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Przed nami kolejny pe?en atrakcji tydzie? w M?awie. Co? dla siebie znajd? mi?o?nicy sportu i rekreacji
na ?wie?ym powietrzu, ta?ca, muzyki, sztuki scenicznej, literatury i nauki. Przede wszystkim jednak
swoje wielkie ?wi?towanie b?d? mia?y dzieci.

W sobot? o godz. 9:00 przy p?ywalni Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji – o ile aura nie
pokrzy?uje planów – rozpoczynaj? si? zaj?cia nordic walking. Spacer ?cie?kami m?awskiego lasu to
doskona?y sposób na rozpocz?cie dnia oraz zadbanie o zdrowie i kondycj?. Tego samego dnia na
bezp?atne zwiedzanie zaprasza w godzinach 8:00-15:00 Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej. Warto si?
wybra? i zobaczy? odnowione wystawy – cz??? eksponatów, tych szczególnie dobrze znanych
m?awianom, prezentuje si? od niedawna w zmienionej ods?onie.
W niedziel? 5 czerwca w M?awie ?wi?tuj? najm?odsi. Tego dnia, w ramach miejskich obchodów
Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka, niemal ca?y park oddajemy w u?ytkowanie dzieciom. Na estradzie
zaplanowane s? wyst?py uczniów m?awskich placówek o?wiatowych i uczestników zaj?? Miejskiego
Domu Kultury, konkursy, pokazy taekwondo i cheerleaderek, ale równie? mnóstwo innych atrakcji. Na
pozosta?ej przestrzeni parku do dyspozycji b?d? m.in. gokarty, dmuchane zje?d?alnie, ba?ki mydlane,
stoiska gastronomiczne, malowanie twarzy, tory przeszkód, trampoliny, pokazy samochodów s?u?b
mundurowych oraz k?ciki tematyczne z ofert? wszystkich podmiotów bior?cych udzia? w imprezie.
Szczegó?owe informacje na temat imprezy mo?na znale?? TUTAJ.
W najbli?szych dniach nie zabraknie te? atrakcji dla mi?o?ników sztuki scenicznej i muzyki klasycznej.
Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w M?awie powraca do
wspania?ej tradycji spektakli muzycznych i zaprasza na pi?tnast? ju? premier? w swojej historii.
Opera pt.: „Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale” Jana Stefaniego do tekstu Wojciecha
Bogus?awskiego w re?yserii Micha?a Gogolewskiego wystawiona zostanie 4 czerwca (sobota) o
godzinie 18:00 i 5 czerwca (niedziela) o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej im. Witolda G?bickiego
PSM. Wej?ciówki mo?na naby? w bibliotece szko?y muzycznej jeszcze w pi?tek od 16:15 do 19:15 i w
sobot? od 8:00 do 12:00.
W ?rod? 8 czerwca w I Liceum Ogólnokszta?c?cym im. Stanis?awa Wyspia?skiego w M?awie
odb?dzie si? Powiatowe ?wi?to Nauki im. Tadeusza Korzybskiego. Wydarzenie rozpocznie si? o
godzinie 10:00 w sali gimnastycznej I LO. M?odzie? b?dzie mog?a obejrze? film edukacyjny o patronie
?wi?ta Nauki – Tadeuszu Korzybskim. Zwyci?zcom konkursu „W obiektywie matematyka”, a tak?e
innych konkursów z dziedzin matematyki i fizyki, zostan? wr?czone nagrody. Natomiast o 13:00 –
wirtualna wystawa „Wynalazki Leonarda da Vinci”. Zapraszaj? I LO i Towarzystwo Mi?o?ników
Twórczo?ci Tekli B?darzewskiej w M?awie.
Tego samego dnia ulicami Starego Ryku ruszy IX Bieg im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. Do
wspólnej rywalizacji zapraszaj? dzieci i m?odzie? Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w M?awie oraz
Parafia pw. ?w. Stanis?awa BM w M?awie. Start biegów o godz. 19:00 sprzed ko?cio?a pw. ?wi?tej
Trójcy. Biuro zawodów b?dzie czynne ju? od godziny 17:00.
W czwartek 9 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w M?awie odb?d? si? dedykowane
m?odzie?y szkó? ?rednich warsztaty literackie pod nazw? „Prus na bloga”, które poprowadzi pisarka
Monika Sawicka (potrwaj? ok. 2,5-3 godz.). Na bazie tekstów Boles?awa Prusa uczestnicy po?wicz?
pisanie tekstów ró?nej d?ugo?ci – np. bloga lub innych w mediach spo?eczno?ciowych – które wzbudz?
zainteresowanie czytelników. Dowiedz? si? równie? kilku ciekawostek o B. Prusie i
dziewi?tnastowiecznej M?awie. Zg?oszenia s? przyjmowane w godz. 8:00-16:00 pod nrem tel. 601 092
206. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty s? cz??ci? projektu „Wszystkie ?wiaty Boles?awa Prusa”
realizowanego przez MBP w M?awie, dofinansowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodz?cych z Funduszu Promocji Kultury.
Towarzystwo Mi?o?ników Twórczo?ci Tekli B?darzewskiej w M?awie zach?ca do udzia?u w
X edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Warsztaty odb?d? si? w dniach
10 i 11 czerwca 2022 r. (pi?tek-sobota) w Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej w M?awie a fina?
zaplanowano na 19 czerwca 2022 r.

W sobot? 11 czerwca o godz. 11:00 na „Ptasie wesele” zaprasza do sali na pi?trze Miejskiego
Domu Kultury w M?awie Teatr S?uchaj Uchem. W programie: warsztaty plastyczne „Ptasie Maski” z
Kaj? Prusinowsk? (godz. 11:00-12:00), spektakl muzyczny „Ptasie Wesele” (12:30-13:30) i rodzinna
pota?cówka „Bal u króla ptaków” (13:30-14:30).
Tego samego dnia pierwsza z letnich imprez organizowanych przez Miejski Dom Kultury w M?awie
w parku miejskim. Od tego dnia w ka?d? sobot? w godz. 17:00-20:00 odbywa? si? b?d? pota?cówki
letnie przy muzyce zespo?ów DUO i Golden Night. Na dobry pocz?tek – 11 czerwca – zespó? DUO.
Dzie? pó?niej, w niedziel? 12 czerwca o godz. 18:00, na estradzie plenerowej w parku miejskim
wyst?pi? znani cyga?scy arty?ci muzyczni Dziani i Cyga?scy Ksi???ta. Zaprasza organizator – Miejski
Dom Kultury w M?awie.
?yczymy dobrej zabawy i niezapomnianych prze?y? w M?awie!
oprac. KN
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