Jaworska Wegetariada

JAWOR

TERMIN
8 lipca (sobota)
MIEJSCE
Europejskie Centrum Młodzieży
Euroregionu Nysa,
ul. Parkowa 5, Jawor
ORGANIZATORZY
Jaworski Ośrodek Kultury
www.jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej
„TAK” Jawor
KONTAKT
Jaworski Ośrodek Kultury
tel./fax. 76 870 28 78, 870 28 75
e-mail: poczta@jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej
„TAK” Jawor
e-mail: kontakt@takjawor.pl
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Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki i inspirujących smaków,
organizowany w środku pięknego parku. To już VII edycja jednego z największych festiwali wegetariańskich w Polsce. Podczas imprezy nie zabraknie słońca, pysznego jedzenia, muzyki reggae, warsztatów artystycznych i atrakcji dla
dzieci. To idealna okazja na piknik z rodziną!

V Gaworzycki Jarmark Kupiecki
produktów tradycyjnych i regionalnych
Jarmark skupia artystów, rękodzielników oraz producentów wyrobów lokalnych z terenu naszego województwa, ale nie tylko! Każdy kramarz ma szansę otrzymać tytuł „Złotego Kramarza”, nadawany przez uczestników jarmarku.
Z kolei wśród kupców, czyli osób wspierających lokalne dziedzictwo kulturowe, organizatorzy losują specjalne nagrody, nadając tytuł „Szczęśliwych Kupców”. Oprócz jarmarku wzdłuż zabytkowych alejek parku, ma miejsce Letnia
Szkoła Rzemiosła Ludowego – liczne bezpłatne warsztaty dawnego rzemiosła
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy scenie głównej odbywają się liczne inscenizacje związane z obyczajami kupiectwa oraz wydarzeniami historycznymi
rodem z Gaworzyc, średniowiecznej kupieckiej osady. Serdecznie zapraszamy!
TERMIN
9 lipca (niedziela)
MIEJSCE
zespół pałacowo-parkowy
w Gaworzycach, powiat polkowicki
ORGANIZATORZY
Gmina Gaworzyce, Dom Kultury „Jowisz”
www.gaworzyce.com.pl
KONTAKT
Joanna Brodowska
tel. 76 8316 285 w. 34
e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl
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GAWORZYCE

Smacznie, bo naturalnie i regionalnie –
tydzień zapomnianych smaków natury
w Dziećmorowicach

DZIEĆMOROWICE

TERMIN
10-16 lipca (poniedziałek-niedziela)
MIEJSCE
Gościniec Nowa Wioska –
Dziećmorowice, powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Gościniec Nowa Wioska
www.gosciniecnowawioska.com.pl
KONTAKT
Mariusz Bogdański
tel. 74 847 37 13
www.gosciniecnowawioska.com.pl
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Będziemy nieco bliżej natury i tradycji. Zatrzymamy się, usiądziemy na kocu
pod jabłonią… od tak po prostu. Polskie pola i ogrody kryją w sobie mnóstwo
kulinarnych skarbów – chcemy je pokazać i stworzyć z nich dania niebanalne,
pełne zdrowia i smaku. Pokażemy jak się tłoczy olej, zasmakujemy w koktajlu
z pokrzywy i zupie z chwastów oraz regionalnych smakach i przysmakach powstających tuż obok nas.

XIX Izerska Gala Folkloru
Po raz dziewiętnasty, w lipcowy weekend gmina Mirsk zaprasza Państwa do
udziału w IZERSKIEJ Gali FOLKLORU. Jak zwykle, spotkamy się na stadionie
miejskim, aby degustować tradycyjne potrawy, wykonane według dawnych
receptur, podziwiać kunszt rękodzieła artystycznego, zadumać się przy ludowych pieśniach i gorąco oklaskiwać zawodowych artystów polskiej estrady.
Podczas Gali 20 zespołów folklorystycznych działających na Pogórzu Izerskim
ukaże, jak kultywujemy polskie tradycje i spuściznę narodowej kultury. Zaprosimy też do udziału w warsztatach rękodzielniczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Z mirską gościnnością i życzliwością oczekujemy na spotkanie
z Państwem!
TERMIN
22-23 lipca (sobota-niedziela)
MIEJSCE
Stadion Miejski w Mirsku –
ul. Mickiewicza 27, powiat lwówecki
ORGANIZATOR
Gmina Mirsk
www.mirsk.pl
KONTAKT
Bolesław Faściszewski
tel. 75 647 04 60 lub -462
e-mail: kultura@mirsk.pl
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MIRSK

Święto Pieroga w Białawach Małych

BIAŁAWY MAŁE

TERMIN
29 lipca (sobota)
MIEJSCE
Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych,
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy
i Białawy Małe
www.facebook.com/stowarzyszeniebialawy
KONTAKT
Jadwiga Rosa – prezes stowarzyszenia
tel. 693 872 115
email: izabelafojt@gmail.com
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Święto pieroga to cykliczna impreza plenerowa, która podkreśla kresowe korzenie mieszkańców sołectwa Białawy Małe. Na gości czekają potrawy kresowe,
degustacja pierogów ruskich, z kaszy gryczanej, soczewicy, z mięsem, kapustą,
szpinakiem, z owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, kulebiak, pierogi pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają atrakcje: konkursy plastyczne i zręcznościowe, przejazd bryczką, na koniu, przejazd wozem
strażackim oraz instruktaż udzielenia pierwszej pomocy, zamek dmuchany itp.
odbędą się również występy utalentowanej młodzieży oraz zespołów ludowych z naszych okolic. Rozegrany będzie również turniej piłki siatkowej.

XIV Lubański Festiwal Folklorystyczny
„FolkArt”
Kto chciałby posmakować ruskich pierogów z miętą, skosztować wyśmienitej
malinowej chmurki bądź delektować się nalewką „Gorąca krew”? Zapraszamy
do Lubania! Barwne stroje, regionalna muzyka i przysmaki, które wabią miłośników żywej tradycji. Świetną atmosferę możecie poczuć właśnie dzięki biorącym udział w wydarzeniu kilkunastu zespołom ludowym. Od kilku lat na festiwal przyjeżdżają zespoły, chóry, soliści, kapele ludowe z coraz odleglejszych
stron Dolnego Śląska, aby powalczyć o Łużyckie Skrzypce. Poza sceną odbywają się konkursy kulinarne. Drużyny prezentują wyroby pierogowe, pierogopodobne, ziemniaczane, nalewki domowe oraz ciasta z owoców sezonowych.
W 2016 roku Festiwal Folklorystyczny FolkArt został laureatem plebiscytu
„Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska 2016” w kategorii najciekawsze wydarzenie roku 2016.
TERMIN
29 lipca (sobota)
MIEJSCE
lubański rynek
ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.luban.pl
www.facebook.com/lubieluban
KONTAKT
Bartosz Kuświk – dyrektor MDK
tel. 75 646 23 40
e-mail: kulturamdk@o2.pl
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LUBAŃ

