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dziewiąta edycja kalendarza, którą oddaję w Państwa 
ręce, jest zbiorem publikacji związanych z imprezami 
Kulinarnymi Dolnego Śląska w roku 2020. Zawarto 
w nim informacje o wyjątkowych wydarzeniach, 
których głównym tematem są produkty ekologiczne, 
tradycyjne bądź regionalne. Opisane zostały także 
kiermasze, festiwale, warsztaty oraz konkursy, w których każdy z Państwa 
powinien znaleźć dla siebie atrakcyjne wydarzenie. 

Kalendarz ten to także świadectwo bogactwa kulinarnego naszego 
regionu oraz ciekawej historii tradycji kulinarnych Dolnego Śląska. Napływ 
ludności z tzw. Kresów Wschodnich po II wojnie światowej, w połączeniu 
z kuchnią sąsiednich narodowości, a także mniejszości narodowych daje 
wspaniałą paletę smaków, zwyczajów oraz kultury kulinarnej.  

Bogactwo i różnorodność dolnośląskich smaków, ogromna ilość 
przepięknych, historycznych zabytków oraz miejsc zachęca do odwiedzenia 
naszego regionu – swoim urokiem przyciąga z roku na rok coraz więcej 
turystów. Sprzyjać temu będzie także fakt, że spora liczba imprez kulinarnych 
odbędzie się w pobliżu atrakcji krajoznawczych. Dzięki temu możemy 
zaplanować tematyczną wycieczkę wzdłuż kulinarnego szlaku - poprzez 
Zamek Kliczków, krzywą wieżę w Ząbkowicach Śląskich, twierdzę Kłodzko, 
Śnieżkę w Karkonoszach na Kościele Pokoju w Jaworze kończąc.  

Każda pora roku ma swoje uroki, a spośród wielu wakacyjnych imprez 
kulinarnych nie sposób pominąć chociażby Festiwalu Piwa i Sera w Twierdzy 
Srebrna Góra, Festiwalu Twarogu w Międzyborzu, Święta Mleka w Kamiennej 
Górze czy Święta Pierogów w Paszowicach. Jesienna pora przyniesie nam 
za to smaki grzybów w Węglińcu, zapach wina podczas Dolnośląskiego 
Święta Miodu i Wina w Przemkowie czy obfitość kapusty podczas Festiwalu 
w Bierkowicach. W okresie świąt nie może za to zabraknąć Państwa podczas 
bożonarodzeniowych jarmarków. 

Życzę Państwu smacznej lektury oraz zapoznania się z bogactwem 
i różnorodnością dolnośląskich specjałów podczas wszystkich wymienionych 
imprez. Wierzę, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie odpowiednio ciekawe 
wydarzenie, a smakowite potrawy przyrządzone według tradycyjnych 
receptur zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienie.

Szanowni Państwo!

Łączę wyrazy szacunku
Grzegorz Macko

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Obrzędy i Obyczaje Wielkanocne 
w Cieszkowie

termin: 3 kwietnia (piątek)
miejsce: Gminne Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 35, 56-330 Cieszków

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie dnia 3 kwietnia br. o godzinie 
10:30 organizuje konkurs nt. obrzędów i obyczajów wielkanocnych. 
Konkurs skierowany jest zarówno do młodzieży jak i osób dorosłych. 
Uczestnicy konkursu będą mięli za zadanie przygotować swój stół wiel-
kanocny z przygotowanych wcześniej bab, babeczek, mazurków oraz jajek 
w postaci pisanek, kraszanek itp. Jury będzie oceniać potrawy pod wzglę-
dem smakowym i dekoracyjnym przyznając trzy kolejne miejsca. Konkurs 
ma za zadanie integrację społeczności lokalnej oraz podtrzymywanie tra-
dycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. 

organizator: Gminne Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 35, 56-330 
Cieszków, www.gck.cieszkow.pl
kontakt: Halina Niedbała Dyrektor GCK, tel. 71 384 8 142, 606 626 674,
e-mail: gckcieszkow@op.pl 
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Prezentacje wojewódzkie 
„Tradycyjnych Stołów 
Wielkanocnych, Palm i Pisanek”

termin: 4 kwietnia (sobota)
miejsce: Galeria Viktoria w Wałbrzychu

Impreza skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na tere-
nie 26 powiatów Dolnego Śląska. Celem prezentacji jest kultywowanie 
tradycji i zwyczajów związanych ze Świętem Wielkiej Nocy. Członkinie 
KGW przedstawią różnorodne aranżacje stołu wielkanocnego, na którym 
znajdą się regionalne świąteczne potrawy, pisanki, palmy oraz koszyczki 
ze święconką. Podczas Prezentacji zastanie przeprowadzony wojewódzki 
konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną” Celem konkursu 
jest zachowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych oraz 
kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki 
i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy.
Uważamy, że skrócenie drogi, jaką pokonuje żywność od producenta do 
konsumenta jest sytuacją bardzo korzystną dla obydwu stron. Dlatego 
stworzyliśmy Targ Rolny „Górskie Smaki” w Siedlęcinie. 

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Galeria Viktoria w Wałbrzychu, Regionalne Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, www.umwd.pl
kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 776 93-50
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Jarmark Wielkanocny 
w Łagiewnikach

termin: 4 kwietnia (sobota)
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

Promowanie i wzmacnianie lokalnej tradycji i zwyczajów oraz promocja 
(degustacja) wielkanocnych potraw jak również i rękodzieła. Współpraca 
z sołectwami, stowarzyszeniami, klubami jak i Kołami Gospodyń Wiejskich. 
Podczas Jarmarku będzie miał miejsce Konkurs na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną jak również finał konkursu – Etnograficzny konkurs „Pisanka”.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, 
58-210 Łagiewniki, www. www.gokbis.p
współorganizator: Wójt Gminy Łagiewniki
kontakt: Elżbieta Bagińska, tel. 886 102 484, e-mail: biuro@gokbis.pl
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Jarmark Wielkanocny – 
konkurs kulinarny 
„Ciekawe danie z jajem”

termin: 4 kwietnia (sobota)
miejsce: Amfiteatr koło Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach

4 kwietnia odbędzie się barwny jarmark wielkanocny. Oprócz smacznych 
potraw, wyrobów wiejskich i rękodzieła, nie zabraknie muzyki na żywo 
oraz atrakcji dla dzieci. Pojawią się liczne stoiska z tradycyjną polską 
kuchnią, ręcznie wykonanymi ozdobami wielkanocnymi oraz wyrobami, 
których nie może zabraknąć na wielkanocnym stole. Tego dnia przepro-
wadzony zostanie także konkurs kulinarny „Ciekawe danie z jajem na 
wielkanocnym stole”, dla którego laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych. 

organizator: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
w Starych Bogaczowicach (www.gcbk.pl)
kontakt: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych 
Bogaczowicach, tel. 74 844 35 03, e-mail: centrumstbog@op.pl
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Prezentacje Tradycji 
Wielkanocnych 
powiatu głogowskiego

termin: 4 kwietnia (sobota)
miejsce: Galeria GLOGOVIA – ul. J. Piłsudzkiego 19, 67-200 Głogów 

Na mieszkańców miasta i powiatu będą czekać m.in. mazurki, lukrowane 
baby, swojskie wędliny i wiele innych świątecznych smakołyków przygo-
towanych przez gospodynie z okolicznych gmin. Zaplanowano także pre-
zentacje palm, pisanek, stroików oraz świątecznych kartek. Wiele z nich 
można będzie kupić. A wszystko to w muzycznej oprawie w wykonaniu 
zespołów folklorystycznych. 

organizator: Powiat Głogowski, ul. Sikorskiego 21 67-200 Głogów, 
www.powiat.glogow.pl
kontakt: Urszula Karpińska, tel. 76 72 82 890, e-mail: pr@powiat.glogow.pl
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Lwówecki Kiermasz Wielkanocny

termin: 4-5 kwietnia (sobota–niedziela)
miejsce: Lwówek Śląski (Rynek)

Podczas dwudniowego Kiermaszu Wielkanocnego w Lwówku Śląskim 
prezentowanych jest kilkaset stoisk z produktami regionalnymi. Oprócz 
ozdób choinkowych, odwiedzający mogą nabyć rozmaite gatunki chlebów, 
ciast, dań świątecznych, przypraw, ziół i rozmaitych przysmaków. 

organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury, www.lok.lwowekslaski.pl
Gmina i Miasto Lwówek Śląski,www.lwowekslaski.plj
kontakt: Lwówecki Ośrodek Kultury, ul. Przyjaciół Żołnierza 5,
59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 45 32; 75 647 79 22,
Dyrektor Tadeusz Dzieżyc, e-mail: lok-dyrektor@lwowekslaski.pl



14 /

Wielkanocny Tygiel Smaków 
& Konkurs kulinarny Ale Pasztet

termin: 4-5 kwietnia (sobota – niedziela)
miejsce: Zamek Kliczków

Fundacja Pro Culture Bono z siedzibą na Zamku w Kliczkowie organizuje 
Wielkanocny Tygiel Smaków czyli Festiwal (nie tylko) kulinarnych tradycji 
i zwyczajów wielkopostnych i wielkanocnych. Pokażemy gościom i tury-
stom tradycje i zwyczaje z okresu Wielkiego Postu oraz świąt Wielkiej 
Nocy różnych grup etnicznych z terenów Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
Zespoły Ludowe. Przez dwa dni będziemy eksponować palmy wiel-
kanocne, pisanki oraz kosze wielkanocne. Smakować będziemy babki, 
mazury, sękacze i inne słodkości. Do skosztowania będą pasztety trady-
cyjne i warzywne, a także regionalne nalewki. Nawiązując do wieloletnich 
tradycji kulinarnego konkursu Ale Pasztet!, który zwyczajowo odbywał 
się w listopadzie, zaplanowaliśmy jego przyszłoroczną edycję właśnie 
w sobotę 4 kwietnia, bo przecież jak pasztet to Wielkanoc. Oprócz ocenia-
nia konkursowych pasztetów, pierogów i nalewek, przeprowadzimy także 
konkurs kociołków, a więc dań jednogarnkowych, przygotowywanych na 
zamkowym dziedzińcu przez zgłoszone zespoły. 

organizator: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, 
www.kliczkow.com.pl
kontakt: Katarzyna Lech, tel. 515 461 135, 
e-mail: katarzynalech@leo-grupa.pl
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Kaczawski Jarmark Wielkanocny

termin: 5 kwietnia (niedziela)
miejsce: Paszowice, świetlica i teren przy Gminnym Ośrodku Kultury

Podczas Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego swoje wyroby prezen-
tują rękodzielnicy, wytwórcy produktów lokalnych, stowarzyszenia, koła 
gospodyń wiejskich i zespoły ludowe, a także szkółkarze, sadownicy, pro-
ducenci winorośli i kwiatów. Jarmarkowi towarzyszą występy amatorskich 
zespołów ludowych. Dla uczestników przygotowano konkurs na najpięk-
niejszy stół świąteczny oraz na baby i inne ciasta wielkanocne, natomiast 
atrakcją dla dzieci są animacje plastyczne oraz zawody „Z jajkiem na wesoło”. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Paszowice 142, 59–411 Paszowice, 
www.gok.paszowice.pl
kontakt: Małgorzata Świderska, tel. 76 870 11 13, 
e-mail: swiderska@paszowice.pl



Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska16 /

Najbogatszy w Tradycje 
Stół Wielkanocny Brzeg Dolny

termin: 5 kwietnia (niedziela)
miejsce: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury

W Niedzielę Palmową mieszkańcy Gminy Brzeg Dolny uczestniczą 
w wystawie pt. „Najbogatszy w Tradycje Stół Wielkanocny”. Po uroczy-
stym nabożeństwie Męki Pańskiej w Kościele Matki Boskiej z Góry Karmel 
kolorowy pochód przechodzi ulicami Starego Miasta, by w Dolnobrzeskim 
Ośrodku Kultury rozpocząć świętowanie. Barwną oprawę tego spotkania 
wzbogacają piękne palmy wielkanocne, które z roku na rok są coraz wyż-
sze i bogatsze w ozdoby. 
Pięknie zastawione stoły, tradycyjne potrawy i ciasta wielkanocne, 
barwne ozdoby i ogromna życzliwość stowarzyszeń i organizacji – to 
wszystko można zobaczyć w sali kameralnej. Jest też element rywalizacji, 
bo bogato zastawione stoły oceniane są przez jury. Wybór co roku jest 
bardzo trudny, bo wszyscy uczestnicy wykazują się ogromną pomysłowo-
ścią i znajomością polskich tradycji wielkanocnych.

organizator: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29,
56-120 Brzeg Dolny, www.dok.brzegdolny.p 
kontakt: Danuta Chłód, tel. 604 814 986, e-mail: dok@brzegdolny.pl
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termin: 5 kwietnia (niedziela)
miejsce: Dom Strażaka, Domaniów 65, 55-216 Domaniów

W Niedzielę Palmową Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Domaniów, 
prezentują tradycyjnie przygotowane stoły wielkanocne. Znajdziemy na 
nich ponadczasowe potrawy: babki, mazurki, wędzonki, swojskie wyroby, 
ale także oryginalne rękodzieło. W trakcie wydarzenia można dokonać 
degustacji przygotowanych specjałów wielkanocnych, które zachwy-
cają smakiem i formą przygotowania. Na koniec pokazu rozstrzygnięte 
zostają konkursy na: Najpiękniejszy Stół Świąteczny, Najpiękniejszą Palmę 
i Tradycyjne Ciasto Świąteczne. Celem organizowanego wydarzenia jest 
podtrzymywanie i kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz pro-
mowanie lokalnych twórców rękodzieła.

organizator: Gmina Domaniów, Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy 
Domaniów
kontakt: Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
tel. 71 301 78 79, e-mail: kultura@gminadomaniow.pl

Pokaz Stołów Wielkanocnych
i Kiermasz Świąteczny
w Domaniowie
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termin: 5 kwietnia (niedziela)
miejsce: Szkoła Podstawowa w Marcinowicach, ul. Kolejowa 18, 
58-124 Marcinowice

Wydarzenie ma charakter konkursu, w którym każdy z zaproszonych 
gości przygotowuje stół z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi. 
Specjalnie powołane jury składające się ze znanych osobistości stara 
się wyłonić szczególnie wyróżniającą się prezentację, która zachwyca 
zarówno pięknym nakryciem jak i smacznymi potrawami. Tradycje Stołu 
Wielkanocnego to impreza, która z roku na rok cieszy się większym zainte-
resowaniem wśród odwiedzających jak i wystawców, których w ubiegłym 
roku było ponad sześćdziesięciu. Impreza stanowi wspaniałe wprowadze-
nie w największe i zarazem najważniejsze święta chrześcijańskie, pełne 
symboli i polskich tradycji. Swoim zasięgiem obejmuje ona cały region 
Ziemi Świdnickiej, Dolny Śląsk oraz partnerskie miasta i powiaty z Polski 
i zagranicy. W uroczystości biorą czynny udział organizacje pozarządowe, 
rady sołeckie, lokalni przedsiębiorcy, zespoły artystyczne, przedszkola 
i szkoły. 

organizator: Gmina Marcinowice, Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
w Marcinowicach, www.tradycjestolu.marcinowice.pll
kontakt: Dawid Sobczyk, tel. 74 85 85 226, wew. 28, 
e-mail: centrum@marcinowice.pl

XVI Tradycje 
Stołu Wielkanocnego
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termin: 8 kwietnia (środa)
miejsce: Lubański Rynek

Jeśli lubicie jarmarkowy klimat - koniecznie odwiedźcie Lubań. Kolorowe 
mazurki, pieczone baranki, pisanki, baby i palmy wielkanocne, swojskie 
pasztety, kiełbasy, nadzwyczajne i oryginalne dekoracje rękodzielnicze – 
jednym słowem, jarmarkowo-wiosenny zawrót głowy. Przed Wielkanocą 
lubański rynek nabiera iście świątecznego klimatu. Oczywiście, jak na 
jarmark przystało, we wspaniałej scenerii naszego rynku jest gwarno 
i wesoło. Liczne stragany rozstawione przy sukiennicach kuszą i wabią 
przysmakami i rękodziełem, wracamy wtedy do handlowych tradycji. 
Zapraszamy tych, którzy uwielbiają chodzić po straganach, targować się, 
podziwiać cudeńka, niepowtarzalne przedmioty posiadające duszę zro-
bione w zaciszu domu bądź pracowni. Uczestnicząc w jarmarku możecie 
nie tylko zakupić cudowne prezenty wielkanocne, dekoracje czy prze-
pyszne wypieki, ale również wykazać się kreatywnością na warsztatach 
rękodzielniczych. Dodatkową atrakcją jest muzyka na żywo – wspólnego 
śpiewania w świątecznej atmosferze, chyba też sobie nie odmówicie. 

organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, www.luban.pl, 
www.facebook.com/lubieluban
kontakt:  Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03,
e-mail: promocja@luban.pl

Jarmark Wielkanocny 
w Lubaniu
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termin: 18 kwietnia (sobota)
miejsce: Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, Lubawka

Mała Wielkanoc to konkurs, który gromadzi corocznie przeszło dwustu-
osobową grupę wystawców i gości z regionu jeleniogórskiego. Tradycja 
Małej Wielkanocy trwa już przeszło trzydzieści lat. W tym roku będzie 
to już 36. edycja konkursu.  Przedsięwzięcie stanowi część Programu 
Ochrony Tradycji Kultury Wsi otaczającego opieką regionalne dziedzictwo 
kultury, przeniesione przez przesiedleńców na Dolny Śląsk po 1945 roku. 
Podczas prezentacji odbywających się w sali widowiskowej lubawskiego 
Domu Kultury, Jury, w skład którego wchodzą etnolodzy i etnografowie, 
oceniają tradycyjne potrawy świąteczne, które są ilustracją bogactwa kul-
tury przeniesionej na Ziemie Odzyskane z regionów przedwojennej Polski. 
Imprezę wzbogacają pieśni obrzędowe okresu Świąt Wielkanocnych 
wykonaniu uczestniczących w konkursie wiejskich grup folklorystycznych 
z regionu Podsudecia.

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, 
ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka, www. kultura.lubawka.eu, 
Gmina Lubawka, Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, www. um.lubawka.eu
kontakt: Rafał Czura, tel. 609 927 957, e-mail: rafalczura95@gmail.com

Mała Wielkanoc w Lubawce
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Konkurs związany z Tradycjami 
Wielkanocnymi dla Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu powiatu 
polkowickiego

termin: kwiecień (informacja u organizatora)
miejsce: powiat polkowicki

Konkurs ma na celu propagowanie i rozwijanie szeroko rozumianych 
tradycji Świąt Wielkanocnych i innych zwyczajów ludowych takich jak: 
śniadanie wielkanocne, pisanki, święconka czy palma wielkanocna. Polska 
tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata, a w zapiskach gospo-
dyń z terenu powiatu nie brakuje wyśmienitych receptur na dania wielka-
nocne. Tym bardziej, że w naszym powiecie przenikają się różne kultury, 
w tym bogata kultura Łemkowska. 

organizator: powiat polkowicki przy współpracy z ośrodkami kultury 
z terenu powiatu polkowickiego
kontakt: Magdalena Mikołajewska tel. 76 746 15 17, 
e-mail: magdalena.mikolajewska@powiatpolkowicki.pl, 
Amelia Dworak tel. 76 729 92 48, 
e-mail: amelia.dworak@powiatpolkowicki.pl



XVIII Dolnośląski Festiwal Zupy

termin: 1 maja (piątek)
miejsce: Park Zdrojowy

Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby 
regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy jest od lat jednym z najbardziej 
atrakcyjnych wydarzeń kulinarnych w regionie.
Impreza o charakterze konkursowym, jest doskonałą formą do zaprezen-
towania swoich pasji i umiejętności kulinarnych. Dzięki urokowi miasta 
i gościnności mieszkańców odczuwalny jest niepowtarzalny klimat, który 
sprzyja realizacji swoich pomysłów kulinarnych. Uczestnicy konkursu mają 
możliwość wykazania się swoim talentem, który docenią smakosze zup, 
natomiast dla zwycięzców konkursu przewidziane są zawsze atrakcyjne 
NAGRODY oraz Certyfikaty Dobrego Smaku nadane przez szefa kuchni. 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl
kontakt: Laura Szelęgowicz, nr kontaktowy 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu
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Majówka Historyczna - 
Zamek Kliczków

termin: 1 maja (piątek)
miejsce: Zamek Kliczków

Maj to wyjątkowy miesiąc w roku, podczas którego do Kliczkowa przy-
bywają rycerze, husarze, ułani i inni zbrojni, aby przenieść się w czasie 
do zaprzeszłych stuleci. Corocznie w Zamku Kliczków organizowana 
jest wielka Majówka. Event dla całych rodzin. Pokazy rycerskie, bojowe, 
rekonstrukcje walk zbrojnych, atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz wielki 
festyn grillowy w Zamku Kliczków. 

organizator: Zamek Kliczków, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, 
www.kliczkow.com.pl
kontakt: Katarzyna Lech, tel. 515 461 135, 
e-mail: katarzynalech@leo-grupa.pl

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska / 23

m
aj



Piąte urodziny Browaru Profesja

termin: 9 maja (sobota)
miejsce: Wrocław, ul. Kwidzyńska 6E

Tydzień po majówce na terenie Browaru Profesja odbędą się jego piąte 
urodziny. Plac otaczający browar na co dzień ma raczej fabryczno-maga-
zynowy charakter, jednak 9 maja po raz kolejny zamieni się w miejsce spo-
tkań i świetnej zabawy. Na urodzinach Profesji z pewnością nie zabraknie 
dobrego, rzemieślniczego piwa i pysznego jedzenia prosto z najlepszych 
foodtrucków.
Świętowanie odbywać się będzie w akompaniamencie muzyki na żywo 
oraz licznych atrakcji. Dwarfs Fest to również niepowtarzalna okazja, by 
zobaczyć browar od środka i poznać ludzi, którzy go tworzą. Piwowarzy 
chętnie oprowadzą po miejscach na co dzień niedostępnych i z pasją opo-
wiedzą o procesie warzenia piwa.
Profesja to wrocławski browar rzemieślniczy, założony w 2015 roku przez 
piwowarów domowych i pasjonatów dobrego piwa. Jak sami mówią: 
Warzymy takie piwa, po które sami chętnie sięgamy.

organizator: Browar Profesja Sp. z o.o., www.browarprofesja.pl
kontakt: e-mail: biuro@browarprofesja.pl, tel. 733 703 101
www.facebook.com/browarprofesja, 
www.instagram.com/browarprofesja
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Zabawa Smakiem 
„Z tego co pod ręką czyli 
co dum dal” – biesiada

termin: 9 maja (sobota)
miejsce: Dom Ludowy w Wojborzu

Działanie realizowane w ramach PL-CZ projektu pn. „Poznajmy się od 
kuchni”. W sobotę w Klubie Seniora w Wojborzu, odbędą się warsz-
taty kulinarne podczas, których przygotowywane będą przekąski. 
Przygotowane potrawy będą degustowane przez uczestników w godzi-
nach popołudniowych z muzyką w tle – forma biesiady, czyli pyszne jedze-
nie i tańce – wspólna integracja. 

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko,
ul. Kłodzka 20, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, 
www.kultura.gmina.klodzko.pl
kontakt: Ewelina Ptak, tel. 885 364 493
Ewelina Kudła, tel. 74/ 868 91 42, e-mail: oksirgk@wp.pl
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Święto Miasta 
w Bystrzycy Kłodzkiej

termin: 23 - 24 maja (sobota – niedziela)
miejsce: Bystrzyca Kłodzka

Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta, jego mieszkań-
ców i turystów. 
Podczas dwudniowej imprezy można zobaczyć wiele atrakcji m.in. 
występy polskich i czeskich zespołów muzycznych, występy taneczne, 
a także liczne atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci i dorosłych. 
Nieodłącznym elementem Dni Miasta Bystrzyca Kłodzka jest Jarmark 
Floriański, który przyciąga swoją różnorodnością, w trakcie wydarzenia 
odbywają się prezentacje kulinarne gminnych Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz gospodarstw agroturystycznych, prezentacje polskich i czeskich 
wystawców rękodzieła artystycznego, produktu regionalnego m.in.: prze-
tworów pszczelich, chleba, ciasta, wędliny, soków, dżemów, piwa, nale-
wek. Impreza ma charakter: kulturalny, rekreacyjny i promocyjny.

organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przy 
ul. Wojska Polskiego 20
kontakt: Marcin Gomułka Spec. Ds. promocji i organizacji imprez, 
tel. 692 133 034, e-mail. marcin.mgok@gmail.com
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Bioweekend w Bielawie

termin: 30 maja (sobota)
miejsce: kompleks Hotelu Dębowego Biowellness&Spa w Bielawie

Bioweekend odbędzie się na terenie kompleksu Hotelu Dębowego 
Biowellness&Spa, w jego zabytkowych wnętrzach jak również w przepięk-
nym 10 hektarowym zabytkowym parku.
Hotel Dębowy położony jest zaledwie 60km od Wrocławia, z dala od miej-
skiego zgiełku.
W trakcie trwania Bioweekendu zapewniona będzie baza noclegowa, 
a także możliwość skorzystania z zabiegów SenseSpa pierwszego w Polsce 
Spa pracującego w formule Apiterapii. W trakcie Bioweekendu na Gości 
z Dolnego Śląska i reszty Polski będą czekać wspaniałe warsztaty, 
wykłady poświęcone m.in. zdrowej kuchni, ekologii, równowadze ducho-
wej prowadzone przez znanych ekspertów.  Wydarzenie będzie szansą 
poznania tajników zdrowego, ekologicznego stylu życia i nowych smaków. 
Uczestnicy będą mieli szansę wymienić swoje poglądy z ekspertami, blo-
gerami i dziennikarzami. Nie zabraknie również lokalnych, ekologicznych 
i zdrowych produktów z możliwością poznania lokalnych dostawców i pro-
ducentów, którzy z pasją i sercem tworzą swoje produkty. 

organizator: Hotel Dębowy Biowellness&Spa Bielawa ul. Korczaka 4, 
58-260 Bielawa, Spa www.hoteldebowy.pl/bioweekend-2019/
bioweekend
kontakt: Karolina Kocur, tel. 533 235 644, 
e-mail: karolina.kocur@hoteldebowy.pl
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Piknik pod bocianim gniazdem 
w Kosiskach

termin: 30 maja (sobota)
miejsce: Plac sportowo-rekreacyjny w Kosiskach

Impreza ma charakter plenerowy, a jej motywem przewodnim jest bocian. 
W programie przewidziane są liczne atrakcje: animacje dla dzieci, kon-
kursy, gry i zabawy sprawnościowe, warsztaty tworzenia figurek bociana, 
występy artystyczne. Goście będą mieli również okazję posmakować 
domowych wypieków, swojskich wyrobów, nie zabraknie również kar-
kówki i kiełbasek z grilla. Na zakończenie imprezy zabawa taneczna. Święto 
bociana to doskonała okazja do zabawy dla całych rodzin. Serdecznie 
zapraszamy do Kosisk.

organizator: Grupa Odnowy Wsi Kosiska
kontakt: Robert Fudali, tel. 668 020 313,
e-mail: r.fudali@wadrozewielkie.pl
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Festyn pierogowy 
w Dąbrowie Bolesławieckiej

termin: 31 maja (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej

Impreza, której głównym tematem są pierogi. Konkurs własnoręcznie 
wykonanych pierogów „ruskich” oraz prezentacja pierogów zrobionych 
z tradycyjnych przepisów. Impreza pierogowa posiada także oprawę arty-
styczną. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Dąbrowa Bolesławiecka
kontakt: GOKiS w Bolesławcu, tel./fax 75 732 14 77, 
e-mail gokisbeata@wp.pl, www.gokis.boleslawie.org
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IV Sołecki Turniej Kulinarny 
w Gminie Zgorzelec

termin: maj (informacja u organizatora)
miejsce: Świetlica wiejska w Radomierzycach, Radomierzyce 40, 
59-900 Zgorzelec

W miesiącu maju, w świetlicy wiejskiej w Radomierzycach, odbędzie się IV 
Sołecki Turniej Kulinarny, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach. Uczestnikami turnieju będą sołtysi 
naszych gminnych miejscowości. Kucharze podzieleni na grupy poprzez 
losowanie, będą mieli do przygotowania trzy potrawy tradycyjne. Podczas 
turnieju sołtysi muszą wykazać się wyobraźnią i talentem kulinarnym, 
ponieważ ilość i rodzaj produktów będą ograniczone. Elementem turnieju 
będzie sprawdzenie wiedzy kulinarnej poszczególnych grup, za którą 
mogą uzyskać dodatkowe punkty. Potrawy będzie oceniało Jury powo-
łane przez organizatora imprezy. Ocenie podlegać będą zarówno walory 
smakowe jak i wizualne.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, 
www.gokzgorzelec.pl
kontakt: Monika Kurek, Tel 75 77 52559, 
email: sekretariat@gokzgorzelec.pl
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Europa na Widelcu 2020

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska / 31

termin: 4–7 czerwca (czwartek – niedziela)
miejsce: Rynek, Wrocław

Co roku na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto – festi-
wal „Europa na Widelcu”. Po raz pierwszy europejska biesiada odbyła 
się 4 czerwca 2009 roku – Wrocław świętował w ten sposób rocznicę 
pierwszych wolnych wyborów. Wrocławianom tak zasmakował ten spo-
sób obchodów, że impreza na stałe zagościła w miejskim kalendarzu. 
Wydarzeniu patronuje Robert Makłowicz. 
Festiwal rozpocznie się jak zawsze jarmarkiem produktów regionalnych, 
podczas którego będzie można skosztować i kupić smakołyki z różnych 
zakątków Dolnego Śląska. Najlepsi producenci zagoszczą na wrocław-
skim rynku – tyle dobra w jednym miejscu – tego nie można przegapić. 
W sobotę podczas wielkiej biesiady wrocławscy kucharze tradycyjnie 
zaserwują dania kuchni regionalnej. Festiwalowy program oprócz strawy 
dla ciała, zapewnia zawsze także pokarm dla ducha – wśród imprez towa-
rzyszących m.in. konkursy, tort i koncert.
Szczegóły programu na www.smakiwroclawia.pl

organizator: Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, www.bip.um.wroc.pl
kontakt: Małgorzata Wojciechowska, tel. +49 717 77 74 65,
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl
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XX KWISONALIA 
W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

termin: 5-7 czerwca ( piątek–niedziela)
miejsce: Gryfów Śląski: 5 czerwca - Rynek,
6-7 czerwca - Bulwar nad Kwisą

Święto promuje walory Kwisy a szczególnie jej florę i faunę. Duży nacisk 
organizatorzy kładą na promocję produktów lokalnych. Organizowany 
jest konkurs kulinarny „Smaki Kwisy”, w którym mają możliwość wzięcia 
udziału amatorzy nie związani profesjonalnie z gastronomią. W ubiegłych 
latach gościli u nas m. in.: Grzegorz Russak – kucharz gawędziarz, znawca 
kuchni myśliwskiej, Karol Okrasa – kucharz, autor i prezenter telewi-
zyjnych programów o tematyce kulinarnej, Jakub Kuroń oraz Remigiusz 
Rączka. Widownia miała możliwość oglądać pokazy kulinarne oraz kosz-
tować przygotowanych potraw. W tradycję wpisały się warsztaty piwo-
warskie, gdzie każdy może zobaczyć domowe metody ważenia piwa oraz 
skosztować różnych rodzajów piw rzemieślniczych. Odbywają się kon-
kursy związane z wodą m.in.: Turniej Miast „O Galon Wody Święconej 
Przemienionej w Wino” oraz  zawody wędkarskie na Jeziorze Złotnickim. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się  Bieg Gryfitów oraz Rowerowy Cross 
Gryfitów. Na scenie, corocznie, bogaty program artystyczny. W tym roku 
wystąpią: 6 czerwca (sobota) SARIUS (hip-hop), 7 czerwca (niedziela) 
kabaret Paranienormalni, zespół Skaner (disco polo).

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, 
ul. Kolejowa 33, 59-620 Gryfów Śląski, www.mgok.gryfow.pl
kontakt: Anna Michalkiewicz, tel. 75 781 29 00, e-mail: mgokgryfow@wp.pl
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Święto Truskawki w Pęgowie

termin: 6 czerwca (sobota)
miejsce: boisko sportowe w Pęgowie

Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezd-
nych osób, głównie z Wrocławia i okolic. Podczas imprezy można skosz-
tować domowych wypieków z truskawkami, koktajli oraz deserów. Święto 
Truskawki jest doskonałą okazją, aby zakupić kosz świeżych owoców, 
domowe chleby oraz inne pyszności wykonywane przez lokalnych pro-
ducentów. Podczas imprezy odbywa się wiele konkursów oraz występów 
artystycznych, przygotowanych przez uczniów okolicznych szkół i miesz-
kańców. Wszystkie atrakcje powiązane są tematyczne z truskawkami. 
Jedną z atrakcji festynu jest konkurs na najlepsze ciasto i deser z truskawek 
oraz najsłodszą i największą truskawkę. Zapraszamy do Pęgowa – warto. 

organizator: Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa”, Gmina Oborniki Śląskie
Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie
kontakt: Maciej Borowski, e-mail: borowik182@wp.pl, 
www.pegow.net, www.pegow.com.pl, tel. 604 383 421
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Festa w Bolesławicach

termin: 7 czerwca (niedziela)
miejsce: Boisko sportowe w Bolesławicach

Festa kultywuje zwyczaje muzyczne i kulinarne reemigrantów z tere-
nów Bałkan, w tym roku organizatorzy skupiają się na Chorwacji. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się zupa paprykowa (gotowana w wielkim kotle) 
oraz peczenica i pita bałkańska. W powiecie bolesławieckim od kilku lat 
odbywają się imprezy upamiętniające powrót dużej grupy repatriantów 
na tereny odzyskane. Kultywowane są zwyczaje, obrzędy, zwyczaje kuli-
narne i wreszcie pieśni przywiezione z odległych stron.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice
kontakt: GOKiS w Bolesławcu, tel./fax 75 732 14 77,
e-mail gokisbeata@wp.pl, www.gokis.boleslawie.org
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Legnickie Pole - 
tu można stracić głowę

termin: 12-14 czerwca (piątek - niedziela)
miejsce: Legnickie Pole

Jak co roku w czerwcu, centrum Legnickiego Pola zapełni się straganami, 
a ulicami przechadzać się będą poprzebierani w XIII-wieczne stroje miesz-
kańcy gminy oraz zaproszeni goście. Na odwiedzających czeka mnóstwo 
atrakcji, a wśród nich pokazy tańców średniowiecznych, walk rycerskich 
oraz jazdy konnej. Będzie można spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, 
czerpaniu papieru, pieczeniu podpłomyków czy też wybijaniu okolicz-
nościowych monet. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie zapla-
nowana na 13.06. Inscenizacja Bitwy pod Legnicą z 1241 roku, w której 
wezmą udział Bractwa Rycerstwa Śląskiego, pasjonaci historii oraz wolon-
tariusze z terenu gminy. Wyjątkowo w tym roku będziemy gospodarzami 
Bitwy Regionów- ogólnopolskiego konkursu kulinarnego, w którym 
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę 
w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. 

organizator: Gmina Legnickie Pole, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Legnickim Polu, Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 
59-241 Legnickie Pole, www: legnickiepole.pl
kontakt: Małgorzata Kubik, tel. 609 400 534, e-mail: gokis_lp@wp.pl
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