
Bolesławieckie Święto Ceramiki 2013  

Bolesławieckie Święto Ceramiki, to impreza promująca Bolesławiec jako miasto ceramiki. Odbyła się po raz 19. w 

centrum miasta w dniach 21 – 25 sierpnia. Rozpoczęła się w środę - kiermaszem w Rynku. W drewnianych 

domkach swoje wyroby przez 5 dni prezentowało blisko 80 wystawców ceramiki z Bolesławca i okolic, z Polski i 
zagranicy: Litwy, Czech, Węgier i Włoch. Na terenie zielonym w Rynku powstały dwa piece plenerowe: cztery 

strony ognia autorstwa Mateusza Grobelnego oraz Piec butelkowy Terrego Davisa z Włoch. Obok targów, w 
Rynku przez cały weekend odbywały się pokazy garncarstwa. Pod historycznym namiotem odbył się Pokaz 

Garncarstwa Historycznego prowadzony przez Pracownię Loricamos. Osoby ubrane w średniowieczne stroje, 

tworzyły naczynia za pomocą narzędzi z epoki. Odbywały się również pokazy toczenia na kole garncarskim 
prowadzone przez trzech garncarzy z Włoch z Bassano del Grappa oraz Pokaz Garncarstwa 

Ceramicznego Koła Naukowego z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  
W dniach 23-25 sierpnia, na skwerze za BOK-MCC funkcjonowało Miasteczko Animacji Ceramicznych. Przez 

trzy kolejne dni każde dziecko ale także i dorosły mógł spróbować swoich sił w toczeniu na kole garncarskim, w 

malowaniu i stempelkowaniu biskwitów. Odbył się pokazy garncarstwa prowadzony przez Pracownię 
Arkuszyńskich oraz warsztaty garncarskie Rodziny Kopaczyńskich. Odbyła się również akcja „Z okien Bolesławca” 

czyli tworzenie kafli ceramicznych przedstawiających widoki - kadry Bolesławca oraz akcja „Wokół glinianego 
świata” czyli realizacja formy ceramicznej płaskiej.  

 
W piątek, 23 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie 19. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. W paradzie „W kolorze 

kobaltowym” uczestniczyli m.in.: władze miasta i powiatu, zaproszeni goście, Rada Miasta, Bolesławieckie 
Bractwo Ceramiczne oraz uczestnicy Konkursu na Najciekawszą Prezentacje podczas Ceramicznej Pardy. 

Na dużej scenie Prezydent Miasta Piotr Roman, przekazał klucze do bram miasta Bractwu Ceramicznemu. 
Rozstrzygnięto konkurs na Najciekawszą Prezentację. W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce zdobyła "Baba 

do sera", drugie "Pawie Oczka", a trzecie "Ceramiczny Motylek". W kategorii grupowej pierwsze miejsce zdobyła 

"Niezależna Inicjatywa Koniec Świata i Orkiestra Bębniarska 7 Minut Przerwy", drugie Prezentacja Stowarzyszenia 
Lokalnego – BCIL VIA SUDETICA, trzecie Szkoła Tańca Orientalnego BOK-MCC. Wręczono nagrody o wartości 

ponad 7 000 zł ufundowane przez bolesławieckie firmy. 

  

Po otwarciu przyszedł czas na gwiazdy piątkowego wieczoru. Na początek wystąpiła młoda gwiazda polskiego 
rynku muzycznego zespół LemON. Następnie na scenę wkroczyły Haydamaki. Żywiołowa kozacka muzyka  

porwała uczestników święta. 

  

W Rynku o godz. 20.00 odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej  49. Międzynarodowego Pleneru 
Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. W specjalnie zbudowanej na potrzeby wystawy galerii pod kopułą prezentowane 

były prace szesnastu artystów z Meksyku, USA, Austrii, Francji, Białorusi, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii oraz z Polski. 
Artyści tworzyli w czerwcu, w trzech bolesławieckich zakładach ceramicznych. Po raz pierwszy wystawę 

poplenerową można było oglądać podczas Święta Ceramiki. 

 

Na zakończenie dnia na małej scenie na pl. Piłsudskiego odbył się spektakl „Pieśń Bugajów” Teatru AVATAR. 
Na widzach największe wrażenie zrobiły kostiumy aktorów, jarzące się niezwykle barwnie w światle UV. 

Na licznych mieszkańców oraz turystów, którzy wybrali się w sobotę do centrum Bolesławca czekała piękna 
pogoda oraz moc atrakcji. Bogaty program powodował, że trudno było skorzystać ze wszystkich propozycji. Na 

pewno nie można było przegapić najważniejszych punktów programu. 
W Rynku odbyły się I Mistrzostwa w Toczeniu na Kole Garncarskim, w których wzięło udział 7 garncarzy. 

Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: wytoczenie jak najwyższego naczynia, jak najszerszego 

naczynia oraz 4 naczyń według z szablonu. Zwycięzca Dawid Żynda z ASP we Wrocławiu otrzymał 500 zł i w 
przyszłym roku pojedzie na Mistrzostwa Świata w Toczeniu na Kole Garncarskim do Faenzy /Włochy/.  

Po południu odbyła się widowiskowa Parada Glinoludów zakończona ślubem.  
W Galerii Długiej BOK-MCC odbyło się otwarcie wystawy: Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej. 

Na wystawie zaprezentowały się cztery zakłady produkujące bolesławiecką ceramikę: Spółdzielnia Rękodzieła 

Artystycznego „Ceramika Artystyczna”, Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o., Fabryka Naczyń 
Kamionkowych „Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz oraz CERGOR Zakład Ceramiczny Kazimierz Gorczyński 

Nowogrodziec. 
Na małej scenie zaprezentowały się m.in. pracownie taneczne i muzyczne BOK-MCC:  Break-Dance, Zespół 



Pieśni i Tańca BOLESŁAWIEC, Canon i Canonki, Studio Piosenki, Pracownia wokalna, Poeticon, Szkoła Tańca 
Orientalnego ARABESKA, Szkoła Tańca Flamenco CARMEN.  Wieczorem publiczność dała się porwać ponad  

dwugodzinnej prywatce z muzyką lat 60-tych z udziałem Piotra Szczepanika: Gdzie się podziały tamte 
prywatki. 

Po zapadnięciu zmroku na skwerze w Rynku pięknie prezentowały się rozpalone piece plenerowe. 

Dzień zakończył zagrany na najwyższym poziomie koncert legendarnych muzyków z Wielkiej Brytanii LEGENDY 
UK oraz ALAN SILSON (wcześniej SMOKIE). 

Również ostatniego dnia program imprezy wypełniały ciekawe propozycje. Ogromne emocje wzbudził Teatr 

FACTORIA CIRCULAR z Hiszpanii, który dwukrotnie przedstawił spektakl RODAFONIO. Toczenie się 

ogromnego koła przez teren imprezy z trzema koncertującymi muzykami w środku przyciągnęło tłumy 
bolesławian i turystów. Dla najmłodszych odbył się fabularyzowany program Przygoda z Piratami. Aktorzy 

animowali młodych widzów, którzy pełni emocji, uczestniczyli w przedstawianej historii. Natomiast pod małą 
sceną dużych i małych świetnie bawiła ARKA NOEGO. Bardzo dobrze został przyjęty koncert Hani Stach: "W 

Hołdzie Whitney Houston". Wokalistka czarowała pięknym głosem zebranych, śpiewając największe hity 

swojej idolki. Gwiazdą wieczoru był Paweł Kukiz. Publiczność wraz z artystą wyśpiewała największe jego hity. 
19. Bolesławieckie Święto Ceramiki zakończył pokaz sztucznych ogni. 

Szlakiem wystaw święta ceramiki  

Podczas tegorocznej imprezy oprócz skorzystania szeregu atrakcji przygotowanych dla uczestników warto 

zaopatrzyć się w ulotkę „Wystawy Ceramiki Artystycznej i Użytkowej w ramach 19. Bolesławieckiego Święta 
Ceramiki” i wyruszyć szlakiem wystaw promujących artystyczny dorobek Bolesławca  oraz prezentujących 

artystów związanych z naszym miastem. 

W Galerii Długiej BOK-MCC cztery zakłady ceramiczne: Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „Ceramika 

Artystyczna”, Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec” Sp. z o.o., Fabryka Naczyń Kamionkowych 
„Manufaktura” Sp. J. Smoleński & Zwierz oraz CERGOR Zakład Ceramiczny Kazimierz Gorczyński 

Nowogrodziec zaprezentują: „Nowe wzornictwo w ceramice bolesławieckiej”.  Wernisaż wystawy 

odbędzie się w sobotę, 24 sierpnia o godz. 16.00. 

Galeria BOK-MCC prezentuje prace Mateusza Grobelnego – artysty prowadzącego autorską pracownię 
ceramiczno-rzeźbiarską w BOK-MCC. „Struktury ciała”  - wystawa figuralnych rzeźb ceramicznych 

wykonanych przy zastosowaniu form gipsowych, a wypalanych w różnych konstrukcjach pieców. Z artystę 

podczas święta będzie można spotkać się w Rynku podczas budowy pieca plenerowego: „Cztery strony ognia”. 

W Rynku w Galerii pod kopułą – zbudowaną specjalnie na potrzeby wystawy poplenerowej, swoje prace 
prezentować będą uczestnicy 49. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego w 

Bolesławcu. W ramach pleneru 16 artystów z różnych stron świata: Meksyku, USA, Austrii, Francji, Białorusi, 

Ukrainy, Włoch, Hiszpanii oraz z Polski przez cztery tygodnie czerwca tworzyli w trzech bolesławieckich 
zakładach ceramicznych. Wernisaż wystawy w piątek, 23 sierpnia o godz. 20.00. 

W Muzeum Ceramiki, Dział Historii Miasta, ul. Kutuzowa,  odbywać się będzie wystawa czasowa rzeźby 

ceramicznej „Ogród” Krystyny Gay-Kutschenreiter i fotografii „Impresje fotograficzne” Janusza 

Moniatowicza.  W sobotę, 24 sierpnia o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie artystów z gośćmi. Ekspozycje 
stałe, to m.in. „Bolesławieckie Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie”. 

Natomiast Dział Ceramiki, Muzeum Ceramiki na ul. Mickiewicza prezentuje wystawę „Dawna i współczesna 
ceramika bolesławiecka” – obiekty powstałe od XIII wieku po wiek XXI. 

W Rynku przy wejściu do Pałacu Ślubów Marek Parcej zaprezentuje rzeźbę ceramiczną, której motywem 
przewodnim jest twarz i jej różne oblicza. 

Na pewno warto poznać różnorodność prezentowanej na wystawach bolesławieckiej ceramiki użytkowej i 

artystycznej. Po ulotkę zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Kinie Forum oraz w 

Rynku.  



 

  

Zmiana organizacji ruchu  

Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki przewidziane są zmiany w organizacji ruchu drogowego od 21 

sierpnia do 26 sierpnia 2013 r.. Harmonogram zamknięcia ulic: 

· zamknięcie wjazdu na parking przy ul. Łukasiewicza (z tyłu BOK-MCC) 

i wjazdu na parking przy Pl. Piłsudskiego - od środy, 21 sierpnia, od godz. 6.00 do poniedziałku, 26 
sierpnia; 

· zamknięcie ulicy A. Asnyka, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. K. Miarki i Żwirki i 

Wigury – od czwartku, 22 sierpnia, od godz. 6.00 do poniedziałku, 26 sierpnia; 

· zamknięcie ulicy A. Asnyka, na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Miarki 

i Żwirki i Wigury w kierunku Rynku i ul. Sierpnia 80 – od piątku, 
23 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 25 sierpnia, do godz. 24.00; 

· w dniu 22 sierpnia (czwartek) skrzyżowanie ul. A. Asnyka z ul. K. Miarki Żwirki i Wigury będzie jeszcze otwarte 
dla ruchu drogowego, dla przejeżdżających ul. K. Miarki i Żwirki i Wigury; 

· zamknięcie ul. K. Miarki na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do skrzyżowania z ul. A. Asnyka i ul. 
Żwirki i Wigury włącznie – od piątku, 

23 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 25 sierpnia, do godz. 24.00; 

· zamknięcie ul. Łukasiewicza od skrzyżowania z ul. K. Miarki w kierunku ul. Kościelnej, a także skrzyżowania ul. 

Bankowej z ul. Łukasiewicza i ul. Kościelną (przy Banku Zachodnim) – od piątku, 23 sierpnia, od godz. 6.00 
do niedzieli, 25 sierpnia, do godz. 24.00; 

· zamknięcie ul. B. Prusa na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgorzelecką do skrzyżowania z ul. Karpecką – od 

piątku, 23 sierpnia, od godz. 6.00 do niedzieli, 25 sierpnia, do godz. 24.00 



 

Nagrody o wartość ponad 7 000 zł czekają. Weź udział w Ceramicznej Paradzie  

Tylko do 14 sierpnia możesz zgłosić się do udziału w konkursie na Najciekawsze Przebranie podczas 
Ceramicznej Parady 19. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Parada pn: W KOLORZE KOBALTOWYM odbędzie się 

podczas otwarcia święta w piątek, 23 sierpnia. 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich chętnych - zarówno osób indywidualnych, jak i 

grup. Wystarczy odrobina fantazji i pomysł. Należy przygotować przebranie nawiązujące do ceramiki 
bolesławieckiej. A jest o co walczyć. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: czeki pieniężne o wartości 

1 000 zł, 600 zł i 400 zł ufundowane przez Bank Zachodni WBK SA w Bolesławcu oraz Przedsiębiorstwo 
Usługowa JAREXS Sp. z o.o. Oddział Zachód,  bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 zł ufundowane 

przez MARKET KAUFLAND w Bolesławcu, nagrody rzeczowe: Tablet Samsung Galaxy Tab 2 10.1 GT-P5100 

(16GB, 3G, etui, karta sim 5GB) oraz Aparat cyfrowy Samsung WB150F ufundowane przez Sklep RTV-
EURO-AGD w Bolesławcu, elektronarzędzia ufundowane przez Firmę MAJSTER, zaproszenie do 

Restauracja ANTICA,  wejściówki na basen ufundowane przez Bolesławiecki Park Wodny ORKA oraz 
gadżety reklamowe ufundowane przez KASĘ STEFCZYKA Oddział Bolesławiec.  

  

Firmy fundujące nagrody w Paradzie: 

            

http://bok.boleslawiec.pl/images/news_2013/bsc2013/mapki/ruch_bsc2013x1200.jpg


      

 

    

 

Gwiazdy na Bolesławieckim Święcie Ceramiki, 21-25 sierpnia 2013  

  

W piątek, 23 sierpnia publiczność Świeta Ceramiki porwie rockowe brzmienie muzyki etnicznej, na dużej scenie 

wystąpi polsko-łemkowsko-ukraiński zespół LemON, zwycięzca trzeciej edycji programu Must Be The Music-
Tylko Muzyka, dlatego na koncercie  nie zabraknie piosenek znanych z programu , za które pokochali ich fani i 

jurorzy: „Litaj Ptaszko”, „Tepło” i „Dewiat”. 

 
LemON 



A nieco później Haydamaky produkt eksportowy Ukrainy. To genialnie zbalansowana kompilacja melodyki 
ukraińskiej, wpływów bałkańskich, żydowskich, romskich, okraszonych potężna dawką rocka, punka, ska i 

reggae. Zespół wystąpił na tegorocznym Przystanku Woodstock.  

 
Haydamaky 

Godzinę przed północą zapraszamy na widowiskowy spektakl z elementami tańca i akrobacji oraz z 

wykorzystaniem światła (UV) „Pieśń Bugajów" w wykonaniu aktorów Teatru AVATAR. 

 
Teatr AVATAR 

W sobotę,  szczególnie polecamy Koncert muzyki lat 60-tych czyli „Gdzie się podziały tamte prywatki”. 

Usłyszymy wszystko to, przy czym bawiliśmy się i pozostało w nas do dziś. Wszystko to czego młodsze 
pokolenie nie miało możliwości wysłuchania na żywo, czyli przebojów Czesława Niemena, Karin Stanek, Kasi 

Sobczyk, Czerwono Czarnych, Anny Jantar, Krzysztofa Klenczona i wielu innych Wielkich Nieobecnych, ale 

również i tych którzy wpisali się złotymi zgłoskami do  księgi wybitnych polskich artystów i tworzą do dziś mimo 
upływu czasu jak: Seweryn Krajewski, czy np. Piotr Szczepanik, który ten koncert uświetni Państwu osobiście, 

śpiewając swoje wciąż aktualne przeboje, bez których w latach 60 tych, żadna prywatka nie była prawdziwą 
prywatką: „Kormorany”, „Puste koperty”,” Zabawa podmiejska”, „Cierpkie głogi”, „Kochać”  wplecione w 

mozaikę utworów z tamtych lat. Usłyszymy również  pełen energii niemenowskie „Papugi”, „Dwudziestolatki” 

Czerwono Czarnych, czy „Wakacje z blondynką”. 



 

Piotr Szczepaniak 

Gwiazdą wieczoru będzie grupa Legendy UK oraz Alan Silson (były gitarzysta znanej angielskiej kapeli 
popowej Smokie, dzięki której to zyskał sławę. Opuścił zespół w latach dziewięćdziesiątych) . Brytyjska grupa 

pop-rockowa, w skład której wchodzi pięciu legendarnych muzyków. Koncertując razem wykonują największe 

przeboje zespołów, w których grając przez lata zdobyli uznanie na całym świecie. (Smokie, The Animals, Joe 
Cocker, John Miles, Thin Lizzy i wiele innych) Założycielem i pomysłodawcą grupy są Martin Bland (wokalista i 

basista) oraz Steve Hutchinson (klawiszowiec i wokalista). Usłyszymy Smokie – „Living next door to Alice” 

 

Legendy UK oraz Alan Silson 

Wszyscy, duzi i mali, którzy w niedzielę znajdą się w Bolesławcu, bawić się będą z zespołem ARKA NOEGO 

(Zespół powstał w 1999r., z okazji pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II).  Najbardziej znany utwór  -„ Tato” 

(„Nie boje się gdy ciemno jest”). 



 
ARKA NOEGO 

Następnie wystąpi Hania Stach z programem „W hołdzie Whitney Houston”. Usłyszymy: największe przeboje 

m.in.: „ I wanna dance with somebody”,  „I will always love you”, „One moment in time”, „All at once”, „Run to 
you”, „I have nothing”, „Saving all my love for you”  i wiele wiele innych. 

 
Hania Stach 

  

Imprezę zakończy Paweł Kukiz wraz z nowym składem muzyków pod nazwą Kukiz. W programie koncertu 
znajdą się najbardziej znane utwory m.in.” O, Hela!!!”, „Zośka”, „Całuj Mnie”, „Miasto Budzi Się”, „Na 

Falochronie”, „Old Punk..”  i oczywiście pokaz sztucznych ogni!! 



Kukiz 

UWAGA PASAŻEROWIE !  

MZK Sp. z o. o. w Bolesławcu zaprasza do korzystania z BEZPŁATNYCH przejazdów autobusami komunikacji 

miejskiej w dniu 24 sierpnia 2013 r. (sobota) - „Bolesławieckie Święto Ceramiki” 

 

BOLESŁAWIECKIE ŚWIĘTO CERAMIKI  

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 19., możesz: -kupić oryginalne dzieła sztuki oraz ceramiczne wyroby użytkowe, -

toczyć na kole garncarskim, -lepić w glinie, ręcznie malować, obejrzeć prace oraz happeningi artystów 
plastyków z całego świata, uczestników Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego, - obejrzeć 

proces produkcji ceramiki w lokalnych zakładach, spędzić z rodziną niezapomniany weekend w Stolicy Polskiej 
Ceramiki. 

Tej pięciodniowej imprezie towarzyszą niezwykle widowiskowe prezentacje ceramiczne umalowanych postaci- 
,,Zdobinek”, parada ,,Glinoludów”, koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, giełda staroci, wyśmienita 

kuchnia oraz wiele innych atrakcji. 

Serdecznie zapraszamy! 



 

Zapowiedź programu BŚC 2013  

Bolesławiec słynie z wyrobów ceramicznych nie tylko w naszym regionie czy w kraju, ale także w europie, a nawet na 

świecie. Tradycja wyrobu ceramicznych naczyń trwa tutaj od kilku stuleci. Efektem uznania dla tradycji ceramicznej jest 

obchodzone co roku, zawsze w drugiej połowie sierpnia Bolesławieckie Święto Ceramiki. Jest to największa impreza 

regionu, która promuje Bolesławiec jako stolicę polskiej ceramiki. 

Tegoroczna impreza odbędzie się po raz XIX. W Rynku w dniach 21 - 25 sierpnia odbędą się targi ceramiczne, na których 

spodziewamy się ponad 100 wystawców z Bolesławca i okolic, z kraju i zagranicy. Prezentować i sprzedawać będą wyroby 

ceramiczne: użytkowe, artystyczne oraz biżuterię. Bogaty i atrakcyjny program artystyczny odbywać się będzie w dniach 

23 – 25 sierpnia. Powstanie Miasteczko Animacji Ceramicznych, w którym odbędą się pokazy toczenia na kole i 

malowania form ceramicznych, gdzie każdy będzie miał szansę samodzielnie spróbować swoich sił w tworzeniu wyrobów 

z gliny. Tradycyjnie zbudowany i rozpalony zostanie widowiskowy piec ceramiczny.  W tych dniach odbywać się będzie 

również barwna giełda staroci. W piątek oficjalne otwarcie rozpocznie widowiskowa Parada Ceramiczna, której motywem 

przewodnim jest ceramika.   

Dla fanów muzyki do Bolesławca zaprosiliśmy czołowych wykonawców polskiej i europejskiej sceny muzycznej m.in. w 

piątek publiczność porwie rockowe brzmienie  muzyki etnicznej, na dużej scenie wystąpi polsko-łemkowsko-ukraiński 

zespół LemON,  zwycięzca trzeciej edycji programu Must Be The Music-Tylko Muzyka, a nieco później Haydamaky 

produkt eksportowy Ukrainy. To genialnie zbalansowana kompilacja melodyki ukraińskiej, wpływów bałkańskich, 

żydowskich, romskich, okraszonych potężna dawką rocka, punka, ska i reggae. Na zakończenie wieczoru zapraszamy na 

widowiskowy spektakl z elementami tańca i akrobacji oraz z wykorzystaniem światła (UV) „Pieśń Bugajów" w wykonaniu 

aktorów Teatru AVATAR. W sobotę szczególnie polecamy Koncert muzyki lat 60-tych czyli „Gdzie się podziały 

tamte prywatki” podczas, którego poczujemy atmosferę i klimat tamtych czasów. Usłyszymy wszystko to, przy czym 

bawiliśmy się i co pozostało w nas do dziś. Wysłuchamy na żywo przebojów Czesława Niemena, Karin Stanek, Kasi 

Sobczyk, Czerwono Czarnych, Anny Jantar, Krzysztofa Klenczona i wielu innych Wielkich Nieobecnych. Koncert 

uświetni Piotr Szczepanik. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Legendy UK oraz Alan Silson ex Smokie. Wszyscy, duzi i 

mali, którzy w niedzielę znajdą się w Bolesławcu, bawić się będą z zespołem ARKA NOEGO, później wystąpi Hania 

Stach z programem w hołdzie Whitney Houston.  Imprezę zakończy Paweł Kukiz wraz z nowym składem muzyków pod 

nazwą Kukiz. W programie koncertu znajdą się najbardziej znane utwory m.in. O, Hela!!!, Zośka, Całuj Mnie, Miasto 

Budzi Się, Na Falochronie, Old Punk..  

 



 



 

Galerie zdjęć z imprezy dostępne pod adresami: 

Piątek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628184033880814.1073741844.185442621488293&type=3 

Sobota: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629100947122456.1073741849.185442621488293&type=3  

Niedziela: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629117650454119.1073741851.185442621488293&type=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628184033880814.1073741844.185442621488293&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629100947122456.1073741849.185442621488293&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629117650454119.1073741851.185442621488293&type=3

