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Jarmark Wielkanocny w Bardzie
Tradycyjnie w Niedzielę Palmową cały klasztor, dziedziniec klasztorny oraz 
przyległe uliczki starego miasta tętnią życiem i kolorami! Niezliczona ilość wy-
stawców z całego regionu prezentuje tu co roku największe specjały świątecz-
ne – owoce nieprzebranej fantazji kulinarnej, rękodzielniczej i muzycznej. Każ-
dy może wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, stół wielkanocny 
oraz najciekawszą prezentację tradycji wielkanocnych. Artyści, rękodzielnicy 
oraz twórcy ludowi na stoiskach prezentują własną twórczość, zaś wytwórcy 
oferują żywność, miody, sery, świąteczne smakołyki i wyroby domowe. Ponad-
to wśród atrakcji: prezentacje stołów i produktów wielkanocnych, degustacje, 
ŻUR BURMISTRZA, malowanie pisanek, stoiska: rękodzieło, twórczość ludowa, 
dekoracje wielkanocne, świąteczne smakołyki i wypieki domowe.
Autorzy zdjęć: Norbert Kochanek

TERMIN
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
MIEJSCE 
Bazylika Mniejsza w Bardzie i teren wokół niej, plac 
kościelny, klasztor redemptorystów, Plac Wolności 
ORGANIZATORZY
Gmina Bardo, www.bardo.pl
KONTAKT
kier. Marta Ptasińska, Norbert Kochanek, 
Joanna Kumela 
Referat Rozwoju i Promocji UMiG w Bardzie
tel. 74 8 171 478, e-mail: promocja@bardo.pl

BARDO
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Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu
Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu ma swoją wieloletnią tradycję. Sołectwa 
Gminy Strzegom „prześcigaj” się w pomysłowości na najbardziej wykwintne 
stoisko, oryginalną palmę wielkanocną oraz najpyszniejszą potrawę wielka-
nocną. W konkursie kulinarnym uczestniczą Rady Sołeckie, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenia, placówki oświatowe, osoby prywatne. Na scenie 
prezentują się amatorskie zespoły artystyczne Gminy Strzegom. Najwięcej 
emocji dostarcza konkurs kulinarny, oceniany przez niezależne jury. Zwiedza-
jący mają możliwość degustacji wyszukanych potraw wielkanocnych, ciast 
i napojów.

TERMIN
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
MIEJSCE 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala) w Strzegomiu, 
powiat świdnicki
ORGANIZATOR
Strzegomskie Centrum Kultury 
www.sck.strzegom.pl
KONTAKT
Strzegomskie Centrum Kultury
tel. 74 649 44 01
e-mail: sck@sck.strzegom.pl

STRZEGOM
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Kaczawski Jarmark Wielkanocny
Podczas Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego swoje wyroby zaprezentują 
rękodzielnicy, wytwórcy produktów lokalnych, stowarzyszenia lokalne, koła 
gospodyń wiejskich i zespoły ludowe, a także szkółkarze, sadownicy, produ-
cenci winorośli i kwiatów. Wystawią się także hodowcy gołębi pocztowych 
i ozdobnych, zwierząt futerkowych i drobiu. Dla uczestników przygotowano 
trzy konkursy: na stół świąteczny, na baby i inne ciasta wielkanocne oraz na 
palmę wielkanocną.

TERMIN
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
MIEJSCE 
świetlica i teren przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Paszowicach, powiat jaworski 
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury
www.gok.paszowice.pl 
KONTAKT
Małgorzata Świderska
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

PASZOWICE
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Kiermasz Wielkanocny 
na deptaku w Trzebnicy
W organizację kiermaszu włączyły się przede wszystkim sołectwa i artyści 
z terenu gminy Trzebnica. Na stoiskach można będzie znaleźć świeże, domo-
we ciasta, wyroby wędliniarskie, ale również uszyte, wydziergane i ręcznie 
namalowane ozdoby. Zachęcamy do podziwiania malowanych przedmiotów 
z drewna Elżbiety Raczyk, wystawy malarstwa Mariny Czajkowskiej, pisanek 
wielkanocnych Elwiry Teski z Komorówka, a także wyrobów rękodzielniczych 
przygotowanych przez Siostry Boromeuszki, uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i panie z Rękodzielni działającej przy Trzebnickim Centrum Kultury 
i Sportu. Tuż przed godziną 11:00 w stronę Bazyliki św. Jadwigi wyruszy kolo-
rowa parada z palmami, aby uczestniczyć w Mszy św. pod przewodnictwem ks. 
Jerzego Olszówki.

TERMIN
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
MIEJSCE 
Deptak w Trzebnicy
ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica
www.trzebnica.pl
KONTAKT
Jakub Szurkawski
tel. 71 388 81 13
e-mail: szurkawski_j@um.trzebnica.pl

TRZEBNICA
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Najbogatszy w tradycje 
stół wielkanocny w Brzegu Dolnym
Po uroczystym nabożeństwie Męki Pańskiej w Kościele Matki Boskiej z Góry 
Karmel kolorowy pochód przechodzi ulicami Starego Miasta, by w Dolnobrze-
skim Ośrodku Kultury rozpocząć świętowanie. Barwną oprawę tego spotkania 
wzbogacają piękne palmy wielkanocne, które z roku na rok są coraz wyższe 
i bogatsze w ozdoby. Pięknie zastawione stoły, tradycyjne potrawy i ciasta 
wielkanocne, barwne ozdoby i ogromna życzliwość stowarzyszeń i organizacji 
– to wszystko można zobaczyć w sali kameralnej. Jest tez element rywalizacji, 
bo bogato zastawione stoły oceniane są przez jury. Wybór co roku jest bardzo 
trudny, bo wszyscy uczestnicy wykazują się ogromną pomysłowością i znajo-
mością polskich tradycji wielkanocnych.

TERMIN
9 kwietnia (Niedziela Palmowa)
MIEJSCE 
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury, ul. Kolejowa 29, 
Brzeg Dolny, powiat wołowski 
ORGANIZATOR
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury 
www.dok.brzegdolny.pl 
KONTAKT
Danuta Chłód
tel. 71 319 52 52
e-mail: dok@brzegdolny.pl 
Natalia Kacprzak
e-mail: dok@brzegdolny.pl

BRZEG DOLNY
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Konkurs Bab Wielkanocnych 
w Szczawnie Zdroju
Konkurs Bab Wielkanocnych został zainicjowany w 2009 roku przez Zarząd To-
warzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju w celu integracji społeczności lokal-
nej. Mieszkańcy Szczawna mają możliwość spotkać się na uroczystości i rywali-
zować w konkursie na najsmaczniejszą i najlepiej wyglądającą babę. W trakcie 
obradowania jury, Zarząd prezentuje okolicznościowy program artystyczny 
z udziałem młodzieży miejscowych szkół oraz mieszkańców Szczawna. Przybli-
żane są m.in. tradycje wielkanocne z różnych rejonów Polski, jako że w rodzi-
nach przybyłych do Szczawna po 1945 roku przechowywane są i kultywowane 
zwyczaje zachowane w pamięci. Mieszkańcy Szczawna zainspirowani klima-
tem spotkań zaprojektowali strój w barwach miasta. 

TERMIN
12 kwietnia (środa)
MIEJSCE 
Restauracja POD LWAMI, Szczawno Zdrój, 
powiat wałbrzyski, godz. 16.00
ORGANIZATOR
Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju
www.tmszczawno.hb.pl
KONTAKT
Iwona Czech
tel. 606 986 897
e-mail: iwonaczech05@wp.pl
tm.szczawno-zdroj@wp.pl

SZCZAWNO-ZDRÓJ


