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jubileuszowa, piąta już edycja kalendarza imprez kulinarnych Dolnego Śląska 
stanowi dowód rosnącej popularności kulinarnych przedsięwzięć. W bogatszym 
wobec zeszłorocznego kalendarium festiwali, konkursów, warsztatów, kiermaszy 
każdy z Państwa powinien znaleźć dla siebie atrakcyjne wydarzenie. Przy niełatwym 
wyborze, spośród wielu imprez kulinarnych odbywających się często w tym samym 
terminie, można kierować się kilkoma kryteriami. Kierunkowskazem w podróży kuli-
narnej może być konkretny, ulubiony produkt bądź potrawa, która stanowi główny 
temat wydarzenia. Na uznanie smakoszy zasługuje jagoda w Chocianowie, pierogi 
w Paszowicach, chleb w Jaworze, miód w Przemkowie i Oleśnicy, wino w Środzie 
Śląskiej, pstrąg w Kotlinie Kłodzkiej, karp w Miliczu, twaróg w Międzyborzu, sery 
w Dziećmorowicach, czekolada w Świebodzicach, zupa w Jedlinie Zdroju, jagnięci-
na w „Kowalowych Skałach”, czy gęsina w Kudowie Zdroju. Produkty regionalne są 
często motywem przewodnim wiosek tematycznych – wiosek z pomysłem (www.
wioskizpomyslem.pl), spośród których na Dolnym Śląsku warto odwiedzić Morzęcin 
Mały – wioskę smaku ze szpinaku, Bagno – wioskę ziół, Golędzinów – jarzębinową 
wieś, Pęgów – truskawkową wieś, Rościsławice – słonecznikową wieś. Organizatorzy 
wydarzeń kulinarnych wybierają często różnego rodzaju motywy i tematy przewod-
nie, które wpisują się w tradycje, zwyczaje mniejszości narodowych i etnicznych za-
mieszkujących województwo dolnośląskie. Kuchnię mieszkańców dawnych Kresów 
Wschodnich, Górali Czadeckich, Łemków, Greków, Ormian i wielu innych mniejszości 
mogą Państwo poznać m.im. podczas konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Sma-
ki Regionów we Wrocławiu, Kalejdoskopu Kultur we Wrocławiu, Festiwalu Kultury 
Bałkańskiej w Bolesławcu, bądź Pieczenicy w Gościszowie. Kolejne kryterium wyboru 
wśród wydarzeń kulinarnych mogą stanowić atrakcje turystyczne w pobliżu miejsca 
imprezy. Takie sąsiedztwo pozwala na zaplanowanie wycieczki wzdłuż szlaku, wzbo-
gaconego nie tylko o ciekawe smaki, ale również o zabytki Dolnego Śląska m.in. za-
mek Kliczków, Grodziec, krzywą wieżę w Ząbkowicach Śląskich, twierdzę Kłodzko, 
sztolnie walimskie, Bazylikę w Trzebnicy, Błędne Skały koło Kudowy, Śnieżkę w Kar-
konoszach, Kościół Pokoju w Jaworz oraz wiele innych, równie ciekawych.  

Bogactwo i różnorodność dolnośląskich smaków stanowią niepowtarzalną atrak-
cję kulinarną naszego regionu, zachęcają turystów do poznawania tajemniczego 
Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że Kalendarz, który oddaję w Państwa ręce, stanie się 
miłym towarzyszem i przewodnikiem w kulinarnych podróżach po Dolnym Śląsku!

Szanowni Państwo!

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Mańkowska
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Kiermasz „Górskie Smaki 
u Księcia Pana”
TERMIN
Co tydzień w każdą sobotę każdego miesiąca

MIEJSCE 
Pod Wieżą Książęcą w Siedlęcinie; gmina Jeżów Sudecki

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność eko-
logiczna nie musi być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, 
a jedynie ich zawartość. Oczywiście wszelkie towary, proponowa-
ne klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie opakowane, ale 
nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bez-
pośredniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spo-
tkania można dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, 
jakim wymaganiom podlegają certyfikowane gospodarstwa pro-
dukujące żywność ekologiczną, a także poznać przepisy na nie-
konwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodar-
stwa produkujące żywność ekologiczną oraz lokalni producenci. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21; Siedlęcin 58-508 Jelenia Góra

KONTAKT
Monika Filipińska 
tel. 882 964 805

kw
iecień

SIEDLĘCIN
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TERMIN
2 kwietnia (sobota)

MIEJSCE 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce; 
powiat kamiennogórski

Przedsięwzięcie, organizowane nieprzerwanie od 30 lat, pierwot-
nie stanowiło część Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, który 
otaczał opieką regionalne dziedzictwo kultury, przywiezione przez 
przesiedleńców na Dolny Śląsk po 1945 rok. Konkurs oceniany jest 
przez grono etnografów i antropologów kultury. „Mała Wielkanoc” 
nie jest konkursem kulinarnym, choć walory smakowe dań także 
są brane pod uwagę. Wyżej premiowana jest jednak zgodność 
z tradycją, sposób przygotowania. Przedstawiane są dawne pieśni 
i zwyczaje wielkanocne. Konkurs tradycyjnie odbywa się w tydzień 
po Świętach Wielkanocnych, gdy w polskiej kulturze odbywała się 
tzw. „Mała Wielkanoc” – spotykano się ponownie w kręgu rodzin-
nym i spożywano pozostałe wielkanocne przysmaki. Zwyczaj za-
braniał jedynie dzielić się ponownie jajkiem.

ORGANIZATOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

www.kultura-lubawka.pl

KONTAKT
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

tel. 75 74 11 369
e-mail: kontakt@kultura.lubawka.eu

Konkurs na Tradycyjne Potrawy 
Wielkanocne „Mała Wielkanoc” 
w Lubawce LUBAWKA
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XVII Konkurs kulinarny
na najlepszą potrawę regionalną 
i wypieki ciast w Sobinie
TERMIN
I etap (część konkursowa) – 22 kwietnia (piątek)
II etap (ogłoszenie wyników i imprezy towarzyszące) – 
23 kwietnia (sobota)

MIEJSCE 
Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – świetlica oraz tereny zielone

Uczestnicy imprezy towarzyszącej konkursowi poznają nowe sma-
ki, nowe przepisy jak również historię ich powstania, ponieważ ko-
rzenie wielu przepisów pochodzą od osób, które zostały przesie-
dlone z wielu regionów i województw między innymi wileńskiego, 
nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stani-
sławowskiego, lwowskiego oraz terenów Bieszczad. Podczas kon-
kursu uczestnicy zaprezentują bogactwo i różnorodność tradycji 
kulinarnych. Kulinarne dziedzictwo konkursu to przepisy i wymia-
na doświadczeń, których zwieńczeniem będzie wydanie informa-
tora kulinarnego. W tym dniu odbędą się ciekawe warsztaty pla-
styczne, techniczne, kulinarne oraz wiele innych atrakcji.

ORGANIZATOR
Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
www.wok.sobin.pl

KONTAKT
Emilia Smolińska
tel. 76 845 96 56
e-mail: wok@wok.sobin.pl

kw
iecień

SOBIN
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TERMIN
23 kwietnia (sobota)
21 maja (sobota)
18 czerwca (sobota)
15 października (sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Odkryj smak tradycji! - cykl comiesięcznych targów produktu regio-
nalnego i rękodzieła artystycznego to niezwykła uczta dla smakoszy 
ciast, serów, wędlin i innych tradycyjnych przetworów. To także coś 
dla miłośników oryginalnych, pięknych ozdób, biżuterii i przedmio-
tów z ekologicznych materiałów. Serdecznie zachęcamy wystawców 
do zgłaszania swojego udziału, a mieszkańców i gości do odwiedze-
nia jarmarku. Wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieśl-
ników oraz rękodzielników zapraszamy do udziału w kiermaszu. 
Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do Ząbkowickiego Ośrodka 
Kultury, tel. 74 815 28 96, e-mail: biuro@e-zok.pl Udział w targach 
jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

ORGANIZATOR
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej w Ząbkowicach śląskich, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powia-

towy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich

KONTAKT
Donata Jankiewicz – Ząbkowicki Ośrodek Kultury

tel. 74 815 28 96, e-mail: biuro@e-zok.pl

Targi produktu regionalnego 
i rękodzieła artystycznego 
w Ząbkowicach Śląskich

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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Warsztaty zielarskie 
w Siedlęcinie
TERMIN
W każdą ostatnią niedzielę w miesiącach od kwietnia (28.04) 
do października

MIEJSCE 
pod Wieżą Książęcą w Siedlęcinie; gmina Jeżów Sudecki

Spotkanie ma na celu prezentację ziół i roślin jadalnych występu-
jących w okolicy. W ramach spaceru z przewodnikiem rozpoczyna-
jącego się pod Wieżą Książęcą w Siedlęcinie uczestnicy obserwują 
rośliny w naturalnym środowisku oraz zbierają je. Celem spaceru 
jest również prezentacja okolicy Wieży Książęcej. Wśród roślin wy-
bierane są tylko te, które nie są pod ochroną oraz te, które są ja-
dalne. Po spacerze uczestnicy warsztatów biorą udział w prelekcji 
w pobliżu wieży, której jest prezentacja zebranych roślin w kon-
tekście ich użyteczności w kuchni np. jako przyprawy lub składnik 
sałatki oraz w gospodarstwie np. farbowanie. Spotkanie kończy 
degustacja wybranych roślin i ziół w postaci potraw, przygotowa-
nych samodzielnie przez uczestników pod okiem prowadzącego 
warsztaty.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
ul. Długa 21; Siedlęcin 58-508 Jelenia Góra

KONTAKT
Monika Filipińska 
tel. 882 964 805
e-mail: wok@wok.sobin.pl

kw
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TERMIN
30 kwietnia (sobota)

MIEJSCE 
świetlica wiejska we Włosieniu; gmina Platerówka

Słowo „pierogi” oznacza potrawę wykonaną z ciasta gotowanego, 
pieczonego lub smażonego na głębokim tłuszczu, cienko roz-
wałkowanego i wypełnionego różnorodnymi nadzieniami. Wła-
śnie z tą potrawą mieszkańcy gminy Platerówka i okolic spędzają 
pierwszy majowy weekend. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich we 
Włosieniu przygotowują różnego rodzaje pierogi, a uczestnicy 
mają możliwość degustacji gotowych potraw. Każdy chętny, pod 
czujnym okiem Pań z KGW, może sprawdzić swoje umiejętności 
w przygotowywaniu tradycyjnej polskiej potrawy.

ORGANIZATOR
Sołectwo wsi Włosień, 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Włosień

KONTAKT
Janina Ancygier - Sołtys wsi Włosień 

tel. 721 823 549

Majówka z pierogiem w tle 
w gminie Platerówka WŁOSIEŃ
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Rozpoczęcie sezonu grillowego 
w Szczawnie Zdroju
TERMIN
30 kwietnia – 3 maja (sobota-wtorek)

MIEJSCE 
kompleks DWORZYSKO, 58-310 Szczawno-Zdrój, Aleja Spacerowa 22

Podczas rozpoczęcia sezonu grillowego goście zostaną zaproszeni 
do korzystania z chaty grillowej. Pod kierunkiem byłego mistrza 
Polski w grillowaniu, a obecnie Szefa kuchni restauracji Babinicz – 
Wojciecha Harapkiewicza zaprezentowane zostaną gościom umie-
jętności z zakresu sztuki przygotowywania dań na grilla, a także 
warsztaty kulinarne, podczas których uczestnicy będą mogli zdo-
być teoretyczną i praktyczna wiedzę na temat przygotowywanych 
dań grillowych, mając w szczególności na uwadze produkty i po-
trawy ekologiczne, jak np. Eko-Burgery.

ORGANIZATOR
kompleks DWORZYSKO

KONTAKT
Marta Gawrońska
tel. 74 886 99 00
e-mail: dworzysko@dworzysko.pl

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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TERMIN
1 maja (niedziela)

MIEJSCE 
Zamek Kliczków; Kliczków, 59-724 Osiecznica; powiat bolesławiecki

Majówka Rycerska, corocznie odbywająca się 1 maja w Zamku 
Kliczków to największa tego typu impreza plenerowa na Dolnym 
Śląsku. Imprezę rozpoczyna uroczysty przemarsz bractw rycer-
skich, które zjechały do Kliczkowa nie tylko z Polski, ale z całej 
Europy. Punktem kulminacyjnym, wyczekiwanym i niezwykle wi-
dowiskowym jest bitwa o Zamek. Oprócz wrażeń i emocji zwią-
zanych z atrakcjami rycerskimi na gości czekają również atrakcje 
kulinarne, przygotowane przez szefów kuchni Zamku Kliczków.  
Grillowane mięsa, wędliny, wyśmienity bigos czy żurek królewski 
– tego nie można nie spróbować! Zapraszamy na Majówkę Rycer-
ską do Kliczkowa, bo tylko tutaj jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki przeniesiecie się i zasmakujecie w świecie rycerzy!

ORGANIZATOR
Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl

KONTAKT
Barbara Rutkowska

Zamek Kliczków Sp. z o.o.
Product Manager

tel. 75 734 07 00 wew. 414
kom. 694 42 00 24

e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

Majówka Rycerska 
na Zamku Kliczków

OSIECZNICA
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Majówka Tumska 
we Wrocławiu
TERMIN
1 maja (niedziela)

MIEJSCE 
Hotel Tumski i Barka Tumska, Wrocław

Cyklicznie organizowana Majówka od kilkunastu lat stanowi znak 
rozpoznawczy Hotelu Tumskiego, a jednocześnie realizuje najważ-
niejszą wartość wyznawaną w Hotelu Tumskim - spotkania rodzin-
ne. Majówka Tumska to wyjątkowy piknik, na który zapraszane są 
całe rodziny. Dla najmłodszych przewidziana jest moc najróżniej-
szych atrakcji i wspaniałych nagród. Podczas Majówki trwa jarmark 
rozmaitości. Znajdziecie tu Państwo kramiki z rękodziełem, wyro-
bami artystycznymi oraz ekologiczną żywnością. Najmłodszych 
rozweselą szczudlarze. Dla każdego coś miłego!

ORGANIZATOR
Hotel Tumski i Barka Tumska oraz Fundacja Pro Culturae Bono
www.hotel-tumski.com.pl

KONTAKT
Mikołaj Kwiatkowski
Hotel Tumski Sp. z o.o.
Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel. kom. 600 393 260
e-mail: MikolajKwiatkowski@hotel-tumski.pl

m
aj

WROCŁAW
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TERMIN
1 maja (niedziela)

MIEJSCE 
Bystrzyca Kłodzka

Jarmark odbywa się w ramach obchodów Dnia Świętego Floriana. 
Niezwykle barwna impreza będąca atrakcyjną propozycją kultural-
no – rekreacyjno – kulinarną dla mieszkańców regionu, składają-
cą się z wielu różnorodnych działań m.in. plenerowej prezentacji 
i występów polskich i czeskich amatorskich zespołów teatralnych, 
muzycznych i tanecznych; kulinarnych prezentacji gminnych Kół 
Gospodyń Wiejskich; kiermaszu polskich i czeskich wystawców rę-
kodzieła artystycznego i produktu regionalnego.

ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka www.bystrzycaklodzka.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej www.
mgok.pknet.pl

KONTAKT
Amelia Iwańska 

– Kierownik ds. promocji i organizacji imprez – MGOK
tel. 74 811 05 91 lub kom. 604 620 188

Jarmark Floriański 
w Bystrzycy Kłodzkiej

BYSTRZYCA KŁODZKA
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I Karkonoski Jarmark Lokalny 
Skarby Ducha Gór
TERMIN
1 maja (niedziela)
28 maja (sobota)
14 sierpnia (niedziela)
godz. 15.00-20.00

MIEJSCE 
Plac przy O.W. U Musa, ul. Parkowa 1, 58-540 Karpacz

KARKONOSKI JARMARK SKARBY DUCHA GÓR to wydarzenie pro-
mujące producentów i rękodzielników objętych Karkonoską Mar-
ką Lokalną oraz ich inicjatywę KARKONOSZE SLOW. Na JARMARKU 
można odnaleźć wszystko co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: 
doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych produktach (serach 
kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, 
owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz rękodzieło wy-
konane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne 
i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, nieco-
dzienne lalki, grafiki, malarstwo… To także możliwość uzupełnienia 
urlopu o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania 
pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki

ORGANIZATOR
Lokalna Grupa Działania  Partnerstwo Ducha Gór oraz
Producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej 
„Skarby Ducha Gór”
www: www.facebook.com/Karkonosze-SLOW

KONTAKT
Anna Gomułka, LGD Partnerstwo Ducha Gór
tel. 75 644 21 65, e-mail: a.gomulka@duchgor.org

KARPACZ



18 | Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska 

TERMIN
3 maja (wtorek)

MIEJSCE 
Park Miejski w Świebodzicach; powiat świdnicki

Impreza nawiązuje tematyką do kilkudziesięcioletniej tradycji 
świebodzickich zakładów cukierniczych Śnieżka, jest doskonałą 
okazją nie tylko do skosztowania słodyczy, ale również do spotka-
nia mieszkańców i wyśmienitej zabawy. Goście częstowani są płyn-
ną czekoladą, która spływa z fontann kaskadami wprost do setek 
kubeczków. Świebodzickie „Święto Czekolady” trudno wyobrazić 
sobie również bez cukierków z firmy „Śnieżka” – królują legendarne 
„Michałki”, zapasy galaretek, krówek i innych różnorakich słodko-
ści. Kto już zasmakuje czekolady w czystej postaci, może spróbo-
wać muffinek, rurek z czekoladowym kremem, czekoladowej waty 
cukrowej i czekoladowego popcornu. Na uczestników imprezy 
czekają także liczne animacje, konkursy i gry sprawnościowe.

ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Świebodzicach oraz fabryka wyrobów cukierni-

czych Śnieżka-Invest
www.swiebodzice.pl

www.sniezka-invest.pl

KONTAKT
Ilona Szczygielska – Urząd Miejski w Świebodzicach

Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej 
tel. 74 666 95 71

e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl

Święto Czekolady 
w Świebodzicach

ŚWIEBODZICE
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I Festiwal Kulinarny - 
smaki gminy Długołęka
TERMIN
7 maja (sobota)

MIEJSCE 
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce; powiat wrocławski

Wydarzenie kulinarne promuje smaki gminy Długołęka. Lokalne 
potrawy gotować będą nie tylko gwiazdy-kucharze, znane wszyst-
kim doskonale, ale także koła gospodyń wiejskich. Lokalni wytwór-
cy zorganizują degustację domowych przysmaków, a dziesiątki 
wystawców zaoferują odwiedzającym szeroką gamę rarytasów, 
produkowanych w regionie.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Długołęce
www.gokdlugoleka.pl

KONTAKT
Ewa Bubień - p.o. dyrektora GOK
tel. 71 315 31 05
e-mail: kontakt@gokdlugoleka.pl

DŁUGOŁĘKA
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TERMIN
14 maj (sobota) 
1 października (sobota)

MIEJSCE 
Pod Przełęczą, Rzeczka 35, gm. Walim; powiat wałbrzyski

Zakres tematyczny warsztatów o sztuce warzenia piwa jest bardzo 
szeroki: rys historyczny, typy słodów i chmielu, rodzaje fermentacji, 
dodatki smakowe, co to jest warka, jak rozpocząć własną przygodę 
z piwem, wartości lecznicze piwa niepasteryzowanego, wspólne 
warzenie piwa - to wszystko w jeden dzień.  Imprezie towarzyszyć 
będzie degustacja piwa.

ORGANIZATOR
OW Pod przełęczą, Rzeczka 35, Gmina Walim

KONTAKT
Aleksandra Wójcik – właściciel

tel. 666 841 579
e-mali: alexwojcik903@gmail.com

Wspólne warzenie piwa – 
spotkanie warsztatowe 
„Pod Przełęczą” RZECZKA
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Promocja produktów 
regionalnych i tradycyjnych 
w Powiecie Górowskim
TERMIN
19 maja (czwartek)

MIEJSCE 
Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu ul. Zacisze 10D, 
56-210 Wąsosz; powiat górowski

W Powiecie Górowskim przenikają się różne kultury i tradycje rów-
nież te kulinarne. Ze względu na zawiłą historię regionu kultywuje 
się w powiecie zwyczaje i tradycje regionów przedwojennej Pol-
ski, a także tradycje kuchni litewskiej, ukraińskiej oraz żydowskiej. 
Prezentacja produktów pokazuje bogactwo i różnorodność  gó-
rowskich smaków i aromatów, od dżemów przez pierogi po bigos 
i marynaty. Potrawy przygotowywane są według tradycyjnych 
receptur kół gospodyń wiejskich, osoby prywatne, firmy, stowa-
rzyszenia. Zapraszamy do spróbowania produktów regionalnych 
i tradycyjnych Ziemi Górowskiej!

ORGANIZATOR
Powiatowy Zespół Doradców w Górze, ul. Wrocławska 54, 
56-200 Góra

KONTAKT
Jan Rewers Kierownik PZD Góra
tel. 65 543 24 41
e-mail: pzd.gora@dodr.pl

m
aj

WĄSOSZ
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TERMIN
21 maja (sobota)

MIEJSCE 
Czarci Młyn, ul. Lwówecka 5 – Świeradów-Zdrój

„Czerniawskie grillowanie” jest cykliczną, jednodniową impre-
zą podczas, której organizowane są trzy konkursy kulinarne: dla 
rodzin – na najlepszą potrawę z grilla, konkurs indywidualny dla 
mieszkańców „Tak smakuje Świeradów” oraz konkurs kulinarny dla 
dzieci z wykorzystaniem warzyw i owoców. Podczas imprezy od-
bywają się pokazy carvingu i grillowania. Każdy kto weźmie udział 
w imprezy będzie miał możliwość udziału w występie lokalnego 
zespołu ludowego. W tegorocznej imprezie planowany jest kon-
kurs, w którym rozstrzygnie się kto nad ogniskiem uwarzy najlep-
sze danie jednogarnkowe.
fot. Piotr Bigus

ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów

-Czerniawa”

KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji

tel. 75 781 63 79

Czerniawskie 
Grillowanie

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ



Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska |23

Festiwal twarogu 
w Międzyborzu
TERMIN
21  maja (sobota)

MIEJSCE 
ul. Wrocławska 12, Międzybórz; powiat oleśnicki

Program festiwalu skonstruowany jest w taki sposób, aby angażo-
wał do czynnego udziału wszystkie grupy wiekowe lokalnej spo-
łeczności i przybyłych uczestników. Wydarzenie promuje lokalne 
produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu i innych 
produktów pochodzenia mlecznego oraz produkty Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej. Podczas imprezy zaprezentują się zespo-
ły amatorskie, ludowi twórcy i rękodzielnicy z terenu LGD. Wymóg, 
aby każdy wystawca i zespół odniósł się w swojej prezentacji do 
motywu przewodniego imprezy, będzie stanowił unikalny przy-
kład kulturotwórczej działalności artystycznej naszych mieszkań-
ców i zaproszonych gości. 

ORGANIZATOR
Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w partnerstwie z UMIG Międzybórz oraz LDG Dobra Widawa 
www.miedzyborz.pl

KONTAKT
Katarzyna Drabczyńska
tel. 62 785 60 37
e-mail: mgok1965@o2.pl

m
aj

MIĘDZYBÓRZ
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TERMIN
21 maja (sobota)

MIEJSCE 
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach 
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)
Dojazd: www.up.wroc.pl/uczelnia/43460/dojazd.html

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu już po raz siódmy orga-
nizuje święto uczelni pod nazwą Dni Przyrodników. Jest to dwu-
dniowa impreza o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, 
adresowana do mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W pro-
gramie Jarmarku Pawłowickiego, który odbywać się będzie 21 
maja, znalazły się między innymi: kiermasze, degustacje wyrobów 
regionalnych oraz porady eksperckie specjalistów:  dietetyków, 
fitopatologów oraz lekarzy weterynarii. Nie zabraknie prezentacji 
studenckich kół naukowych, warsztatów florystycznych oraz kon-
kursów konsumenckich z nagrodami. 
www.up.wroc.pl/dni_przyrodnikow

ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl 

KONTAKT
dr Dorota Sikora

Dyrektor Biura Informacji i Promocji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

tel. 71 32 05 030, tel. kom. 725 955 955
www.facebook.com/upwroclaw

Dni Przyrodników na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu WROCŁAW
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Festiwal Szpinaku 
w Morzęcinie Małym 
TERMIN
28 maja (sobota)

MIEJSCE 
Centrum Smaku i Tradycji w Morzęcinie Małym; 
Gmina Oborniki Śląskie

Impreza związana jest z ofertą wioski tematycznej, jaką jest Mo-
rzęcin Mały zwany „wioską smaku ze szpinaku”. Celem imprezy jest 
promocja wsi i gminy oraz popularyzacja dawnych tradycji kuli-
narnych, a także prezentacja potraw lokalnych w wykonaniu go-
spodyń z Morzęcina Małego: pierogi chłopskie, koperty ze szpina-
kiem, pasztet z królika ze szpinakiem (wpisany na listę produktów 
tradycyjnych), ciasto szpinakowe. Na Festiwalu Szpinaku odbędą 
się zawody, konkursy kulinarne oraz konkurs na najlepsze potrawy 
ze szpinakiem. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Koniczyna
Morzęcin Mały, ul. Jana Pawła II 14
55-120 Oborniki Śląskie

KONTAKT
Grażyna Mazur
tel. 500 438 92

MORZĘCIN MAŁY
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TERMIN
29 maja (niedziela)

MIEJSCE 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu tereny 
zielone przy obiekcie hotelowym „AGRO”, ul. Zwycięska 4

„Dolnośląska wieś zaprasza 2016” to impreza plenerowa o charak-
terze festynu targowo-rekreacyjnego. W programie przewidziano: 
kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych, prezentację sto-
isk wystawowych, warsztaty rękodzielnictwa, występy ludowych 
zespołów artystycznych oraz atrakcje dla dzieci. Na stoiskach bę-
dzie można nabyć produkty spożywcze, wpisane na listę produk-
tów tradycyjnych i regionalnych oraz laureatów wojewódzkiego 
konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

www.umwd.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

www.dodr.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, 

jako partner wspomagający www.qwsi.pl 

KONTAKT
DODR we Wrocławiu

Ryszard Targosz
tel. 71 339 80 21 w.151

e-mail: ryszard.targosz@dodr.pl

Festyn „Dolnośląska wieś 
zaprasza 2016” IV edycja WROCŁAW
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Festiwal 
4 żywiołów
TERMIN
przełom maja i czerwca

MIEJSCE 
jedna z Gmin obszaru LGD Lider A4

FESTIWAL 4 ŻYWIOŁÓW to święto 5 gmin, to dzień w roku, kiedy 
wszystkiego, co drzemie w nas, można zasmakować, posłuchać, 
zobaczyć, doświadczyć. Na festiwalu prezentują się wyłącznie 
mieszkańcy lub organizacje 5 gmin, udział może wziąć każdy, kto 
się zgłosi i ma coś wartościowego do zaprezentowania. Finał Kon-
kursu na Produkt Lokalny ma miejsce podczas festiwalu. Certyfi-
kat przyznawany jest podmiotom wytwarzającym produkty lub 
świadczącym usługi na terenie gmin, których podstawę stanowią 
lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dzie-
dzictwo kulturowe, historyczne lub przyrodnicze. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie LIDER A4
www.lider-a4.pl

KONTAKT
Karolina Jankiewicz-Duleba: dyrektor@lider-a4.pl
Paweł Mazur: biuro@lider-a4.pl 
tel. 71 311 11 35

OBSZAR LGD
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TERMIN
1-5 czerwca (środa-niedziela)

MIEJSCE 
rynek we Wrocławiu

Co roku na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto 
– festiwal „Europa na widelcu”. Wydarzeniu patronują Piotr Bikont 
i Robert Makłowicz. Już od środy trwać będzie jarmark produktów 
regionalnych z różnych zakątków. W piątek promowane będą pro-
dukty dolnośląskie, a w sobotę wrocławscy kucharze zaserwują ok. 
30 tys. porcji degustacyjnych dwóch różnych potraw z 16 wybra-
nych regionów europejskich. Festiwalowy program oprócz strawy 
dla ciała, zapewnia też pokarm dla ducha – wśród imprez towa-
rzyszących są m.in. targi książki kulinarnej, konferencja popular-
no-naukowa, festiwal piwa, atrakcje dla dzieci, konkurs na Najlep-
szy Produkt Dolnego Śląska oraz Turniej Nalewek, tort i koncerty. 
Szczegóły programu na www.smakiwroclawia.pl

ORGANIZATOR
Biuro Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia

http://www.wroclaw.pl/urzad

KONTAKT
Małgorzata Wojciechowska – Biuro Promocji Miasta

tel. 71 777 74 65
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl

Europa na Widelcu – biesiada 
i jarmark na wrocławskim rynku WROCŁAW
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Festiwal twórczości ludowej 
pn. region w Kulturę ubrany
TERMIN
4 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
boisko w Budziszowie Małym; gmina Wądroże Wielkie

Festiwal jest imprezą plenerową, cykliczną (V edycja) o charakte-
rze prezentacji dokonań twórców ludowych, rękodzielników, ze-
społów pieśni i tańca, solistów śpiewaków, prezentacji obyczajów 
i kuchni regionalnej – Jarmark Dobrego Smaku – pierogi, ciasta, 
grochówka. Festiwal zajął I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dol-
nośląska 2015” w kategorii Najlepszy start w odnowie Wsi.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wspólna Inicjatywa” z Budziszowa Małego

KONTAKT
Mariusz Kaczyński
tel. 604 975 393

czerw
iec

BUDZISZÓW MAŁY
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TERMIN
4 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Rościsławice – słonecznikowa wieś, teren boiska sportowego; 
Gmina Oborniki Śląskie

Podczas imprezy nie zabraknie różnego rodzaju atrakcji, m.in. 
planowane są warsztaty artystyczne, pokazy tańca, pokaz fire-
show, konkurencje sportowe, manualne i artystyczne dla dzieci 
i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Przeprowadzony 
zostanie już po raz drugi konkurs kulinarny na najpiękniejsze i naj-
smaczniejsze ciasto z motywem słonecznika. Komisja konkursowa 
będzie oceniała zarówno walory smakowe, jak i wizualne wypie-
ków. Ciasta zgłoszone do konkursu w ubiegłym roku, wykonano 
na bardzo wysokim poziomie, każde z nich było bardzo oryginalne 
i niepowtarzalne. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Rościsławice Leśna Oaza”

ul. Wołowska 1
55-120 Oborniki Śląskie

KONTAKT
Martyna Ostaszewska - Prezes stowarzyszenia

e-mail: lesna-oaza@wp.pl

Powitanie Lata 
w Rościsławicach ROŚCISŁAWICE



czerw
iec

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska |31

Dni Ziemi 
Cieszkowskiej
TERMIN
4-5 czerwca (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
stadion sportowy w Cieszkowie; powiat milicki

Dni Ziemi Cieszkowskiej w tym roku odbędą się po raz 13-sty na 
stadionie sportowym w Cieszkowie. Przez dwa dni prezentowa-
ne są stoiska z lokalnymi produktami m.in. owocami, warzywami, 
pierogami, kluskami parowanymi, kopytkami, przetworami w sło-
ikach, miodami, musami z jabłek, sokami itp. Jednocześnie na 
stoisku gastronomicznym można zjeść smaczny obiad. Organiza-
cja Dni Ziemi Cieszkowskiej jest imprezą integracyjną dla gminy 
i nie tylko. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, w trakcie 
imprezy są organizowane konkursy np. rywalizacja rad sołeckich, 
konkurs drwali i wiele innych ciekawych wydarzeń.

ORGANIZATOR
Gmina Cieszków  
www.cieszkow.pl

KONTAKT
Halina Niedbała - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
tel. 71 384 81 42   
e-mail: gckcieszkow@op.pl

CIESZKÓW
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TERMIN
4-5 czerwca (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Gryfów Śląski – Bulwar nad Kwisą

Kwisonalia, to Święto Miasta Gryfowa Śląskiego, którego nazwa 
nawiązuje do przepływającej przez miasto rzeki. Święto swoim 
charakterem szeroko promuje walory Kwisy, a szczególnie jej flo-
rę i faunę. organizatorzy kładą duży nacisk na promocję potraw 
z ryb. Corocznie organizowany jest konkurs kulinarny „Smaki Kwi-
sy”, w którym mają możliwość wzięcia udziału kucharze amatorzy. 
W tym roku gościem będzie Karol Okrasa, który przeprowadzi po-
kaz kulinarny. Poza tym wiele konkursów związanych z wodą m.in.: 
przeprawa przez Kwisę  „Na czym kto może”, Turniej Miast „O Galon 
Wody Święconej Przemienionej w Wino” oraz  zawody wędkarskie 
na Jeziorze Złotnickim. Na scenie bogaty program artystyczny m.in. 
zespół Dżem, Harlem, Masters oraz Kabaret Skeczów Męczących. 

ORGANIZATOR
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim 

www.mgok.gryfow.pl

KONTAKT
Anna Michalkiewicz

tel. 757 812 900
e-mail: mgokgryfow@wp.pl

XVI Kwisonalia  
GRYFÓW ŚLĄSKI
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III Polsko-Czeski Festiwal Słodkości 
w Wambierzycach
TERMIN
11 czerwca (sobota) 

MIEJSCE 
Plac Najświętszej Maryi Panny w Wambierzycach; powiat kłodzki

W prezentacjach wezmą udział lokalne organizacje wiejskie, sto-
warzyszenia, piekarnie, producenci miodów oraz przedstawiciele 
czeskich miejscowości partnerskich. Festiwal będzie doskonałą 
okazją nie tylko do degustacji domowych wypieków, ale także do 
spędzenia miło wolnego czasu w przyjemniej, przedwakacyjnej 
atmosferze. Festiwal Słodkości zbiega się w czasie z Międzynaro-
dowym Festiwalem im. Ignacego Reimanna, stanowiącym wielką 
ucztę dla miłośników ambitnej muzyki. W Wambierzyckiej Bazylice 
występują chóry z polski i zagranicy.

ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Radków 
www.radkowklodzki.pl

KONTAKT
Aleksandra Kowalczyk – Urząd Miasta i Gminy Radków 
tel. 74 873 50 28 
e-mail: a.kowalczyk@radkowklodzki.pl

WAMBIERZYCE
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TERMIN
11 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
boisko sportowe w Pęgowie; gmina Oborniki Śląskie

Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele 
przyjezdnych osób, głównie z Wrocławia i okolic. Podczas imprezy 
można skosztować domowych wypieków z truskawkami, koktaj-
li oraz deserów. Jest to także doskonała okazja, aby zakupić kosz 
świeżych owoców. Podczas imprezy odbywa się wiele konkursów 
oraz występów artystycznych, przygotowanych między innymi 
przez mieszkańców wsi. Wszystkie atrakcje powiązane są tema-
tyczne z truskawki. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Gmina Oborniki Śląskie

www.oborniki-slaskie.pl

KONTAKT
Gmina Oborniki Śląskie 

tel. 71 310 35 19
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl

Święto Truskawki 
w Pęgowie PĘGÓW
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Święto miodu i produktu 
regionalnego w Bolkowie
TERMIN
12 czerwca (niedziela)

MIEJSCE 
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen), ul. Polna 19, Bolków; 
powiat jaworski

Święto miodu i produktu regionalnego w Bolkowie cieszy się du-
żym zainteresowaniem i renomą. Uczestnicy imprezy mogą nie 
tylko posmakować pysznego miodu i wszelkich wyrobów z nim 
związanych, ale także zakupić profesjonalny sprzęt pasieczny. 
Wśród odwiedzających największą popularnością cieszą się różne-
go rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek oraz ko-
smetyków zrobionych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza jest 
doskonałą okazją do promocji produktu regionalnego jakim jest 
MIÓD oraz wyrobów od niego pochodzących.

ORGANIZATOR
Gminno – Miejskie Koło Pszczelarzy; Gminno – Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie; Stolarstwo – Tartacznictwo 
Ryszard Sulkowski
www.bolkow.pl
www.sulkowski.com.pl

KONTAKT
Antoni Martyniak – 
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy 
tel. 75 741 35 53; 603 099 160
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Bolkowie 
tel. 75 741 34 31 
Stolarstwo – Tartacznictwo Ryszard Sulkowski 
tel. 75 741 37 16

BOLKÓW
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TERMIN
17-19 czerwca (piątek-niedziela)

MIEJSCE 
Milicki Rynek

Z okazji Jubileuszu 15-lecia Partnerstwa Milicz – Lohr w czasie ob-
chodów Dni Ziemi Milickiej odbędzie się biesiada kulinarna, będzie 
można spróbować specjałów kuchni polskiej i kuchni niemieckiej. 
W ramach wydarzenia organizowany jest kiermasz lokalnych pro-
duktów żywnościowych, na którym oferowane są świeże owoce 
i warzywa, przetwory owocowo-warzywne (m.in. soki, dżemy, ma-
rynaty), produkty rolnictwa ekologicznego oraz regionalne i trady-
cyjne. Imprezie towarzyszą konkursy oraz występy zespołów, a na 
dzieci czekają liczne atrakcje.

ORGANIZATOR
Gmina Milicz 

www.milicz.pl

KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb

tel. 504 897 021
e-mail: m.golab@milicz.pl

Dni 
Ziemi Milickiej 

MILICZ
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Festiwal Kultury Bałkańskiej 
w Bolesławcu
TERMIN
18 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Bolesławiec

Festiwal Kultury Bałkańskiej odbywa w Bolesławcu, mieście, które-
go mieszkańcy mają silne historyczne i kulturowe związki z krajami 
bałkańskimi. Ideą wydarzenia jest integracja ludności, która osie-
dliła się w tym regionie po II wojnie światowej oraz prezentacja bo-
gatej kultury regionu południowej Europy. Odbywają się występy 
zespołów folklorystycznych z powiatu bolesławieckiego kultywu-
jących tradycje bałkańskie oraz zaproszonych grup z krajów byłej 
Jugosławii. Imprezę uświetniają pokazy kulinarne m.in. wykonania 
ciasta na pitę, gotowania zupy gulaszowej i przygotowanie na 
ognisku pečenicy. Tradycją są konkursy „na dobrą pitę” i „kociołek 
bałkański”. W organizację imprezy włączają się Ambasadorzy z kra-
jów byłej Jugosławii oraz od 2012 roku Przedstawicielstwo Regio-
nalne Komisji Europejskiej. 

ORGANIZATOR
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – 
Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
www.bok.boleslawiec.pl

KONTAKT
Agnieszka Radwańska
tel. 75 645 32 94
e-mai: zpit@bok.boleslawiec.pl

BOLESŁAWIEC
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TERMIN
18 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Muzeum Skansen Rolny Golinowskich w Nadolicach Wielkich; 
powiat wrocławski

Podczas inspiracji można spróbować pysznych lokalnych truska-
wek, sprawdzić się podczas wypiekania podpłomyków oraz warsz-
tatów kowalstwa, ceramicznych, łucznictwa, przędzenia. Skansen 
to miejsce niezwykłe, w którym czas się zatrzymał. W przydomo-
wym Muzeum można zobaczyć około 4 tys. eksponatów z Polski 
i całego świata - zgromadzonych w ciągu 30 lat. Znajdują się tutaj 
przedmioty, odzież i sprzęty użytku domowego i rolnego nie tylko 
z ubiegłych stuleci, ale również z XX w. Atrakcją Skansenu są dzia-
łające do dziś warsztaty ginących zawodów - rymarza, kowala, czy 
stolarza i pszczelarza.

ORGANIZATOR
Jan Golinowski – Muzeum Skansen Rolny

https://www.facebook.com/
Muzeum-Skansen-Rolny-Golinowscy-235307146530927/?fref=ts

KONTAKT
Jan Golinowski 

tel. 71 318 99 67 
e-mail: janekgolinowski@interia.pl

Truskawkowe Inspiracje 
w Nadolicach Wielkich NADOLICE WIELKIE
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Festiwal Kalejdoskop Kultur 
we Wrocławiu
TERMIN
18 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Wyspa Słodowa, Wrocław

Już po raz dziewiąty we Wrocławiu zagości Kalejdoskop Kultur, 
niezwykły organizowany przez fundację Kalejdoskop Kultur oraz 
przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych zamieszku-
jących Wrocław i Dolny Śląsk. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Tegoroczna edycja Kalejdoskopu Kultur oddaje głos 
Grekom, którzy w drugiej połowie lat 40. znaleźli schronienie w ko-
munistycznej Polsce. W piątek zaprosimy wszystkich na grecką 
Grecką Fetę do klubu Stary Klasztor, gdzie  wystąpi mistrz buzuki 
urodzony w Grecji – Angelo Wangelis. W sobotę spotkamy się na 
Wyspie Słodowej by podziwiać występy zespołów, wziąć udział 
w warsztatach czy jarmarku. Zakończenie festiwalu należeć będzie 
do zespołu BAILDSA, greckiego kolektywu muzycznego łączącego 
gorące cygańskie rytmy i bałkańską sekcję dętą z punkową ener-
gią porywającą do tańca. 
Zdjęcia z Kalejdoskop Kultur 2015, fot. Pascal Production Lab.

ORGANIZATOR
Fundacja Kalejdoskop Kultur
www.kalejdoskopkultur.pl

KONTAKT
tel. 726 37 94 38
e-mail: biuro@kalejdoskopkultur.pl 

WROCŁAW
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TERMIN
18 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska i plac przy świetlicy w Wszemirowie; 
gmina Prusice

Impreza ma formę festynu wiejskiego, pikniku rodzinnego. Towa-
rzyszy jej prezentacja dań, przetworów i innych wyrobów z wy-
korzystaniem truskawki. Na wszystkich przybyłych gości czeka 
degustacja przygotowanych soków, koktajli i innych smakołyków. 
Uprawa truskawek w miejscowości Wszemirów wiąże się z długo-
letnią, wielopokoleniową tradycją, podtrzymywaną do dziś. Dla 
większości rolników uprawa tych owoców była głównym źródłem 
utrzymania, dlatego tak mocno wpisała się w zwyczaje i kultu-
rę wsi. Podczas biesiady odbywa się konkurs na najlepsze ciasto 
truskawkowe oraz wystawa prac plastycznych wykonanych przez 
dzieci. Festynowi towarzyszy wielkie grillowanie. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa”

KONTAKT
Dorota Olszańska - 

sołtys wsi i prezes Stowarzyszenia 
„Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa”

tel. 782 643 705
e-mail: dorcia221285@o2.pl

Biesiada truskawkowa 
w Wszemirowie

WSZEMIROWO
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Festiwal gulaszu 
w Walimiu
TERMIN
25 czerwca (sobota)

MIEJSCE 
Park Jordanowski w Walimiu; powiat wałbrzyski

Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko-węgierskiej. Wy-
darzenie ma formę konkursu kulinarnego. Dla wszystkich uwielbia-
jących gulasz w każdej postaci czeka niesamowita impreza. Co naj-
mniej 18 różnych rodzajów gulaszu: z dziczyzny, drobiu, ryb i wiele 
innych. Do tego wspaniały gulasz węgierski, gotowany przez gości 
z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy węgierskiej Harkakotony. Na 
gości czekają tradycyjnie degustacje i konkurs na najlepszy gulasz. 
Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie 
tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowego.

ORGANIZATOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Dolnośląski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców 
w Wałbrzychu, Urząd Gminy
www.ckit.walim.pl

KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora
tel. 723 970 611

WALIM
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TERMIN
26 czerwca (niedziela)

MIEJSCE 
Boisko sportowe w Zagrodnie; powiat złotoryjski

Biesiada ma na celu kultywowanie tradycji śpiewu pieśni, propa-
gowanie historii, kultury, tradycji kulinarnych mieszkańców Dolne-
go Śląska. Główną atrakcją jest puszczanie pięknych, zdobionych 
wianków na rzece Skora. Biesiadzie towarzyszą występy zespołów 
folklorystycznych oraz degustacja regionalnych potraw.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Promocji Kultury „Teraz – Zagrodno”

Gmina Zagrodno
www.zagrodno.eu

KONTAKT
Helena Ceglarska – Prezes Stowarzyszenia

tel. 669 377 124
Ewelina Bachmatiuk – Gmina Zagrodno

tel. 76 877 33 96
e-mail: fundusze@zagrodno.eu

Biesiada ludowa 
„Nad Skorą Śpiewanie” ZAGRODNO
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XIV Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie–Zdroju
TERMIN
26 czerwca (niedziela)

MIEJSCE 
Jedlina-Zdrój – Centrum Uzdrowiska, na Placu Zdrojowym

Festiwal ma charakter konkursowy i rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach. Jedną z nich jest przeznaczona dla restauracji i go-
spodarstw agroturystycznych, a w drugiej biorą udział osoby in-
dywidualne. Wszyscy uczestnicy muszą przygotować określoną 
w regulaminie ilość zupy, którą częstują publiczność oraz dodat-
kowy litr zupy wraz z przepisem, który oddają do biura festiwalo-
wego. Nagrodą w konkursie jest złota, srebrna i brązowa waza oraz 
nagrody rzeczowe – od pierwszej edycji nagrodą główną w kon-
kursie są wczasy zagraniczne. Głównym założeniem imprezy jest 
promocja miasta i regionu oraz restauracji, gospodarstw agrotury-
stycznych prowadzących działalność gastronomiczną. To impreza 
podczas, której poznajemy często nieznane zupy, smaki, przypra-
wy i dodatki.

ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju
www.ckjedlina.pl

KONTAKT
Laura Szelągowicz
tel. 74 845 52 49
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

JEDLINA-ZDRÓJ
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TERMIN
26 czerwca (niedziela) 

MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy; powiat dzierżoniowski

Arboretum w Wojsławicach słynie z kolekcji narodowych różanecz-
ników i bukszpanów, ale też 12-hektarowego sadu historycznych 
odmian czereśni. Atrakcją święta jest nie tylko degustacja dorod-
nych czereśni, dojrzewających w malowniczo położonym sadzie, 
ale też wykłady na temat właściwości zdrowotnych tych owoców, 
kiermasz roślin jadalnych i przetworów owocowych. Odbywają się 
wybory Królowej i Króla Czereśni, liczne konkursy, m.in. kulinarny 
„Czereśniowe Fantazje” oraz „Ekologiczne strachy na wróble”. Im-
prezę zwieńczą występy Zespołów Pieśni i Tańca ŚLĄSK, JEDLINIOK 
i POLONEZIAKI, które uświetnią Jubileuszowy XV Dolnośląski Prze-
gląd Zespołów Folklorystycznych. 
Szczegóły na www.arboretumwojslawice.pl

ORGANIZATOR
Arboretum w Wojsławicach www.arboretumwojslawice.pl

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie www.pow.dzierzoniow.pl
Niemczański Ośrodek Kultury www.nok.niemcza.pl

KONTAKT
Tomasz Dymny
tel. 696 137 960

e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl

II święto czereśni 
i V warsztaty sadownicze 
w Arboretum w Wojsławicach

WOJSŁAWICE 
k. NIEMCZY
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Grillowanie na Gromniku 
w Gminie Przeworno
TERMIN
26 czerwca (niedziela)

MIEJSCE 
Góra Gromnik w gminie Przeworno; powiat strzeliński

Impreza na celu kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wie-
dzy o polskiej tradycji kulinarnej oraz wspólne, aktywne biesia-
dowanie na łonie natury. Wydarzenie to niesie wiele ciekawych 
atrakcji, m.in. konkurs kulinarny na najlepszy smak potrawy z grilla, 
humorystyczne konkursy dla publiczności. Goszczą ponadto Mi-
strzowie Kuchni, którzy w roku ubiegłym przygotowali cieszący się 
wielkim zainteresowaniem ze strony publiczności pokaz carvingu, 
czyli rzeźbienia w warzywach i owocach oraz pokaz kuchni mole-
kularnej. 

ORGANIZATOR
Gmina Przeworno
www.przeworno.pl

KONTAKT
Marzena Brzozowska
tel. 74 81 01 314
e-mail: m.brzozowska@przeworno.pl

GÓRA GROMNIK
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TERMIN
Czerwiec

MIEJSCE 
Wieś Żółkiewka; gmina Strzegom

Wśród wielu atrakcji artystycznych, konkursów, zabaw najbardziej 
widowiskowy jest konkurs na pyszne ciasto wiejskie. Kilkanaście 
ciast, upieczonych przez Panie oraz Panów stanowią małe dzieła 
sztuki pod względem wizualnym i smakowym. W roku 2015 wśród 
wyróżnionych był sernik z koziego mleka. Wśród potraw kulinar-
nych na uwagę zasługują kapuśniaczki Pani Sołtys.

ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka wsi Żółkiewka, Strzegomskie Centrum Kul-

tury, Gmina Strzegom
www.sck.strzegom.pl

KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury

tel. 74 649 44 00
www.sck.strzegom.pl

Święto Mieszkańca 
Wsi Żółkiewka

ŻÓŁKIEWKA
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Jarmark Produktu Lokalnego 
w Strzelinie
TERMIN
Czerwiec

MIEJSCE 
Rynek w Strzelinie

Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie ma charakter targów, po-
łączonych z pokazami  i występami scenicznymi. Pozwala zaistnieć 
lokalnym wytwórcom, artystom, usługodawcom  i działaczom. Jar-
mark wyróżnia się cyklicznie organizowanymi konkursami o tytuł 
najlepszego produktu w danym roku, obejmuje różne kategorie. 
Wielokulturowość mieszkańców Ziemi Strzelińskiej wpływa na róż-
norodność wystawianych w konkursie potraw i produktów. Smak, 
wygląd oraz pracochłonność przygotowania dań ocenia nie tylko 
kapituła konkursowa, ale również uczestnicy Jarmarku. W imprezie 
chętnie biorą udział nie tylko mieszkańcy powiatu, ale również go-
ście spoza jego granic. Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Strzelinie w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami
http://ips.powiatstrzelinski.pl

KONTAKT
Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Strzelinie
tel. 71 392 30 16 wew. 44 
e-mail: promocja@powiatstrzelinski.pl

STRZELIN
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TERMIN
Czerwiec

MIEJSCE 
Rynek Starego Miasta w Głogowie

Jarmark mieszczański „Pod kapeluszem” - impreza nawiązująca 
do  klimatów średniowiecza.  Przybliża turystom klimat ówcze-
snych jarmarków. Na głogowskim Rynku wystawcy z całej Polski 
zaprezentują swoje regionalne wyroby. Nazwa „Pod kapeluszem” 
nawiązuje do tradycji – w trakcie jarmarków zawieszało się na sto-
jaku kapelusz kupiecki, co rozpoczynało całą imprezę. W jednym 
z muzeów w naszym regionie znajduje się oryginalny, XIX-wiecz-
ny kapelusz kupiecki, który pochodzi właśnie z Głogowa. Podczas 
głogowskich jarmarków przygotowywana jest jego replika, której 
zawieszenie na stojaku oznajmia początek imprezy.

ORGANIZATOR
Miasto Głogów www.glogow.pl

KONTAKT
Adam Borysiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji

tel. 76 7265 580

Jarmark mieszczański 
w Głogowie

GŁOGÓW
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XIII Dzień Jagody 
w Chocianowie
TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Stadion sportowy w Chocianowie; powiat polkowicki

Główną atrakcją Święta Jagody jest wystawa produktów lokal-
nych, rękodzielnictwa oraz międzynarodowy koncert pod nazwą 
„Świat pod Kyczerą”. Odbywa się konkurs na najsmaczniejszy pro-
dukt jagodowy w czterech kategoriach: nalewki i wina jagodowe, 
wypieki, potrawy oraz przetwory. Potrawy prezentowane są na 
udekorowanych stoiskach, spośród których najpiękniejsze jest na-
gradzane. W konkursie biorą udział Sołectwa, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Stowarzyszenia z Gminy Chocianów. Każdy z uczestni-
ków może skosztować potraw m.in. pierogów jagodowych, ciast, 
dżemów, koktajli, soków. W ramach Dnia Jagody organizowany 
jest również konkurs zbierania jagód na czas, który odbywa się 
w chocianowskich lasach.

ORGANIZATOR
Chocianowski Ośrodek Kultury
www.chok.pl

KONTAKT
Krystyna Kozołup 
tel. 76 818 55 80
e-mail: chok5@wp.pl

lipiec

CHOCIANÓW
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TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Walim – Zajazd Hubert; powiat wałbrzyski

Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez ma-
gazyn historyczny „Wiedza i życie Inne Oblicza Historii” i Zajazd 
Hubert w Walimiu. Impreza popularyzuje gotowanie pod gołym 
niebem i odpowiada na pytanie: jak nakarmić więcej niż kilku 
znajomych, jak nakarmić pluton czy kompanię? Festiwal pozwa-
la uczestnikom cofnąć się w czasie, posmakować potraw wojsko-
wych gotowanych z „niczego”, w różnych armiach i czasach.

ORGANIZATOR
Zajazd Hubert w Walimiu

KONTAKT
Malwina Myślińska – Zajazd Hubert

tel.: 74 8457 245

Festiwal Kuchni Polowych 
w Walimiu 

WALIM
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Granowickie Święto 
Zakochanych
TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Boisko sportowe w Granowicach; powiat jaworski

Pomysł organizacji imprezy powstał podczas opracowywania stra-
tegii rozwoju wsi i jej zasobów. Granowice posiadają piękną ale-
ję lipową, którą kiedyś mieszkańcy nazywali aleją zakochanych, 
stąd wzięła się nazwa imprezy „Granowickie Święto Zakochanych”. 
Impreza, organizowana od 2009 roku, odbywa się w plenerze. 
Atrakcją są piernikowe serduszka, elixir miłości, antidotum dla 
nieszczęśliwie zakochanych, rzut podkową szczęścia, spacer aleją 
zakochanych, występ miejscowego kabaretu.

ORGANIZATOR
Grupa Odnowy Wsi i Ochotnicza Straż Pożarna Granowice

KONTAKT
Krystyna Sobiegraj
tel. 609 555 626

GRANOWICE
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TERMIN
3 lipca (niedziela)

MIEJSCE 
Teren przy Restauracji Dwór Liczyrzepa, 
ul. Obrońców Pokoju 4 b, Karpacz

To już V edycja znanego Festiwalu Smaków Liczyrzepy. Impreza ma 
na celu propagowanie kulinariów lokalnych, opartych na tradycji. 
Zwycięskie dania każdej edycji znajdują na stałe miejsce w karcie 
dań Restauracji Dworu Liczyrzepy. Oprócz części kulinarnej Festi-
wal skupia regionalnych producentów, których produkty można 
kupić podczas Jarmarku Ducha Gór.  

ORGANIZATOR
Atar Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Mło-

dzieży w Karpaczu oraz Miasto Karpacz

KONTAKT
Maciej Rybiałek

tel. 75 648 06 50
e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl

V Festiwal 
Smaków Liczyrzepy 

KARPACZ
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IV Gaworzycki Jarmark 
Kupiecki produktów tradycyjnych 
i regionalnych
TERMIN
3 lipca (niedziela)

MIEJSCE 
Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach; powiat polkowicki

Jarmark to przegląd najlepszych regionalnych smaków i ręko-
dzieła, którym towarzyszą pokazy kulinarne i warsztaty dawnego 
rzemiosła. Wszystko rozgrywa się w plenerze zabytkowego parku. 
Stragany z unikalnymi wyrobami zawsze cieszą się ich dużym zain-
teresowaniem, można tu znaleźć m.in. syropy, miody, sery, dawne 
przysmaki, oryginalna biżuterię czy ozdoby. Jarmark jest również 
gratką dla miłośników historii. Od początku towarzyszą mu rekon-
strukcje historyczne, również z udziałem mieszkańców, a do tego 
stanowiska dawnego rzemiosła, gdzie przez cały dzień można 
poznawać tajniki ceramiki, kopiarstwa, grafiki, kowalstwa, rzeźby 
oraz innych. W tym roku wydarzenie nawiązywać będzie do 1050 
Rocznicy Chrztu Polski. 

ORGANIZATOR
Gmina Gaworzyce
www.gaworzyce.com.p

KONTAKT
Beata Taczyńska-Pietruś – 
Zastępca Wójta Gminy Gaworzyce
tel. 76 831 62 85 w. 41
e-mail: zastepcawojta@gaworzyce.com.pl 

GAWORZYCE
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TERMIN
8-9 lipca (piątek-sobota)

MIEJSCE 
Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, 
ul. Parkowa 5, Jawor

To już VI edycja jednego z największych festiwali wegetariańskich 
w Polsce. Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki 
i inspirujących smaków, organizowany w środku pięknego parku. 
Podczas dwóch dni imprezy nie zabraknie atrakcji w postaci Vege 
Pikniku, Vege Bazaru, różnorodnych warsztatów, akademii ruchu, 
egzotycznych tańców i nowinek ekologicznych.
fot. Piotr Nowak

ORGANIZATOR
Jaworski Ośrodek Kultury

www.jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej “TAK” Jawor

KONTAKT
Jaworski Ośrodek Kultury

tel. 76 870 28 78
e-mail: poczta@jok.jawor.pl 

Towarzystwo Aktywności Kulturalnej “TAK” Jawor
e-mail: kontakt@takjawor.pl

Jaworska 
Wegetariada

JAWOR
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Izerska Gala Folkloru 
w Mirsku
TERMIN
23-24 lipca (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Stadion Miejski w Mirsku – ul. Mickiewicza 27; powiat lwówecki

Tradycyjnie, w lipcowy weekend zapraszamy Państwa do udziału w 
IZERSKIEJ Gali FOLKLORU. Po raz osiemnasty spotkamy się na sta-
dionie miejskim, aby degustować tradycyjne potrawy wykonane 
według dawnych receptur, podziwiać kunszt rękodzieła artystycz-
nego, zadumać się przy ludowych pieśniach i gorąco oklaskiwać 
zawodowych artystów polskiej estrady. Podczas Gali dwadzieścia 
zespołów folklorystycznych działających na Pogórzu Izerskim po-
każe, jak kultywowane są polskie tradycje i spuściznę narodowej 
kultury – zaprosimy do udziału w warsztatach garncarstwa, piekar-
nictwa i przędzenia wełny. Oczywiście tradycyjnymi technikami. 

ORGANIZATOR
Gmina Mirsk  
www.mirsk.pl

KONTAKT
Bolesław Faściszewski 
e-mail: kultura@mirsk.pl
tel. 75 647 04 62

MIRSK
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TERMIN
30 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych; gmina Wińsko

Cykliczna impreza plenerowa ŚWIĘTO PIEROGA to kultywowanie 
kresowych tradycji kulinarnych mieszkańców sołectwa Białawy 
Małe. Na gości czekają potrawy kresowe, degustacja pierogów z 
kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, z mięsem, kapustą, szpina-
kiem, owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, 
kulebiak, pierogi pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają 
konkursy plastyczne i zręcznościowe, przejazd bryczką, na koniu, 
przejazd wozem strażackim oraz instruktaż udzielenia pierwszej 
pomocy, wieczorem odbędzie się występ FIRESHOW.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe

KONTAKT
Jadwiga Rosa -Prezes Stowarzyszenia 

tel. 693 872 115
e-mail: izabelafojt@gmail.com

Święto pieroga 
w Białawach Małych BIEŁAWY MAŁE
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XIII Lubański Festiwal 
Folklorystyczny „FolkArt 2016”
TERMIN
30 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Lubaniu

Na festiwal „FolkArt” zapraszane są zespoły folklorystyczne z Dol-
nego Śląska oraz z województw ościennych. Na plenerowej scenie 
w lubańskim rynku wykonawcy rywalizują o statuetki Złotych, 
Srebrnych i Brązowych Skrzypiec. Imprezie towarzyszą konkursy 
kulinarne: na wyroby pierogowe, pierogopodobne, na wypieki 
z owoców sezonowych. Występy i część kulinarną ocenia jury po-
wołane przez organizatora. Za wyroby kulinarne przewidziane są 
nagrody pieniężne dla laureatów poszczególnych kategorii kon-
kursowych. Oprócz zespołów ludowych, poza konkursem swoje 
produkty prezentują lokalni producenci tradycyjnej i ekologicznej 
żywności (m.in. miody, sery, wypieki itp.). 

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.mdk.luban24.pl

KONTAKT
Bartosz Kuświk – dyrektor MDK
tel. 75 646 23 40
e-mail: kulturamdk@o2.pl

LUBAŃ
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TERMIN
lipiec

MIEJSCE 
Gmina Długołęka

Podczas Jarmarku swoje wyroby zaprezentują wystawcy z terenu 
gminy Długołęka i okolic. Twórcy pokażą się z rękodziełem z cera-
miki, drewna, wikliny. Podziwiać i zakupić będzie można również 
oryginalne, ręcznie szyte, tkane, dziergane, malowane lub rzeźbio-
ne ozdoby do domu. Jarmark będzie okazją do poznania regional-
nych artystów malarstwa, rzeźby i tych, którzy zajmują się deco-
upagem, biżuterią artystyczną i haftem krzyżykowym.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka

www.gmina.dlugoleka.pl

KONTAKT
Anna Chomicka - kierownik wydziału promocji i współpracy z 

zagranicą
tel. 71 323 02 44

e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

I Gminny Jarmark 
Produktu Lokalnego 
w gminie Długołęka

DŁUGOŁĘKA
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Pieczenica 
w Gościszowie
TERMIN
 lipiec 

MIEJSCE 
Gościszów; gmina Nowogrodziec

Gościszów jest miejscowością zamieszkałą prawie w całości przez 
reemigrantów z Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy za 
chlebem wyjechali z Galicji do Bośni. Po drugiej wojnie światowej 
powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku. Przywieźli ze 
sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy, które są połączeniem 
zwyczajów wywodzących się jeszcze z Galicji z tradycjami przeję-
tymi podczas życia w Bośni. Jednym z przejawów tej tradycji jest 
właśnie Pieczenica, czyli pieczony prosiak, przygotowany według 
specjalnej receptury. Dużą popularnością podczas imprezy cieszy 
się konkurs na najsmaczniejszą pieczenicę, którą wybiera powo-
łana komisja. Dodatkowo duże zainteresowanie wzbudza bogaty 
repertuar artystyczny.  

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
www.gckis.nowogrodziec.pl

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177

NOWOGRODZIEC
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TERMIN
lipiec/sierpień 

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Rogoźnicy

Mieszkańcy wsi Rogoźnica zapraszają na Dzień Pieroga. Dla sma-
koszy pierogów organizatorzy przygotowuję bogaty wybór tego 
kulinarnego przysmaku, lepionego w ilości ponad trzech tysięcy 
sztuk. Degustacja rozpoczyna się od pierogów tradycyjnych, czyli 
ruskich. Gospodynie zapraszają też na pierogi ze szpinakiem oraz 
z kapustą i grzybami. Najwięcej kulinarnych emocji dostarczają 
pierogi z kaszą gryczaną i białym serem oraz pierogi na słodko 
z białym serem i sosem waniliowym. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Rogoźnicy, Gmina Strzegom 

www.strzegom.pl

KONTAKT
Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Rogoźnicy

ul. Świdnicka 9
58-150 Rogoźnica

Święto Pieroga 
w Rogoźnicy

ROGOŹNICA
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Święto Chleba i Ziół 
w Bagnie
TERMIN
6 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Boisko sportowe w Bagnie; powiat trzebnicki 

Podczas Pikniku prezentowane są różnego rodzaju potrawy lokal-
nych twórców, w szczególności chleby, pieczone przez gospody-
nie według starych sprawdzonych przepisów. Dużym powodze-
niem cieszy się też konkurs na różnego kompozycje z kwiatów 
i ziół polnych. Podczas Pikniku każdy znajdzie coś dla siebie. Tra-
dycją stały się już przejażdżki na kucyku czy wozem strażackim 
dla najmłodszych. Dorośli mogą zmierzyć się w różnego rodzaju 
testach sprawnościowych oraz w konkursie wiedzy o najbliższej 
okolicy. Wszelkie informacje dotyczące pikniku będą zamieszcza-
ne na stronie internetowej miejscowości www.wiesbagno.pl oraz 
jej profilu facebookowym. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”
Bagno 36
55-120 Oborniki Śląskie
Zlot Miłośników Starej Motoryzacji

KONTAKT
Arkadiusz Kucharski
tel. 533 338 233

sierpień

BAGNO
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TERMIN
7 sierpnia (niedziela)

MIEJSCE 
Marianówka; gmina Bystrzyca Kłodzka

Coroczny Pikinik z Klastrem Wołowina Sudecka w tym roku zatytu-
łowany jest „Sudety- Smaki Regionu”. W tym roku koła gospodyń 
wiejskich prezentować będą w formule konkursowej swoje umie-
jętności sporządzania tradycyjnych dań z mięsa wołowego. Jury 
konkursu to cenieni w regionie kucharze. Oprócz kuchni regional-
nej planowane są również występy artystyczne, prezentacje ręko-
dzielników, oraz produktów lokalnych. Festyn poprzedzony Mszą 
Św. w Sanktuarium Maria Śnieżna na Górze Iglicznej oraz konferen-
cją dotyczącą rozwoju przemysłu spożywczego w Sudetach.

ORGANIZATOR
Klaster Wołowina Sudecka, Dolnośląska Izba Rolnicza, 

MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, Grupa Odnowy Wsi Marianówka, 
Sołectwo Marianówka

KONTAKT
Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi Marianówka, 

Szklary i Osada Góra Igliczna 
www.przystanekmarianowka.pl

Konferencja i Festyn 
w Marianówce „Wołowina Sudecka”

BYSTRZYCA KŁODZKA
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Jarmark Ekologiczny 
w Świeradowie Zdroju
TERMIN
7 sierpnia (niedziela)
godz. 10:00

MIEJSCE 
Na tarasie Domu Zdrojowego w Świeradowie-Zdroju

Podczas Jarmarku odbędzie się prezentacja gospodarstw ekolo-
gicznych, eko agroturystycznych oraz wyrobów rękodzielniczych, 
degustacja produktów ekologicznych.    Przeprowadzone zostaną 
liczne konkursy: Mój produkt ekologiczny, Zdrowo i ekologicznie, 
Moja pasja, Najlepsza piosenka ludowa. Zapraszamy gospodar-
stwa ekologiczne, gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielników, 
zespoły ludowe do udziału w konkursach oraz na Jarmark Ekolo-
giczny. W czasie jarmarku będą trwały występy zespołów ludo-
wych rywalizujących o miano zespołu publiczności. 

ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
www.dodr.pl

KONTAKT
Kierownik PZD Lubań - Jan Gancarz 
tel. 607 306 826, 75 722 3461 
e-mail: jan.gancarz@dodr.pl

sierpień

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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TERMIN
13 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Jugów; gmina Nowa Ruda

Organizatorzy Festiwalu zapraszają i goszczą zespoły folklory-
styczne z najdalszych zakątków świata. Chlubą Nowej Rudy jest 
reprezentacja tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Ruda”. Fe-
stiwal ma formułę objazdową. Grupy przedstawiają swój pogram 
w każdym z miast współorganizujących. Impreza trwa około 1 ty-
godnia i co roku liczy kilkuset uczestników. Jeden dzień Festiwalu 
odbywa się w malowniczej, górskiej miejscowości Jugów, gdzie 
poza wspaniałymi atrakcjami folklorystycznymi, zaprezentowane 
będą również warsztaty „Kuchni Świata”. To kulinarny projekt pod-
czas którego zaproszeni zagraniczni goście gotują w plenerze na-
rodowe smakołyki - a wszystko na oczach widzów! 

ORGANIZATOR
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

www.ckg.nowaruda.pl

KONTAKT
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

tel. 47 872 20 84
e-mail: ckultury@gmail.com

Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru w Jugowie

JUGÓW
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IV Jarmark Garncarski 
w Nowogrodźcu
TERMIN
13-14 sierpnia (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Nowogrodziec; powiat bolesławiecki

Symbolem kunsztu rzemieślniczego Gminy Nowogrodziec od wie-
ków jest garncarstwo. Fakt ten upamiętnia pomnik stojący w cen-
trum Nowogrodźca – fontanna w kształcie największego na świe-
cie garnca, będąca repliką wykonanego w 1933 roku przez Georga 
Buchwalda garnca o pojemności 8702 litry i wysokości 3,34 metra. 
Jarmark stanowi okazję do nabycia lokalnych wyrobów ceramicz-
nych, degustacji wyrobów pszczelarskich oraz innych regional-
nych produktów. Nie zabraknie również wątków artystycznych, 
wystąpią folklorystyczne zespoły śpiewacze z terenu Dolnego Ślą-
ska, Gminy Srbac z Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny oraz 
Gminy Przemyślany (Ukraina). 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
www.gckis.nowogrodziec.pl

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177

NOWOGRODZIEC
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TERMIN
14 sierpnia (niedziela)

MIEJSCE 
Strzegomski Rynek

Rynek Świata organizowany jest w ramach Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru, w roku 2016 odbędzie się jego XXV edy-
cja. W festiwalową niedzielę uczestnicy „Rynku Świata” zatańczą 
wspólnego międzynarodowego Poloneza i zaproszą do swoich 
kawiarenek, gdzie odbędzie się degustacja potraw z różnych za-
kątków świata. Potrawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
ze względu na ich egzotykę oraz oryginalne charakterystyczne 
produkty przywiezione przez zespoły. Jest jednak potrawa, która 
jak twierdzą smakosze jest nie „do pobicia” – to bigos przygoto-
wywany każdego roku przez gospodarzy festiwalu, czyli Zespół 
Folklorystyczny Kostrzanie. 

ORGANIZATOR
Strzegomskie Centrum Kultury, Gmina Strzegom

www.sck.strzegom.pl

KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury

tel. 74 649 44 00

Rynek Świata 
w Strzegomiu

STRZEGOM
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Festiwal Pstrąga 
w Hrabstwie Kłodzkim
TERMIN
14 sierpnia (niedziela) 

MIEJSCE 
Kłodzko

Ziemia Kłodzka – pstrągiem mocna! Celem przedsięwzięcia jest 
propagowanie sztandarowego produktu regionalnego, jakim jest 
pstrąg hodowany na Ziemi Kłodzkiej, który od 2012 r. znajduje 
się na liście produktów tradycyjnych. Festiwal jest także okazją 
do prezentacji bogactwa turystycznego i kulinarnego Hrabstwa 
Kłodzkiego, a zwłaszcza licznych łowisk pstrąga. Najważniejszym 
punktem programu jest główny konkurs potraw z pstrąga o pu-
char ministra rolnictwa. Podczas imprezy prezentowane są dania 
z pstrąga, odbywają się pokazy kulinarne, warsztaty, quizy i kon-
kursy dla publiczności oraz  prezentacje artystyczne i promocyjne 
związane z regionem. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Fundus Glacensis www.fundusglacensis.pl
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji www.centrum.klodzko.pl
Miasto Kłodzko www.klodzko.pl
Starostwo Powiatowe w Kłodzku www.powiat.klodzko.pl

KONTAKT
Stowarzyszenie Fundus Glacensis
tel. 601 701 355

KŁODZKO
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TERMIN
14 sierpnia (niedziela), godz. 16.00

MIEJSCE 
Zakaczawie – dzielnica Legnicy, ul. Nadbrzeżna

Współzawodnictwo polega na ulepieniu jak największej ilości pie-
rogów w ciągu jednej godziny. Organizatorzy przygotowują roz-
wałkowane ciasto w krążkach i farsz na pierogi ruskie. Wygrywa 
ten, kto w ciągu jednej godziny ulepi najwięcej pierogów. Komisja 
konkursowa ocenia również jakość pierogów, ich wygląd i dokład-
ność zalepienia farszu. Gotowe pierogi, po zliczeniu i ocenie trafia-
ją do kotłów, a następnie do licznie zgromadzonej publiczności, 
która degustuje legnicki przysmak. Mistrzostwom Legnicy w lepie-
niu pierogów towarzyszy festyn rodzinny połączony z konkursami, 
małą loterią fantową oraz występami estradowymi.

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy www.osir.legnica.pl

 we współpracy z Parafią pw. św. Jacka w Legnicy oraz Pierogerią 
przy  ul. Grunwaldzkiej w Legnicy

KONTAKT
Andrzej Gąska

tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl

XI Mistrzostwa Legnicy 
w lepieniu pierogów LEGNICA
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Święto Pstrąga 
w Bolkowicach
TERMIN
15 sierpnia (poniedziałek)

MIEJSCE 
Bolkowice; gmina Paszowice; powiat jaworski

Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga – pod taki hasłem od ośmiu 
lat w malutkiej wsi Bolkowice w gminie Paszowice corocznie 15 
sierpnia odbywa się „Święto Pstrąga”. Organizuje je samorząd 
mieszkańców wraz z miejscowym łowiskiem i smażalnią „Pan 
Pstrąg”, przygotowując ponad dwa tysiące sztuk tej ryby w posta-
ci wędzonej i grillowanej. I choć każdego roku pstrągów jest wię-
cej, to okazuje się, że nie dla wszystkich wystarczyło smacznych, 
świeżych ryb, wyłowionych z miejscowych stawów hodowlanych. 
Świętu towarzyszą degustacje lokalnych produktów: ciast, mio-
dów i rękodzieła oraz występy sceniczne zespołów ludowych i po-
kazy taneczne.

ORGANIZATOR
Rada sołecka wsi Bolkowice

KONTAKT
Wiesław Szatarski – Sołtys wsi Bolkowice
tel. 76 870 11 27

sierpień

BOLKOWICE
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TERMIN
15 sierpnia (poniedziałek)

MIEJSCE 
Karczma Góralska w Dziećmorowicach; gmina Walim

Impreza poświęcona głównie promowaniu producentów sera 
oraz wytwórców potraw z sera. Na gości czekają tradycyjnie degu-
stacje i konkurs na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego 
producenta sera. Impreza ma na celu integrację społeczeństwa 
oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa kulturowe-
go. W szranki staną wielbiciele sera i jego wytwórcy. Do konkursu 
można zgłosić: potrawę z sera i oczywiście własny autorski ser. Za-
interesowanie konkursami na potrawę z sera jest bardzo duże. Ry-
walizacji wystawców towarzyszyć będą występy lokalnych zespo-
łów folklorystycznych, 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, Dolnośląski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców 
w Wałbrzychu, Urząd Gminy, Karczma Góralska

KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora

tel. 723 970 611

X Festiwal Sera 
w Dziećmorowicach 

DZIEĆMOROWICE
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IV Festiwalu Produktu Lokalnego 
w Krzydlinie Wielkiej
TERMIN
20 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Plac rekreacyjny „Oaza”, Krzydlina Wielka; gmina Wołów 

Otwarta impreza plenerowa, której głównym celem jest populary-
zacja zdrowej lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji, a także 
kultury ludowej. Oprócz samej prezentacji wyrobów, odbędzie się 
konkurs na oryginalny produkt w III kategoriach: I kategoria – Wy-
rób Rękodzielniczy; II kategoria – Miody i Przetwory; III katego-
ria – Produkty Spożywcze. Oprócz konkursu, który jest głównym 
punktem Festiwalu, zaprezentowany będzie bogaty program arty-
styczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla dzieci. Każ-
dy z uczestników będzie mógł spróbować lokalnych przysmaków. 
A na zakończenie dnia zabawa taneczna.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA”

KONTAKT
Wioletta Krakowska   
tel. 608 036 271
email: wiolakrak@wp.pl

KRZYDLINA WIELKA
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TERMIN
20 sierpnia (sobota) 

MIEJSCE 
Zalew w Radkowie, 57-420 Radków

Nad malowniczym  Zalewem Radkowskim można spotkać tysiące 
fanów kultury, muzyki i dobrego jedzenia. Szpaler drewnianych 
domków ekspozycyjnych oferuje międzynarodowe bogactwo 
smaków począwszy od pieczonych w tradycyjnym piecu podpło-
myków, a skończywszy na degustacji napojów rozmaitych bro-
warów. To nie tylko atrakcje dla podniebienia, to również miejsce 
promocji międzynarodowego rzemiosła i rękodzielnictwa. Całość 
połączona z kabaretonem, pokazami teatru ognia i fajerwerkami. 
Imprezę rozpoczyna przedpołudniowy turniej rycerski. Co roku 
nad Radkowski Zalew przybywa tysiące gości z kraju i zagranicy. 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

www.gorystolowe.info

KONTAKT
Marek Kusiakiewicz

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie
tel. 74 871 21 54

e-mail: promocja@gorystolowe.info

Jarmark 
Stołowogórski 

RADKÓW
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XVI konkurs wojewódzki 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów” 
TERMIN
20 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu

Celem konkursu jest poznanie i udokumentowanie dolnośląskich 
regionalnych produktów żywnościowych oraz regionalnych dań 
i potraw, osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od lat wytwarza-
nych tymi samymi metodami. Ideą konkursu jest zachęcanie miesz-
kańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnych 
źródeł dochodu. W ramach konkursu komisja konkursowa oceni 
najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepsze danie 
i potrawę regionalną. Dodatkowo zostanie nominowany laureat 
do ogólnopolskiej nagrody „Perła 2016”, która zostanie wręczona 
podczas Wielkiego Finału Konkursu w czasie trwania Międzynaro-
dowych Targów Spożywczych Polagra Food w Poznaniu. 

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
www.umwd.pl 
www.dodr.pl 

KONTAKT
Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu
tel. 71 339 80 21 wew. 152
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

WROCŁAW
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TERMIN
20-21 sierpnia (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Rynek w Chełmsku Śląskim; gmina Lubawka

Jarmark Tkaczy Śląskich, to impreza, która promuje największe bo-
gactwo Chełmska Śląskiego, jakim jest jego historia i ekologiczne 
tradycje związane z produkcją płótna lnianego, odzieży, wyrobów 
lnianych. Jarmark, to promocja rękodzielnictwa z terenu całej Pol-
ski. W trakcie imprezy swoje wyroby prezentować będą gospodar-
stwa ekologiczne, rękodzielnicy i pszczelarze z całego Dolnego 
Śląska i Czech. W czasie dwóch dni przeprowadzone będą liczne 
konkursy: na najładniejsze stoisko ekologiczne, na najlepszy pro-
dukt ekologiczny, na najciekawsze rękodzieło ludowe, konkurs go-
łębi pocztowych, dojenia kozy, wicia wianków, poetycki, prezen-
tacja wsi, kulinarny, na pamiątkę z regionu, konkursy plastyczne 
dla dzieci itp. Przez cały czas trwania jarmarku odbywać się będą 
warsztaty tkackie, ceramiczne i wikliniarskie. Tym wszystkim atrak-
cjom, serwowanym gościom Jarmarku, towarzyszyć będą występy 
zespołów  ludowych.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”

KONTAKT
Teresa Sobala – 

Prezes Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”

tel. 609 169 191, e-mail: teresasobala@tlen.pl

X Jarmark Tkaczy Śląskich 
z lnem w Europie

CHEŁMSKO ŚLĄSKIE
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III Piknik „Ogrodowe Smaki” 
w Arboretum w Wojsławicach
TERMIN
21 sierpnia (niedziela) 

MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy, filia Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Arboretum w Wojsławicach to miejsce, które kipi nie tylko bujną, 
egzotyczną roślinnością, ale promuje też zdrowy styl życia i od-
żywiania się. Gospodarze pikniku zapraszają na wykłady, pokazy 
oraz degustacje potraw przygotowanych z roślin dziko rosnących. 
Tego dnia odbędzie się również kiermasz roślin jadalnych i zdrowej 
żywności, a pasjonaci roślin na spacerze szlakiem roślin jadalnych 
poznają mało znane gatunki i odkryją na nowo, zapomniane ro-
śliny użytkowe. Szczegółowy program znajdą Państwo na stronie 
www.arboretumwojslawice.pl oraz na fb.

ORGANIZATOR
Arboretum w Wojsławicach, firma „Ogrodowe Smaki” 
i „Ziołowy Zakątek” z Korycin

KONTAKT
Tomasz Dymny
tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl

WOJSŁAWICE 
k. NIEMCZY
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TERMIN
26-28 sierpnia (piątek- niedziela)

MIEJSCE 
Jawor (rynek)

Święto Chleba i Piernika wabi zapachem świeżego chleba, lukro-
wanych pierników, dobrą muzyką i chęcią przeżycia fajnej przygo-
dy. Jeśli chcesz pożegnać wakacje smacznie, aromatycznie i cieka-
wie zapraszamy do Jawora. Dziesiątki gatunków pieczywa z wielu 
krajów Europy, okazałe rzeźby cukiernicze i mistrzowie tego słod-
kiego fachu, którzy po raz drugi podejmą wyzwanie na wypiek naj-
dłuższego piernika w Polsce. Przypomnijmy, ten z 2015 r. mierzył 
40 m i 20 cm. Czy uda się pobić ten rekord? Musisz to zobaczyć!

ORGANIZATOR
Gmina Jawor

www.jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury

www.jok.jawor.pl

KONTAKT
Gmina Jawor

Leszek Światkowski - 
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej 

tel. 76 870 46 50 wew. 194, e-mail: promocja@jawor.pl
Jaworski Ośrodek Kultury

Maja Szatkowska - Manager ds. artystycznych
tel. 76 870 28 78, e-mail: poczta@jok.jawor.pl

Święto Chleba i Piernika 
w Jaworze

JAWOR
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Święto Mleka 
w Kamiennej Górze
TERMIN
27 sierpnia (sobota) godz.14:00

MIEJSCE 
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego – Zalew w Kamiennej Górze

Zdrowe i smaczne produkty z mleka, sudecka wieś wczoraj i dziś, 
a przede wszystkim doskonała zabawa dla wszystkich pokoleń to 
atrakcje, które zaoferuje kamiennogórskie Święto Mleka. Uczest-
nicy będą mieli możliwość poznania Kamiennogórskiej Drogi 
Mlecznej. Każdy smakosz serów i innych produktów mlecznych nie 
będzie zawiedziony odwiedzając Planetę Smaku. Jak przygotować 
wyjątkową potrawę przy wykorzystaniu produktów mlecznych 
pokaże znany i lubiany telewizyjny kucharz. Planeta Techniki i Tra-
dycji prezentować będzie stary sprzęt do wytwarzania produktów 
mlecznych. Z myślą o najmłodszych przygotowana zostanie Plane-
ta Dziecka z licznymi grami i zabawami. 

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
www.kamienna-gora.pl

KONTAKT
Paweł Truszczyński
tel. 75 645 01 26
e-mail: pawel.truszczynski@kamienna-gora.pl
e-mail: poczta@jok.jawor.pl

KAMIENNA GÓRA
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TERMIN
27 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach, ul. Traugutta 12; powiat wałbrzyski

Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspieranie regional-
nych tradycji folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko 
integracja środowiska lokalnego. Nieodłącznym elementem Bie-
siady jest konkurs kulinarny o „Statuetkę Mistrza Potrawy Ziem-
niaczanej”, do którego zgłaszać się mogą wielbiciele dań ziemnia-
czanych z terenu Dolnego Śląska. Konkurs rozgrywa się w dwóch 
kategoriach kulinarnych: „potrawa na zimno” i „potrawa na ciepło”. 
Oceniane są walory smakowe, estetyczne, oraz sposób podania 
ziemniaczanych dań. W celu rozstrzygnięcia konkursu organizator 
powołuje jury, w którego skład wchodzą lokalni restauratorzy, sze-
fowie kuchni oraz dolnośląscy samorządowcy. 

ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury 

w Boguszowie-Gorcach
www.mbp-ck.pl

  
KONTAKT

Elżbieta Gajewska
tel. 515 248 957, e-mail: e.gajewska@mbp-ck.pl

Biesiada Ziemniaczana 
pod Mniszkiem 
w Boguszowie-Gorcach

BOGUSZÓW-GORCE
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Święto Jarzębiny 
w Golędzinowie
TERMIN
27 sierpnia (sobota)

MIEJSCE 
Park w Golędzinowie; gmina Oborniki Śląskie

Golędzinów to wieś z pomysłem na siebie – tematem przewodnim 
jest jarzębina. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na naj-
lepsze danie, potrawę z jarzębiny oraz najładniejszy jarzębinowy 
wianek. Organizatorzy serdecznie zapraszają do odwiedzania ma-
gicznego miejsca, jakim jest Golędzinów, bo jest tam dużo pozy-
tywnej energii, no i są jarzębiny, które pod koniec sierpnia pięknie 
się czerwienią.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Golędzinów

KONTAKT
Janusz Jaworski
tel. 697 073 845

GOLĘDZINÓW
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TERMIN
27-28 sierpnia (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Dzierżoniowski rynek

Miodobranie to doskonała okazja do obejrzenia i posłuchania fol-
kowych zespołów z całego świata, a przede wszystkim do zaopa-
trzenia się w miody wszelkiego rodzaju, także pitne lub z różnymi 
dodatkami, kupna kosmetyków i wypieków na bazie miodu, sprzę-
tu pszczelarskiego, biżuterii, ceramiki, wikliny i innego rzemiosła 
artystycznego.

ORGANIZATOR
Urząd Miasta w Dzierżoniowie www.dzierzoniow.pl

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury www.dok.pl

KONTAKT
Urząd Miasta w Dzierżoniowie 

tel. 74 645 03 81
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
tel. 74 646 46 60

e-mail: dok@dok.pl

Jarmark Pszczelarski 
i Miodobranie w Dzierżoniowie

DZIERŻONIÓW



sierpień

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska |81

Święto Pierogów 
w Paszowicach
TERMIN
28 sierpnia (niedziela)

MIEJSCE 
Paszowice; powiat jaworski

O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni moż-
na się przekonać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów, 
na którym ta potrawa jest główną atrakcją. W programie kulinar-
nego święta jest konkurs na Najsmaczniejsze Pierogi w Krainie 
Wygasłych Wulkanów, Turniej w Lepieniu Pierogów na czas oraz  
inne konkurencje związane z tym niepokaźnym daniem. Główną 
jednak atrakcją jest degustacja kilkudziesięciu odmian pierogów, 
przygotowanych przez gospodynie z terenu Partnerstwa Kaczaw-
skiego.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach
www.gok.paszowice.pl

KONTAKT
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

PASZOWICE
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TERMIN
28 sierpnia (niedziela) 

MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

Rodzinny festyn w letniej scenerii Ogrodu Botanicznego wiąże się 
z tradycjami młynarskimi Wrocławia i powojenną działalnością hr. 
Wojciecha Dzieduszyckiego, który obok młynów zbożowych za-
łożył Technikum Młynarskie. W programie imprezy jest kiermasz 
wszelkiego rodzaju wypieków z wrocławskich piekarni i cukierni – 
od chleba w wielu gatunkach, po słodkie ciasta i ciasteczka, sprze-
daż wyrobów rękodzielniczych oraz miodów i wyrobów własnych 
gospodarstw rolnych. Organizatorzy dbają też o dzieci, dla których 
urządzane są zabawy i konkursy. Imprezę umila zespół muzyczny. 
Przy okazji można też oczywiście zwiedzić teren otwarty i szklarnie 
Ogrodu Botanicznego.

ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego www.ogrodbota-

niczny.wroclaw.pl
Hotel Tumski i Barka Tumska Sp. z o.o. www.hotel-tumski.com.pl/

barka/barka-tumska

KONTAKT
Dorota Kehl

tel. 71 322 59 57 w. 28, tel. 668 008 271
e-mail: dorota.kehl@uni.wroc.pl

Mikołaj Kwiatkowski
Hotel Tumski Sp. z o.o.

Kierownik Działu Obsługi Klienta
tel. 600 393 260

e-mail: MikolajKwiatkowski@hotel-tumski.pl

Wrocławskie 
Święto Mąki 

WROCŁAW
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„Dni Karpia we Wrocławiu” 
– inauguracja Dni Karpia 
w Dolinie Baryczy 
TERMIN
28 sierpnia (niedziela)

MIEJSCE 
Teren Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
ul. Zwycięska 8, obok Toru Wyścigów Konnych

Dni Karpia to cykl imprez promujących walory przyrodnicze, kultu-
rowe, turystyczne i kulinarne Doliny Baryczy, odbywających się we 
wrześniu i październiku w różnych miejscach regionu. „Dni Karpia 
we Wrocławiu” to wydarzenie inaugurujące Dni Karpia w Dolinie 
Baryczy – ma stanowić zaproszenie i zachętę do wizyty w Dolinie 
Baryczy w trakcie obchodów Dni Karpia. Goście, którzy odwiedzą 
w tym dniu wrocławskie Partynice, otrzymają Dolinę Baryczy w pi-
gułce – o strawę dla ciała zadbają potrawy z karpia milickiego oraz 
innych ryb słodkowodnych w towarzystwie renomowanych pro-
duktów lokalnych.

ORGANIZATOR
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, 
Stawy Milickie sp. z o.o., Partnerstwo dla Doliny Baryczy
www.dodr.pl
www.stawymilickie.pl

KONTAKT
Partnerstwo dla Doliny Baryczy
tel. 71 383 04 32
e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
Urszula Bartoszewicz – DODR we Wrocławiu
tel. 71 339 80 21 wew. 151
e-mail: urszula.bartoszewicz@dodr.pl

WROCŁAW
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TERMIN
Koniec sierpnia

MIEJSCE 
Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim; gmina Lubań

Podczas imprezy przeprowadzony zostaje konkurs w dwóch ka-
tegoriach: I – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmaczniejszy 
placek na słono; II – konkurs na najbardziej oryginalny i najsmacz-
niejszy placek na słodko. Jednocześnie w czasie imprezy odbędą się 
pokazy wypieków placków oraz ich degustacja. Celem „Dnia Plac-
ka” jest zebranie różnych przepisów na placki, które zostaną opubli-
kowane w przyszłości jako zapis tradycji kulinarnej. W ramach im-
prezy odbędzie się V Jarmark Henrykowski. Uczestnicy będą mogli 
podziwiać i zakupić niepowtarzalne wyroby rękodzielnicze, biżute-
rię ręcznie robioną, wyroby haftowane oraz robótki ręczne z wełny 
i wiele innych wyjątkowych produktów regionalnych.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego

www.henrykowlubanski.pl/o-wsi.html

KONTAKT
Teresa Trefler

tel. 510 754 675
e-mail: teresatrefler@o2.pl

Dzień placka 
w Henrykowie Lubańskim

LUBAŃ
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Spotkanie Integracyjne Zespołów 
Folklorystycznych 
w Małym Trójkącie
TERMIN
Sierpień

MIEJSCE 
Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku w Bogatyni 
(dawny Dom Ludowy)

Podczas spotkania swój dorobek artystyczny prezentują zespoły 
śpiewacze z Polski, Czech i Niemiec. Zjazd zespołów ludowych to 
także okazja do zaprezentowania zdolności kulinarnych, które oce-
niane są w konkursie pod nazwą „Smaki Trójstyku”. Przedmiotem 
konkursu są regionalne potrawy o wyjątkowej oryginalności wyni-
kającej ze specyfiki danego regionu. Konkurs przeprowadzany jest 
w czterech kategoriach: dania główne, przekąski, ciasta i napoje.

ORGANIZATOR
Koła Gospodyń Wiejskich w Markocicach

KONTAKT
Teresa Cisek
tel. 692 483 710 
tel. 694 961 698
e-mail: irena.jarockaumig@interia.pl

BOGATYNIA
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TERMIN
Ostatni weekend sierpnia/pierwszy weekend września

MIEJSCE 
Stadion w Czarnym Borze; powiat wałbrzyski

Czarnoborskie Święto Pieroga jest połączone z obchodami Gmin-
nych Dożynek i co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
nie tylko mieszkańców gminy, ale również licznie przybyłych gości 
z całego regionu. Podczas zabawy dożynkowej na wszystkich od-
wiedzających czekają przepyszne pierogi o rozmaitych smakach, 
swojskie potrawy i mnóstwo stoisk uginających się pod ludowymi 
wyrobami: kiełbasami, pasztetami i ciastami. Podczas Święta Piero-
ga wszyscy chętni mogą wziąć udział w konkursie kulinarnym na 
najsmaczniejsze pierogi w trzech kategoriach: kucharze profesjo-
naliści, instytucje i organizacje oraz ekipy amatorskie. W konkursie 
oceniane są walory smakowe pierogów, ale także dekoracja i este-
tyka potrawy oraz jej oryginalność. 

ORGANIZATOR
Gmina Czarny Bór www.czarny-bor.pl

Centrum Kultury w Czarnym Borze www.ck.czarny-bor.pl

KONTAKT
Renata Chruszcz
tel. 748 450 139

e-mail: zastepca.wojta@czarny-bor.pl

Czarnoborskie 
Święto Pieroga

CZARNY BÓR
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Biesiada z Pierogiem 
w Malerzowie
TERMIN
3 września (sobota)

MIEJSCE 
Malerzów; gmina Dobroszyce – plac rekreacyjny z tyłu świetlicy

Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych 
miejscowości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego 
w plenerze, który jest otoczony pięknymi lasami. Głównym boha-
terem imprezy jest pieróg w różnej postaci. W menu malerzow-
skiej kuchni znajdują się również chleb ze smalcem i ogórkiem, 
świeżonka, gołąbki, domowe wypieki oraz zimne napoje. Czas 
umilany jest również poprzez udział w loterii fantowej, jak również 
w zawodach i zabawach skierowanych głownie do dzieci. Punk-
tem kulminacyjnym są wieczorne tańce pod wiatą przy muzyce.

ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Malerzowa www.malerzow.eu

KONTAKT
Artur Rybacki 
tel. 668 208 787
e-mail: kontakt@malerzow.eu

w
rzesień

MALERZÓW
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TERMIN
3-4 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Kompleks DWORZYSKO, 58-310 Szczawno-Zdrój, Aleja Spacerowa 22

Organizatorzy po raz drugi chcą pokazać gościom jak ważną i istot-
ną rolę pełnią koła myśliwskie. Podczas pikniku zaprezentują ich 
dorobek oraz pokażą jak istotną pełnią rolę dla przyrody i zwierząt. 
Odbędą się też konkursy wiedzy o lasach i zwierzynie, prezentacje 
psów ras myśliwskich, ptaków łowczych, koncerty zespołów my-
śliwskich, parada myśliwska ulicami miasta. Kulinarnym aspektem 
pikniku będą konkursy oraz pokaz – sztuka przyrządzania dziczy-
zny. Ponadto odbędzie się parada jeźdźców, prezentacja ras koni, 
skoki przez przeszkody oraz pokazy ujeżdżania i powożenia. 

ORGANIZATOR
Kompleks DWORZYSKO

KONTAKT
Marta Gawrońska

tel. 74 886 99 00
e-mail: dworzysko@dworzysko.pl

II Spotkanie dla miłośników 
łowiectwa i jeździectwa 
Pod Chełmcem

SZCZAWNO-ZDRÓJ
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Placek grzybowy i inne specjały 
w Orzeszkowie
TERMIN
4 września (niedziela)

MIEJSCE 
Orzeszków; gmina Wińsko; powiat wołowski

Placek grzybowy i inne specjały to impreza będąca finałem rocz-
nych warsztatów kulinarnych.  Dla uczestników zorganizowano 
konkurs na danie grzybowe, orzechowe i inne lokalne specjały, 
związane z lasem. Odbywa się degustacja, sprzedaż oraz wystawa.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Orzeszków 

KONTAKT
Julia Ulmaniec     
tel. 666 025 510

ORZESZKÓW
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TERMIN
4 września (niedziela)

MIEJSCE 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, 
ul. Zwycięska 8

Celem imprezy jest upowszechnianie wiedzy na temat mio-
dów i produktów pszczelich  oraz ich właściwości odżywczych 
i zdrowotnych szeroko wykorzystywanych w leczeniu i pro-
filaktyce. Podczas imprezy odbywa się prezentacja, degusta-
cja najlepszych dolnośląskich miodów w tym miodu wrzoso-
wego z Borów Dolnośląskich zarejestrowanego w 2008 roku 
w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Im-
prezie towarzyszą prelekcje, konkursy i pokazy wirowania miodu, 
zbijania ramek oraz wystawa starych uli. 

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

Dolnośląskie Związki Pszczelarskie, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 

www.umwd.pl
www.dodr.pl

KONTAKT
Małgorzata Stempniak

DODR we Wrocławiu 
tel. 71 339 81 85 

e-mail: malgorzata.stempniak@dodr.pl

Dolnośląski 
Dzień Pszczelarza

WROCŁAW
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X Targi „Zdrowie ma smak” 
w Świdnicy
TERMIN
8-10 września (czwartek-sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Świdnicy

Podczas trzech dni jubileuszowych X Targów „Zdrowie ma smak” 
zaplanowano degustację, warsztaty żywieniowe, sprzedaż produk-
tów lokalnych i regionalnych z terenu Dolnego Śląska oraz z za-
przyjaźnionych powiatów: łowickiego, tatrzańskiego i kartuskiego 
oraz wystawców z Czech. Wystawcy wezmą udział w konkursie na 
najlepszy produkt regionalny. Imprezie towarzyszyć będą poka-
zy, warsztaty kulinarne, gry, zabawy, konkursy sportowe, atrakcje 
kulturalne i bezpłatne badania profilaktyczne dla odwiedzających 
m.in. oznaczenie poziomu glukozy, cholesterolu we krwi, ciśnienia 
tętniczego krwi, badanie słuchu, wzroku, w kierunku wykrywania 
osteoporozy. Każda osoba może również skorzystać z bezpłatnych 
porad i konsultacji lekarskich oraz innych specjalistów.

ORGANIZATOR
Powiat Świdnicki
www.powiat.swidnica.pl

KONTAKT
tel. 74 850 04 39
e-mail: be@powiat.swidnicki.plg

ŚWIDNICA
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TERMIN
9-11 września (piątek-niedziela)

MIEJSCE 
Stacja „Milicz-Zamek”, ul. Trzebnicka, Milicz

Jest to trzydniowa impreza wpisana w dwumiesięczny cykl imprez 
„Dni Karpia w Dolinie Baryczy”. Wydarzenie urozmaicają pokazy 
kulinarne, przygotowane na bazie ryb słodkowodnych oraz kon-
certy gwiazd. Podczas imprezy nie zabraknie lokalnych restaura-
torów ze swoimi popisowymi daniami rybnymi oraz producenci 
i usługodawcy z Doliny Baryczy. Oprócz znanego w całej Polsce 
karpia milickiego, przygotowanego na wiele  sposobów oraz zupy 
rybnej, można spróbować i nabyć także owoce oraz przetwory od 
lokalnych sadowników. 

ORGANIZATOR
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla 

Doliny Baryczy”
www.dnikarpia.barycz.pl

KONTAKT
Starostwo Powiatowe w Miliczu, Beata Łabaczuk

tel. 506 261 531
e-mail: beata.labaczuk@milicz-powiat.pl

Święto 
Karpia Milickiego

MILICZ
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Gęsina nie tylko na św. Marcina 
w Kudowie Zdroju
TERMIN
9-11 września (piątek-niedziela) 

MIEJSCE 
Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju

Po raz kolejny wspólnie z gminą przygotuje imprezę mającą na 
celu propagowanie staropolskiej tradycji pieczenia i spożywania 
gęsi. Na terenie Parku Zdrojowego zostaną ustawione stoiska 
gastronomiczne, przy których słynni szefowie kuchni z całej Pol-
ski oraz Koła Gospodyń Wiejskich na oczach widzów będą przy-
gotowywali potrawy z gęsiny, oceniane przez profesjonalne jury. 
Potrawy będą degustowane również przez uczestników wydarze-
nia. Dodatkową atrakcją będą stoiska z rękodziełem artystycznym, 
a sama impreza zostanie wzbogacona o koncerty muzyczne oraz 
o krótką prelekcję na temat walorów zdrowotnych spożywania gę-
siny pochodzącej z polskich zagród.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Turystyki i Biznesu, Gmina Kudowa Zdrój 

KONTAKT
Urząd Miasta w Kudowie Zdroju
tel. 74 862 17 01

KUDOWA-ZDRÓJ
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TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
„Leopoldówka”, ul. Wierzbowa 4, Świeradów-Zdrój

„Czerniawa, jaka strawa?” to oferta spędzenia czasu wolnego dla 
miłośników degustacji niezwykłych, nowatorskich i niecodzien-
nych potraw, które przygotowywane są przez amatorów sztuki 
kulinarnej oraz mistrzów kuchni szefujących w świeradowskich 
i czerniawskich restauracjach. Nie brakuje potraw, przygotowy-
wanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Charakterystyczną 
cechą imprezy są popisy kulinarne, oceniane przez jury. Podczas 
imprezy będzie można zdobyć przepisy na ulubione potrawy, oraz 
zakupić produkty, takie jak: ser, miód, śmietanę, jajka, masło itp. 
Kulinarne spotkania zakończą się zabawą na festynie i wspólnej 
biesiadzie.       
fot. Tomasz Chmielowiec

ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Świeradów

-Czerniawa”

KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji

tel. 75 781 63 79

Czerniawa, 
jaka strawa?

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Festiwal Przetwórstwa Domowego 
w Walimiu
TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Zajazd Hubert w Walimiu

Wydarzenie kulinarne organizowane jest w odpowiedzi na spusto-
szenie, jakie czyni postęp techniczny i zabieganie w życiu codzien-
nym w domowej kuchni. W zapomnienie odchodzą przepisy na-
szych dziadków, a przygotowanie, czy  też przechowanie żywności 
bez elektryczności wydaje się niemożliwe. Festiwal ten ma na celu 
popularyzację i promocję domowego, naturalnego przetwórstwa 
oraz tradycji wytwarzania regionalnych przysmaków według za-
chowanych receptur przez kilka pokoleń.

ORGANIZATOR
Zajazd Hubert

KONTAKT
Malwina Myślińska – właściciel
tel. 74 8457 245

WALIM
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TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Księginice, gmina Kobierzyce; powiat wrocławski

Konkurs kulinarny skierowany jest do wszystkich mieszkańców 
gminy wiejskiej Lubin. Uczestnikami mogą być organizacje: Rady 
Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Stowarzyszenia, 
oraz inne grupy aktywne. Kapusta to znany składnik kuchni pol-
skiej, która może królować na stole jako danie główne, dodatek, 
przekąska. Natomiast pierogi to danie, które inspiruje kucharzy 
od lat, mogą być przygotowane tradycyjnie według przepisów 
naszych seniorek, czy też w nowej odsłonie. Imprezie towarzyszy 
prezentacja zespołów artystycznych z Ośrodka kultury, wesołe 
konkursy „pierogowo-kapuściane” oraz inne atrakcje.

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

www.okgminalubin.pl

KONTAKT
Mirosława Kuciejczyk  kier. działu Organizacji Imprez i Promocji 

tel. 76 845 59 86
e-mail: m.kuciejczyk@gokraszowka.eu

Festiwal Kapusty i Pieroga 
w Księginicach

KOBIERZYCE
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Gminne pyrkowanie 
w Międzyborzu
TERMIN
10 września (sobota)

MIEJSCE 
Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej; Gmina Międzybórz; 
powiat oleśnicki

„Gminne pyrkowanie” ma na celu integrację społeczności lokalnej 
i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Bohaterem imprezy jest pyrek (ziem-
niak), którego wykorzystano podczas zabaw i konkursów. Można 
podziwiać pyrki – cudaki i najśmieszniej wystrojone pyrki, a także 
zajadać się parowanymi pyrkami z gziką, pajdą chleba ze smalcem, 
plackami ziemniaczanymi, sałatką ziemniaczaną, a także wypieka-
mi gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym 
jest konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami. 

ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz „Między borami 
jesteśmy partnerami” Rada Sołecka wsi Bukowina Sycowska

KONTAKT
Danuta Piasecka
tel. 62 785 63 73
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

BUKOWINA SYCOWSKA
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TERMIN
10-11 września (sobota-niedziela) 

MIEJSCE 
Węgliniec; powiat zgorzelecki

Imprezą towarzyszącą jest „Prezentacje potraw z runa leśnego 
i dziczyzny amatorów i zawodowców”. Głównym celem mistrzostw 
jest zaprezentowanie bogactwa lasów Węglińca i okolic jako serca 
Borów Dolnośląskich oraz popularyzacja potraw z runa leśnego 
i dziczyzny oraz szeroka ich prezentacja na niwie kulinarnej mapy 
Polski. Zamiarem organizatorów jest, aby przepisy, na podstawie 
których przygotowano potrawy, stały się dziedzictwem kulturo-
wym Dolnego Śląska. Bowiem dania przygotowane są przez grupy 
amatorów – zespoły ludowe kultywujące zwyczaje i tradycje kra-
jów, regionów, osób przybyłych na Ziemie Odzyskane z Podola, 
terenów byłej Jugosławii, Grecji, Mazur, Bieszczad. 

ORGANIZATOR
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu

www.swietogrzybow.pl

KONTAKT
Izabela Uśpieńska -Domagała 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
tel.757 712 510, 662 057 232

e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl

Święto Grzybów 
w Węglińcu WĘGLINIEC
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XII Święto Wina 
w Mieście Skarbów
TERMIN
10-11 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Środa Śląska

Od początku średzkie Święto Wina kojarzy się z drugim weeken-
dem września, a każda nowa edycja to moc nowych atrakcji i nie-
zapomnianych wrażeń. Barwne korowody w epokowych strojach, 
pokazy dawnych rzemiosł i walk rycerskich, prezentacje grup re-
konstrukcji historycznej, muzyka z różnych stron świata, toast i Jar-
mark Średzki - wszystko nawiązujące do średniowiecznych tradycji 
winiarskich tych terenów. W „świętowinny” krajobraz udanie wpi-
sują się także koła gospodyń wiejskich. Gospodynie czerpią z bo-
gatej skarbnicy tradycji małych ojczyzn i doświadczeń rodzinnych, 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Degustacje potraw, 
napojów i wypieków przyciągają niezmiennie tłumy gości.

ORGANIZATOR
Dom Kultury w Środzie Śląskiej  
www.dksrodaslaska.pl

KONTAKT
Grzegorz Ptaszyński – Dyrektor Domu Kultury
tel. 71 317 32 11 lub 530 425 800
e-mail: dk@srodaslaska.pl

ŚRODA ŚLĄSKA
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TERMIN
11 września (niedziela)

MIEJSCE 
Ruda Żmigrodzka, gmina Żmigród

Impreza organizowana jest w cyklu wydarzeń Dni Karpia w Doli-
nie Baryczy przez Gminę Żmigród i Nadleśnictwo Żmigród, we 
współpracy z partnerami, szczególnie lokalnymi. Przygotowana w 
konwencji dużego pikniku rodzinnego, ma pokazywać walory kuli-
narne, przyrodnicze i turystyczne regionu. A głównym bohaterem 
jest oczywiście karp. Co roku przygotowywany jest tematyczny 
blok muzyczny.

ORGANIZATOR
Gmina Żmigród www.zmigrod.com.pl

Nadleśnictwo Żmigród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, 
Partnerstwo dla Doliny Baryczy

KONTAKT
Małgorzata Kosińska, Edyta Grzybkowska 

tel. 71 385 30 57 w. 26
e-mail: promocja@zmigrod.com.pl

Żmigrodzki Festiwal 
Karpia i Lasu

RUDA ŻMIGRODZKA
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Bałkańskie 
Święto Pity
TERMIN
11 września (niedziela)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Lipianach; gmina Bolesławiec

O tym, że pita jest prawdziwym fenomenem wśród smaków bał-
kańskich, które przyjechały wraz z reemigrantami do Powiatu Bo-
lesławieckiego, będzie można się przekonać podczas Bałkańskie-
go Święta Pity. Sekretem jest dokładnie rozwałkowane, cienkie 
ciasto, w które zawija się nadzienie. Gospodynie ze Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych  w Lipianach dbają aby pity nie zabrakło. Króluje 
pita na słodko, na słono i ostro. Wydarzeniu towarzyszą występy, 
liczne konkursy związane z pitą oraz pokaz robienia ciasta na pitę. 
Każdy zainteresowany może poznać tajniki przyrządzania smako-
łyku bałkańskiego. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszyst-
kich amatorów pity oraz tańców bałkańskich przy ognisku.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Lipianach
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
www.gokis.boleslawiec.org

KONTAKT
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Lipian 
tel. 693 998 250
e-mail: alicjajaniec@op.pl

LIPIANY
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TERMIN
połowa września

MIEJSCE 
Nowa Wieś Wielka; gmina Paszowice, powiat jaworski

Organizatorzy podejmuje niełatwe zadanie promocji potraw regio-
nalnych z grzybów, głównie prawdziwków oraz ze śliwki węgierki, 
która jest „przodującym” owocem występującym w naszym sołec-
twie. W tym celu podczas festynu rozgrywane są dwa konkursy 
na najlepszą potrawę z tych składników. Uczestnikom nie brakuje 
pomysłów w tworzeniu potraw. Do tradycji przeszła już „firmowa” 
zupa z kurek i prawdziwków, która jest serwowana uczestnikom 
festynu. Odbywa się konkurs fotograficzny, a dla sportowców or-
ganizowany jest „Prawdziwkowy Bieg Przełajowy”.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej

KONTAKT
Renata Węgiel – Prezes Stowarzyszenia

tel. 504 738 866
e-mail: r-wegiel@o2.pl

Święto prawdziwka 
i śliwki węgierki 
w Nowej Wsi Wielkiej NOWA WIEŚ WIELKA
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Święto grzyba leśnego 
w Międzyborzu
TERMIN
17 września (sobota)

MIEJSCE 
Plac wiejski w Niwkach Książęcych, gmina Międzybórz, 
powiat oleśnicki

Impreza nawiązuje do bogactwa przyrodniczego gminy Mię-
dzybórz. W zeszłorocznym konkursie kulinarnym można było 
podziwiać smaczne i przepięknie przygotowane grzyby w sosie 
do słoika, pierogi z kapustą z grzybami, grzyby jak ryby, grzybki 
w zalewie octowej, pasztet z grzybami, pierogi  z mięsem i grzy-
bami, kulebiaczki grzybowe, kotlet grzybowy bez mięsa.  W cza-
sie trwania imprezy można zajadać się zupą grzybową, bigosem, 
pieczonymi ziemniakami z gziką, chlebem ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem oraz kawą i herbatą ze smacznymi wypiekami, upieczo-
nymi przez gospodynie z Niwek Książęcych. Imprezie towarzyszyła 
wystawa rękodzieła i produktu lokalnego. 

ORGANIZATOR
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz „Między borami 
jesteśmy partnerami”; Nadleśnictwa w Sycowie, Antoninie 
i Przedborowie; Rada Sołecka wsi Niwki książęce.

KONTAKT
Danuta Piasecka
tel. 62 785 63 73
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

NIWKI KSIĄŻĘCE
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TERMIN
17 września (sobota)

MIEJSCE 
Działka Sołecka w Stroniu Śląskim; gmina Stronie Śląskie 
w Masywie Śnieżnika

„Grzybomania” to święto tradycji grzybobrania. Program imprezy 
obejmuje wiele atrakcji i wszystkie dotyczą grzybów! Na uczestni-
ków imprezy czekają liczne konkursy (konkurs znajomości grzy-
bów, konkurs na największą ilość zebranych grzybów), zabawy 
plenerowe i inne atrakcje – jarmark koszy, degustacja dań z grzy-
bami, wspólne tańce i śpiewy. Tegoroczna „Grzybomania” to już 
czwarta edycja grzybowego święta w Masywie Śnieżnika!

ORGANIZATOR
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys, Rada Sołecka 

oraz mieszkańcy Stronie Śląskie Wieś

KONTAKT
Czesław Piechnik

tel. 663 388 392
e-mail: radekmichalak@wp.pl

Grzybomania 
w Stroniu Śląskim

STRONIE ŚLĄSKIE
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Święto miodu i wina 
w Oleśnicy
TERMIN
17–18 wrzesień (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Oleśnica – Rynek 

Święto Miodu i Wina w Oleśnicy to impreza organizowana w ra-
mach obchodów Dni Europy, w której biorą udział wystawcy 
z całego kraju, pszczelarze i producenci win z miast partnerskich 
Oleśnicy tj. Czesi z Chrudimia, Francuzi z Juaney Clau i Niemcy 
z Warendorfu. Odwiedzający mogą zaopatrzyć się w pyłek, propo-
lis, pieżgę, miód, w tym „miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich”, 
a także w wina francuskie. Swoje produkty wystawiają również 
osoby zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania „Dobra Widawa”. Or-
ganizowany jest konkurs dla dzieci i młodzieży o tematyce pszcze-
larskiej oraz praktyczny pokaz wirowania miodu z degustacją.

ORGANIZATOR
Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy 
Urząd Miasta Oleśnicy

KONTAKT
Czesław Trzciański
tel. 505 177 949 

OLEŚNICA
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TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Hala Słoneczna w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8i

III Ząbkowickie Targi Rolno – Spożywcze to szansa promocji zarów-
no dla małych, średnich jak i dużych producentów rolnych, którzy 
dzięki targom nawiążą wzajemne kontakty oraz będą promować 
swoje produkty wśród społeczności lokalnej. Targi rolno - spożyw-
cze dadzą nowy  impuls do rozwoju tego sektora w naszym regio-
nie. Oprócz prezentacji i sprzedaży produktów imprezę wzbogacą 
wydarzenia towarzyszące – występ zespołów artystycznych, kon-
kursy, atrakcje dla dzieci. Udział w targach jest bezpłatny – ser-
decznie zapraszamy wystawców i gości!

ORGANIZATOR
Gmina Ząbkowice Śląskie www.e-zok.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Ząbkowicach Śląskich, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców 

w Ząbkowicach Śląskich

KONTAKT
Justyna Giryn – 

Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji
tel. 74 8-165-322

e-mail: justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

III Ząbkowickie 
Targi Rolno-Spożywcze

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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XVII Międzynarodowe Warsztaty 
Pszczelarskie – Bartnictwo 
w Sudetach Zachodnich 
TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Ul. Plac Piastowski, Jelenia Góra – Cieplice

Pszczelarze z Polski, Czech i Niemiec przyjadą na Plac Piastowski 
w Cieplicach, aby uświadamiać odwiedzających o zdrowotności 
„bursztynowego płynu”. Miłośnicy zdrowego jedzenia powinni 
wiedzieć, że miód powinno się jeść cały rok, gdyż jest źródłem 
bardzo wielu witamin. Podczas imprezy odbędą się: konkurs w for-
mie zabawy z nagrodami rzeczowymi; targi promocyjne sprzętu 
pszczelarskiego i produktów pszczelich; występy zespołów folklo-
rystycznych; degustacja produktów pszczelich; a także pokaz mio-
dobrania.

ORGANIZATOR
Regionalny Związek Pszczelarzy
www.rzpjgora.pl

KONTAKT
Maria Davidson - Kierownik Biura
tel. 75 75 249 21
e-mail: joktan@o2.pl

CIEPLICE
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TERMIN
17-18 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Plac Pielgrzymkowy przy Międzynarodowym Sanktuarium 
św. Jadwigi Śl., Trzebnica

Święto Sadów jest połączeniem dni miasta ze świętem ogrodni-
ków, sadowników i pszczelarzy z terenu gminy oraz regionu. Kon-
certy i występy na scenie, owoce, warzywa, miody, cydr i rękodzieło 
na straganach. Ten wyjątkowy dzień dla Trzebnicy, podczas które-
go można podziwiać liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych 
artystów, kosztować swojskie jadło, a także owoce z trzebnickich 
sadów, charakteryzuje się niesamowitą atmosferą, mocą atrakcji  
i bogatym programem artystycznym. To także okazja do zakupu 
sadzonek krzewów i drzew, owoców, warzyw, miodów oraz lokal-
nych wyrobów.

ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica, Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

www.trzebnica.pl

KONTAKT
Gminne Centrum Kultury i Sportu

tel. 71 312 09 47

XXXVII Trzebnickie 
Święto Sadów TRZEBNICA
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VI Sudecki Festiwal 
Nalewek Walońskich 
TERMIN
24 września (sobota)

MIEJSCE 
Stara Chata Walońska JUNA, ul. Kołłątaja 12 Szklarska Poręba

Sudecki Festiwal Nalewek Walońskich to impreza, która odbywa 
się w Starej Chacie Walońskiej. Jest to konkurs na najlepszą domo-
wą nalewkę. Receptura zależy od osoby zgłaszającej, ale musi to 
być wyrób własny. Komisja składająca się z członków Sudeckiego 
Bractwa Walońskiego dokonuje wyboru najlepszej nalewki we-
dług klasyfikacji: nalewka słodka – miejsca od 1 do 3 i nalewka 
wytrawna – miejsca od 1 do 3. Ocenie komisji podlega kolor, kla-
rowność, zapach i smak napoju. Dodatkową nagrodą jest nagroda 
publiczności. Impreza odbywa się od 2010 roku. 

ORGANIZATOR
Sudeckie Bractwo Walońskie

KONTAKT
Sudeckie Bractwo Walońskie
ul. Kołłątaja 12
tel. 75 717 29 56   

SZKLARSKA PORĘBA
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TERMIN
24 lub 25 września (sobota lub niedziela)

MIEJSCE 
Wierzchowice koło Milicza 

„Święto Sadów” to bogaty program artystyczny połączony z wy-
stawą i sprzedażą owoców, stoiska lokalnych producentów ze zna-
kiem „Dolina Baryczy Poleca”, stoiska z produktami pszczelarskimi, 
ogrodniczymi, wyrobami z wikliny, rękodziełem i cukierniczymi 
oraz stoiska aktywnych sołectw z Doliny Baryczy. Wydarzeniu to-
warzyszą pokazy, prelekcje, konkursy oraz występy zespołów, a na 
dzieci czekają liczne atrakcje.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Krośnice, Związek Sadowników, CETS

KONTAKT
Związek Sadowników, Janusz Dziekan

tel. 508 183 665
e-mail: dziekan@hot.pl

Święto Sadów 
w Wierzchowicach

WIERZCHOWICE
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XVII Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina w Przemkowie
TERMIN
24-25 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Park Miejski w Przemkowie

Dolnośląskie Święto Miodu i Wina to przede wszystkim raj dla 
wielbicieli  miodów i win. Wystawcy na swoich kiermaszach ofe-
rują wszystkie polskie gatunki miodów, miody pitne i inne pro-
dukty pszczele, sprzęt pasieczny oraz wina i sadzonki winorośli.  
Na szczególną uwagę zasługuje miód wrzosowy z Borów Dol-
nośląskich w 2008 roku zarejestrowany w Unii Europejskiej jako 
„Chronione Oznaczenie Geograficzne”. Polecane przez mieszkań-
ców są „miodowe pierniczki z Przemkowa”, wpisane w 2011 r. na 
Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas obchodów Święta Miodu 
przeprowadzany jest konkurs na najlepsze miody odmianowe. 
Atrakcją Święta jest „Ogólnopolski Bieg po Miód”, z udziałem osób 
niepełnosprawnych. Każdy z uczestników święta zdobywa czarkę 
z miodem. 

ORGANIZATOR
Gmina Przemków
www.przemkow.pl

KONTAKT
Marta Mendrzycka - Nicewicz 
tel. 76 8 320 488
e-mail: marta@przemkow.pl

PRZEMKÓW
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TERMIN
24-25 września (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach 
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)
Dojazd: http://www.up.wroc.pl/uczelnia/43460/dojazd.html

Celem „Święta Sera i Wina”  jest promocja regionalnych wyrobów 
serowarskich oraz winiarskich, a także edukacja społeczna – wska-
zanie wpływu produktów regionalnych i tradycyjnych na szeroko 
rozumiane aspekty zdrowotne oraz ich znaczenie ekonomiczne 
dla regionu. Spotkanie ma służyć również wymianie doświadczeń 
związanych z produkcją lokalnych wyrobów serowarskich i wi-
niarskich w kontekście wzmacniania marki poszczególnych regio-
nów. W programie przewidziano wykłady, warsztaty dla dorosłych 
i dzieci, pokazy i konkursy, a także kiermasze produktu lokalnego. 
www.up.wroc.pl/seriwino

ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych
Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

KONTAKT
dr Dorota Sikora

Dyrektor Biura Informacji i Promocji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

tel. 71 32 05 030
tel. kom. 725 955 955

www.up.wroc.pl

„Święto Sera i Wina. 
Spotkania Regionów”

WROCŁAW
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Święto ziemniaka 
w Kudowie Zdroju
TERMIN
25 września (niedziela)

MIEJSCE 
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju 
już od ponad 10 lat organizuje imprezę  plenerową  pn. „Święto 
ziemniaka”. Na rozpoczęcie planuje się  wspólne kopanie ziem-
niaków, połączone z ich pieczeniem w ognisku, a następnie z de-
gustacją. Będzie  można skosztować kłodzkiej kartoflanki i sałatki 
kartoflanej według przepisu z lat dwudziestych XX wieku. Zespoły 
ludowe Ziemi Kłodzkiej przygotują także wiele potraw ziemnia-
czanych, których receptury pochodzą z wielu regionów Polski. Na 
scenie wystąpią zespoły folklorystyczne i śpiewacze w repertuarze 
ludowym. Odbędzie się również konkurs  w kopaniu ziemniaków.

ORGANIZATOR
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
www.skansen.kudowa.pl

KONTAKT
Krzysztof Chilarski -  
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego 
w Kudowie Zdroju
tel. 74 866 28 43, 74 866 61 40  
e-mail: skansen@kudowa.pl

KUDOWA-ZDRÓJ
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TERMIN
25 września (niedziela)

MIEJSCE 
Goszcz koło Twardogóry

Festyn Rodzinny Taaaka Ryba to przedsięwzięcie organizowane 
w gminie Twardogóra w ramach obchodów Dni Karpia w Dolinie 
Baryczy. W programie oprócz zawodów wędkarskich, koncertów 
i bloku sportowo-rekreacyjnego dla dzieci znajdziemy również 
kiermasz lokalnych produktów żywnościowych. Oprócz znanego 
w całej Polsce karpia milickiego, przygotowanego na wiele spo-
sobów oraz zupy rybnej, spróbować i nabyć można także owoce 
oraz ich przetwory od lokalnych sadowników. Dużą popularnością 
cieszą się także stoiska z wyrobami, produkowanymi w naturalny 
sposób. Szeroki wybór chlebów, słodkich wypieków czy miodów to 
tylko część lokalnych specjałów dostępnych podczas Taaakiej Ryby. 

ORGANIZATOR
Gmina Twardogóra www.twardogora.pl

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze www.gosir.
twardogora.pl

KONTAKT
Katarzyna Sobczyk-Pienio,

 insp. ds. promocji i rozwoju Gminy
tel. 71 399 22 34

e-mail: promocja@twardogora.pl 
Robert Orlikowski 

tel. 71 315 99 10, 692 642 450
e-mail: ro.orlikowski@interia.pl

Festyn Rodzinny 
Taaaka Ryba GOSZCZ
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Muszla Koncertowa w Dobroszycach przy ul. Parkowej

Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Do-
broszyce. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą 
degustować pieczone ziemniaki prosto z ogniska, jak również gro-
chówkę z ziemniakami. Biesiadę uświetniają zespół folklorystycz-
ny pochodzący z terenu Gminy. Jest to okazja do relaksu, integracji 
i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. Nieocenioną rolę od-
grywają miejscowe „przedszkolaki”, które uświetnią imprezę swo-
im występem. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie ”Dobroszyce – Lepsze życie”

KONTAKT
Danuta Głowacka 
tel. 71 314 12 73

DOBROSZYCE

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Dobroszycach
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TERMIN
Wrzesień 

MIEJSCE 
Jelenia Góra, Plac Ratuszowy

Podczas Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod 
Śnieżką” zaprezentują swoje wyroby wystawcy z Polski i z Republi-
ki Czeskiej. W trakcie wystawy nie tylko będzie można zobaczyć, 
ale również zakupić tradycyjne i unikatowe wyroby rękodzieła ar-
tystycznego, wyroby ceramiczne, produkty pszczelarskie, ręcznie 
robioną biżuterię, odzież lnianą oraz rośliny ozdobne. Wystawa 
łączy smak i tradycję, dlatego każdy kto ją odwiedzi, będzie mógł 
skosztować kuchni regionalnej oraz tradycyjnie i ekologicznie 
wytwarzanych produktów. Podczas wystawy wyłonieni zostaną 
laureaci konkursu w dwóch kategoriach, tj. „Najciekawszy Produkt  
Karkonoski” oraz „Karkonoski Produkt Spożywczy”. Tradycyjnie na-
grodą będzie statuetka „Jelonka Karkonoskiego”. 

ORGANIZATOR
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

www.karr.pl

KONTAKT
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

tel. 75 75 27 500
e-mail: biuro@karr.pl

Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”

JELENIA GÓRA
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„Leśne smaki” 
w Gminie Kotla
TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Polana w Grochowicach, Gmina Kotla

We wrześniu na polanie w Grochowicach w Gminie Kotla podczas 
„Hubertusa” mają miejsce prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. Pre-
zentacja na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych produk-
tów regionalnych, powstałych na bazie płodów leśnych i dzikiej 
zwierzyny. Prezentacje cieszą się dużym zainteresowaniem, szcze-
gólnie przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Kategorie prezen-
tacji to: potrawy na bazie runa leśnego, przetwory domowe z runa 
leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, napoje regionalne (bezal-
koholowe i alkoholowe, ziołowe, miodowe, jagodowe itp.), inne 
produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa leśnego.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Grochowice Zdrój 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli www.gokiskotla.pl

KONTAKT
Barbara Kobiela Prezes Stowarzyszenia Grochowice-Zdrój
tel. 603 080 265
e-mail: grochowicezdroj@gmail.com
Iwona Adamczak 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Kotli 
tel. 76 8318 388, e-mail: dyrektor@gokiswkotli.pl

GROCHOWICE
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Prochowice

Ideą Święta jest przygotowanie potraw z ziemniaka. W imprezie 
aktywnie uczestniczy Ochotnicza Straż Pożarna, która przygoto-
wuje potrawy z kuchni polowej oraz zabezpiecza festyn. Impreza 
jest adresowana do wszystkich mieszkańców Prochowic oraz gości 
spoza terenu miasta i gminy.

ORGANIZATOR
Burmistrz Prochowic, mieszkańcy osiedla oraz Prochowicki Ośro-

dek Kultury i Sportu

KONTAKT
Joanna Palińska
tel.76 85 85 309

„Święto Ziemniaka” 
w Prochowicach PROCHOWICE
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Jarmark Dary Natury 
w Głogowie
TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Targ na Starym Mieście w Głogowie

Jarmark „Dary Natury” - Podczas jarmarku swoje produkty prezen-
tują wytwórcy różnego rodzaju towarów naturalnego pochodze-
nia i głogowscy działkowcy. Nie brakuje na nim miodów, przypraw, 
win, ozdób, roślin, wędlin, pieczywa czy innych towarów. Podczas 
jarmarku przeprowadzany jest coroczny konkurs na najlepszą dy-
nię.

ORGANIZATOR
Miasto Głogów www.glogow.pl

KONTAKT
Adam Borysiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji
tel. 76 7265 580

GŁOGÓW
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TERMIN
Wrzesień

MIEJSCE 
Milików; gmina Nowogrodziec

Impreza ma na celu popularyzację i utrwalanie tradycji wypieku 
chleba, zgodnej z przekazem przodków oraz pielęgnowanie tożsa-
mości kulturowej mieszkańców wsi. „Święto Chleba” ma charakter 
konkursu, w którym zespoły folklorystyczne i uczestnicy indywi-
dualni prezentują wypieki chlebowe, których receptura i forma są 
zgodne z przekazem tradycji. Wypieki oceniane są przez specjali-
stów – etnologów. Głównym zadaniem Święta Chleba jest przybli-
żenie starodawnych zwyczajów i obrzędów związanych z tradycją 
domowego wypieku chleba. Na stołach można znaleźć wypieki 
i potrawy charakterystyczne dla różnych grup etnicznych tworzą-
cych społeczność polską – reemigrantów z Jugosławii i przesie-
dleńców zza Buga. 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

www.gckis.nowogrodziec.pl

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177

Święto Chleba 
w Milikowie MILIKÓW
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Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Głębowicach
TERMIN
Wrzesień/październik

MIEJSCE 
Głębowice, Gmina Wińsko, powiat wołowski

Święto Pieczonego Ziemniaka to międzypokoleniowa impreza 
w przesympatycznej i rodzinnej atmosferze, promująca różnego 
rodzaju konkursy oraz przyrządzone potrawy przy wykorzystaniu 
lokalnego produktu, jakim jest ziemniak. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Głębowiczanie

KONTAKT
Janina Adamus    
tel. 609 932 472

GŁĘBOWICE
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TERMIN
2 października (niedziela) 

MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach koło Niemczy

W pierwszą niedzielę października Arboretum w Wojsławicach 
koło Niemczy kończy sezon ogrodniczy szóstą już edycją Śląskie-
go Festiwalu Kapusty − imprezy promującej walory smakowe 
i zdrowotne kapusty. Zgłoszeni wcześniej uczestnicy biorą udział 
w zawodach tradycyjnego szatkowania i kiszenia kapusty. Odby-
wa się także konkurs „Kapuściane szaleństwa” na najsmaczniejsze 
dania z kapusty, a goście mogą spróbować regionalnych potraw 
na kapuścianym pikniku. Imprezę uatrakcyjniają występy zespo-
łów w ramach Konkursu Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w ka-
puście” i zabawa ludowa. Szczegółowy program Festiwalu znajdą 
Państwo na stronie www.arboretumwojslawice.pl oraz na fb. 

ORGANIZATOR
Arboretum w Wojsławicach filia Ogrodu Botanicznego we Wrocła-

wiu, Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzier-
żoniowie, Niemczański Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Wsi Podlesie i Ruszkowice

KONTAKT
Andrzej Kukuła 

tel. 602 340 988, e-mail: nok@nok.niemcza.pl
prof. Tomasz Nowak

tel. 604 780 328, e-mail: tomasz.nowak@uwr.edu.pl 
Zgłoszenia na Przegląd Piosenki Biesiadnej: 

e-mail ek@pow.dzierzoniow.pl 

VI Śląski Festiwal Kapusty 
i IV Konkurs Piosenki Biesiadnej 

WOJSŁAWICE 
k. NIEMCZY
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Smak zapomnianych jabłek 
we Wrocławskim Ogrodzie 
Botanicznym
TERMIN
2 października (niedziela) 

MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

W tym roku wrocławski Ogród Botaniczny wspólnie z Arboretum 
w Bolestraszycach po raz pierwszy organizują jesienną imprezę 
promującą stare odmiany jabłek, które po latach zapomnienia 
cieszą się coraz większą popularnością. Głównym punktem pro-
gramu będzie wystawa kilkudziesięciu różnych odmian jabłek po-
łączona z ich degustacją. Planowana jest także sprzedaż drzewek 
i krzewów owocowych ze szczególnym uwzględnieniem odmian 
historycznych (zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt 
– prawdopodobnie możliwe będzie zamówienie wielu odmian 
wymienionych na stronie www.bolestraszyce.com/stare-odmiany
-jaboni) oraz kiermasz nietypowych przetworów z jabłek. 

ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Arboretum i Zakład Fizjografii 
w Bolestraszycach k. Przemyśla

KONTAKT
Ryszard Kamiński
tel.: 71 322 59 57 w. 35
e-mail: ryszard.kaminski@uni.wroc.pl

październik

WROCŁAW
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TERMIN
8 października (sobota)

MIEJSCE 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”; 
Ostaszów 2, 59-170 Przemków

Impreza cykliczna, której celem jest popularyzacja potraw z ryb 
słodkowodnych, prezentacja lokalnego rękodzieła oraz eduka-
cja przyrodnicza. W czasie imprezy organizowana jest wycieczka 
z przewodnikiem do rezerwatu przyrody „Stawy Przemkowskie”, 
gdzie zainteresowani dowiadują się jak hoduje się karpie, poznają 
ciekawe przyrodniczo zakątki oraz obserwują zachowania ptaków 
i innych zwierząt napotkanych na drodze. Podczas święta można 
degustować potrawy z ryb, przyrządzane według tradycyjnych 
receptur. Każdy uczestnik imprezy ma szansę delektować się kar-
piem, przyrządzanym na różne sposoby. Corocznie dla dzieci i mło-
dzieży organizowane są konkursy wędkarskie i przyrodnicze.

ORGANIZATOR
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka

KONTAKT
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”

tel. 501 174 946
amazonka637@wp.pl

Święto 
Wesołego Karpia

OSTASZÓW
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XIII Dolnośląski Festiwal Dyni 
we wrocławskim Ogrodzie 
Botanicznym
TERMIN
9 października (niedziela) 

MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

Wrocławianie nie wyobrażają już sobie października bez Festiwa-
lu Dyni, który za każdym razem przyciąga ok. 10 tys. gości. Już od 
6 października na terenie Ogrodu Botanicznego można będzie po-
dziwiać wykonane przez pracowników i młodzież dekoracje z dyń. 
Spośród wielu punktów programu najważniejsze są trzy konkursy 
z nagrodami: na największą dynię (aktualny rekord to 640,5 kg!), 
najbardziej osobliwe owoce roślin dyniowatych oraz najsmacz-
niejszą potrawę z dyni. Na kiermaszu można będzie kupić świeże 
dynie oraz przetwory z dyni i innych warzyw oraz owoców, miody, 
oleje roślinne, przyprawy, nasiona, wyroby rękodzielnicze. Festiwal 
urozmaicą występy zespołu muzycznego. 

ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

KONTAKT
Paweł Fedorów
tel. 71 322 59 57 w. 15
tel. 668 008 271
e-mail: pawel.fedorow@uwr.edu.pl

październik

WROCŁAW
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TERMIN
11 października (wtorek)

MIEJSCE 
Park Miejski w Bielawie; powiat dzierżoniowski

Święto Piernika w Bielawie to Festyn dla seniorów o charakterze 
pikniku. Gospodarzem jest działający przy MOKiS-ie zespół „Czer-
wona Jarzębina”, który zaprasza zespoły wokalne z ościennych 
miejscowości. Imprezie towarzyszą konkursy kulinarne oraz „mi-
sterium chleba”.

ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

www.mokisbielawa.pl

KONTAKT
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

tel. 74 833 30 07
e-mail:  biuro@mokisbielawa.pl

V Święto Piernika 
w Bielawie

BIELAWA
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Festiwal Dobrego Smaku 
w Gminie Kłodzko
TERMIN
17 października (poniedziałek)

MIEJSCE 
Stary Wielisław; gmina Kłodzko

Co roku na terenie Gminy Kłodzko odbywa się Festiwal Dobrego 
Smaku. Celem imprezy jest pokazanie szerokiego wachlarza lo-
kalnych specjałów, produkowanych na tym terenie, oraz potraw 
przyrządzanych przez nasze gospodynie, które często odwołują 
do tradycji kuchni kresowej. Impreza za każdym razem lokalizo-
wana jest w innej miejscowości, co innego też jest jej motywem 
przewodnim. Była nim m.in. już dynia, ziemniak, a w tym roku ma 
być to kasza gryczana, gdyż gryka także jest jedną z roślin uprawia-
nych przez rolników na terenie Gminy Kłodzko. W tym roku „Festi-
wal Dobrego Smaku” odbędzie się w Starym Wielisławiu, miejscu 
znanym z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich
www.kultura.gmina.klodzko.pl

KONTAKT
Artur Szczytowski - instruktor OKSiR GK
tel. 607 873 192, 74 868 92 42
e-mail: oksirgk@wp.pl

październik

STARY WIELISŁAW
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TERMIN
23 października (niedziela)

MIEJSCE 
Zamek Kliczków; Kliczków, 59-724 Osiecznica; powiat bolesławiecki

Konie, jeździectwo i myślistwo od zawsze było kochane przez 
wszystkich właścicieli Zamku Kliczków. A miłość zobowiązuje... 
Dlatego też  współcześni właściciele, hołdując wiekowej trady-
cji, organizują Dzień Św. Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców. 
23.10.2016 w Kliczkowie to dzień, w którym rozbrzmiewa tętent 
koni, dzień bezkrwawego polowania na lisią kitę, dzień zawodów 
jeździeckich i widowiskowych pokazów jazdy konnej. W zamko-
wym parku nie zabraknie obozowiska rycerskiego i atrakcji nie 
tylko dla najmłodszych. Nie zabraknie atrakcji kulinarnych z popi-
sowym myśliwskim bigosem i daniami z dziczyzny.

ORGANIZATOR
Zamek Kliczków www.kliczkow.com.pl

KONTAKT
Pani Barbara Rutkowska

Zamek Kliczków Sp. z o.o.
Product Manager

tel. 75 734 07 00 wew. 414
kom. 694 42 00 24

e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

Hubertus 
na Zamku Kliczków KLICZKÓW
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Święto Chleba 
w Starym Węglińcu
TERMIN
23 października (niedziela)

MIEJSCE 
Stary Węgliniec; gmina Węgliniec

Chleb towarzyszy nam w codziennym życiu od setek lat, jest 
symbolem dostatku i spokoju. Coraz częściej jego smak nie przy-
pomina smaku prawdziwego chleba, a młode pokolenie nie zna 
sposobu jego przygotowania. Dlatego Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Węglińcu zaprezentuje mieszkańcom „chlebowe smaki 
i zapachy” organizując Festiwal Chleba. W ramach Festiwalu prze-
prowadzone zostaną dwa konkursy: na najlepszy chleb oraz na na-
joryginalniejszy smak, adresowane do amatorów z terenu gminy 
Węgliniec i gmin okolicznych.

ORGANIZATOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
www.mgokwegliniec.pl

KONTAKT
Izabela Uśpieńska -Domagała 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
tel.75 771 25 10, 662 057 232
e-mail: kultura.wegliniec@interia.pl

październik
STARY WĘGLINIEC
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TERMIN
29 października (sobota)

MIEJSCE 
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

Festiwal kulinarny „Ale Pasztet!” to impreza w ramach Kulinarnego 
Pucharu Polski promująca Dolny Śląsk, wykorzystując potencjał 
kulinarny regionu Borów Dolnośląskich: produkty i surowce trady-
cyjne i lokalne, przede wszystkim dziczyznę i runo leśne. Do zam-
ku zjeżdżają kulinarne gwiazdy z całej Polski: utytułowani szefowie 
kuchni, uzdolnieni uczniowie szkół gastronomicznych oraz amato-
rzy sztuki kulinarnej, a także lokalni mieszkańcy i przedstawiciele 
branży gastronomicznej. Dużym zainteresowaniem publiczności 
cieszą się warsztaty i prezentacje prowadzone przez liderów rynku 
spożywczego, czy pokazy kulinarne w wykonaniu finalistów tele-
wizyjnych konkursów kulinarnych.

ORGANIZATOR
Zamek Kliczków 

www.kliczkow.com.pl

KONTAKT
Barbara Rutkowska

Zamek Kliczków Sp. z o.o.
Product Manager

tel. 75 734 07 00 wew. 414
tel. 694 42 00 24

e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

VI Ogólnopolski festiwal kulinarny 
Borów Dolnośląskich „Ale Pasztet!” KLICZKÓW
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Święto Chleba 
w Działoszynie
TERMIN
Październik

MIEJSCE 
Działoszyn; gmina Bogatynia

Obchody „Święta Chleba” to kultywowanie polskich tradycji lu-
dowych, a w szczególności symbol pięknej tradycji szacunku dla 
chleba. Tradycyjnie rozpoczynają się mszą świętą i poświęceniem 
produktów prezentowanych podczas święta. Należą do nich róż-
nego rodzaju wypieki, ale także odpowiednie dodatki takie jak np. 
swojski smalec, miód czy powidła. Wszystkie przygotowane przez 
lokalną społeczność według oryginalnych receptur, przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. 

ORGANIZATOR
Koło Gospodyń Wiejskich w Działoszynie

KONTAKT
Irena Siemiernik
tel. 669 889 619

październik

DZIAŁOSZYN
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TERMIN
5 listopada (sobota)

MIEJSCE 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Impreza adresowana jest do hobbystów, amatorów i pasjonatów 
wytwarzających własne produkty alkoholowe, oraz do wszystkich 
miłośników przednich trunków. Głównym punktem jest konkurs 
win i nalewek, wykonanych przez domowych amatorów. Trunki 
oceniane przez komisje trafiają na stoły pod ocenę publiczności. 
Poza konkursem dla wszystkich uczestników, zarówno osób bio-
rących udział, zaproszonych gości, jak i miłośników, koneserów 
ciekawych smaków, którzy zawitają na imprezę, przygotowywane 
są ciekawe występy artystyczne oraz apetycznie zastawione stoły, 
na których znajdą się wina i smakowite, dopasowane przystawki. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „JASKIER”, ul. Kłodzka 20, 

57-360 Ołdrzychowice Kł., Piotr Smółka oraz OKSiR GK

KONTAKT
Piotr Smółka

tel. 785 591 211
e-mail: piosmolka@gmail.com 

VII Festiwal amatorskich trunków 
w Ołdrzychowicach Kłodzkich

OŁDRZYCHOWICE 
KŁODZKIE
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Niepodległość uczcić
 ze smakiem Jedliny
TERMIN
11 listopada (piątek)

MIEJSCE 
Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju

Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, 
zaspokoi niejednego łasucha. Ta wyjątkowa akcja, pn. „Niepodle-
głość uczcić za smakiem Jedliny” na uczczenie 98. Rocznicy obcho-
dów Odzyskania Niepodległości, przyciągnęła w 2015 roku setki 
osób, które chciały skosztować niepodległościowych dań. Warto 
tego dnia wybrać się wraz z rodziną na świąteczną promocję ku-
linarną, która proponować będzie bogatą ofertę dań na terenie 
Jedliny-Zdroju. Mamy nadzieję, że nowo zainspirowane kulinarne 
wydarzenie z 2015 roku,  stanie się jedlińską tradycją.

ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju www.ckjedlina.pl
oraz lokalni restauratorzy

KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

listopad

JEDLINA-ZDRÓJ
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TERMIN
11-13 listopada (piątek-niedziela)

MIEJSCE 
Ekoturystyka „Kowalowe Skały”, 
Wrzeszczyn 25 a, powiat jeleniogórski

Spotkanie hodowców i smakoszy w konwencji slow food mające 
na celu promocję ras rodzimych w Polsce, owcy wrzosówki i gęsi 
kołudzkiej. Potrawy przygotowane przez kucharzy amatorów 
i profesjonalistów mają przekonać uczestników imprezy o walo-
rach smakowych polskiej jagnięciny i gęsiny. Warsztaty kulinarne 
i rękodzielnicze twórców reprezentujących Karkonoską Markę Lo-
kalną „Skarby Ducha Gór” będą dodatkową atrakcją dla gości.

ORGANIZATOR
Ekoturystyka „Kowalowe Skały”, Karkonoska Marka Lokalna „Skar-

by Ducha Gór”- Karkonosze Slow
www.kowaloweskaly.pl

KONTAKT
Agata Kowal-Ruschil 

tel. 502 252 730
e-mail: kowalruschil@gmail.com

Jagnięcina czy gęsina 
na Marcina?

WRZESZCZYN
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Pieczenie pierniczków świątecznych 
w Zabrodziu
TERMIN
3 lub 10 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Gmina Kąty Wrocławskie, Zabrodzie 10, świetlica wiejska

Impreza jest kierowana głównie do dzieci i młodzieży oraz ich ro-
dziców, a ideą jest wspólne spędzanie czasu wolnego przy okazji 
zgłębiania tajników wyrobu domowych pierników. Imprezę otwie-
ra pokaz wyrabiania ciasta, którego głównym składnikiem jest 
miód z najstarszej rodzimej zabrodzkiej pasieki. Przepis na pierniki 
z naturalnych składników sprawdza się dobrze już od 3 lat, a został 
przekazany i zaprezentowany przez mieszkankę Zabrodzia – go-
spodynię, rolniczkę. Pierniki zaraz po upieczeniu degustowane są 
przez uczestników. Na zakończenie dużo radości sprawia wszyst-
kim dekorowanie pierniczków, a następnie wytypowanie kilku 
sztuk do konkursu.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zabrodzie 

KONTAKT
Beata Iśkiewicz
tel. 601 864 407
e-mail: zabro.stow@wp.pl

grudzień

ZABRODZIE
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TERMIN
9 grudnia (piątek)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Krzeczynie Małym

Kulinarne konkursy świąteczne są cyklicznie organizowane co roku 
przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Tym razem będzie to 8 edycja 
tego konkursu. Impreza ma charakter prezentacji tradycji zwią-
zanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. W programie im-
prezy znajduje się prezentacja stołów wigilijnych oraz degustacja 
potraw, kiermasz rękodzieła i wspólne kolędowanie. Do konkursu 
zapraszane są Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i grupy 
aktywne działające na terenie Gminy Lubin. Celem imprezy jest 
kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec 
sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Świąt Bo-
żego Narodzenia. 

ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 

www.okgminalubin.pl

KONTAKT
Mirosława Kuciejczyk  kier. działu Organizacji Imprez i Promocji 

tel. 76 845 59 86
e-mail: m.kuciejczyk@gokraszowka.eu

Tradycje Bożonarodzeniowe 
w Krzeczynie Małym KRZECZYN MAŁY
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
TERMIN
10 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Targowisko „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich; powiat trzebnicki

W bogato udekorowanych drewnianych domkach, wystawcy pre-
zentują świąteczne potrawy, wypieki oraz ręcznie robione ozdoby 
choinkowe. Świąteczny czas umilają występy artystów, zespołów 
oraz dzieci z lokalnych szkół. Ważnym punktem imprezy jest akcja 
„Wigilia dla Ciebie”, podczas której wszyscy przybyli goście biorą 
udział we wspólnym dekorowaniu choinki oraz mogą skosztować 
bezpłatnych potraw: bigos, barszcz, uszka oraz pierogi z grzybami. 
Zapraszamy na zakupy do Obornik Śląskich.

ORGANIZATOR
Gmina Oborniki Śląskie
www.oborniki-slaskie.pl

KONTAKT
Gmina Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19

grudzień

OBORNIKI ŚLĄSKIE
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TERMIN
10-11 grudnia (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Rynek w Dobroszycach; powiat oleśnicki

Impreza kulturalna podczas, której  będzie można zakupić wyroby 
rękodzielnicze wykonane przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, 
m.in. wianki i stroiki bożonarodzeniowe, ręcznie robione kartki 
świąteczne i bombki, wyroby z ceramiki, drewniane ozdoby choin-
kowe, rzeźby z metaloplastyki, dekoracje z tkanin, tildy, obrazy itp., 
a także swojskie produkty żywnościowe (m.in. wędliny, pierogi, 
pierniki, czekoladki świąteczne, czeburaki, chleby). Można również 
zasmakować produktów regionalnych takich jak „Dukaty Widaw-
skie” oraz „Ciasteczka z wisienką”. Dodatkowo Jarmarkowi towarzy-
szy szereg imprez kulturalnych, odbywających się na rozstawionej 
w rynku scenie. 

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach 

KONTAKT
Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

tel. 71 31 41 289
e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl

Dobroszycki Jarmark 
Bożonarodzeniowy DOBROSZYCE
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Przegląd tradycji i zwyczajów 
Bożonarodzeniowych 
w Ciepłowodach
TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Hala Sportowa w Ciepłowodach, ul. Szkolna 2

Rokrocznie w imprezie biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich z te-
renu Dolnego Śląska, które stają w szranki w trzech konkursach: 
na najpiękniejszą choinkę przyozdobioną własnoręcznie wykona-
nymi ozdobami o nagrodę Złotej Bombki; tradycyjny stół bożona-
rodzeniowy o nagrodę Złotej Łyżki, a także w konkursie wokalnym 
o nagrodę Złotego Dzwoneczka. Każda edycja imprezy stanowi 
prawdziwy festiwal smaków, zapachów i kolorów, przyciągający 
rzesze uczestników. Każdy bowiem ma tu niepowtarzalną okazję 
posmakować bożonarodzeniowych specjałów, zakupić lokalne 
wyroby i produkty regionalne.

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach
www.gok-cieplowody.eu

KONTAKT
Edyta Zielonka
tel. 74 810 32 74
e-mail: dyrektor@gok-cieplowody.eu

grudzień

CIEPŁOWODY
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TERMIN
11 grudnia (niedziela) 

MIEJSCE 
Hala Sportowa w Ścinawce Średniej, ul. Sikorskiego 34B, 
57-410 Ścinawka Średnia

W Ścinawce Średniej jak zwykle bardzo licznie zgromadzą się 
przedstawiciele organizacji wiejskich, stowarzyszeń, goście z Re-
publiki Czeskiej, miejscowi rzemieślnicy i wytwórcy produktu lo-
kalnego. Tegoroczny Jarmark odbędzie się pod hasłem przewod-
nim „Święta w aromacie leśnych grzybów”, a na stołach pojawią 
się rozmaite potrawy, które bogactwo smaku zawdzięczają obec-
nością grzybów. Prezentujące się organizacje przygotują po jed-
nej potrawie wigilijnej, które następnie zaprezentowane będą na 
wspólnym stole wigilijnym. Jarmark to również kiermasz świątecz-
ny, a to wszystko przy dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu 
miejscowych zespołów ludowych. 

ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy Radków 

www.radkowklodzki.pl

KONTAKT
Agnieszka Cyron

Sabina Markowicz 
Centrum Inicjatyw Wiejskich 

Gminy Radków w Ścinawce Górnej 
tel. 74 873 33 43
tel. 74 873 30 42

e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl
e-mail: s.markowicz@radkowklodzki.pl

VI Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków

ŚCINAWKA ŚREDNIA
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II Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe
TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku; powiat wołowski

III Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe to wydarzenie, które łą-
czy i integruje mieszkańców Gminy. Podczas Targów swoje stoiska 
prezentują lokalni artyści, rękodzielnicy, szkoły i Stowarzyszenia. 
Asortyment produktów oferowanych w ramach Targów jest szero-
ki i obejmuje m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki i ozdoby świą-
teczne oraz wiele innych, których nie sposób zliczyć. Targom towa-
rzyszą występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają 
publiczność w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy 
na III Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe! 

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury
www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.winsko/

KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 
tel. 71 389 81 36 
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl

grudzień

WIŃSKO
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TERMIN
11 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Ratowicach, powiat wrocławski

Poza świątecznymi stroikami, dekoracją stołu, ręcznie wykony-
wanymi ozdobami organizatorzy oferują przepyszne  domowe 
wypieki, pierogi, barszczyk, kutię.  Przygotowują je członkinie 
miejscowych KGW i koła emerytów, zaproszonych organizacji i sto-
warzyszeń. Wielu mieszkańców przyciągają smakowite wędliny 
z domowych wędzarni i miody od okolicznych producentów, ale 
także wydawany corocznie „Kalendarz Ratowicki”. Jarmarki stały 
się także okazją do spotkań mieszkańców całej okolicy i prezen-
tacji zespołów z kolędowym repertuarem. Największą popularno-
ścią cieszy się niepowtarzalne grzane wino sołtysa.

ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

www.ratowice.pl
facebook: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

KONTAKT
Jarosław Jagielski 

tel. 601 727 190
e-mail: jaroslawjagielski@o2.pl

Jarmark Adwentowy 
w Ratowicach

RATOWICE
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Gminny kiermasz 
Bożonarodzeniowy w Oławie
TERMIN
16 grudnia (piątek)

MIEJSCE 
Plac przy Urzędzie Gminy w Oławie,
 plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, Oława

Gmina Oława od kilku lat organizuje na placu przy Urzędzie Gminy 
kiermasz Bożonarodzeniowy. Zapraszamy wówczas mieszkańców 
naszej Gminy, którzy mają swoje pasje, niezwykłe umiejętności 
rękodzielnicze, kulinarne i artystyczne. Panie z kół gospodyń wiej-
skich, rad sołeckich oraz klubów seniora pieką pyszne domowe 
ciasta, lepią tradycyjne pierogi i wigilijne uszka. Wystawcy prezen-
tują piękne świąteczne stroiki, bombki i anioły tworzone różnorod-
ną techniką oraz z wielkim sercem.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Oława
www.gminaolawa.pl

KONTAKT
Adriana Krakowska
tel. 71 381 22 03
e-mail: kultura@gminaolawa.pl

grudzień

OŁAWA
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TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Plac przed urzędem gminy w Długołęce

II edycja jarmarku, która rok temu cieszyła się bardzo dużą popu-
larnością. Kilkudziesięciu wystawców, muzyka na żywo, konkursy, 
loteria fantowa, kącik dla dzieci to tylko niektóre punkty imprezy, 
które doskonale się sprawdziły i na pewno zostaną powtórzone 
w tym roku. Ideą wydarzenia jest skupienie w jednym miejscu 
przedsiębiorców z różnych branż, co gwarantuje zwiedzającym 
zakup wszystkich niezbędnych do organizacji świąt produktów 
w jednym miejscu. 
fot. Agata Wach

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka

www.gmina.dlugoleka.pl 

KONTAKT
Anna Chomicka - 

kierownik wydziału promocji i współpracy z zagranicą
tel. 71 323 02 44

e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

II Gminny jarmark 
Bożonarodzeniowy w Długołęce DŁUGOŁĘKA
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Ząbkowicach Śląskich
TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Jarmark Bożonarodzeniowy na ząbkowickim rynku to nie tylko 
stoiska i stragany – to także występy świąteczne dzieci, młodzie-
ży ze szkół i przedszkoli, koncerty lokalnych artystów i chórów, 
wspólne kolędowanie. W tym dniu centralna część ząbkowickiego 
rynku zostanie przyozdobiona ogromną, dostojną choinką i każdy 
kto się zjawi w tej okolicy, będzie mógł uczestniczyć we wspólnej 
Wigilii mieszkańców, zasmakować tradycyjnych wigilijnych po-
traw, pierniczków, wypieków, którymi raczyć będą kuchmistrzynie 
z Kół Gospodyń Wiejskich. Na najmłodszych czekają liczne atrak-
cje: słodkości, zabawy i konkursy.

ORGANIZATOR
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich www.zabkowiceslaskie.pl

KONTAKT
Justyna Giryn – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji 
tel. 74 816 53 22
e-mail: justyna.giryn@zabkowiceslaskie.pl

grudzień

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu 

Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kul-
turowego i odgrywa istotną rolę w promocji Dolnego Śląska. Wie-
lokulturowość, wielowyznaniowość, wielonarodowość znalazły 
swoje odbicie w bogatej i różnorodnej tradycji kulinarnej Dolnego 
Śląska, dzięki czemu kuchnie i tradycje wszystkich kultur tworzą 
niepowtarzalny i unikatowy obraz regionu. Istotną rolę w kultywo-
waniu dziedzictwa kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na 
Dolnym Śląsku odgrywają kobiety, szczególnie te zrzeszone w Ko-
łach Gospodyń Wiejskich. To one znają regionalne legendy, gro-
madzą przepisy kulinarne, odtwarzają stare techniki dekoracyjne, 
ocalając od zapomnienia zwyczaje i obrzędy. 

ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu

Regionalne Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
www.umwd.pl 

www.dodr.pl

KONTAKT
Izabela Michniewicz DODR we Wrocławiu

tel. 71 339 80 21 wew. 152
e-mail: izabela.michniewicz@dodr.pl

Prezentacje wojewódzkie 
„Tradycyjnych Stołów 
Wigilijnych – Dolny Śląsk 2016” WROCŁAW
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu
TERMIN
17 grudnia (sobota)

MIEJSCE 
Lubański rynek

Podczas jarmarku prezentowane są oryginalne, smaczne i typo-
wo świąteczne wyroby, wśród nich: ciasta, syropy, kompozycje 
przypraw, żywe karpie, pierniki, wędzone wyroby, stroiki, bombki, 
biżuteria, ceramika, ekologiczne ozdoby z drzewa, miody, książki 
i wiele innych. Różnorodność wystawców sprawia, że przygotowa-
ne przez nich stoiska kuszą odwiedzających, a jednocześnie cieszą 
oko różnobarwnymi dekoracjami świątecznymi i przenikającą wo-
nią wędzonek i wypieków. Dla wielu wystawców jarmark jest nie 
tylko okazją do zaprezentowania i sprzedania swoich wyrobów 
i specjałów, ale także podzielenia się swoją pasją i talentem.

ORGANIZATOR
Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu
www.luban.pl

KONTAKT
Łużyckie Centrum Rozwoju
tel. 75 645 66 03
e-mail: promocja@luban.pl

grudzień

LUBAŃ
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TERMIN
18 grudnia (niedziela)

MIEJSCE 
Rynek w Niemczy (w razie niepogody w NOK)

Jarmark promuje produkty żywnościowe z Gminy Niemcza oraz 
producentów produktów regionalnych zaproszonych spoza gminy. 
W trakcie Jarmarku wszyscy wystawcy uczestniczą w konkursie na 
najpiękniejszą ozdobę świąteczną, szopkę lub strój Jarmarku. Moż-
liwość kupienia świątecznych specjałów kulinarnych, wypieków, 
produktów lokalnych oraz bogata oferta dekoracji świątecznych.

ORGANIZATOR
Niemczański Ośrodek Kultury oraz Referat Promocji i Rozwoju 

Lokalnego Kultury UMiG Niemcza

KONTAKT
Andrzej Kukuła

tel. 602 340 988 
e-mail: nok@nok.niemcza.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Niemczy

NIEMCZA
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Sowiogórski Jarmark 
Mikołajkowy
TERMIN
grudzień

MIEJSCE 
Srebrna Góra; gmina Stoszowice, powiat ząbkowicki

Czas jarmarków od wieków był czasem spotkań ludzi różnych 
kultur i różnych języków. Malowniczość wydarzenia, możliwość 
zakupienia oryginalnych produktów sowiogórskich, rękodzieła, 
przetworów, nalewek, ciepłych przekąsek i prezentów niespodzia-
nek sprawiają, że nasza impreza zachwyca specyficznym klimatem. 
W specjalnie przygotowanym miejscu powstanie scena, na której 
będą prezentować się artyści, na placu staną pięknie ustrojone 
stoły wystawiennicze, a wśród nich pachnące i błyszczące choinki, 
z głośników popłyną kolędy. W budynku Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej na dzieci będzie czekał Mikołaj i wiele atrakcyjnych warsz-
tatów. 
fot. Radosław Chuchra

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach 
http://gbp442.wix.com/gbp-stoszowice

KONTAKT
Małgorzata Chmiel 
tel. 74 816 45 38
e-mail: promocja@stoszowice.pl

grudzień

SREBRNA GÓRA
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TERMIN
II połowa grudnia

MIEJSCE 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Pisarzowicach
Pisarzowice 72, 58-400 Kamienna Góra

W przeglądzie biorą udział sołectwa, stowarzyszenia i organiza-
cje społeczne z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Celem 
imprezy jest propagowanie tradycji i wielokulturowości regionu, 
przybliżanie wiedzy o naturalnych i występujących lokalnie skład-
nikach wykorzystywanych w przygotowaniu potraw wigilijnych, 
motywowanie do działań w zakresie utrzymywania tradycji w go-
spodarstwach domowych. Komisja konkursowa dokonuje  oceny 
potraw i stołu  pod względem zestawu tradycyjnych dań ich for-
my i smaku, estetyki  wykonania i podania, dekoracji świątecznej, 
inwencji twórczej. Każdego roku, oprócz prezentacji tradycyjnego 
stołu, w formie odrębnego konkursu oceniana jest również jedna 
wybrana potrawa wigilijna.

ORGANIZATOR
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra 

www.cbkkrzeszow.pl

KONTAKT
Aldona Słupska-Czerniak

tel. 75 610 60 63
e-mail: asc.kam@op.pl

Przegląd tradycyjnych stołów 
Wigilijnych w Pisarzowicach

PISARZOWICE
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Strzeliński Jarmark 
Bożonarodzeniowy
TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Strzelin – rynek

„Przedsmak Świąt” odbywa się  tradycyjnie w okresie przedświą-
tecznym, na strzelińskim rynku. Swoje wyroby gastronomiczne 
promują i sprzedają lokalni producenci, koła gospodyń wiejskich, 
piekarnie itp. Jarmark organizują Strzeliński Ośrodek Kultury oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin. W 2016 roku jarmark odbędzie 
się już po raz czwarty.  

ORGANIZATOR
Strzeliński Ośrodek Kultury www.kultura.strzelin.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin www.strzelin.pl

KONTAKT
Dariusz Stępień Dyrektor Strzelińskiego Ośrodka Kultury 
tel. 71 39 21 543
e-mail: das71@wp.pl 

grudzień

STRZELIN
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TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Rynek Starego Miasta w Głogowie

Jarmark Mikołajkowy - Patronem Głogowa jest Święty Mikołaj, 
dlatego co roku, w grudniu na głogowskiej starówce odbywa się 
Jarmark Mikołajkowy. Na Jarmarku można spotkać Świętego Mi-
kołaja, organizowane są zabawy dla najmłodszych mieszkańców 
miasta. Dorośli mogą kupić ręcznie wykonane ozdoby świąteczne, 
słodycze, miody, domowe przetwory i prezenty.

ORGANIZATOR
Miasto Głogów www.glogow.pl

KONTAKT
Adam Borysiewicz - Naczelnik Wydziału Promocji

tel. 76 7265 580

Jarmark Mikołajkowy 
w Głogowie

GŁOGÓW
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Miliczu
TERMIN
Grudzień

MIEJSCE 
Milicki Rynek 

W programie jarmarku znajdą się lokalne świeże pyszności do 
spróbowania na miejscu i na wynos: chleby, wypieki, owoce, prze-
twory, soki i syropy, miody, dania, potrawy, przetwory rybne i mię-
sne, w tym z dziczyzny, rękodzieło, choinek i na prezenty, oferta 
warsztatów dla dzieci (zdobienie pierników, rękodzieło), występy 
na scenie: kabarety, lokalni artyści, gry, zabawy, konkursy. Zapra-
szamy!

ORGANIZATOR
Gmina Milicz, Ośrodek Kultury w Miliczu, 
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
www.milicz.pl
www.nasza-barycz.pl

KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb
tel. 504 897 021
e-mail: m.golab@milicz.pl

grudzień
MILICZ







Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich 

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl


