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Urząd Miasta Racibórz
https://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2020-06-04/id:4355/printpdf
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Wydarzenia w dniu 2020-06-04
Wydarzenia w dniu: 04 czerwiec 2020
Wybierz dzień: 2020-06-04
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Bieżące

Konkurs na ilustrację
Miejsce:
Raciborskie Centrum Kultury
Godzina:
14:00
Data:
2020-04-15 do 2020-06-10
Książki od najmłodszych lat rozbudzają naszą wyobraźnię. A gdyby tak w naszej ulubionej książce znalazły
się ilustracje, które mamy w głowie? Czemu nie! A więc bierzcie pędzle, kredki, ołówki w dłoń i przelejcie
te obrazki na papier :) Przypominamy o naszym konkursie dla dzieci i młodzieży na ilustrację do
dowolnego dzieła literackiego.

Przedłużamy termin do 10 czerwca
Skany lub zdjęcia Waszych prac prześlijcie na adres: andrzej.sliwicki@rck.com.pl Koniecznie
napiszcie: imię, nazwisko i wiek
Technika jest całkowicie dowolna
Nie mamy dolnej i górnej granicy wiekowej. Prace będziemy oceniać w dwóch kategoriach: dzieci
(do lat 11) oraz młodzież (powyżej 11 roku życia)
Wszystkie nadesłane prace opublikujemy na naszym facebooku, a każdy uczestnik dostanie od nas

drobny upominek
Szczegóły konkursu i inspiracje znajdziecie też w naszym
filmie: https://www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury/videos/3823064967734665/

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
Miejsce:
www.facebook.com/biblrac
Data:
2020-06-01 do 2020-06-05
Prezes Sądu zaśpiewała „Psie smutki”, dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej udało się namówić
mieszkańców lasu do wspólnego czytania wiersza „Ptasie radio” a dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu spotkała „Słonia Trąbalskiego”! Kto
jeszcze przyjął zaproszenie raciborskiej biblioteki i włączył się w dobiegającą już końca akcję
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom? Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe
doroczne święto czytelnicze w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 r. kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”. W tym roku, w dniach 1-5 czerwca cała Polska czytała dzieciom o zwierzętach! W
Raciborzu akcję zainaugurował w Dzień Dziecka sam Grzegorz Kasdepke… prosto z Australii, czytając
opowiadanie „Uszy na sprzedaż” ze zbioru „Kacperiada”. Nagranie jest dostępne tutaj:

https://www.biblrac.pl/pl/site/wydarzenie/2180-spotkanie-z-grzegorzem-kasdepke.html Zaproszenie do
włączenia się w akcję Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przyjęli Prezes Sądu Rejonowego w
Raciborzu Marzena Korzonek, dyrektor Arboretum Bramy Morawskiej Elżbieta Skrzymowska, dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu Agata
Tańska, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu Piotr Pisarczyk oraz aktorzy Zamkowej
Grupy Teatralnej. Wszystkie nagrania z akcji Cała Polska Czyta Dzieciom można znaleźć poniżej. Mimo iż
nasza akcja przeniosła się całkowicie do przestrzeni wirtualnej, spotkaliśmy się z równie pozytywnym
odzewem co zawsze! Teraz pozostaje nam zaprosić dzieci wraz z rodzicami do biblioteki po ciekawe
książeczki, nie tylko te nawiązujące do tematu tegorocznej akcji!

GALERIA W BRAMIE
Miejsce:
RCK Raciborski Dom Kultury (ul. Chopina 21)
Godzina:
10:05
Data:
2020-06-03 do 2020-06-10
Natura nie znosi pustki a sztuka tym bardziej. Dlatego też Raciborskie Centrum Kultury postanowiło wyjść
temu naprzeciw i stworzyć galerię… w bramie przy ul. Chopina 21.

Będą tam sukcesywnie prezentowane różne wystawy. Obecnie można podziwiać dokonania pracowni
rzeźby prowadzonej przez Katarzynę Baron-Rogulę oraz część prac z wystawy „Słowiańska Lunaria”
autorstwa Moniki Juraszek-Małek i Ewy Lenard, którą Państwo mogli podziwiać kilka lat temu przy okazji
spektaklu „Usłyszeć srebrną Lunę czyli rzecz o boginiach słowiańskich”
Zapraszamy do „Galerii w Bramie”, czynna od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 16:00 w okresie
wiosenno-letnim.

Otwarcie kasy RCK RDK
Miejsce:
RCK Raciborski Dom Kultury (ul. Chopina 21)
Godzina:
14:00
Data:
2020-06-04 do 2020-06-04
Informujemy, że w budynku RCK RDK przy ul. Chopna 21
kasa będzie czynna
czwartek (4.06) w godz. 14.00-17.00
piątek (5.06) w godz. 10.00-16.00
O pozostałych terminach otwarcia kas będziemy informować na bieżąco, prosimy sledzić informacje.

