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XVIII Konkurs Kulinarny „Nasze kulinarne
dziedzictwo – smaki regionów” w Sobinie
Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w różnych kategoriach dla dorosłych:
„Tradycyjna potrawa mięsna”, „Tradycyjna potrawa bezmięsna”, „Chleby i chałki”, „Ciasta” oraz dla dzieci „Ciasteczka”. Tegoroczne uroczystości połączone są
z ogłoszeniem Roku Jubileuszowego z okazji 50-lecia ponownego nadania
praw miejskich Polkowicom. Głównym celem konkursu jest popularyzacja
wśród mieszkańców gminy tradycji kulinarnych wywodzących się z różnych
części kraju, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Podczas tegorocznej
edycji, szczególny nacisk organizator kładzie na potrawy, wykonane zgodnie
z przepisami naszych przodków, chcąc je rozpowszechnić i uchronić od zapomnienia.

POLKOWICE

TERMIN
21-22 kwietnia (piątek-sobota)
MIEJSCE
Pierwszy dzień: Aula Forum, Zespół Szkół
ul. Skalników 6, Polkowice
Drugi dzień: boisko przy siedzibie Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Sobinie, powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie
www.wok.sobin.pl
KONTAKT
Marta Fediów, Patrycja Stachyra
tel. 76 844 04 40, 76 844 04 43
e-mail: wok@wok.sobin.pl
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Mała Wielkanoc – Na Styku Czterech Kultur”
polsko-czesko-niemiecko-serbołużyckie
tradycje i zwyczaje wielkanocne
Cykliczna impreza o charakterze transgranicznym, w której uczestniczą Polacy,
Czesi, Niemcy oraz Serbołużyczanie. Tradycyjnie odbywa się w pierwszą sobotę
po Wielkanocy. W czasie imprezy organizowany jest konkurs potraw. Prezentowane są tradycyjne potrawy i wypieki oraz dekoracje wielkanocne. Zaproszeni
goście opowiadają o tradycjach świątecznych w swoim regionie, a uczestnicy
mogą wziąć udział w warsztatach zdobienia jaj. Gminę Pieńsk reprezentują zespoły ludowe „Żarki” i „Lasowianie”, które prezentują stare zwyczaje i tradycje
kresowe. Wspólnej zabawie towarzyszy międzykulturowa wymiana doświadczeń, a muzyka zespołów ludowych z czterech różnych regionów i wspólne
muzykowanie zacieśnia więzy transgraniczne kultur.
TERMIN
22 kwietnia (sobota)
MIEJSCE
Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji
w Pieńsku, powiat zgorzelecki
ORGANIZATOR
Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji –
EuRegioKom Pieńsk, www.euregiokom.webd.pl
KONTAKT
dyr. Andrzej Świderski
tel. kom. 600 705 814
e-mail: mdk.piensk@wp.pltm.szczawno-zdroj@wp.pl
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PIEŃSK

kwiecień

XXXIII Konkurs na Tradycyjne Potrawy
Wielkanocne „Mała Wielkanoc” w Lubawce
Konkurs jest jedyną tego typu imprezą w regionie organizowaną nieprzerwanie od 30 lat. Konkurencja oceniana jest corocznie przez jury składające
się z wybitnych specjalistów etnologów, etnografów i antropologów kultury.
„Mała Wielkanoc” nie jest konkursem kulinarnym, choć walory smakowe i estetyczne przygotowanych dań, także są brane pod uwagę. Wyżej premiowana
jest jednak ich zgodność z tradycją, sposób przygotowania, sposób przybrania
całego stołu. Podczas tej wyjątkowej imprezy na scenie wykonywane są dawne
pieśni i zwyczaje związane z okresem świąt wielkanocnych. Konkurs tradycyjnie organizowany jest w tydzień po Świętach Wielkanocnych gdy w polskiej
kulturze odbywała się właśnie tzw. „Mała Wielkanoc”, kiedy to spotykano się
ponownie w kręgu rodzinnym i spożywano wspólnie pozostałe wielkanocne
przysmaki.

LUBAWKA

TERMIN
22 kwietnia (sobota)
MIEJSCE
Dom Kultury, ul. Kamiennogórska 19, Lubawka,
powiat kamiennogórski
ORGANIZATORZY
Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Lubawce
www.kultura.lubawka.eu
KONTAKT
Magdalena Suska – MGOK
tel. 75 74 11 362 wew. 20
e-mail: magdalena.suska@kultura.lubawka.eu
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Kiermasz Wiosenny w Łomnicy
Kiermasz Wiosenny w Łomnicy to bogaty wybór produktów regionalnych, rzemieślniczych, rękodzieła, ogrodniczych oraz pyszności regionalne, „łomnickie
jadło”, warsztaty plastyczne i atrakcje dla najmłodszych. Muzyka na żywo w gorącym, latynoskim rytmie. Od godz. 11.00 do 17.00.
TERMIN
22-23 kwietnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3, Łomnica,
58-508 Jelenia Góra, gmina Mysłakowice
ORGANIZATOR
Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu
Kulturowego
www.facebook.com/PalacLomnica
www.palac-lomnica.pl/pl/fundacja_dominium_lomnica
KONTAKT
Aleksandra Marczyk
tel. 798 427 655
e-mail: dominium@palac-lomnica.pl
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ŁOMNICA

