
1 
 

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH 

NA ZIEMI KŁODZKIEJ w 2021 r. 

 

Ze względu na wprowadzane ograniczenia w organizacji imprez z powodu pandemii, 

kalendarz może ulec zmianie. 

 

MAJ 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

1.05.2021 

 

 

V POCHÓD POEZJI 

Kłodzko 

 

Wydarzenie kulturalne, podczas którego króluje 

poezja recytowana i śpiewana. Oprócz występów 

zespołów i indywidualnych artystów na scenie 

pojawiają się również recytacje i prezentacje wierszy 

kłodzkich poetów, konkursy i quizy o tematyce 

poetyckiej. 

1-3.05.2021 

MAJÓWKA NA 

TWIERDZY 

Kłodzko 

Majówka na Twierdzy to oferta dla wszystkich, 

którzy odwiedzą Twierdzę Kłodzko w pierwszych 

dniach maja. Wówczas forteca ożywa za sprawą 

miejscowej grupy rekonstrukcji historycznej 47. 

Pułku Piechoty Pruskiej. Obozowisko żołnierzy 

rozbite na Bastionie Alarmowym rokrocznie i z 

nieustającym powodzeniem wprowadza turystów w 

tajniki życia pruskich żołnierzy. Odwiedzający będą 

np. uczestniczyć w pokazach wystrzałów 

z replik XVIII-wiecznych armat. 

1-3.05.2021 

POLANICKA 

MAJÓWKA 

Polanica-Zdrój 

Szereg wydarzeń o charakterze rozrywkowym, 

sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym, min. 

Koncert Błażeja Króla 

 

2.05.2021 

II FESTIWAL 

„POETYCKIE 

ZDROJE” 

Kudowa-Zdrój 

Festiwal ma na celu pokazanie piękna polskiej 

piosenki poetyckiej, pozwalającej na chwilę 

zatrzymania w tym pędzącym świecie 

i zastanowienia się nad własną egzystencją, a także 
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pozytywnym spojrzeniu na drugiego człowieka. 

Impreza idealnie wpisuje się w charakter kurortu, 

jakim jest Kudowa-Zdrój. Do udziału w drugiej 

edycji kudowskiego Festiwalu zaproszeni zostaną: 

Zespół Czerwony Tulipan, Tadeusz i Piotr Woźniak, 

Robert Kasprzycki. 

2.05.2021 

XXVI REGIONALNY 

PRZEGLAD 

ORKIESTR DĘTYCH 

OSP 

Polanica-Zdrój 

Przegląd najlepszych w Polsce Orkiestr Dętych 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Atrakcją 

wydarzenia jest parada orkiestr wzdłuż polanickiego 

deptaka 

3.05.2021 

URODZINY 

STANISŁAWA 

MONIUSZKI W 

RAMACH PROJEKTU 

„MONIUSZKO 

INACZEJ” 

Kudowa-Zdrój 

Koncert „Moniuszko, serio?” to idea, której 

założeniem jest zaprezentowanie piękna znanych i 

nieznanych utworów Stanisława Moniuszki, a także 

dostosowanie form, harmonii i brzmienia do czasów 

w których żyjemy. Przy wykorzystaniu 

współczesnych instrumentów w tym brzmień 

elektronicznych zostaną stworzone nowe obrazy 

dźwiękowe, wypełnione odniesieniami do muzyki 

klezmerskiej i jazzowej, dopełnione improwizacją. 

Ogólna forma utworów stanie się przystępną dla 

słuchacza, pozwalając mu zapoznać się z twórczością 

Stanisława Moniuszki w sposób odpowiadający 

dzisiejszym oczekiwaniom. Znawcą tematu 

natomiast, pokaże inne oblicze muzyczne utworów 

im znanych dając możliwość poznania nowej 

przestrzeni, w której powstanie swego rodzaju 

dźwiękowy tygiel Stanisława Moniuszki. 

3.05.2021 

POWIATOWE I 

MIEJSKIE OBCHODY 

ŚWIĘTA 

NARODOWEGO 

KONSTYTUCJI 3 

Uroczystości rozpoczyna msza święta w intencji 

Ojczyzny w kościele p.w. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku. Następnie 

część oficjalna odbywa się pod pomnikiem Żołnierza 

Polskiego w Parku Sybiraków. 
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MAJA 

Park Sybiraków 

w Kłodzku 

15.05.2021 

NOC w MUZEUM 

PAPIERNICTWA 

Duszniki-Zdrój 

Impreza, podczas której Muzeum Papiernictwa 

udostępnia zwiedzającym swoje wystawy całkowicie 

za darmo, lub za drobną opłatą. Wydarzeniu 

towarzyszą pokazy, warsztaty itp. 

Ze względu na sytuację pandemiczną i związane z nią 

obostrzenia decyzja o programie i formie tegorocznej 

imprezy (w siedzibie Muzeum lub online) podjęta 

zostanie pod koniec kwietnia. 

15-16.05.2021  

 

ŚWIĘTO MIASTA 

BYSTRZYCA 

KŁODZKA 

Plac rekreacyjny przy 

ul. Strażackiej 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

oraz oficjalny profil 

Facebook MGOK w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

 

  

Święto Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej jest 

najważniejszym i największym wydarzeniem 

kulturalnym, w którym uczestniczą m.in. Jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalne grupy 

artystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich prezentujące 

rękodzieło artystyczne oraz wytwarzane lokalnie 

produkty kulinarne. Na program Święta Miasta 

składają występy, pokazy i koncerty amatorskich 

i profesjonalnych zespołów muzycznych. W roku 

2021 działania związane ze Świętem Miasta zostaną 

przeprowadzono hybrydowo (częściowo on-line oraz 

częściowo w przestrzeni miejskiej) z uwagi sytuację 

epidemiczną i związane z nią ograniczenia  

w realizacji imprez masowych w Polsce.  

20.05-6.06.2021 

 DNI KŁODZKA 

* impreza uzależniona od 

pozyskania środków i 

uzgodnień z 

współorganizatorami 

Kłodzko 

 

Wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Kłodzka, 

które jest świętem miasta. W programie znajdują się 

koncerty i występy różnych artystów scen polskich, 

konkursy i quizy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

występy artystyczne przygotowane przez sekcje 

artystyczne działające przy Kłodzkim Ośrodku 

Kultury oraz wiele innych rodzinnych atrakcji. 
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30.05.2021 

GMINNY DZIEŃ 

DZIECKA 

Ludwikowice Kłodzkie 

Jak co roku, z okazji święta najmłodszych w Gminie 

Nowa Ruda organizowany jest Dzień Dziecka. 

Tegoroczna impreza odbędzie się 30. maja w 

Ludwikowicach Kłodzkich. Na miejscu nie zabraknie 

wielu atrakcji, takich jak malowanie buziek, 

skręcanych baloników, dmuchańców, ogromnych 

baniek mydlanych oraz zabaw modelami RC. Dobra 

zabawa, piękne wspomnienia i wspaniale spędzony 

czas gwarantowany. Wstęp wolny. 

 

 

CZERWIEC 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

czerwiec 2021 

IV SPOTKANIA 

MUZYCZNE 

Gmina Radków 

 

3-6.06.2021 

DNI MAŁYCH I 

DUŻYCH DZIECI W 

TWIERDZY 

KŁODZKO 

Kłodzko 

 

3-6.06.2021 

VI ZJAZD 

POLANICZAN 

Polanica-Zdrój 

 

Spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców 

Polanicy-Zdroju-szereg imprez towarzyszących. 

4-6 06.2021 

XXVII DNI 

MIĘDZYLESIA 

GRILOWANIE POD 

TRÓJMORKIM 

WIERCHEM 

Międzylesie 

 

Impreza środowiskowa związana z obchodami miasta 

– w trakcie 3-dniowych obchodów odbywają się 

różne imprezy towarzyszące: turnieje, zawody, 

konkursy, wystawy, spotkania, pokazy, występują na 

scenie gminne zespoły śpiewacze, dzieci i młodzież 

ze szkół i przedszkoli. Do grillowania zaproszone 

zostają wszystkie sołectwa i chętne grupy społeczne, 
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także z Czech. 

6.06.2021 

MIĘDZYNARODOWE 

SZYTNIAŃSKIE 

ZAWODY W 

TRADYCYJNYM 

KOSZENIU TRAWY 

KOSĄ 

Szczytna 

4. edycja zawodów utrzymanych w konwencji 

folklorystycznej, które cieszą się uznaniem w 

Czechach i Słowacji, gdzie mają wieloletnią tradycję. 

5-19.06.2021 

DNI STRONIA 

ŚLĄSKIEGO 

Stronie Śląskie 

Ze względu na pandemię zostaje zmieniony charakter 

imprezy Dni Stronia. W ramach wydarzenia zostanie 

zorganizowanych cykl koncertów: 

5 czerwca Park Miejski występ zespołu TURNIOKI, 

11 czerwca Frankie Blues Band – covary Dżemu – 

sala CETiK, 

12 czerwca koncert Konrada Skolimowskiego w 

Parku Miejskim, 

19 czerwca koncert „Zacznijmy od Bacha” Park Miejski, 

6-09.2021 

 XXVIII 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL MUZYKI 

ORGANOWEJ I 

KAMERALNEJ 

Polanica-Zdrój 

Cykl koncertów o wysokiej randze artystycznej, 

którego celem jest promocja trwałych wartości 

artystycznych w zakresie muzyki klasycznej, 

edukacja muzyczna i pobudzanie wartości 

estetycznej poprzez muzykę. Wykonawcy koncertów 

to wybitni muzycy z kraju i z zagranicy, nagradzani 

na międzynarodowych festiwalach muzycznych. 

11-13.06 2021 

XX 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL MUZYKI 

CHÓRALNEJ IM. 

IGNAZA REIMANNA  

Wambierzyce 

Szereg koncertów popularyzujących twórczość 

kompozytora pochodzącego z Wambierzyc. 

12-13.06. 2021 

MUSICAL 

Ludwikowice Kłodzkie 

 

Musical w wykonaniu Młodzieżowego Teatru 

Muzycznego działającego przy Centrum Kultury 

Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich 

gości na scenie już od kilku lat. Imprezę wyróżnia 
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wysoki poziom przygotowania artystycznego. W tym 

roku będzie to Gala Musicalowa w dwóch odsłonach. 

Akt I – opowiada o rożnych obliczach miłości w 

musicalach brodwayowskich 

 Akt II – to musical „Hair” w skrócie . 

23.06.2021 

NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA 

Kłodzki Skwer kultury 

pod Mostem św. Jana 

Kłodzko 

Impreza cykliczna, podczas której odbywają się tańce 

świętojańskie, konkurs na najpiękniejszy wianek, 

spływ wianków Kanałem Młynówki, poszukiwanie 

Kwiatu Paproci oraz dużo humoru, dobrej zabawy 

i muzyki. 

26-27.06. 2021 

WILCZY ZLOT 

MOTOCYKLOWY 

Międzylesie 

Dwudniowa impreza dla motocyklistów i nie tylko, 

na zlocie będą organizowane II Mistrzostwa Polski 

Motocyklistów w wyciskaniu sztangi leżąc, występy 

zespołów rockowych. 

26.06.2021 

V NOC 

ŚWIĘTOJAŃSKA 

Lądek-Zdrój 

Niebanalne wydarzenie o charakterze 

folklorystycznym, którego celem jest promocja 

kuchni ziemi lądeckiej i kultury ludowej. Na scenie 

gości muzyka folkowa, w przestrzeni handlowej koła 

gospodyń wiejskich, sołectwa, lokalni producenci. 

Noc kończy rytuał palenia ziół, pokaz ogniowy i 

puszczanie wianków. Impreza ma klimat lokalny, 

jednak jest w sposób szczególny ceniona przez 

turystów. 

27.06.2021 

2. FESTIWAL 

LAWENDOWY 

Wolibórz 

Moc atrakcji czekać będzie na dzieci i dorosłych 

W Domu Pod Lawendowym Polem. Chcemy, aby 

każdy uczestnik tego wydarzenia wyszedł z niego 

bogatszy nie tylko o lokalne, ekologiczne produkty, 

ale również o wiedzę z dziedziny zdrowego 

odżywiania nabytą m.in podczas warsztatów 

kulinarnych. Dla poszukujących relaksu, poza 

odurzającym zapachem lawendy, zaoferujemy 

warsztaty z jogi. U podnóży lawendowego wzgórza 

odbędą się między innymi warsztaty malarskie, 
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wstępy artystyczne i jarmark, gdzie w roli głównej 

wystąpi lawenda w różnych postaciach, produkty 

cukiernicze i kosmetyczne. W okolice lawendowych 

pól zapraszamy także miłośniczki mody na „Babskie 

targi”, gdzie będzie można się wymienić lub 

sprzedać ubrania, zabawki i buty, bądź 

zaprezentować swoje rękodzieło. Pierwsza edycja 

pozytywnie zaskoczyła organizatorów frekwencją 

miłośników lawendy.  

 

 

LIPIEC 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

lipiec 2021 

KONCERT 

ORKIESTR 

Radków 

Wambierzyce 

 

3-31.07.2021 

STROŃSKIE 

KONCERTOWE 

LATO 

Stronie Śląskie 

 

W ramach tego wydarzenia zorganizujemy cykl 

koncertów: 

3 lipca koncert Long & Junior Park Miejski, 

16 lipca koncert KOLA i JULA sala CETik, 

 17 lipca koncert zespołu Dudu – covery Lady Pank 

Park Miejski, 

31 lipca koncerty dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim 

3-4.07.2021 

FESTIWAL PSTRĄGA 

Kudowa-Zdrój 

Przedsięwzięcie organizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kłodzku we współpracy z Urzędem 

Miasta w Kudowie-Zdroju oraz Kudowskim Centrum 

Kultury i Sportu, mające na celu promocję pstrąga 

jako produktu lokalnego ziemi kłodzkiej oraz kultury 

ludowej. 

3-10.07.2021 

23. 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL TAŃCA 

Festiwal od wielu lat przyciąga setki osób 

zafascynowanych tańcem. W ramach wydarzenia 

obywają się m. in. warsztaty taneczno-
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IM. OLGI SAWICKIEJ 

Lądek-Zdrój 

choreograficzne, które są przeznaczone dla osób już 

tańczących, ale również takich, które dopiero chcą 

rozpocząć swoją przygodę z tańcem. Festiwal to 

także wieczorne spektakle teatrów tańca, pokazy, 

spotkania z artystami i wystawy w otoczeniu 

pięknych górskich krajobrazów, znakomitych wód 

leczniczych i niezwykłego klimatu Kurortu. 

10 – 18.07.2021 

FESTIWAL GÓRY 

LITERATURY 

Gmina Nowa Ruda, 

Miasto Nowa Ruda, 

Wałbrzych, Gmina 

Radków 

Festiwal „Góry Literatury” to niezwykły cykl 

kameralnych spotkań z literaturą, zupełnie innych niż 

wszystkie. Największe pióra Polski i liczni wybitni 

goście z zagranicy, raz w roku spotykają się 

w wyjątkowych okolicznościach przyrody, 

na Włodzickich Wzgórzach, aby dyskutować m.in. 

o nowościach wydawniczych, aktualnych tematach 

społecznych, czy o języku polskim. 

Charakterystycznym punktem Festiwalu jest piesza 

wycieczka szlakiem literackim. 

17-18.07.2021 

XV PREZENTACJE 

ZESPOŁÓW 

LUDOWYCH ZIEM 

POGRANICZNYCH 

„RÓŻA KŁODZKA” 

15. Jubileuszowa edycja 

Kudowa-Zdrój/ 

Pstrążna 

Konkursowy przegląd zespołów ludowych z terenu 

powiatu kłodzkiego, w dniu poprzedzającym odbywa 

się koncert laureata ubiegłorocznej edycji w parku 

zdrojowym w Kudowie-Zdroju. 

23-24.07.2021 

FESTIWAL IM. W. 

WYSOCKIEGO 

„WOŁODIA POD 

SZCZELIŃCEM” 

Radków/Gajów 

Jak zawsze pierwszego dnia w Radkowie, a drugiego 

w Gajowie odbędzie się jedyny w swoim rodzaju 

festiwal, gdzie znajdziemy muzykę z klimatem i – jak 

mówił aktor Artur Barciś, prowadząc jedną 

z poprzednich edycji – „piosenkę, w której są drama, 

treść, a na końcu fantastyczna puenta”. 

W programie znajdą się oryginalne wykonania 

utworów Włodzimierza Wysockiego, ale też Jacka 
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Kaczmarskiego i innych bardów. 

23-25.07.2021 

V CZ-PL FESTIVAL 

IM. PAWŁA 

KRÓLIKOWSKIEGO 

Kudowa-Zdrój 

Festiwal CZPL Kudowa - Zdrój to impreza o zasięgu 

międzynarodowym organizowana na pograniczu 

polsko-czeskim w miejscowościach Kudowa - Zdrój 

i Nachod. Inicjatorem wydarzenia był znany polski 

aktor Paweł Królikowski. Festiwal cieszy się wysoką 

rangą w szczególności dzięki udziałowi znakomitych, 

artystów i gwiazd o międzynarodowej sławie, jak np. 

Jaromir Nohavica, Andrzej Sikorowski, Helena 

Vondraćkowa, Ewa Farna, Marek Piekarczyk, Renata 

Przemyk, Hanna Śleszyńska, Igor Šebo, GABI 

GOLD - Gabriela Goldová, Kacper Kuszewski, Olga 

Bończyk, Dariusz Kordek, Paweł Domagała, Olga 

Szomańska, Mateusz Ziółko, Kazimierz Mazur, Kuba 

Blokesz, Chwila Nieuwagi, Katarzyna Dąbrowska i 

inni. Koncert galowy prowadzi uwielbiany po obu 

stronach granicy, miłośnik kultury czeskiej Artur 

Andrus. Ostatnie cztery edycje zostały świetnie 

przyjęte przez festiwalowych uczestników, widzów 

oraz telewidzów (wydarzenie było transmitowane 

przez TVP). Festiwal to nie tylko koncert galowy, ale 

także wiele imprez towarzyszących: Konkurs 

Piosenki Polsko-Czeskiej, wspólne polsko-czeskie 

śniadanie, wystawy, prelekcje, pokazy filmowe, a 

także prezentacje kulinarne tradycyjnych polskich i 

czeskich potraw.  

24.07.2021 

XII LĄDECKIE 

LUDOWE ZDROJE 

Lądek-Zdrój 

Festiwal tańca, śpiewu i rękodzieła ludowego 

realizowany w zabytkowym otoczeniu lądeckiego 

amfiteatru. Spotkanie zespołów ludowych 

i folklorystycznych oraz sympatyków muzyki 

ludowej. 

24.07.2021 
3. FESTIWAL 

PIEROGOWE LOVE 

Pierogowe Love to jedyna taka impreza w okolicy. 

Pierwsza edycja kulinarnego festiwalu odbyła się we 
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Jugów wrześniu 2018 roku w Ludwikowicach Kł. i od razu 

podbiła serca mieszkańców i turystów.  

Wśród przygotowanych przez mieszkańców 

pierogów są m.in. pierogi z kaszą, fasolą, czy 

jagodami. Jednak to tradycyjne pierogi ruskie zawsze 

cieszą się największym zainteresowaniem. Każdy 

może również spróbować różnego rodzaju ciast, 

naleśników z domowymi dżemami i innych 

specjałów dostępnych na stoiskach. Podczas 

kulinarnej uczty można delektować się także 

występami lokalnych zespołów. Od roku 2019 

wydarzenie odbywa się w Jugowie. W tym roku 

atrakcją dodatkową będzie największa w Polsce 

patelnia, na której będą podsmażane pierogi 

przygotowane przez KGW. Imprezę poprowadzi 

znakomity Piotr Pręgowski (Pietrek serialu z 

„Ranczo”). 

24-25.07.2021 

XX ŚWIETO PAPIERU 

– festiwal tradycji 

kulturowych 

Duszniki-Zdrój 

To festiwal kulturalny pielęgnujący pamięć o 

tradycyjnym rękodzielniczym czerpaniu papieru 

kultywowanym w zabytkowym Młynie papierniczym 

w Dusznikach-Zdroju. Znamienną symboliką 

festiwalu w 2021 r. będzie maska: jako przedmiot 

artystycznego wyrazu prezentowany na muzealnej 

wystawie czasowej, jako efekt twórczego 

wykorzystania papieru w pokazie rękodzielniczym, 

czy jako gadżet promocyjny, dystrybuowany wśród 

uczestników wydarzenia. XX „Święto Papieru” stanie 

się prawdziwym zabytkowym karnawałem. Festiwal 

zostanie zrealizowany z zastosowaniem niezbędnych 

rygorów sanitarnych. 

24-25.07.2021 

Pejzaże Qlinarne 

Polanicy 

Polanica-Zdrój 

Festiwal pełen smaków i aromatów, tego–co kochamy 

najbardziej, czyli zdrowego jedzenia. To dwa dni pełne 

smakowitych występów – uczestnicy festiwalu mają 

okazję oglądać na żywo pokazy carvingu oraz live 
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cookingu, a także bitwy szefów kuchni, z których tylko 

jeden wyjdzie z patelnią. Przez cały czas trwania festiwalu 

odbywa się degustacja produktów regionalnych (miody, 

soki, sery, nalewki). Wszystkie pokazy gastronomiczne 

przeplatane są występami artystycznymi. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszy się Śniadanie na trawie – 

poranny piknik w Parku Józefa. 

25.07.2021 

XII PRZEGLĄD 

FOLKLORYSTYCZNY 

ZESPOŁÓW 

LUDOWYCH Z LISTY 

PRZEBOJÓW RADIA 

WROCŁAW 

„LATO NA LUDOWO” 

Żelazno 

To festiwal folklorystyczny, w ramach którego 

występują zespoły z województwa dolnośląskiego 

biorące udział w Ludowej Liście Przebojów Radia 

Wrocław. Organizatorzy zapraszają zespoły z 

zaprzyjaźnionych gmin, by wspólnie „rozśpiewać 

lato” i zapewnić wielbicielom folkloru dobrą zabawę. 

Na zgromadzonych gości czekają również gry i 

zabawy, słodka kawiarenka, wielkie grillowanie i 

inne atrakcje. 

25-27.06.2021 

STACJA 

LITERATURA 26 

Stronie  

Sienna 

Razem z Biurem Literackim CETiK współorganizuje 

Festiwal Literacki Stacja Literatura. Stroniąc od 

gwiazd, wspierając nowe nazwiska i zjawiska 

literackie, Stacja niezmiennie od lat przyciąga tłumy. 

Festiwal kontynuuje realizowane w gminie Stronie 

Śląskie. W pierwszej połowie lat 90. Niemiecko-Polskie 

Spotkania Młodych Pisarzy. W tym roku będzie to 

jubileuszowa, 26 edycja. Wyróżnikiem Stacji Literatura na 

tle innych krajowych, ale i zagranicznych wydarzeń jest 

cykl warsztatów: dla prozaików, tłumaczy, poetów przed i 

po debiucie, osób pracujących w instytucjach Spotkania 

Młodych Pisarzy. Wyróżnikiem Stacji Literatura na tle 

innych krajowych, ale i zagranicznych wydarzeń jest cykl 

warsztatów: dla prozaików, tłumaczy, poetów przed i po 

debiucie, osób pracujących w instytucjach kultury i 

księgarzy związanych z księgarniami kameralnymi. W 

tym roku w ramach Stacji zostanie zorganizowany koncert 

w Parku Miejskim dla mieszkańców gminy. 

28-31.07.2021 

XXIV KUDOWSKIE 

LATO FILMOWE 

Kudowa-Zdrój 

Wieczorne seanse filmowe w parku zdrojowym, 

Kudowskim Centrum Kultury i Sportu oraz 

Skansenie w Pstrążnej. 
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SIERPIEŃ 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

sierpień 2021  

FESTIWAL 

AKTORSTWA 

FILMOWEGO 

Bystrzyca Kłodzka 

W 2017 roku w ramach działań „Filmowa 

Bystrzyca Kłodzka” do Bystrzycy Kłodzkiej zawitał 

Festiwal Aktorstwa Filmowego, zainicjowany przez 

Stanisława Dzierniejkę – Dyrektora Naczelnego 

FAF oraz Bogusława Lindę – Dyrektora 

Artystycznego FAF. Festiwal Aktorstwa 

Filmowego odbywający się we Wrocławiu oraz od 

2017 roku także w Bystrzycy Kłodzkiej, jest jedyną 

tego typu imprezą w Europie, która w całości 

poświęcona jest ocenie pracy aktora filmowego. 

Filmy konkursowe dobierane są pod kątem 

aktorskiego kunsztu, a oceniający je jurorzy to 

również aktorska ekstraklasa. Jednak ideą FAF jest 

nie tylko sam konkurs, to szereg koncertów, 

spotkań z twórcami, prelekcji i warsztatów 

aktorskich dla młodych ludzi, którzy do Wrocławia 

i okolic przyjeżdżają z całej Polski. Bogata oferta 

festiwalu, skierowana jest nie tylko do 

mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska, ale 

również do mieszkańców całej Polski. W tym roku 

odbędzie się już dziewiąta edycja Festiwalu, a po 

raz czwarty realizowana będzie wspólnie z 

Bystrzycą Kłodzką. 

7.08.2021 

9. STROŃSKA 

DREZYNIADA  

na Placu przy CETiK-u  

Stronie Śląskie 

Strońska Drezyniada jest cykliczną imprezą 

o charakterze polsko – czeskiego pikniku rodzinnego. 

Główną atrakcją imprezy są wyścigi drezyn ręcznych 

(moja-twoja) organizowane w pięciu kategoriach: 

rodzina, kobiety, mężczyźni, OPEN i VIP oraz 

przejażdżki drezyną spalinową w których mogą wziąć 

udział wszyscy biorący udział w wydarzeniu. Przejazdy 

drezynami ręcznymi oraz spalinowymi są bezpłatne. 

Imprezie będą towarzyszyć liczne konkursy dla 
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publiczności oraz występy muzyczne. W trakcie trwania 

imprezy będziemy promować polskie i czeskie produkty 

lokalne (z Gminy Stronie Śląskie oraz naszego 

czeskiego partnera Miasta Stare Mesto) w postaci stoisk 

wystawienniczych na Placu przy CETiK-u. Dla 

uczestników wyścigów drezyn ręcznych 

przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe 

a lokalni sponsorzy ufundowali nagrody pieniężne np. za 

pobicie rekordu najszybszego przejazdu. 

5-8.08.2021 

XXV LATO FILMOWE 

W HRABSTWIE 

KŁODZKIM 

Polanica-Zdrój 

Festiwal Prezentujący wybrane dzieła filmowe 

światowego kina, projekcie odbywają się w Teatrze 

Zdrojowym oraz w muszli koncertowej. 

6-8.08.2020 

XVI DNI TWIERDZY 

KŁODZKIEJ  

Kłodzko 

XV Dni Twierdzy Kłodzkiej w tym roku w nowej 

jubileuszowej formule. W programie nie zabraknie 

istotnych wydarzeń, jak: „Żywy Donżon”, Targi 

Staroci, Nocne zwiedzanie miasta, Festiwal 

Folkloru, Jarmark Forteczny oraz Fort Market w 

twierdzy. Kulminacją wydarzeń będzie oczywiście 

rekonstrukcja bitwy o twierdzę z udziałem 

historycznych pułków i artylerii. 

7-14.08.2021 

76. 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL 

CHOPINOWSKI 

 Teatr Zdrojowy 

 im. F. Chopina 

 Duszniki-Zdrój 

Najstarszy Festiwal w Polsce odbywający się 

nieprzerwalnie od 1946 roku. Szereg koncertów 

fortepianowych laureatów najważniejszych 

konkursów pianistycznych na świecie oraz 

warsztaty i kursy mistrzowskie dla młodych 

pianistów. 

7-08.08.2021  VII FESTIWAL MUZYKI 

UZDROWISKOWEJ 

MUZYKA U ŹRÓDEŁ 

Lądek-Zdrój 

 

 

To malownicze dźwiękowe widokówki z różnych 

stron świata i z różnych epok w znakomitych 

wykonaniach. Dźwięki muzyki operetkowej 

i musicalowej słychać przy dobrej pogodzie 

w lądeckich parkach lub ogrodach, nie brakuje 

także koncertów sakralnych w kościele. Festiwal to 
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także okazja do poznania czegoś zupełnie nowego 

dla uszu przeciętnego Europejczyka. Pojawiają się 

bowiem wykonania z odległych krain i 

kontynentów, które dla naszego zmysłu słuchu są 

zupełnym novum. www.muzykauzrodel.pl 

14-15.08.2021 JARMARK „CUD 

MIÓD” 

Polanica-Zdrój 

Promocja wyrobów pszczelarzy zrzeszonych 

w Kole Pszczelarzy Polanicy-Zdroju. Dla 

pszczelarzy Cud miód to okazja do wymiany 

doświadczeń, dyskusji oraz poznania nowości  

w temacie prowadzenia pasiek i sprzętu 

pszczelarskiego. Dla odwiedzających to 

możliwość kupna miodów oraz zdrowej 

żywności. Zainteresowani mogą też zgłębić 

wiedzę podczas organizowanych wykładów na 

temat pszczół, pszczelich produktów i pracy 

pszczelarzy. Dla dzieci są w tym czasie 

organizowane tematyczne warsztaty, a także 

konkurs wiedzy o pszczołach. 

14.08.2021 XII WEHIKUŁ CZASU 

Lądek-Zdrój 

Kostiumowa zabawa plenerowa, realizowana 

w przestrzeni parku zdrojowego – pomiędzy 

Zdrojem „Wojciech” a kawiarnią „Albrechtshalle”. 

Tego dnia w parku pojawiają się cykliści, kuglarze, 

mnóstwo osób w kostiumach z różnych epok. 

Na trawnikach gra się w serso, bierki, krokiet itd., 

na scenie odbywają się koncerty muzyki klasycznej 

i retro.  

15.08.2021 MINI FESTIWAL 

KWIATÓW 

Wambierzyce 

 

18-22.08.2021 VI LETNIE ZDERZENIE 

TEATRÓW „Przestrzeń i 

Forma” 

Festiwal jest fiestą teatrów ulicznych, barwnym 

korowodem parad szczudlarzy, bajkowych 

kostiumów, scenografii, muzyki i tańca. Kluczem 
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Kłodzko Festiwalu jest zderzenie konwencji i gatunków – 

występują na nim teatry plenerowe i sceniczne, na 

ulicach Kłodzka można wtedy spotkać malarzy, 

rzeźbiarzy, tancerzy i performersów. Kłodzko na 

kilka dni staje się jednym wielkim teatrem. Dzięki 

wykorzystaniu przepięknych zakątków Kłodzka, 

Festiwal z pewnością ma ogromny walor 

promocyjny i pozwala ożywić miejsca ciekawe pod 

względem architektury i historii miasta. 

21.08.2021 

KONCERT MUZYKI 

ROCKI COUNTRY 

Zalew w Radkowie 

 

21.08.2021 

OBCHODY XXX LECIA 

SAMORZĄDNOŚCI 

GMINY LEWIN 

KŁODZKI -V DNI 

GMINY  

Lewin Kłodzki 

Impreza kulturalna połączona z uroczystymi 

obchodami XXX- lecia samorządności, jubileuszem 

V Dni Lewina Kłodzkiego oraz X rocznicą śmierci 

Violetty Villas. W ramach imprezy odbędą się: 

konferencja samorządowa, Plener Malarski, Bieg 

Przełajowy o Puchar Wójta, wystawy; 8 kadencji 

samorządu, honorowi obywatele Gminy Lewin, 

Festiwal piosenek Violetty Villas, koncerty gwiazd 

i dyskoteka pod gwiazdami. 

22.08.2021 

ZAKOŃCZENIE 

WAKACJI 

Jugów 

Tak jak w ubiegłych latach, żegnamy wakacje na 

jugowskim basenie! Będzie taniec, muzyka i 

zabawa przeplatana malowaniem twarzy i tatuaży. 

Obowiązkowo w programie jest turniej Baloniady, 

konkursy indywidualne, konkursy rodzinne oraz 

balonowe szaleństwo. Dodatkowo, nasze kochane 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jugowa 

przygotują stoisko z pysznościami dla dorosłych i 

dla dzieci.  

21-22.08. 

28.08-29.08 

2021 

7 FESTIWAL TEATRÓW 

LALKOWYCH 

HUMPTY-DUMPTY 

Dwa weekendy wrażeń dla najmłodszych lądczan 

i małych turystów, aranżowane w parku zdrojowym 

im. Jana Pawła II i na Rynku. Spektakle 
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Lądek-Zdrój kukiełkowe, pacynkowe i marionetkowe, warsztaty 

teatralne, gry i zabawy dla dzieci. Znakomite 

wydarzenie, skierowane do rodzin z małymi 

dziećmi. 

28.08.2021 
DOŻYNKI GMINNE 

Gmina Nowa Ruda 

Największe w roku święto rolników – DOŻYNKI - 

jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy. Liczymy 

na bogactwo naszych gospodarzy, rolników, 

pszczelarzy, sadowników i wszystkich którzy 

zechcą zaprezentować swoje półprodukty, produkty, 

owoce, warzywa, przetwory, miody, kwiaty i 

wszystko w co ziemia bogata. 

29.08.2021 DOŻYNKI GMINNE 

Gmina Kłodzko 

Kiedy dobiega końca czas wytężonej pracy na roli, 

wówczas nadchodzi czas Dożynek – radości 

z zebranych plonów, ukoronowanie całorocznego 

trudu. Podczas imprezy wręczane są odznaczenia 

państwowe „Zasłużony dla rolnictwa” jak 

i rozstrzygane są konkursy m.in.: na najładniejszy 

wieniec dożynkowy, korowód, chleb, najlepsze 

stoisko wystawiennicze prezentujące sołectwo itp. 

Ponadto równolegle prowadzone są konkursy 

i zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Twórcy 

ludowi oraz producenci produktu lokalnego 

przedstawią swoje wyroby, są to stoiska drobnego 

wytwórstwa, wyrobów domowych, pszczelarstwa, 

mleczarstwa, kowalstwa artystycznego, rękodzieła. 

Występują zespoły ludowe, dzieci, zaproszeni 

goście oraz gwiazda wieczoru. 

 

WRZESIEŃ 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

wrzesień 2021 
KRYSZTAŁOWA ALEJA 

GWIAZD 

Działanie kulturalne o zasięgu ogólnopolskim z 

udziałem sławnych osobistości polskiej 
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Bystrzyca Kłodzka kinematografii. Miejska Instalacja Artystyczna 

KRYSZTAŁOWA ALEJA GWIAZD promuje 

Bystrzycę Kłodzką na skalę ogólnopolską. Aleję 

tworzy szereg płaskorzeźb idealnie odwzorowanych 

twarzy znanych postaci polskiego kina, wykonanych z 

tworzywa imitującego szkło kryształowe. Do grona 

osób, których podobizny pojawiły się w bystrzyckiej 

alei należą m.in. Kazimierz Kutz, Krzysztof Zanussi, 

Jerzy Hoffman, Robert Gonera, Grażyna Wolszczak, 

Janusz Majewski i Wiktor Zborowski. W 2021 roku 

zaplanowane zostały odsłonięcia dwóch kolejnych 

płaskorzeźb połączone z uroczystą galą z udziałem 

gwiazd polskiego kina. 

4.09.2021 

6. ŚPIEWANIE POD 

ORŁEM 

Sokolec, k. schroniska 

Orzeł 

„Śpiewanie Pod Orłem” to klimatyczna impreza. 

W magicznych Górach Sowich na zboczu Wielkiej 

Sowy (1014m n.p.m) w okolicy schroniska Orzeł już 

po raz szósty zbiorą się turyści, żeby wsłuchać się 

w kameralny koncert plenerowy. A plener to 

niezwykły! Na tle zachodzącego za górami słońca, 

pomiędzy dwiema ścianami z drzew świerkowych, 

szumiących w rytm muzyki, wokół ogniska gromadzą 

się trampowie. W tym roku zaśpiewa dla nich między 

innymi Renata Przemyk. Wydarzenie już ma silną 

grupę zagorzałych fanów. Po prostu nie ma takiego 

drugiego miejsca i takiego drugiego klimatu. Trzeba 

tam być, żeby poczuć magię. 

04.09.2021 

NARODOWE 

CZYTANIE DZIEŁ 

POLSKICH 

Gmina Kłodzko 

Głównym celem akcji jest przede wszystkim 

popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie 

poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt 

z największymi dziełami polskiej literatury. 

Bibliotekarze i goście wcielają się w role bohaterów 

dzieł literackich. Sceneria i kostiumy są dopasowane 

do danej epoki. 
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16-19.09.2021 

26 FESTIWAL GÓRSKI 

IM. ANDRZEJA 

ZAWADY 

Lądek-Zdrój 

 

Najstarsza i najbardziej znana impreza tego typu 

w Polsce. Podczas wydarzenia prezentowane są filmy 

o tematyce górskiej, odbywają się spotkania 

i prelekcje podróżnicze, wystawy zdjęć, warsztaty 

oraz wydarzenia kulturalne z udziałem 

najsłynniejszych postaci ze świata podróżników 

i wspinaczy górskich. Wydarzenie to postrzegane jest 

jako święto wszystkich miłośników gór. 

17.09.2021 

II KUDOWSKA GALA 

STAND UP 

Teatr Zdrojowy im. 

Stanisława Moniuszki w 

Kudowie -Zdroju 

Kudowa-Zdrój 

Podczas imprezy wystąpią znani i lubiani artyści 

kabaretowi. 

18.09.2021 

GRZYBÓW-ZDROJE, 

CZYLI III 

POLANICKIE 

GRZYBOBRANIE 

Polanica-Zdrój 

 

Impreza dedykowana miłośnikom grzybów, 

przetworów, nalewek i potraw z darów lasu. Podczas 

wydarzenia organizowane są konkursy na 

najpiękniejsze okazy grzybowe oraz na najlepszą 

nalewkę z owoców leśnych. Jest również live cooking! 

Dla najmłodszych organizowana jest gra terenowa „W 

poszukiwaniu Czerwonego Kapturka” - dzieci 

pokonują leśne ścieżki, odkrywając niespodzianki, 

zdobywając nagrody i odznaki. 

23.09.2021 

NARODOWE 

CZYTANIE DZIEŁ 

POLSKICH 

 Dzieło Gabrieli 

Zapolskiej „Moralność 

pani Dulskiej” 

Lewin Kłodzki 

Spektakl w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. ,, Na Bursztynowym 

Szlaku” w Lewinie Kłodzkim na Lewińskim Rynku. 

23-25.09.2021 

DNI TURYSTYKI 

ZIEMI 

BYSTRZYCKIEJ 

Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej organizowane są na 

terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w ramach 

Światowego Dnia Turystyki. Mają na celu 
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Bystrzyca Kłodzka 

Gorzanów 

popularyzację różnych form turystyki aktywnej, 

promocję walorów turystycznych, historycznych i 

uzdrowiskowych oraz stworzenie dodatkowej oferty, 

poza głównym sezonem turystycznym w naszym 

regionie. Program Dni Turystyki przewiduje m.in.: 

„Nocny bieg z Duchem”, „Nocne zwiedzanie miasta – 

Bystrzyca Kłodzka – miasto z duchem”, któremu 

towarzyszą m.in. scenki historyczne, wycieczki 

piesze, rajdy turystyczne, prelekcje, koncerty i 

wystawy, promocję oraz zwiedzanie unikatowych 

obiektów zabytkowych m.in. średniowiecznej 

zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej i kompleksu 

pałacowo-parkowego w Gorzanowie. 

24-26.09. 2021 

XXI 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL 

SPÓŁDZIELCZYCH 

ZESPOŁÓW 

ARTYSTYCZNYCH 

„TĘCZA POLSKA” 

 Polanica-Zdrój 

Najbarwniejszy z polanickich festiwali, podczas 

którego na scenie Teatru Zdrojowego prezentują się 

zespoły folklorystyczne z całego świata. Atrakcją 

przeglądu jest barwna i rozśpiewana parada artystów 

połączona z tanecznymi prezentacjami na polanickim 

Deptaku. Tęcza Polska uznawana jest za jedną 

z największych i najważniejszych tego typu imprez 

w Polsce. Festiwal cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem publiczności i jest autentycznym 

świętem folkloru. 

25.09.2021 

XX 

MIĘDZYNARODOWY 

FESTIWAL IM. 

IGNAZA REIMANNA 

Krosnowice 

Organizowany od 2002 r. festiwal poświęcony 

mieszkającemu w Krosnowicach XIX-wiecznemu 

kompozytorowi Ignacemu Reimannowi. Obok 

koncertów w ramach festiwalu odbywają się konkursy 

muzyczne i poetyckie. 

 

PAŹDZIERNIK 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

08-10.10.2021 „CAŁY KAZIO” VIII „Cały Kazio” to festiwal dobrego słowa i znakomitej 
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FESTIWAL MARII 

CZUBASZEK 

Polanica-Zdrój 

muzyki czyli trzydniowe wydarzenie o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym, inspirowane twórczością 

znakomitej pisarki i poetki Marii Czubaszek, skupia 

wybitnych polskich twórców: autorów tekstów, 

wokalistów, muzyków, aktorów i artystów 

kabaretowych. Koncerty, spektakle, konkursy, 

warsztaty przy udziale najznamienitszych postaci 

polskiej sceny muzycznej, kabaretowej, teatralnej 

otwarte dla szerokiej publiczności. Wydarzenia 

odbywają się w wielu przestrzeniach: w parku 

zdrojowym, teatrze, pijalni, hotelach. 

9.10.2021 

SUDECKIE DNI 

MUZYKI 

CHÓRALNEJ 

Tłumaczów 

 

09.10.2021 

OKTOBER FESTUNG 

W TWIERDZY 

KŁODZKIEJ 

Kłodzko 

Wydarzenie ma formę gry terenowej w formie 

stanowisk rozlokowanych w różnych częściach 

fortecy, nawiązujących zarówno do historii Twierdzy, 

jak również do znanego z opisów historycznych życia 

codziennego XVIII-wiecznych żołnierzy, którzy 

oczekując w koszarach na militarne starcia spędzali 

czas na grach w kości, w karty, w szachy itp. Oprócz 

tego w ramach imprezy odbywa się Konsumencki 

konkurs piw domowych (kraftowych), a na 

zakończenie koncert muzyki rozrywkowej. 

 

LISTOPAD 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

4-6.11.2021 

KALEJDOSKOP 

TALENTÓW 

Polanica-Zdrój 

Międzynarodowy przegląd zespołów artystycznych z 

Polski, Białorusi ,Rosji, Ukrainy i Litwy. 

18-19.11.2021 
XVII 

MIĘDZYNARODOWY 

Festiwal poetycki mający na celu międzynarodową 

wymianę doświadczeń literackich. W ramach 
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FESTIWAL POEZJI  

,,POECI BEZ GRANIC" 

Polanica-Zdrój 

wydarzenia organizowanych jest szereg spotkań 

artystycznych i warsztatów literackich dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz konkurs poetycki 

adresowany do mieszkańców ziemi kłodzkiej. 

11.2021 

XXI FESTIWAL 

PIOSENKI 

MŁODZIEŻOWEJ 

SZCZYTNIAŃSKA 

JESIEŃ  

Szczytna 

Festiwal piosenki młodzieżowej. 

18-22.11.2021 

27. FESTIWAL 

TEATRALNY 

ZDERZENIE PAMIĘCI 

MARIANA 

PÓŁTORANSA 

Sala widowiskowa 

Kłodzkiego Ośrodka 

Kultury 

* impreza uzależniona od 

pozyskania środków i 

uzgodnień ze 

współorganizatorami 

Kłodzko 

Celem Festiwalu jest zaprezentowanie publiczności 

różnorodnych form teatralnych i działań 

parateatralnych o wysokich walorach artystycznych 

oraz udział w spotkaniach z twórcami i artystami, co 

jest pretekstem do wyrażenia swojej opinii o 

prezentowanych spektaklach, a także do szerszych 

dyskusji na temat kondycji teatru, działań 

okołoteatralnych i szeroko rozumianej sztuki. 

Festiwal Teatralny Zderzenie pamięci Mariana 

Półtoranosa charakteryzuje się różnorodnością 

gatunków teatralnych i tematów podejmowanych 

przez współczesny teatr w sposób nowatorski i 

bezkompromisowy. Podczas listopadowych 

wieczorów widzowie mogą podziwiać doskonałe 

aktorstwo i intrygujące wizje artystyczne. Zderzenie 

Teatrów to także imprezy towarzyszące, a więc: 

koncerty, wystawy, spotkania literackie, dyskusje 

widzów z aktorami i krytykami. 

19.11.2021 

MIĘDZYGMINNY 

KONKURS 

RECYTATORSKI 

POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ O 

Wydarzenie cykliczne, skierowane do 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w każdym 

wieku. Celem jest pielęgnowanie postaw 

patriotycznych, upowszechnienie kultury języka 
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LISTOPADOWY LIŚĆ 

ADAMAJTISA 

Boguszyn 

wśród społeczności lokalnej, popularyzowanie piękna 

i wartości narodowej kultury, rozbudzanie i rozwijanie 

zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie i 

recytatorskich i aktorskich uzdolnień i promocja 

talentów. 

26.11.2021 
VI Spotkania Radością 

Malowane 

Festiwal twórczości artystycznej osób 

niepełnosprawnych Ziemi Kłodzkiej. 

 

 

GRUDZIEŃ 

DATA NAZWA OPIS WYDARZENIA 

3-5.12.2021 

VIOLETTO 

PAMIĘTAMY!  

 Lewin Kłodzki 

Wystawa z okazji 10 rocznicy śmierci artystki. 

Odsłonięcie pomnika gwiazdy. 

5.12.2021 

10. JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

Ludwikowice Kłodzkie 

Podczas organizowanego Jarmarku Bożo-

narodzeniowego w Centrum Kultury Gminy Nowa 

Ruda panuje „magia świąt”. Lokalni twórcy 

prezentują swoje wyroby rękodzielnicze, 

Podziwiamy występy dzieci i młodzieży, ogłaszamy 

wyniki konkursów. Corocznie pojawiają się również 

świąteczne smakołyki, słodkie wypieki, drobne 

upominki, biżuteria, ozdoby świąteczne i wiele, 

wiele więcej. 

5.12.2021 

 

GMINNE MIKOŁAJKI 

Dzikowiec 

Wydarzenie organizowane jest dla najmłodszych 

mieszkańców Gminy Nowa Ruda, aby wspólnie 

świętować ten szczególny dzień w roku, kiedy to 

z wizytą przychodzi Święty Mikołaj. Nie zabraknie 

tańców, śpiewów, konkurencji ruchowych  

i słodyczy dla każdego. 

5.12.2021 

VIII POLSKO-CZESKIE 

STOŁY 

BOŻONARODZENIOWE 

Podczas imprezy prezentują się wystawcy z tradycjami 

bożonarodzeniowymi i wyrobami rękodzielniczymi 

z różnych organizacji z Polski i z Czech. W trakcie 
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Stronie Śląskie imprezy przeprowadzone są konkursy związane 

z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz konkurs na 

najładniejszy stół bożonarodzeniowy i najsmaczniejsza 

potrawę. Każdy stół, za ogromny wkład 

w przygotowanie potraw i dekoracji, dostaje upominek 

od organizatora. Impreza będzie poprzedzona 

warsztatami TWORZENIA KULTOWYCH OZDÓB 

ŚWIĄTECZNYCH, z których podczas wydarzenia 

zostanie stworzona wystawa. Zostaną przeprowadzone 

rodzinne konkursy manualne o tematyce 

bożonarodzeniowej. Jeżeli obostrzenia nie pozwolą na 

realizację tego zadania w w/w formie, zostanie ono 

zorganizowane online. Imprezie towarzyszą występy 

zespołów z programem świątecznym. 

6.12.2021 

 

XXI GALA FUNDUSZU 

STYPENDIALNEGO IM. 

G. CIECHOWSKIEGO 

Kłodzko 

 

Program stypendialny im. Grzegorza 

Ciechowskiego powstał w grudniu 1999 roku. 

Środki pochodzą z różnych akcji charytatywnych 

oraz od ludzi dobrej woli, w pierwszych latach z 

koncertów charytatywnych (zespołu Republika, 

Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem Lombard, 

Andrzeja „Piaska” Piasecznego), potem z loterii 

fantowych Jaskierek i sprzedaży pieczywa 

dożynkowego. Także z licytacji osobistych 

przedmiotów przekazanych przez znane osoby 

publiczne ze świata polityki, kultury, sportu, 

muzyki, biznesu, od osób prywatnych, 

przedsiębiorców, radnych i sympatyków programu 

stypendialnego. Obecnie pozyskane osobiste 

przedmioty są wcześniej wycenione i sprzedawane 

(tradycyjnie podczas Biznesowego Spotkania 

Noworocznego). Prawdopodobnie, to jedyny w 

kraju program samorządowy, który finansowany jest 

ze środków pozabudżetowych. Stypendia im. 

Grzegorza Ciechowskiego to program, dzięki 



24 
 

któremu zdolna, zaangażowana społecznie młodzież 

z niezamożnych rodzin otrzymuje środki finansowe 

na rozwój swoich talentów. Unikalność programu 

polega na tym, że środki pochodzą od sponsorów im 

akcji dobroczynnych. 

6.12.2021 

 

MKOŁAJKOWE 

PODCHODY W 

TWIERDZY KŁODZKO 

 Kłodzko 

 

12.12.2021 

IDĄ ŚWIĘTA – 

POLANICKIE 

KOLĘDOWANIE 

Polanica-Zdrój 

Impreza o charakterze lokalnym, mająca na celu 

podtrzymywanie tradycji związanych z obrządkiem 

Świąt Bożego Narodzenia. Na całość wydarzenia 

składają się warsztaty rękodzielnicze, występy 

artystyczne, spotkanie opłatkowe, poczęstunek 

18-19.12.2021 

GRUDNIÓWKA 

TEATRALNA I 

LĄDECKI JARMARK 

BOŻONARODZENIOWY 

Lądek-Zdrój 

Wyjątkowa na skalę regionu, a może i całej Polski 

impreza świąteczna, łącząca Jarmark 

Bożonarodzeniowy z mini festiwalem teatralnym 

„Grudniówka Teatralna”. Obok przedstawień 

zaproszonych teatrów najważniejszym punktem 

festiwalu jest spektakl realizowany przez lądczan, 

do którego corocznie powstaje nowy, oryginalny 

scenariusz o miasteczku i jego mieszkańcach. 

Spektakle te cieszą się olbrzymim powodzeniem 

u widzów. 

 

 

 


