Kiermasz „Górskie Smaki
u Księcia Pana”
termin: Sierpień 2019 r.
miejsce: Skwer Miast Partnerskich pod Mostem św. Jana,

Kłodzko

organizator: Miasto Kłodzko
kontakt: Artur Tarka, tel. 74 865 46 28, e-mail: a.tarka@um.klodzko.pl
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sierpień

Raz do roku w Kłodzku zabytkowe zaułki miasta dzięki barwnym kiermaszom,
gwarnym jarmarkom i gościnnym stoiskom zamieniają się w wyjątkowy wehikuł,
który porywa mieszkańców i turystów w czasy dziecięcych wspomnień, smaków
i wzruszeń. Najbliższą ku temu okazją będzie VII Forum Tradycji, które w sierpniu
po raz kolejny odbędzie się w Kłodzku – w miejscu, gdzie nie tylko kamienie, ale
przede wszystkim ludzie opowiedzą Państwu ciekawą historię... Jarmark Forteczny
z produktami regionalnymi, cykl warsztatów, sceniczne gotowanie, występy zespołów ludowych, koncerty - to tylko niektóre atrakcje, które czekają na turystów
i mieszkańców Kłodzka podczas Forum Tradycji.

Festyn pszczelarski
w Godzięcinie
termin: Sierpień 2019 r.
miejsce: Godzięcin, Gmina Brzeg Dolny

sierpień

Piknik pszczelarski integruje społeczność wokół tematów związanych z zapylaczami, takich jak ochrona tych owadów, spożycie produktów pszczelich
i poznanie ich właściwości, wspieranie lokalnych pszczelarzy. Z roku na rok godzięciński piknik odwiedza coraz więcej miłośników miodu. Jednocześnie promowane
jest wykorzystanie miodu w kuchni. W czasie festynu organizowany jest konkurs
na najsmaczniejszą potrawę i ciasto z miodem, a dla najmłodszych konkurs wiedzy
pszczelarskiej. Także w tym roku zapraszamy na niepowtarzalny piknik i zabawę przy
dobrej muzyce. We wsi od lat działa pasieka państwa Kamaszuków, którzy zapraszają
na zwiedzanie i słodkie opowieści o życiu pszczół i nie tylko. Warto dodać, że Godzięcin
w 2017 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Najpiękniejszą wieś dolnośląską”.

organizator: Rada Sołecka, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin
„Wspólna Sprawa”, Gmina Brzeg Dolny, Dolnobrzeski Ośrodek Kultury,
www.godziecin.brzegdolny.pl

kontakt: Mirosław Dawidowicz, tel. 503 013 118
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Śpiewające Wsie
w Malinie
termin: Sierpień 2019 r.
miejsce: Teren świetlicy, ul. Główna, Malin
Impreza cykliczna promująca kulturę ludową w Powiecie Trzebnickim. Podczas
imprezy zaprezentują się lokalne zespoły ludowe z naszego regionu oraz powiatu
trzebnickiego. Podczas imprezy odbędzie się konkurs kulinarny na najlepsze ciasto
i deser z malin. Partnerem konkursu jest Lokalna Grupa działania Kraina Wzgórz
Trzebnickich, która jest fundatorem nagród dla laureatów konkursu. Ponadto
podczas imprezy zorganizowany zostanie kiermasz i prezentacja lokalnych produktów i rękodzieła. Zakończeniem zabawy będzie zabawa ludowa, która poprowadzi
zaproszony zespół.

sierpień

organizator: OKSIR Wisznia Mała, Sołectwo Malin, Grupa Odnowy Wsi Malin,
www.oksir.wiszniamala.pl, www.wiszniamala.net/malin/

kontakt: Magdalena Tabiś, tel. 713 127 076, 513 089 766,
e-mail: oksir@wiszniamala.pl
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II Festiwalu Produktu Lokalnego
w Krzydlinie Wielkiej
termin: 3 sierpnia 2019 r., rozpoczęcie godz. 15.00 (sobota)
miejsce: Plac rekreacyjny „Oaza” w Krzydlinie Wielkiej
w Gminie Wołów

sierpień

Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest popularyzacja zdrowej
lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury ludowej. Oprócz samej
prezentacji wyrobów, odbędzie się konkurs na oryginalny produkt w III kategoriach: Wyrób Rękodzielniczy, Miody i Przetwory oraz Produkty Spożywcze. Oprócz
konkursu, który jest głównym punktem Festiwalu, zaprezentowany będzie również
bogaty program artystyczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci.
Każdy z uczestników będzie mógł spróbować lokalnych przysmaków. A na zakończenie dnia zabawa taneczna.

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”,
Krzydlina Wielka 27 a, 56-100 Wołów

kontakt: Wioletta Krakowska, tel.608 036 271, e-mail: wiolakrak@wp.pl
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„Festiwal Ciasta i Kawy”
w Jedlinie-Zdrój
termin: 4 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Hala Spacerowa przy Placu Zdrojowym,
Jedlina-Zdrój
Konkursowa formuła jedlińskiego Festiwalu Ciasta i Kawy zachęca do udziału
restauratorów, amatorów pieczenia ciast, ale także łasuchów, którzy chętnie
smakują przygotowane wypieki. Festiwal Ciasta i Kawy przyciąga nie tylko możliwością skosztowania smacznych wypieków, ale również szeregiem dodatkowych
atrakcji, tj. pokazami parzenia kawy w wykonaniu profesjonalnych baristów, występami zespołów folklorystycznych, a także warsztatami cukierniczymi dla dzieci.

sierpień

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl oraz lokalni restauratorzy

kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu
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Izerski Jarmark Ekologiczny
w Świeradowie Zdroju
termin: 4 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Dolny i górny taras Domu Zdrojowego,
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 59-850 Świeradów-Zdrój

sierpień

Serdecznie zapraszamy na prezentację lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych. Będzie można nacieszyć oko wyrobami z ceramiki, tkanin
ekologicznych, szydełka, ręcznie robionej biżuterii z miedzi, skóry, lnu i kamieni oraz
wieloma innymi przepięknymi rzeczami. Ale to nie wszystko! Przede wszystkim
będzie możliwość skosztowania i zaopatrzenia się w wyroby żywności tradycyjnej,
naszej regionalnej. A będzie co! Pachnące kiełbasy, pasztety i balerony, sery dojrzewające, drożdżówki, pierożki, konfitury i nalewki! Ciasta, babeczki i miody! Wszystko
to przy akompaniamencie lokalnych zespołów folklorystycznych, przy stoiskach
których będzie można także zaopatrzyć się w domowe, tradycyjne, babcine przysmaki! Serdecznie zapraszamy!

organizator: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Centrum Kultury „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju

kontakt: Diana Słupska, tel. 75 713 64 82, e-mail: it@swieradowzdroj.pl
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XXIV Biesiada Zespołów
Kresowych w Pielgrzymce
termin: 4 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Pielgrzymce

organizator: Gmina Pielgrzymka, www.pielgrzymka.biz
kontakt: Emilia Włodarczyk, tel. 76 8775013 wew. 12,
e-mail: oswiata@pielgrzymka.biz
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sierpień

Ogólnopolska impreza organizowana cyklicznie w Pielgrzymce w pierwszą niedzielę
sierpnia, na której zaproszone z kraju i z zagranicy zespoły folklorystyczne przedstawiają swój bogaty repertuar oraz tradycyjne potrawy i nalewki kresowe. Biesiadę
rozpoczyna okolicznościowa msza św. w Kościele pw. Św.Jana Nepomucena
w Pielgrzymce w intencji kresowian z udziałem wszystkich zaproszonych zespołów
i gości. Po czym na scenie kolejno prezentują się zespoły folklorystyczne, przez
co boisko ogarnia piękna muzyka i śpiew. Podczas wydarzenia organizowany jest
konkurs na potrawę i nalewkę kresową. Zwolennicy rękodzieła i wiejskich przysmaków mogą wybierać wśród licznych wystawców. Na dzieci czeka szereg rozmaitych
atrakcji. Jest barwnie, kolorowo i swojsko. Na zakończenie imprezy organizowana
jest zabawa pod roziskrzonym od gwiazd niebem.

Noworudzkie zabawy z kawą
termin: 10 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Noworudzki rynek
Jedyne na Dolnym Śląsku święto kawy, podczas darmowych degustacji przeróżnych rodzajów kaw z całego świata, można wziąć udział w największym w rejonie plenerowym maratonie „Zumba”. Wspólne parzenie kawy dla mieszkańców
naszego miasta. Współorganizatorem jest znany i ceniony w Polsce, mieszkający
w Nowej Rudzie barista Leszek Kopeć.

organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
współorganizatozyr: Urząd Miejski w Nowej Rudzie,

sierpień

sieć sklepów „Pożegnanie z Afryką, firmą Strauss Cafe Poland oraz
czasopismo „kawowo-herbacianym” Filiżanka smaków, tel. 882 964 805

kontakt: Agaty Pilarskiej, tel. 74 872 4484(85)
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Festiwal Lata w Miękini
termin: 10-11 sierpnia 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Miękini,
ul. Sportowa 2
Festiwal Lata co roku przyciąga tysiące osób spragnionych dobrej zabawy. Tradycją
Festiwalu Lata są wystawy stoisk wiejskich, przygotowywanych przez sołectwa,
stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, a znaleźć na nich można
m.in. wyroby rękodzielnicze, lokalne przysmaki takie jak nalewki, miody czy domowej
roboty chleb i ciasto.

organizator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini, Gmina Miękinia,
www.miekinia.pl, www.kulturamiekinia.pl
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sierpień

kontakt: Zyta Laskowska, tel. 71 735-92-05, e-mail: kultura@miekinia.pl
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Święto wrzosu
w Borówkach
termin: 11 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Boisko wiejskie, Borówki

sierpień

Impreza odbywa się w malowniczo zanurzonej w Borach Dolnośląskich Powiatu
Bolesławieckiego miejscowości Borówki. Początek ma miejsce w leśnej scenerii
gdzie w otoczeniu wrzosowisk Przemkowskiego Parku Krajobrazowego odbywa
się rajd rowerowy. Tam też pozyskiwany jest wyjątkowy wrzosowy miód również
dostępny podczas Święta wrzosu. Wraz z przyjazdem grupy cyklistów rozpoczyna
się na boisku w Borówkach impreza plenerowa. Na szczególną uwagę zasługują
warsztaty tematyczne na produktach ekologicznych. Uczestnicy wydarzenia mają
możliwość zapoznać się z walorami zdrowotnymi ziół, zrobić woreczki lawendowe
czy też przygotować oliwę z ziołami.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce,
www.gokisgromadka.naszgok.pl/aktualnosci

kontakt: Bożena Kuchmacz, tel. 75 738 23 48
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XXVIII Międzynarodowy
Festiwal Folkloru w Strzegomiu
termin: 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek)
miejsce: Strzegom, rynek
Wydarzenie kulturalne z udziałem zagranicznych i polskich zespołów folklorystycznych. Zespoły zatańczą wspólnego międzynarodowego Poloneza i zaproszą
do swoich kawiarenek, gdzie odbędzie się degustacja potraw z różnych zakątków
świata. Potrawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na ich egzotykę oraz oryginalne charakterystyczne produkty przywiezione przez zespoły.
Do kawiarenek zaproszą też zespoły polskie, które ugoszczą wszystkich potrawami
regionalnymi, ciastami, nalewkami.

sierpień

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury
kontakt: Elżbieta Pienio, tel. 74 649 44 05, e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl
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XII Festiwal sera
w Dziećmorowicach
termin: 15 sierpień 2019 r. (czwartek)
miejsce: ”Karczma Góralska” w Dziećmorowicach

sierpień

Impreza poświęcona głównie promowaniu mniejszych producentów sera oraz
wytwórców potraw z sera. Na gości czekają tradycyjnie degustacje i konkurs
na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego producenta sera. Impreza ma
na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele sera i jego wytwórcy. Do konkursu
można zgłosić: potrawę z sera i oczywiście własny autorski ser (dla producentów).
Zainteresowanie konkursami na potrawę z sera jest bardzo duże. Rywalizacji
wystawców towarzyszą występy zespołów, konkursy z nagrodami i zabawy dla
dzieci. Atrakcją smakową będzie także specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy
Walim zupa serowa.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Gmina Walim,
„Karczma Góralska”

kontakt: Wioletta Sowa, tel. 723 970 611
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Sierpniówka
w Folwarku
termin: 15-18 sierpień 2019 r. (czwartek-niedziela)
miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej,
zespół pałacowo-folwarczny
Impreza wielotematyczna mająca na celu promocję dziedzictwa kulinarnego i kulturowego województwa Dolnego Śląska. To miesiąc żniw i gromadzenia zapasów
na nadchodzącą zimę. Założeniem imprezy jest promocja polskich produktów regionalnych. Podczas Plonów spotkamy również rolników i wytwórców z Dolnego Śląska,
będzie można także poczuć się jak kucharz i wziąć udział w warsztatach kulinarnych.

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska,

sierpień

www.muzeatechniki.pl

kontakt: Roksana Banaszczak, tel. 692 407 401,

e-mail: roksana.banaszczak@muzeatechniki.pl,
Marta Chryszczanowicz, e-mail: marta.chryszczanowicz@muzeatechniki.pl
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Otwarte Mistrzostwa Legnicy
w Lepieniu Pierogów
termin: 15 sierpnia 2019 r. (czwartek)
miejsce: Międzywale Kaczawy,
Legnica, ul. Nadbrzeżna
To niezwykłe i jedyne w Polsce zawody w których wygrywa ten, kto ulepi jak
najwięcej pierogów w ciągu jednej godziny. Do zawodów zostaje zakwalifikowanych
10 uczestników po wcześniejszym zakwalifikowaniu w eliminacjach. Pierogi trafiają
do kotłów, a po ugotowaniu zostają rozdane publiczności. Mistrzostwa w lepieniu pierogów organizowane są w ramach Rodzinnego Festynu na Zakaczawiu.
Legniczanie i goście z całego Dolnego Śląska bawią się przy występach artystycznych i konkursach, nie zabraknie również atrakcji dla dzieci.

sierpień

organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, www.osir.legnica.pl
we współpracy z Parafią pw. św. Jacka w Legnicy

kontakt: Jolanta Skrzypczak, tel. 76 723 38 00, e-mail: ci@osir.legnica.pl
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Święto Pszczoły
w Białym Kościele
termin: 15 sierpnia 2019 r. (czwartek)
miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy,
ul. Nad Stawami, 57-100 Biały Kościół
Święto Pszczoły to impreza organizowana cyklicznie gromadząca okolicznych
mieszkańców, pszczelarzy z regionu oraz turystów z różnych stron Polski. Podczas
imprezy odbywają się konkursy oraz warsztaty których tematem przewodnim
są pszczoły. Święto Pszczoły to doskonała okazja do spróbowania pysznych miodów
i wszelkich wyrobów z nim związanych. Odwiedzający doceniają możliwość osobistego odwirowania miodu. To okazja do kupienia miodu prosto od pszczelarza.

sierpień

organizator: Urząd Miasta i Gminy Strzelin, Regionalne Koło Pszczelarzy
w Strzelinie, www.pszczelarzestrzelin.org

kontakt: Elżbieta Malinowska, tel 519 829 709, e-mail: e.malinowska@vp.pl

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

/ 83

Święto Pstrąga
w Bolkowicach
termin: 15 sierpnia 2019 r. (czwartek)
miejsce: Bolkowice; gmina Paszowice
„Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga” - pod taki hasłem we wsi Bolkowice w gminie
Paszowice corocznie w sierpniu odbywa się „Święto Pstrąga”. Organizuje je samorząd mieszkańców wraz z miejscowym łowiskiem i smażalnią, przygotowując ponad
dwa tysiące sztuk tej ryby w postaci wędzonej i grillowanej. I choć każdego roku
pstrągów jest więcej, to okazuje się, że nie dla wszystkich wystarcza smacznych,
świeżych ryb, wyłowionych z miejscowych stawów hodowlanych. Świętu towarzyszą degustacje lokalnych produktów: ciast, miodów i rękodzieła oraz występy
sceniczne zespołów ludowych i pokazy taneczne.

sierpień

organizator: Rada sołecka wsi Bolkowice
kontakt: Wiesław Szatarski, tel. 76 870 11 27
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VII Jarmark Garncarski
w Nowogrodźcu
termin: 16-17 sierpnia 2019 r. (piątek-sobota)
miejsce: Scena letnia w Nowogrodźcu

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
kontakt: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, tel. 75 731 63 98,
e-mail: gckis@nowogrodziec.pl
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sierpień

VII edycja Wielkiego Garnca z Nowogrodźca nad Kwisą ma na celu integrację lokalnej społeczności i promocję regionalnych produktów. Podczas imprezy nawiązujemy do tradycji kulinarnych przywiezionych przez polskich reemigrantów z Bośni.
Dziedzictwo to jest gorliwie pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na stoiskach sołeckich oraz Kół Gospodyń Wiejskich serwowane są przeróżne
swojskie dania, wśród których znajdą się kociołki z regionalnymi zupami, pečenice,
a przede wszystkim różne rodzaje pity bałkańskiej. Ich zapach i smak z roku na rok
przyciąga coraz większe tłumy. Powtarzalnym elementem wydarzenia jest wielkie
gotowanie zupy w kotle na 1000 litrów i bicie rekordu na najdłuższą pitę bałkańską.
Jarmark nawiązuje również do historii Nowogrodźca, która związana jest z garncarstwem i ceramiką, w związku z tym goście mają okazję do zapoznania się z wyrobami lokalnych zakładów ceramicznych, a także rękodzielników.

Festiwal twarogu
w Międzyborzu
termin: 17 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Stadion sportowy,
ul. Wrocławska 45, 56-513 Międzybórz

sierpień

Festiwal promuje lokalne produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu
i innych produktów, do których jest wykorzystywany) oraz produkty Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu. Niewątpliwą atrakcją i kolejnym przykładem łamania stereotypów w tegorocznej edycji jest zaangażowanie podmiotów
ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych czy pracy)
do realizacji części zadań związanych ze świętem naszego miasteczka. Podczas
imprezy prezentują się zespoły amatorskie, ludowi twórcy i rękodzielnicy z terenu
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa a także spoza jej obszaru. Wymóg, aby
każdy wystawca i zespół odniósł się w swojej prezentacji do motywu przewodniego imprezy, stanowi unikalny przykład kulturotwórczej działalności artystycznej
naszych mieszkańców i zaproszonych gości. Atrakcyjny program dla uczestników
w każdym wieku zadowoli wszystkich przybyłych.

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz
kontakt: Katarzyna Drabczyńska, tel. 62 7856037, 602 526 744,
e-mail: mgok1965@o2.pl
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Ogórkowanie
w gminie Żmigród
termin: 17 sierpnia 2019 r., godz. 12:00-17:00, (sobota)
miejsce: Pole ogórków w gminie Żmigród, pomiędzy Węglewem a Karnicami

organizator: Michał Sznajder Przetwórnia Warzyw Kiszonych z Doliny Baryczy
kontakt: Emilia Sznajder, tel. 609 630 221, e-mail: biuro@sznajder.agro.pl
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Okazja, by zobaczyć plantację ogórków i wystawę maszyn rolniczych biorących
udział w pracach polowych. Największą atrakcją jest lot „ogórkowym samolotem”
i zrywanie ogórków. Każdy uczestnik może nazrywać sobie tyle ogórków, ile będzie
chciał i wziąć do domu za darmo. W programie warsztaty kiszenia ogórków, degustacja warzyw i soków kiszonych. To miły dzień na świeżym powietrzu w Dolinie
Baryczy. Atrakcje dodatkowe: kontemplacja natury, otaczająca zieleń, wielkie
niebieskie niebo, przelatujące ptaki i szum drzew, zabawy w chowanego w polu
kukurydzy i w berka na ściernisku. Strefa warsztatów dla dzieci, ogórkowe SPA dla
wszystkich (relaks na hamakach i leżakach), gry, zabawy i konkursy. Tor przeszkód
na belach słomy i wielka błotna kałuża do skakania. Ochotnicza straż pożarna
zapewni orzeźwiającą kurtynę wodną. Możliwość zakupu warzyw, owoców, miodów bezpośrednio od lokalnych rolników. Będą też bigos, pierogi i drożdżowe ciasto
przygotowane przez koło gospodyń z Karnic. Każdy uczestnik otrzyma mapy Doliny
Baryczy. Więcej informacji i mapa dojazdu na pole na stronie www.sznajder.agro.pl.

Dzień Placka
w Henrykowie Lubańskim
termin: 18 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim

sierpień

Dzień Placka w Henrykowie Lubańskim to już tradycja i jeden ze stałych elementów
kalendarza imprez organizowanych na terenie Gminy Lubań. Jest to ponadregionalna
impreza kulinarna mająca na celu kultywowanie dziedzictwa kulinarnego. Największą
atrakcją imprezy jest pokaz pieczenia placków, a także konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy placek na słodko i na słono. Jednocześnie, zgodnie z tradycją
święta wszyscy obecni goście oraz mieszkańcy wsi i okolic, mogą skosztować rozmaitych wypieków oraz spróbować innych lokalnych specjałów, przyrządzonych przez
uczestników konkursu, którzy w tym dniu wykazują się niezwykłą pomysłowością
i talentem kulinarnym. Organizatorzy zapewniają doskonałą zabawę, niezapomniane
emocje i szereg niespodzianek.

organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego,
Henryków Lubański 336A, 59-800 Lubań

kontakt: Teresa Trefler, tel. 510 754 675, e-mail: teresatrefler@o2.pl
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Targi Zdrowej Żywności Zdrowie ma smak
termin: 22-23 sierpnia 2019 r. (czwartek-piątek)
miejsce: Świdnica, Rynek

organizator: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, www.powiat.swidnica.pl,
www.facebook.com/zdrowie.ma.smak

kontakt: Anna Borowska, tel. 691 473 303, 74 85 00 467,
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl
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Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie
opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można
dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają
certyfikowane gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać
przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną oraz lokalni producenci.

Jakuby
Święto Starego Miasta
termin: 23-25 sierpnia 2019 r. (piątek-niedziela)
miejsce: Przedmieście Nyskie w Zgorzelcu

sierpień

Jakuby-Święto Starego Miasta to wydarzenie organizowane na historycznym
Przedmieściu Nyskim w Zgorzelcu, zawsze w ostatni weekend sierpnia równolegle
z niemieckim Altstadtfest Goerlitz. Każdego roku odwiedza je ponad 110 000 gości
z całego świata. Impreza klimatem nawiązuje do czasu, kiedy na Przedmieściu
Nyskim mieszkał i pracował szewc - mistyk Jakub Böhme (podczas wydarzenia
udostępniane jest również zwiedzanie Domu). Przy moście Staromiejskim, łączącym polski i niemiecki brzeg Nysy Łużyckiej, swoje wyroby prezentują rękodzielnicy,
a na łączkach Bulwaru Greckiego, obozują bractwa rycerskie i grupy rekonstrukcji historycznych. Podczas Święta starego miasta turystów przyciąga niezwykła
atmosfera historycznego jarmarku, pełnego straganów z dawnym rzemiosłem
i tradycyjnym jadłem (m.in. pajdy ze smalcem i ogórkiem, golonki, potrawy z kapusty
i ziemniaków) które przyrządzane jest podczas trwającego wydarzenia.

organizator: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, Biblioteka Miejska w Zgorzelcu,
Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu

kontakt: Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, tel. 75 77 52 415
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Święto Chleba i Piernika
w Jaworze
termin: 23-25 sierpnia 2019 r. (piatek-niedziela)
miejsce: Jawor, Rynek
W ostatni weekend sierpnia, na zakończenie wakacji, Jawor po raz kolejny zamieni
się w Polską Stolicą Chleba i Piernika. Dziesiątki gatunków pieczywa z wielu krajów
Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego słodkiego fachu, podejmą
kolejny raz wyzwanie na wypiek najdłuższego piernika w Polsce, który w 2018 roku
mierzył 55 metrów 30 cm! Święto Chleba i Piernika wabi zapachem świeżych wypieków, lukrowanych pierników i dobrą muzyką - to prawdziwa uczta dla wszystkich,
którzy cenią wspaniałą zabawę i klimat wielkiego święta. To będzie niezapomniany
wakacyjny weekend!

sierpień

organizator: Gmina Jawor, www.jawor.pl,

Jaworski Ośrodek Kultury, www.jok.jawor.pl

kontakt: Maja Szatkowska, tel./fax 76 870 28 78, 870 28 75,

e-mail: poczta@jok.jawor.pl
Leszek Światkowski, tel. 76 870 20 21 wew. 194, e-mail: promocja@jawor.pl
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Zioła, miody i inne
w Bagieńcu
termin: 24 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska

sierpień

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, lecz ich zawartość. Wszelkie towary,
proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, ale nie
to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpośredniego kontaktu
konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają certyfikowane gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodarstwa produkujące żywność
ekologiczną oraz lokalni producenci.

organizator: Fundacja Spichlerz Kultury
współorganizator: Urząd Gminy Jaworzyna Śląska oraz Starostwo Powiatowe

w Świdnicy

kontakt: Violetta Mazurek, tel. 601 552 699, e-mail: spochlerzkultury@gmail.com
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Lubański Festiwal
Folklorystyczny „FolkArt”
termin: 24 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Lubański rynek

organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaniu,

www.luban.pl, www.facebook.com/lubieluban

kontakt: Bartosz Kuświk, dyrektor MDK, tel. 75 646 23 40,
e-mail: kulturamdk@o2.pl
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Przed nami już kolejny XVI Lubański Festiwal Folklorystyczny „Folk-Art 2019” połączony z Międzynarodowym Festiwalem Folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania”.
Zapraszamy do Lubania tych, którzy chcieliby posmakować ruskich pierogów
z miętą, skosztować wyśmienitej malinowej chmurki i innych specjałów. Tradycyjnie
latem zapraszamy na święto folkloru. Barwne stroje, regionalna muzyka i przysmaki
wabią miłośników żywej tradycji. Świetną atmosferę możecie poczuć dzięki biorącym udział w wydarzeniu kilkunastu zespołom ludowym. Każdego roku na lubańskim
rynku gościmy tych, dla których pasją jest muzyka, taniec i kuchnia ludowa. Wart
podkreślenia jest fakt, że od kilku lat na festiwal przyjeżdżają zespoły, chóry, soliści,
kapele ludowe z coraz odleglejszych stron Dolnego Śląska oraz zespoły z Rumunii,
Węgier, Ukrainy i Polski, aby powalczyć o Łużyckie Skrzypce. Poza sceną odbywają
się konkursy kulinarne. Drużyny prezentują wyroby pierogowe, pierogopodobne,
ziemniaczane oraz ciasta z owoców sezonowych. Wszystko w zgodzie z tradycją
i domowymi recepturami.

Miodobranie
w Dzierżoniowie
termin: 24-25 sierpnia 2019 r. (sobota-niedziela)
miejsce: Dzierżoniów
W ostatni weekend sierpnia tradycyjnie zapraszamy do Dzierżoniowa na Jarmark
Pszczelarski „Miodobranie”. W centrum miasta można znaleźć wtedy wszelkie
odmiany miodu, kosmetyki na jego bazie, sprzęt pszczelarski, świece i bogaty
wybór wyrobów rzemiosła artystycznego. Jest to również okazja do poznania
ludowej kultury Polski i innych krajów. Na Miodobraniu występują bowiem ludowe
zespoły z całego świata. W tym roku będzie można wysłuchać m.in. koncertu
Haliny Mlynkovej i obejrzeć program Teatru Muzycznego Rada z Białorusi, który
ma w swym repertuarze tańce romskie, białoruskie i ukraińskie.

sierpień

organizator: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, www.dok.pl
kontakt: Krzysztof Tokarski, e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl
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Jarmark św. Bartłomieja
w Działoszynie
termin: 25 sierpnia 2019 r. (niedziela)
miejsce: Wieś Działoszyn, Gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki

organizator: Stowarzyszenie Królewska Dolina - Górnołużycki Działoszyn
współorganizator: Urząd Miasta i Gminy Bogatynia,
Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego
kontakt: Stowarzyszenie Królewska Dolina - Górnołużycki Działoszyn,

tel. 512 286 688, e-mail: dolinakrolewska@gmail.com, e-mail: basia232@o2.pl
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Jarmark Świętego Bartłomieja to doskonała okazja do biesiadowania, zabawy oraz
wspólnego spędzania słonecznego, niedzielnego popołudnia. Świętowanie rozpoczyna się odpustową mszą świętą, a część obchodów odbywała się w centrum wsi,
gdzie dla uczestników Jarmarku przygotowane są specjalne atrakcje. Na Jarmarku
nie brakuje warsztatów twórczości artystycznej i kreatywnej. Wystawy malarskie,
kolekcjonerskie, pamiątkowe i rękodzielnicze, to tylko niektóre z licznie przygotowanych i prezentowanych atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również
występy artystyczne. Na scenie występują zarówno młodzi mieszkańcy Miasta
i Gminy Bogatynia jak i zaproszone zespoły ludowe. Można kosztować i delektować
się przysmakami i frykasami kulinarnymi sporządzonymi przez gospodynie domowe.

Festiwal Kapusty
w Bierkowicach
termin: 31 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Bierkowice
Festiwal Kapusty to impreza, podczas której można skosztować (jak sama nazwa
wskazuje) potraw zrobionych z kapusty. Tradycyjnie w programie imprezy są różne
konkursy i atrakcje.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Bierkowice, Rada Sołecka Bierkowic,
Sołtys Bierkowic.

kontakt:: Agnieszka Rojkiewicz, 74 64 74 156

sierpień
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IX Święto Mleka
w Kamiennej Górze
termin: 31 sierpnia 2019 r., godz. 14:00 (sobota)
miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew),
Kamienna Góra

organizator: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
współorganizator: Spółdzielnia Mleczarska KaMos w Kamiennej Górze oraz
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
kontakt: Edyta Drzewiecka, tel. 75 645 01 26,
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl,
e-mail: anna.wasik@kamienna-gora.pl
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W ramach Dni Powiatu Kamiennogórskiego już po raz IX odbędzie się Święto
Mleka - wydarzenie propagujące lokalne tradycje związane z mlekiem – jego
produkcją i przetwórstwem. Nad kamiennogórskim zalewem powstanie „Mleczna
Restauracja”, gdzie będą miały miejsce liczne degustacje najwspanialszych darów
Ziemi Kamiennogórskiej z mlekiem w roli głównej. Lokalni producenci dostarczą
również ekologiczne przetwory, warzywa i owoce, które staną się doskonałym
uzupełnieniem świeżych twarogów, czy śmietany. Mnóstwo atrakcji, zabawy,
pokazy serowarskie i kulinarne czy prezentacja zwierząt hodowlanych będą
dla dzieci niewątpliwą atrakcją. Nie zabraknie zabawnych konkursów – dojenia
krowy, ujeżdżania byka, picia mleka na czas. A na scenie pojawią się liczne zespoły
i gwiazdy wieczoru.

Jarmark nad Świdną –
poznajemy nasze
wyroby lokalne
termin: 31 sierpnia 2019 r. (sobota)
miejsce: Wiejski plac zabaw, Świdnik, 58-410 Marciszów

sierpień

„Jarmark nad Świdną – poznajemy nasze wyroby lokalne” to zwieńczenie większej
całości. To już jego czwarta odsłona. Oprócz jarmarku realizowane są warsztaty
kulinarne np. na temat kuchni regionalnych, serowarskie - tajniki produkcji jogurtów,
różnego rodzaju serów podpuszczkowych z mleka owczego, zdobienia pierników,
plastyczne (papieroplastyka, dekupaż), fotograficzne. Warsztaty cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i gości. Na Jarmarku sprzedawane
są produkty spożywcze, rękodzieło artystyczne, wyroby rzemiosł od lokalnych
producentów. Jarmark połączony jest z degustacją swojskich wędlin, przetworów
owocowych i warzywnych, miodów, pierogów, ciast, serów. Zainteresowaniem
cieszą się spotkania ze zwierzętami: alpakami, osłami, kucami. Późnym popołudniem odbywa się wspólna biesiada przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, śpiewaniem pieśni biesiadnych i tańcami.

organizator: Stowarzyszenie Świdna oraz Rada Sołecka wsi Świdnik,
Koło Gospodyń Wiejskich

kontakt: Wiesław Truszkowski, prezes stowarzyszenia, tel. 608 338 735,
e-mail: wiesiek.truszkowski@gmail.com
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