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Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze
W lipcu 2017 r. na Twierdzy Srebrna Góra odbędzie się Festiwal piwa i sera. To 
jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze ponadlokalnym. Zor-
ganizowana zostanie na dziedzińcu Donjonu, w sercu unikatowego obiektu 
w skali dziedzictwa kulturowego Europy, jakim jest Twierdza Srebrnogórska. 
Festiwal ma na celu promocję dziedzictwa – tradycyjnego browarnictwa oraz 
wytwarzania sera, w tym rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej gatunków, 
stylów, odmian piwa i sera. Integralnym elementem będą plenerowe występy 
zespołów muzycznych, biesiadowanie oraz nawiązanie do historii spożywania 
piwa na Twierdzy przez żołnierzy pruskiego wojska.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, Srebrna Góra, 
powiat ząbkowicki
ORGANIZATOR
Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
www.forty.pl
KONTAKT
Dariusz Owczarek 
tel. 74 81 80 099
e-mail: biuro@forty.pl

SREBRNA GÓRA
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Festyn Rodzinny „Czereśni Czar” 
w Gminie Radków
Gajów z czereśni słynie – można powiedzieć o tej małej wiosce w gminie Rad-
ków. A wszystko zaczęło się w 2003 r., kiedy Józefa Burlita zdobyła „Perłę” za 
dżem czereśniowy w Konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo” na najlepszy 
regionalny i lokalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę 
regionalną i lokalną. Czereśnie w ogrodzie pani sołtys co roku owocują, go-
spodyni zamienia je w dżemy, kompoty i inne przetwory, które można skosz-
tować właśnie podczas Festynu Rodzinnego „Czereśni Czar”. Nie brakuje też 
ciast z czereśniami oraz świeżych owoców, humorystycznych konkursów z cze-
reśniami w roli głównej i atrakcyjnymi nagrodami, zabaw i quizów dla dzieci. 
Muzyczną oprawę stanowią zespoły ludowe z Gminy Radków.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Park Podworski Gajów koło Radkowa, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gajowie
przy współpracy z Gminą Radków
KONTAKT
Józefa Burlita Sołtys Gajowa
tel. 508 120 357

RADKÓW
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Międzynarodowy Festiwal Grecki 
w Zgorzelcu
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej organizowany jest rokrocznie 
w lipcu i jest to niewątpliwie impreza o bogatej tradycji, nawiązująca do grec-
kiego rozdziału historii miasta Zgorzelec. Na festiwal ochoczo przybywają 
Grecy z całego świata, dawni mieszkańcy Zgorzelca. W muszli koncertowej 
rozbrzmiewają greckie rytmy, a na gości czekają tradycyjne potrawy kuchni 
greckiej oraz konkursy kulinarne. Na scenie am�teatru swoje umiejętności 
prezentował m.in. Teo Va�dis. Festiwalowi towarzyszy wystawa poświęcona 
Grekom, prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. To wspaniała 
okazja do poznania greckiej muzyki, kultury i spotkania pokolenia, które już na 
stałe wpisało Zgorzelec w swoją historię.

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Am�teatr w Zgorzelcu
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Greków w Polsce „Delta”
www.forty.pl
KONTAKT
Nikolaos Rusketos 
ul. Kościuszki 64 A 
59-900 Zgorzelec

ZGORZELEC



Kalendarz
imprez

| 60

kulinarnych
Dolnego Śląska

Święto Jemioły i Pieroga w Jemielnie
„Święto Jemioły i Pieroga” ma na celu przybliżyć, a tym samym przypomnieć 
zapomniane kulinarne smaki naszych przodków. Jest to święto cykliczne, któ-
re organizowane będzie już po raz ósmy w Gminie Jemielno. Podczas święta 
wystawiane są stoiska z różnymi rodzajami pierogów ze wszystkich sołectw 
Gminy Jemielno, a uczestnicy imprezy mogą degustować i oceniać wyroby. 
Podczas Święta organizowane są konkurencje sprawnościowe między sołec-
twami – każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w różnych konkursach. 
Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie kończy się zabawą taneczną, prowadzoną 
przez DJ ;)

TERMIN
lipiec
MIEJSCE 
Jemielno, powiat górowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Jemielnie
KONTAKT
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury 
w Jemielnie
tel. 65 544 74 15
e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl 

JEMIELNO
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Festiwal Kuchni Polowych w Walimiu
Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn historycz-
ny „Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii” oraz Zajazd Hubert w Walimiu. Impre-
za popularyzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pytanie: jak na-
karmić więcej niż kilku znajomych, jak nakarmić pluton czy kompanię? Festiwal 
pozwala uczestnikom cofnąć się w czasie, posmakować potraw wojskowych 
gotowanych z „niczego”, w różnych armiach i czasach.

TERMIN
1 lipca (sobota)
MIEJSCE 
Zajazd Hubert w Walimiu, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Zajazd Hubert w Walimiu
www.zajazdhubert.pl
KONTAKT
Malwina Myślińska – Zajazd Hubert
tel. 74 845 72 45
e-mail: zajazdhubert@gmail.com

WALIM


