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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
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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



czerw
iec

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska |33

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


