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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


