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Festiwal Kultury Bałkańskiej 
w Bolesławcu
Festiwal Kultury Bałkańskiej, cykliczna barwna impreza plenerowa odbywająca 
się od 2000 roku w Bolesławcu - mieście, którego mieszkańcy mają silne histo-
ryczne i kulturowe związki z krajami z Bałkanów. Ideą wydarzenia jest integra-
cja ludności posiadającej różne korzenie, która osiedliła się na tym regionie po 
II wojnie światowej, a także prezentacja bogatej kultury regionu południowej 
Europy. Ważnym elementem festiwalu są pokazy kulinarne m.in. wykonania 
ciasta na pitę, gotowania zupy gulaszowej i przygotowanie pečenicy. Tradycją 
są konkursy „na dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. W organizację imprezy włą-
czają się Ambasadorzy z krajów byłej Jugosławii oraz od 2012 roku Przedstawi-
cielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Bolesławiec
ORGANIZATOR
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
www.bok.boleslawiec.pl
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół
KONTAKT
Agnieszka Radwańska
tel. 75 645 32 94
e-mail: zpit@bok.boleslawiec.pl
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Festiwal Słodkości w Wambierzycach
To czwarta edycja Festiwalu Słodkości – imprezy, na której królują domowe 
wypieki oraz inne słodycze. Przygotowują je członkinie lokalnych organizacji 
wiejskich, stowarzyszeń, piekarnie, pszczelarze i inni. Stoły uginają się pod 
ciastami, ciasteczkami i innymi łakociami, których spróbować może dosłow-
nie każdy, bo wszystko przeznaczone jest do powszechnej konsumpcji! Część 
wypieków, poddawana jest ocenie profesjonalnego jury, a więc dowiadujemy 
się, na co specjaliści zwracają uwagę w konkretnym serniku wiedeńskim, droż-
dżówce z owocami czy innym wyrobie cukierniczym. Festiwal Słodkości po raz 
kolejny zbiega się z Międzynarodowym Festiwalem im. I. Reimanna, odbywa-
jącym się w Bazylice, stanowiącym wielką ucztę dla miłośników kompozytora 
urodzonego w dolnośląskiej Jerozolimie, jak i wszystkich miłośników muzyki 
poważnej.

TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Wambierzyce, pl. Najświętszej Marii Panny
ORGANIZATOR
Gmina Radków
www.radkowklodzki.pl
KONTAKT
Marek Niewiadomy – Urząd Miasta i Gminy Radków
tel. 74 873 20 69
e-mail: m.niewiadomy@radkowklodzki.pl

WAMBIERZYCE
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Festiwal Gulaszu w Walimiu
Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko-węgierskiej. Wydarzenie ma 
formę konkursu kulinarnego. Dla wszystkich uwielbiających gulasz w każdej 
postaci czeka niesamowita impreza. Co najmniej 18 różnych rodzajów gulaszu: 
z dziczyzny, drobiu, ryb i wiele innych. Do tego wspaniały gulasz węgierski, 
gotowany przez gości z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy węgierskiej Harka-
kotony. Na gości czekają tradycyjnie degustacje i konkurs na najlepszy gulasz. 
Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kuli-
narnych i dziedzictwa kulturowego.

TERMIN
24 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Park Jordanowski w Walimiu
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
www.ckit.walim.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu – 
Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu
www.dodr.pl
Urząd Gminy Walim
www.walim.pl
KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora CKiT w Walimiu
tel. 723 970 611
e-mail: ckit@onet.pl
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Wianki pod Wielisławką
Impreza, organizowana pod pomnikiem przyrody – Organami Wielisławskimi 
w Sędziszowej. Przy wspaniałych przysmakach, takich jak: bigos z kwiatem pa-
proci, pajda ze smalczykiem i kiszonym swojskim ogórkiem – uczestnicy bawią 
się szukając kwiatu paproci, a wieczorem przy pochodniach rzucają wianki do 
rzeki Kaczawy. Impreza ma 15-letnią tradycję, jej zakończeniem jest impreza 
taneczna.

TERMIN
24 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Organy Wielisławskie w Sędziszowej, 
powiat złotoryjski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie 
z lokalnymi organizacjami i Kołami Gospodyń 
Wiejskich
www.centrumswierzawa.pl
www.swierzawa.pl
KONTAKT
Halina Zychowicz-Michoń - Dyrektor Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie
tel. 75 7135 273, 727 064 160
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl

SĘDZISZOWA


