautów.
Zwycięzcy otrzymali voucher na wycieczkę zagraniczną oraz nagrody rzeczowe. Będą również
przez rok reprezentować swoim wizerunkiem miasto Bolesławiec. Pierwszą Wicemiss oraz Miss
Internautów została Olga Serwatka, drugą Patrycja Magarewicz. Natomiast wśród panów
drugie miejsce zajął Miłosz Kuduk, a trzecie Paweł Wilk. Na uczestników można było
głosować, przed wyborami, na portalu Istotne.pl, który objął patronat nad wydarzeniem.
Współorganizator wydarzenia Maciej Kołodziejski przygotował
przygotowania uczestników oraz finał. Zapraszamy do obejrzenia.

materiał

prezentujący

Do finału konkursu zakwalifikowano 6 finalistek i 5 finalistów, którzy przez 2 miesiące pod okiem
Katarzyny Maksymowicz oraz Macieja Kołodziejskiego przygotowywali się do niedzielnego finału
wyborów. Karolina Bober, Justyna Gargulińska, Iga Gręda, Patrycja Magarewicz, Angelika
Plizga, Olga Serwatka, Tomasz Cieślak, Miłosz Kuduk, Damian Pikuła, Paweł Sak, Paweł Wilk
zaprezentowali się w strojach młodzieżowych, w sukniach wieczorowych i wejściu ślubnym.
Wszyscy uczestnicy wypadli znakomicie i prezentowali się wspaniale. Program uatrakcyjniły
występy pracowni BOK-MCC: Break Dance, pracowni wokalnej, a także tańca orientalnego w
wykonaniu
Idalii
Kowary
oraz
występu
Zumby
Szprotawa.
Wydarzenie wspierało kilkanaście lokalnych firm: AUTO-LINIA, Biuro Podróży PIRAMIDA, Salon
Fryzur MATRIX Paweł Saja, Bolesławiecki Park Wodny ORKA, JOY FASHION – Galeria BCC,
HAIR & BEAUTY Hurtownia Fryzjerska, Salon Sukien Ślubnych Lejdis, E!STILO, Biżuteria WIKO Galeria BCC, PROMEDICA24, Łucja Wilk Fotografia dziecięca, AQUANA Centrum Pralnicze, Świat
Barw Tomasz Kołodziej, GOSiR – Osiecznica, NO BOSOS - Sklep obuwniczy, Termy
Bolesławieckie.
W niedzielę odbyły się dwa bardzo dobre spektakle plenerowe. Dla dzieci absolwenci
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie zaprezentowali się w
przedstawieniu „Kosmiczna Akademia Pana Kleksa”. Dwugodzinne widowisko animowało
najmłodszych sprawiając im wiele radości i uśmiechu. Natomiast Teatr z Hiszpanii dwukrotnie
wystąpił z rewelacyjnym spektaklem „Niedźwiedzie z Pirenejów”. Cztery niedźwiedzie i ich
przewodnik wyruszyli z Pl. Piłsudskiego i przeszli do Rynku. Całości towarzyszyła muzyka
góralska.
Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była popularna kapela rockowa zespół PIERSI. Ponad
dwugodzinny koncert zgromadził tłumy. Obecni świetnie się bawili przy bałkańsko - rockowych
rytmach. Wokalista Adam Asanow nawiązał świetny kontakt z publicznością, między utworami
zabawiał publiczność anegdotami. Tradycyjnie Bolesławieckie Święto Ceramiki zakończył pokaz
sztucznych ogni.

Bolesławiec świętuje!
Motywem przewodnim Bolesławieckiego Święta jest ceramika i działania związane z gliną.
Dodatkowo do najważniejszych wydarzeń sobotniego programu należy zaliczyć: Paradę
Ceramiczną Festiwal Kultur, występy z okazji 45-lecia BOK-MCC oraz koncert legendarnej
formacja ELO.
W samo południe, w barwnym korowodzie setki osób przeszło ulicami miasta. Finał imponującej
Parady Ceramicznej Festiwal Kultur odbył się na Stadionie Miejskim. Na scenie rozstrzygnięto
konkurs na Najciekawszą Prezentację. Siedmioosobowe jury w kategorii indywidualnej pierwsze
miejsce przyznało prezentacji Kura z Gromadki, drugie Idzie Sałek, a trzecie Helenie
Szyszka. W kategorii „skołowane stempelki” dla najlepiej ozdobionego roweru w tradycyjne
wzornictwo bolesławieckiej ceramiki nagrodę główną – rower trekkingowy - otrzymała Adriana
Burdzy. Dodatkowo wyróżniono: Artura Cieślaka i Martynę oraz Karola Lisieckiego. W
kategorii grupowej oceniano 17 prezentacji. Pierwsze miejsce, drugi rok z rzędu, otrzymała
licząca ponad 300 osób grupa ze Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego „Ceramika
Artystyczna”. Prezentacja "Pawie oczka" zachwycała pięknymi kreacjami - zielonymi
kostiumami stylizowanymi na kształt barwnego ogona pawia, ozdobionymi w dekoracje z piór
oraz
w
motywy
kolorowych
kwiatów.
Drugie miejsce w tej kategorii przyznano także niezwykle barwnej grupie „Zdobinki” z
Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”. Uczestnicy zostali ucharakteryzowani w
charakterystyczne wzory stempelkowe. Trzecie miejsce – również kolejny rok z rzędu – trafiło
do rozśpiewanej grupy pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bolesławcu.
Laureaci otrzymali czeki pieniężne i nagrody ufundowane przez firmy: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe BZM Cieśla, Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek Kliczków, Park
Przygody Kulturinsel, Restauracje ANTICA i Jubiler ELLA - Elżbieta Rajczakowska w Bolesławcu.
W jubileuszowym programie z okazji 45-lecia BOK-MCC na scenie zaprezentowały się
pracownie muzyczne oraz taneczne Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego
Centrum Ceramiki: Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec”, Studio Piosenki, pracownia Break
Dance, pracownia tańca hip hop Canon i Canonki, pracownia Wokalna oraz pracownia Tańca
Orientalnego „Arabeska” i pracownia Tańca Flamenco „Carmen”. Wystąpili również znani i
lubiani bolesławieccy muzycy: zespół Tres, a także grupa Agata Pińczuk-Burdzy Quintet grająca
jazz, funk i soul.
Do niezapomnianych momentów 21. edycji święta należy zaliczyć wieczorny koncert jednego z
najważniejszych zespołów w historii muzyki ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC –
PHIL BATES. Najwyższej klasy muzycy zabrali zgromadzony tłum w podróż w świat szalonych
rytmów rock and rolla i największych przebojów ELO wykonując m.in.: "All over the world",
"Last train to London", "Livin Thing", "Mr. Blue Sky", "Ticket to the Moon", "Calling America, Evil
Woman", "Don’t bring me down" czy "Rock and Roll is King".

Ceramiczno - muzyczna uczta na BŚC
Dzień pełen wrażeń czekał na tłumy mieszkańców i turystów, którzy w piątek wybrali się do
centrum Bolesławca. Tego dnia m.in. odbyło się oficjalne otwarcie, wernisaż wystawy artystów,
uczestników rozpoczynającego się 51. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego
oraz fantastyczne koncerty Kamila Bednarka i Farben Lehre.

Miłośnicy wyrobów z gliny w czasie Święta Ceramiki, mogą nie tylko zaopatrzyć się na stoiskach
producentów ceramiki, ale również podziwiać na wystawach prace uznanych artystówceramików z całego świata. Od piątku, w Rynku prezentowana jest wystawa prac artystów
plastyków uczestników tegorocznego 51. Międzynarodowego Pleneru CeramicznoRzeźbiarskiego. Znajdują się na niej prace 14 artystów z: Anglii, Turcji, Słowacji, Gruzji,
Niemiec, Węgier, Tajwanu, Norwegii, Szwajcarii i Polski. Wystawie towarzyszy ekspozycja prac
Sympozjum Ceramicznego w Gmunden w Austrii - najstarszego sympozjum w Europie. Na
ekspozycji prezentowane są rzeźby będące wynikiem 5-tygodniowej pracy twórczej artystów z 9
krajów europejskich. Twórcami rzeźb są: Suzanne Altzweig (Niemcy), Sofia Beça (Portugalia),
Cristina Simona D’Alberto (Włochy), Mateusz Grobelny (Polska), Ana Cecilia Hillar (Włochy),
Karin Karinson Nilsson (Szwecja), Weronika Lucińska (Polska), Valentin Manz (Wielka Brytania),
Sara Möller (Szwecja), Vivien Schneider Semssen (Austria), Daniel Wetzelberger (Austria), Stijn
Yperman (Belgia). Po ceramicznym święcie wystawa zostanie przeniesiona do galerii „W sam
raz”
BOK-MCC.
W Ratuszu znajduje się Wystawa pokonkursowa II i III edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na Ceramiczną Czarkę do Herbaty „95°C”. Wystawa prezentuje herbaciane
czarki
ceramiczne.
Ponadto w Rynku podziwiać można rzeźby ogrodowe Marka Parceja, które zostały
zaaranżowana wśród roślinności Jarosława Olesia, tak by wydobyć, ich wartość artystyczną i
przybliżyć zamysł autora. Wśród eksponowanych prac zobaczyć można zarówno formy
abstrakcyjne, często o ażurowej konstrukcji, jak i figury zwierząt i postaci ludzkich. Nowością są
plastyczne, pełne finezji obiekty - lampy. Natomiast przy Bazylice przy ulicy Kościelnej na
wystawie Michała Puszczyńskiego pn: „Dagen'n'dolok" znajduje się 10 wielkoformatowych
prac
ceramicznych.
Współczesną ceramikę użytkową można podziwiać w galerii „mała Biała” BOK-MCC, tutaj
najwięksi bolesławieccy producenci po raz trzeci prezentują najnowsze wzory. Na wystawie
„Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej” Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" Sp.
z o.o. wystawiają projekty form ceramicznych autorstwa Janiny Bany – Kozłowskiej głównej
projektantki, a także projekty dekoracji ceramiki użytkowej autorstwa Iwony Pieli, Danuty
Amborskiej i Beaty Danielewicz. Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Spółka Jawna
Smoleński & Zwierz prezentuje projekty autorstwa Oskara Zięty i Magdaleny Gazur, a „Ceramika
Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego projekty form ceramicznych autorstwa
Mariusza Ochockiego głównego projektanta i kierownika artystycznego oraz projekty dekoracji
ceramiki użytkowej autorstwa Teresy Liany i Marii Starzyk.
Oficjalne otwarcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki poprzedziła uroczysta Sesja Rady Miasta
podczas, której tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzymała bolesławiecka artystka Janina
Bany – Kozłowska. Następnie Prezydent Miasta Piotr Roman na ręce Bolesławieckiego Bractwa
Ceramicznego przekazał klucze do bram miasta.
Wieczorem dla miłośników nieco lżejszych dźwięków wystąpił zespół disco polo „Night
Lovers”. Na dużej scenie zagrała punkrockowa grupa FARBEN LEHRE, a niekwestionowaną
gwiazdę wieczoru był Kamil Bednarek. Wokalista reggae wspaniale bawił publiczność, która
wraz z nim wykonywała jego największe hity.

Rozpoczęło się 21. Bolesławieckie Święto Ceramiki
W Rynku odbywają się jedne z największych w Europie targów ceramicznych, trwa budowa
pieca plenerowego „Drzewo Ognia” autorstwa Mateusza Grobelnego, a od piątku przez weekend
na mieszkańców i gości czeka mnóstwo atrakcji: program artystyczny na dwóch scenach,
wystawy, spektakle plenerowe, miasteczko animacji, giełda staroci.

W Rynku w drewnianych domkach swoje wyroby przez pięć dni prezentuje blisko 100
wystawców ceramiki z Bolesławca i okolic, z Polski i zagranicy: Czech, Węgier i Ukrainy. Gliniane
kubki, talerze, garnki, maselniczki, ale także figurki, zegary i oryginalna biżuteria – wszystko to i
wiele innych wyrobów z gliny można zakupić podczas kiermaszu w godzinach od 10.00 do
20.00.
Na terenie zielonym budowany jest widowiskowy piec plenerowy autorstwa Mateusz
Grobelnego. We wnętrzu konstrukcji pn: „Drzewo ognia” powstaje rzeźba ceramiczna – drzewo
o wysokości 4 metrów. Docelowo cała budowla będzie miała 6 metrów wysokości i powstaje na
bazie sześcianu.
- Trzy ściany są ruchome. W sobotę po godz. 23.00 podczas kulminacji wypału dwie z nich
zostaną otwarte „jak szafa”, a trzecia (dzielona w poziomie) otwarta góra-dół. Będzie, to
niepowtarzalna okazja obejrzenia rzeźby w trakcie wypału, rozgrzanej do 1 200 Celsjusza.
Inspiracją rzeźby jest drzewo, którego pień i konary tworzy glina i metal, a koronę ogień i dym
– mówi twórca pieca Mateusz Grobelny
Podczas imprezy działa Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w BOK-MCC/Sklep z
ceramiką i w Rynku (drewniany domek na zielonym skwerze) gdzie można uzyskać pełną
informację nt. programu tegorocznej edycji imprezy.

Wybory Miss i Mistera Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015
W ramach 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki, w niedzielę, 23 sierpnia o godz. 18:00 na
scenie na Pl. Piłsudskiego odbędą się wybory Miss i Mistera Święta Ceramiki 2015.
Zwycięzcy otrzymają voucher na wycieczkę zagraniczną oraz nagrody rzeczowe. Będą również
przez rok reprezentować swoim wizerunkiem miasto Bolesławiec.
O tytuł Miss i Mistera Bolesławieckiego Święta Ceramiki rywalizować będzie 11 wyłonionych
kandydatów: Iga Gręda, Angelika Plizga, Olga Serwatka, Justyna Gargulińska,
Patrycja Magarewicz, Karolina Bober, Paweł Sak, Miłosz Kuduk, Damian Pikuła,
Paweł Wilk i Tomasz Cieślak.
Na portalu Istotne.pl trwa głosowanie, który z kandydatów otrzyma tytuł Miss i Mistera
Internetu. Głosowanie potrwa do niedzieli. Zachęcamy do głosowania.

Obecnie w BOK-MCC trwają intensywne przygotowania uczestników do występu. Prowadzi je
Katarzyna Maksymowicz - finalistka Miss Polski z 1999 roku oraz Maciej Kołodziejski współorganizator wydarzenia.
- Przed uczestnikami dużo pracy w przygotowaniu się do głównego finału - podkreśla Maciej
Kołodziejski. - Spotykamy się trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Na próbach kandydaci ciężko
pracują, ćwiczą choreografię oraz własne prezentacje. Przygotowujemy także stylizacje ubiorów.
Kandydaci zaprezentują się w stylu sportowym, wieczorowym oraz ślubnym. O ich stroje
zadbają bolesławieckie firmy: Salon Sukien Ślubnych „LEJDIS”, sklep E!STILO, JOY
FASHION oraz NO BOSO. O fryzury uczestników do gali finałowej zadba stylista Paweł Saja
z Salonu – Fryzur „MATRIX”.
Kandydaci wezmą również udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, którą wykona fotograf –
Łucja Wilk. Samochody do sesji zdjęciowej udostępni bolesławiecka firma AUTO – LINIE.
Ponadto wydarzenie wspiera kilkanaście lokalnych firm: AUTO-LINIA, Biuro Podróży
PIRAMIDA, Salon Fryzur MATRIX Paweł Saja, Bolesławiecki Park Wodny ORKA, JOY
FASHION – Galeria BCC, HAIR & BEAUTY Hurtownia Fryzjerska, Salon Sukien
Ślubnych Lejdis, E!STILO, Biżuteria WIKO - Galeria BCC, PROMEDICA24, Łucja Wilk
Fotografia dziecięca, AQUANA Centrum Pralnicze, Świat Barw Tomasz Kołodziej,
GOSiR – Osiecznica, NO BOSOS - Sklep obuwniczy, TERMY BOLESŁAWIECKIE.

Nagrody o wartości ponad 7 500 zł czekają - weź udział w Paradzie Ceramicznej
FESTIWAL KULTUR i wygraj!
Fantastyczny weekend, rower, czeki pieniężne oraz wiele innych nagród do wygrania w
Konkursie na Najciekawszą Prezentację podczas Parady Ceramicznej – Festiwal Kultur, która
odbędzie się podczas 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki w sobotę, 22 sierpnia. Czekamy na
Wasze zgłoszenia!
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych - zarówno osób
indywidualnych, jak i grup. Wystarczy odrobina fantazji i pomysłowości. Należy przygotować
przebranie nawiązujące do ceramiki bolesławieckiej, np. stroje odpowiadające kolorystyce i
kształtom
ceramiki,
makijaż,
nakrycia
głowy
czy
inne
rekwizyty.
W ramach konkursu zachęcamy pasjonatów rowerów do wzięcia udziału w odbywającej się po
raz pierwszy konkurencji pn: „Skołowane stempelki”, w której oceniane będą nie tylko stroje
uczestników parady, ale także stylizacje rowerów. Ten kto najlepiej ozdobi rower wykorzystując
tradycyjne wzornictwo bolesławieckich wyrobów, wygra rower ufundowany przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BZM Cieśla s.j.

Ponadto na zwycięzców czeka m.in. voucher obejmujący trzydniowy pobyt dla 2 osób w
romantycznej komnacie Zamku Kliczków, ze śniadaniami, obiadokolacjami, butelką wina
Chateau Kliczków i indonezyjskim masażem Pantai Luar w centrum SPA, voucher
obejmujący trzydniowy pobyt dla 2 osób w Folwarku Książęcym ze śniadaniami,
obiadokolacjami i masażem Thalgo de la Mer w centrum SPA oraz relaksem na zamkowym
basenie, a także karnet na basen, sauny i siłownię w Zamku Kliczków. Zamek Kliczków
jest zabytkowym obiektem wypoczynkowo-konferencyjnym oddalonym od Bolesławca o 12 km.
Wachlarz możliwości Zamku i położonego u jego podnóża Folwarku obejmuje rodzinny aktywny
wypoczynek, organizację szkoleń, konferencji, imprez firmowych, wesel i uroczystości
rodzinnych. Uwaga! Na hasło „Bolesławieckie Święto Ceramiki” Zamek Kliczków i Folwark
Książęcy oferują 15% rabatu na noclegi w terminie 21-23.08.2015.
Do wygrania również nocleg w Hotelu domków na drzewach dla 6 osób oraz rodzinne
bilety wstępu do Parku Przygody Kulturinsel. Kulturinsel, to niesamowity Park Przygody i
Hotel Domków na Drzewach tuż przy granicy z Polską. Zaledwie 20 km od Zgorzelca/Görlitz, w
miejscowości Zentendorf, znajduje się unikalne na skalę Europy miejsce, zaliczane do 10 cudów
architektury lasu - park z niesamowitymi drewnianymi budowlami i atrakcjami dla całej rodziny.
Kulturinsel to obowiązkowy punkt dla Łowców Przygód w każdym wieku. www.kulturinsel.com
Restauracji ANTICA ufundowała zaproszenia na kolację dla dwojga, a Jubiler ELLA,
Elżbieta Rajczakowska w Bolesławcu zestaw biżuterii srebrnej.
Laureaci w kategorii grupowej otrzymają czeki pieniężne o wartości: za I miejsce 1 000 zł, II
miejsce 500 zł i III miejsce 200 zł.
Kartę zgłoszeń do udziału w Paradzie, a także do Konkursu na Najciekawsze
Przebranie oraz Regulamin można pobrać poniżej:

Regulamin
Karta zgłoszeń
Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście do sekretariatu Bolesławieckiego Ośrodka
Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Pl. Piłsudskiego 1 c, 59-700 Bolesławiec.
Zgłoszenia przyjmujemy również faksem pod nr telefonu 75/6442147 lub pocztą elektroniczną
pod adresem: festiwalkultur@viasudetica.pl

21.BŚC – zmiana organizacji ruchu!
Podczas 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki od 20 sierpnia do 24 sierpnia 2015 przewidziane
są zmiany w organizacji ruchu drogowego. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
Ulice, które ulegają zmianie organizacji ruchu, w związku z imprezą:








zamknięcie ulicy A. Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską, do skrzyżowania z K. Miarki,
wzdłuż Placu ks. J. Popiełuszki – od czwartku 20 sierpnia do poniedziałku 24 sierpnia
zamknięcie ulicy A. Asnyka na odcinku dalej od. ul. Sierpnia 80 aż do Rynku - od piątku, 21
sierpnia do niedzieli włącznie, 23 sierpnia
zamknięcie ul. K. Miarki (na wysokości Urzędu Miasta) - od piątku 21 sierpnia do niedzieli
włącznie 23 sierpnia
zamkniecie ulicy Łukasiewicza (od skrzyżowania z K. Miarki), ulicy Bankowa i dalej ulicy Kościelnej
- od piątku, 21 sierpnia do poniedziałku włącznie 24 sierpnia
zamkniecie ulicy B. Prusa - od piątku 21 sierpnia do niedzieli włącznie 23 sierpnia, tu zostanie
umiejscowiona Giełda Staroci
zamknięcie Placu Marszałka J. Piłsudskiego - od czwartku, 20 sierpnia do poniedziałku, 24
sierpnia
zamknięcie Parkingu (przy ul. Łukasiewicza) tył BOK – MCC - piątek, 21 sierpnia do poniedziałku,
24 sierpnia

Orientacyjna mapa zamknięcia ulic:

Ponadto podczas 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki w sobotę, 22 sierpnia od 12.00 – 15.00
odbędzie się Parada Ceramiczna Festiwal Kultur. W związku z imprezą wystąpią dodatkowe
utrudnienia w ruchu.
Parada przemieszczać się będzie na trasie: ul. Kościelna (start) – Rynek – ul. Sierpnia’80 – ul.
Karola Miarki – ul. Łukasiewicza - ul. Bielska – ul. Adama Asnyka – ul. Buczka – ul. Spółdzielcza
– ul. Kosiby do wejścia na Stadion Miejski (koniec Parady).

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy a kierowców prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności i nie zostawianie samochodów na chodnikach przy planowanej trasie
Korowodu.
Wszystkie osoby przyjezdne zapraszamy do korzystania z ogólnodostępnych parkingów na
obrzeżach miasta. Mieszkańców miasta prosimy o wyrozumiałość i polecamy spacery:) Osobom,
które mimo wszystko wybierają się na imprezę samochodem, polecamy:









parking
parking
parking
parking
parking
parking
parking
parking

przy Stadionie Miejskim (zewnętrzny) ul. Spółdzielcza,
na terenie dworca wschodniego,
przy ul. Fabrycznej
przy ul. Staszica (za przejazdem-obok MZGK)
przy ul. Obrońców Helu
przy ul. Sądowej
przy ul. Cichej (przy MOPS)
przy ul. Parkowej (przy Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej)

Polska Stolica Ceramiki - Miasto Bolesławiec zaprasza na 21.Bolesławieckie Święto
Ceramiki, które odbędzie się w dniach 19-23 sierpnia 2015 roku.
Bolesławiec wśród wielu innych miast w Polsce wyróżnia trwająca od kilku stuleci tradycja
wyrobów z gliny. Bolesławieckie Święto Ceramiki jest ceramiczno-interaktywnym działaniem

mającym wymiar artystycznego wydarzenia, którego celem jest promocja ceramiki oraz regionu
bolesławieckiego.
Podczas święta, które organizowane jest po raz 21., w dniach 19 - 23 sierpnia na jednym z
największych europejskich kiermaszów zaopatrzyć się będzie można w ceramikę użytkową,
dekoracyjną, biżuterię a także w oryginalne dzieła sztuki. Bez względu na to, czy chcemy kupić
naszyjnik, filiżankę czy donicę, każdy z wyrobów jest niezwykle oryginalny. Szeroki wybór
gwarantuje blisko stu wystawców, w tym ponad dwudziestu producentów ceramiki z Bolesławca
oraz producenci którzy na targi przyjeżdżają nie tylko z całej Polski ale i z zagranicy: z Czech,
Węgier czy Litwy.
Po raz kolejny w pięknej scenerii zabytkowego Rynku będzie można obserwować proces
budowy, rozpalenia, wypału oraz wygaszenia widowiskowego pieca plenerowego. Podczas
tegorocznej edycji będzie to konstrukcja pn. „Drzewo Ognia” autorstwa artysty ceramika Mateusza Grobelnego.
Szereg działań związanych z gliną oraz bogaty i atrakcyjny program artystyczny odbywać się
będzie w weekend od 21 do 23 sierpnia.
W Miasteczku Animacji Ceramicznych, pod okiem mistrzów garncarstwa, każdy może
aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wyrobów z gliny: tocząc na kole garncarskim, lepiąc, ręcznie
malując ceramikę. Na świetną zabawę można liczyć na warsztatach rodziny Konopczyńskich
oraz warsztatach „Gliniane zwierzaki”, a także na warsztatach „Biskwitowe szaleństwo”,
„Ceramiczna planeta skarbów” czy „Stempelkowa mozaika”. Warto obejrzeć pokazy garncarstwa
Pracowni Arkuszyńskich oraz Garncarstwa Historycznego pracowni Loricamos - tutaj garncarze
ubrani w średniowieczne stroje, tworzyć będą naczynia ceramiczne za pomocą narzędzi z
różnych epok, posłuchamy opowieści na temat dawnych technik tworzenia naczyń, szkliwienia i
wypalania. Odbędzie się również „Bieg z ceramicznym jajkiem” oraz konkursy z nagrodami w
„Ceramicznym kole fortuny”. Dodatkową atrakcją będą warsztaty tworzenia szklanych naczyń
przygotowane przez Jargiło Glass Studio oraz warsztaty tworzenia drewnianych figurek z
Dariuszem Pawłowskim. Będzie można również obejrzeć prezentacje umalowanych postaci
„Zdobinek” i samemu zostać pomalowanym przez malarki z zakładów ceramicznych w piękne
bolesławieckie wzory.
Ważnym punktem Bolesławieckiego Święta Ceramiki są wystawy. W Rynku
zaprezentujemy wystawę prac artystów plastyków z całego świata uczestników tegorocznego
51. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, w którym biorą udział:
Patrycja Barkowska - Polska, Adam Frew – Anglia, Adriana Grochal – Polska, Ute Hartwig –
Schulz – Niemcy, Maria Joanna Juchnowska - Polska/Norwegia, Barbara Licha - Polska/Australia,
Lin Lung – Chieh – Tajwan, Rebecca Maeder – Szwajcaria, Georgi Pachkoria – Gruzja, Michał
Podleśny – Polska, Eva Srniková – Słowacja, Katalin Tomay – Węgry, Craig Usher – USA oraz
Mateusz Grobelny – komisarz. Jest to jedyny w Polsce plener ceramiczny, który odbywa się
nieprzerwanie od pół wieku. Skutecznie promuje dorobek wybitnych artystów ceramików –
rzeźbiarzy z kraju i z zagranicy. Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja prac najstarszego
sympozjum w Europie - Sympozjum Ceramicznego w Gmunde w Austrii.
Również w Rynku prezentowana będzie wystawa pokonkursowa II i III edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na Ceramiczną Czarkę do Herbaty „95°C” . Ponadto podziwiać będziemy rzeźby
ogrodowe Marka Parceja oraz wystawę Michała Puszczyńskiego pn: „Dagen'n'dolok".
Współczesną ceramikę użytkową obejrzymy w galerii „mała Biała” BOK-MCC, gdzie najwięksi
bolesławieccy producenci po raz trzeci prezentować będą najnowsze wzory. Na wystawie
„Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej” Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" Sp.
z o.o. wystawią projekty form ceramicznych autorstwa Janiny Bany – Kozłowskiej głównej

projektantki, a także projekty dekoracji ceramiki użytkowej autorstwa Iwony Pieli, Danuty
Amborskiej i Beaty Danielewicz; Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Spółka Jawna
Smoleński & Zwierz zaprezentuje projekty autorstwa Oskara Zięty , a „Ceramika Artystyczna”
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego projekty form ceramicznych autorstwa Mariusza
Ochockiego głównego projektanta i kierownika artystycznego oraz projekty dekoracji ceramiki
użytkowej autorstwa Teresy Liany i Marii Starzyk.
W piątek podczas uroczystego otwarcia Święta Prezydent Piotr Roman na ręce
Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego przekaże klucze do bram miasta. Wówczas podczas
uroczystej sesji tytuł Honorowego obywatela Miasta otrzyma bolesławiecka artystka Janina Bany
– Kozłowska - uhonorowana w tym roku srebrnym medalem zasłużony Kulturze Gloria Artis.
W sobotę, w samo południe, wyruszy barwna Parada Ceramiczna Festiwal Kultur.
Przemarsz grup ulicami miasta zakończony się fiestą na stadionie miejskim. Rozstrzygnięty
zostanie również cieszący się ogromną popularnością konkurs na Najciekawsze prezentację
podczas Parady.
Oprócz działań związanych z gliną i ceramiką odbywać się będą widowiska plenerowe. W
niedzielę zapraszamy na „Kosmiczną Akademię Pana Kleksa”. Dwugodzinne widowisko dla
dzieci poprowadzą absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w
Krakowie. Program obfitować będzie w szereg zabaw interaktywnych, które na wesoło
przygotują dzieci do międzygalaktycznej podróży z Panem Kleksem, na planetę sympatycznych
ufoludków. W tym dniu gościć będziemy również Teatr z Hiszpanii, który dwukrotnie wystąpi
ze spektaklem „Niedźwiedzie z Pirenejów”. Widowisko opowiada o czterech niedźwiedziach i
ich przewodniku, o ich niebezpiecznych zwyczajach i porywczym charakterze. Całości
towarzyszy muzyka góralska.
Niedziela, to również wybory Miss i Mistera Święta Ceramiki. Laureaci konkursu przez rok
reprezentować będą swoim wizerunkiem miasto Bolesławiec oraz Święto Ceramiki.
Przez weekend dla fanów muzyki, na dwóch scenach, zaprezentujemy bogaty program
artystyczny. W jubileuszowym programie z okazji 45-lecia BOK-MCC zaprezentują się
pracownie muzyczne oraz taneczne Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego
Centrum Ceramiki oraz znani i lubiani bolesławieccy muzycy: zespół Tres, który zaprezentuje
muzykę jazz, funk, flamenco, a także grupa Agata Pińczuk-Burdzy Quintet grająca jazz,
funk i soul. Dla miłośników nieco lżejszych dźwięków wystąpi zespół disco polo „Night
Lovers”.
Wieczorami na dużej scenie wystąpią gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej: w piątek
zagra FARBEN LEHRE, polski zespół punkrockowy, którego muzyka jest energiczna,
melodyjna, pełna radości grania. Gwiazdą tego wieczoru będzie BEDNAREK wokalista reggae,
autor tekstów, kompozytor i instrumentalista, znany z takich przebojów jak „Cisza” czy
„Szukając szczęścia”.
W sobotni wieczór na scenie święta zagra jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki
PHIL BATES - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC. Projekt ELO Classic został
powołany do życia przez Phila Batesa, frontmana Electric Light Orchestra part II oraz The
Orchestra. Dzięki najwyższej klasy muzykom, którzy tworzą projekt widzowie zostaną zabrani w
podróż w świat szalonych rytmów rock and rolla i największych przebojów ELO.

W niedzielę, wydarzenie uświetni zespół PIERSI popularna kapela rockowa, której nowy
wokalista Adam Asanow nadał nowe brzmienie. Imprezę tradycyjnie zakończy widowiskowy
pokaz sztucznych ogni.
21. Bolesławieckiemu Świętu Ceramiki, towarzyszyć będzie szereg atrakcji przygotowanych
przez miejskie instytucje, na terenie: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ceramiki,
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz lokalnych zakładów ceramicznych na ul. Kościuszki:
„Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego, Zakładach Ceramicznych
„BOLESŁAWIEC” oraz Centrum Ceramiki TYRCZ.
W piątek, 21 sierpnia w godz. 14.00 - 17.30 w Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza odbędzie się
Konferencja „Szanse rozwojowe bolesławieckiej ceramiki w oparciu o projekty B&R z
wykorzystaniem instrumentów: Perspektywy „Horyzont 2020”, której organizatorem jest
Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze w Bolesławcu we współpracy z Muzeum Ceramiki w
Bolesławcu. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary
Przybylski, Starosta Bolesławiecki - Dariusz Kwaśniewski, Prezydent Miasta Bolesławiec - Piotr Roman.
Partnerzy: Miasto Bolesławiec, Powiat Bolesławiecki, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Bractwo
Ceramiczne w Bolesławcu.
Ponadto zapraszamy na ostatni akcent Święta Ceramiki, który odbędzie się w poniedziałek, 24
sierpnia. Podczas rodzinnego pikniku filmowego Banku BGŻ BNP PARIBAS - „KINO POD
GWIAZDAMI” na uczestników czekać będzie strefa atrakcji, gdzie odbędą m.in. konkursy z
nagrodami, pokaz magicznych sztuczek. A wieczorem w plenerze, na dużym ekranie
wyświetlony zostanie film dla dzieci i młodzieży oraz film akcji.
Pobierz szczegółowy program 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki:

Gwiazdy 21. Bolesławieckiego Święta Ceramiki
Na głównej scenie imprezy wystąpią popularni wykonawcy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. W
piątek wieczorem, 21 sierpnia dla publiczności święta jako support zagra FARBEN LEHRE. Polski
zespół punkrockowy, którego muzyka jest energiczna, melodyjna, pełna radości grania. Grupę założył w
1986 roku Wojciech Wojda i Marek Knapa. Obecnie formacje tworzą Wojciech Wojda, Konrad Wojda,
Filip Grodzicki i Adam Mikołajewski. Od wielu lat płoccy muzycy grają trasy koncertowe w całym kraju
jak i za granicą.

Gwiazdą wieczoru będzie wokalista reggae, autor tekstów, kompozytor i instrumentalista KAMIL
BEDNAREK. Artysta swoje pierwsze kroki muzyczne stawiał w formacji StarGuardMuffin. Medialny
rozgłos zyskał biorąc udział w trzeciej edycji programu „Mam talent!” w TVN gdzie zajął drugie miejsce.
W kolejnym programie telewizyjnym na antenie TVP 2 wraz ze swoją 16-osobową drużyną z Brzegu
zwyciężył w programie „Bitwa na głosy”. Od 2012 roku działa artystycznie pod nową nazwą jako zespół
BEDNAREK. Znany jest z takich przebojów jak „Cisza” „Szukając szczęścia” (z Mesajah) i doskonałych
coverów Marka Grechuty i Skaldów.

fot. Kerron Riley
W sobotni wieczór na scenie święta zagra jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki
ELECTRIC
LIGHT
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BATES.
Projekt ELO Classic został powołany do życia przez Phila Batesa, frontmana Electric Light Orchestra
part II oraz The Orchestra. Ten brytyjski wokalista, gitarzysta i producent muzyczny współpracował z
takimi gwiazdami jak: Fleetwood Mac, Deep Purple, Boston, Black Sabath czy Robert Plant. Wielu
krytyków podkreśla, że to właśnie głos Phila i jego osobowość sceniczna sprawiają, że można się poczuć
jak na koncercie z najlepszych lat ELO. Dzięki najwyższej klasy muzykom, którzy tworzą projekt
widzowie zostają zabrani w podróż w świat szalonych rytmów rock and rolla i największych przebojów
ELO.
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSIC, to super grupa działająca w latach siedemdziesiątych i
osiemdziesiątych, której przeboje zna cały Świat. Podczas koncertu będzie można usłyszeć takie jak: "All
over the world", "Last train to London", "Livin Thing", "Mr. Blue Sky", "Ticket to the Moon", "Calling
America, Evil Woman", "Don’t bring me down" czy "Rock and Roll is King".

W niedzielę wydarzenie uświetni zespół PIERSI popularna kapela rockowa, której nowy wokalista
Adam Asanow nadał nowe brzmienie. Utworem "Bałkanica" podbił serca szerokiej publiczności, a utwór
stał się hitem lata 2014 roku.

Galerie zdjęć z imprezy:
Piątek
https://www.facebook.com/bokmcc/posts/1049675475064999
Sobota
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050242478341632.1073741897.185442621488293&type=3
Niedziela
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1050823388283541.1073741898.185442621488293&type=3
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