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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



Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska |15

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
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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
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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


