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Święto Chleba w Nowym Kościele
Święto Chleba w Nowym Kościele odbędzie się po raz XXI. W trakcie obchodów 
wybierany jest najlepszy wyrób chlebowy oraz wręczana statuetka piekarczyka 
za tradycyjny wypiek chlebowy. Na stołach królują: chleby z ziołami, z otręba-
mi, na zakwasie, wieloziarniste, bułki na miodzie, chałki, parowce, szczodroki, 
bocianie łapy (ponad 100 produktów).

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele, 
gmina Świerzawa, 
powiat złotoryjski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 
w Świerzawie z lokalnymi organizacjami
i Kołami Gospodyń Wiejskich
www.centrumswierzawa.pl
www.swierzawa.pl
KONTAKT
Halina Zychowicz-Michoń - 
Dyrektor Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Świerzawie
tel. 75 7135 273, 727 064 160
e-mail: centrumkultury@swierzawa.pl

NOWY
KOŚCIÓŁ
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Święto Dyni im. Mikołaja Nowosada 
w Wierzbnej
Konkurs na najcięższą dynię był najważniejszym wydarzeniem pierwszego 
Święta Dyni w Wierzbnej. Do konkursu zgłoszono trzynaście dyń. Konkurs bu-
dził największe emocje, bo część z dyń była pieczołowicie uprawiana specjal-
nie na to święto. Sporym zainteresowaniem cieszyło się również odkrywanie 
historii Wierzbnej. Goście mogli wysłuchać historii o najstarszym murowanym 
zamku rycerskim, który kiedyś stał w Wierzbnej, tę historię przybliżył Bogdan 
Mucha, archeolog, pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Wydarze-
nie zakończyła wspólna zabawa pod gwiazdami.

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Wierzbna, gmina Żarów, powiat świdnicki
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
www.centrum.zarow.pl
KONTAKT
Tomasz Pietrzyk zastępca dyrektora Gminnego
 Centrum Kultury i Sportu w Żarowie 
tel. 74 85 80 753 lub 74 85 80 187
e-mail: zastepca@centrum.zarow.pl 
i dyrektor@centrum.zarow.pl

WIERZBNA
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Święto Wesołego Karpia w Przemkowie 
Cykliczna impreza, której celem jest popularyzacja potraw z ryb słodkowod-
nych, prezentacja lokalnego rękodzieła oraz edukacja przyrodnicza. W czasie 
imprezy organizowane jest wyjście z przewodnikiem do Rezerwatu Przyrody 
„Stawy Przemkowskie”, gdzie zainteresowani dowiadują się jak hoduje się kar-
pie, poznają ciekawe przyrodniczo zakątki oraz obserwują zachowania ptaków 
i innych zwierząt napotkanych na drodze. Podczas święta można degustować 
potrawy z ryb, w tym karpia, przyrządzane według tradycyjnych receptur. Co-
rocznie dla dzieci i młodzieży organizowane są konkursy wędkarskie i przyrod-
nicze.
fot. Krzysztof Szustka

TERMIN
październik
MIEJSCE 
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”; 
Ostaszów 2, Przemków, powiat polkowicki
ORGANIZATOR
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”
KONTAKT
Gospodarstwo Agroturystyczne „Amazonka”
tel. 501 174 946
e-mail: amazonka637@wp.pl

OSTASZÓW
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VII Śląski Festiwal Kapusty i V Konkurs 
Piosenki Biesiadnej
W pierwszą niedzielę października Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy 
kończy sezon ogrodniczy siódmą już edycją Śląskiego Festiwalu Kapusty. Zgło-
szeni wcześniej uczestnicy biorą udział w zawodach tradycyjnego szatkowania 
i kiszenia kapusty. Odbywa się także konkurs „Kapuściane szaleństwa” na naj-
smaczniejsze dania z kapusty, a goście mogą spróbować regionalnych potraw 
na kapuścianym pikniku. W otwartych konkursach można wygrać liczne na-
grody, od festiwalowych koszulek po… worek kapusty. Imprezę uatrakcyjniają, 
oprócz tematycznych wystaw, także występy zespołów w ramach Konkursu 
Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie w kapuście” i zabawa ludowa. Szczegó-
łowy program Festiwalu znajdą Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl 
oraz na fb. fot. HG-N

TERMIN
1 października (niedziela)
MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy, �lia Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ORGANIZATORZY
Arboretum w Wojsławicach, www.arboretumwojslawice.pl. 
Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Dzierżoniowie, www.pow.dzierzoniow.pl
Niemczański Ośrodek Kultury, www.nok.niemcza.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi 
Podlesie i Ruszkowice
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960, 
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 
Zgłoszenia na Przegląd Piosenki Biesiadnej 
e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl

WOJSŁAWICE
k. NIEMCZY
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Dożynki we dworze oraz 
„Mały Oktoberfest” w Stodole Wiejskiej
Kiermasz dożynkowy na placu folwarcznym z szeroką ofertą produktów rolni-
czych i kulinarnych Dolnego Śląska i całej Polski. W Stodole Wiejskiej prezen-
tacja ciekawej oferty piwa z małych browarów regionalnych. Atrakcje dla całej 
rodziny. Taniec, uczta i dobry nastrój gwarantowane. Muzyka ludowa i jazzowa 
na żywo. Od godz. 11.00 do 18.00.

TERMIN
7-8 października (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

ŁOMNICA
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Wrocławianie nie wyobrażają już sobie października bez Festiwalu Dyni, który 
niemal za każdym razem przyciąga ok. 10 tys. gości. Główna idea imprezy to 
popularyzacja warzyw dyniowatych oraz ich walorów kulinarnych, zdrowot-
nych i estetycznych. Już parę dni wcześniej na terenie Ogrodu Botanicznego 
można będzie podziwiać wykonane przez pracowników i młodzież dekoracje 
z dyń. Spośród wielu punktów programu najważniejsze są trzy konkursy z na-
grodami: na największą dynię (aktualny rekord to prawie 650 kg!), najbardziej 
osobliwe owoce roślin dyniowatych oraz najsmaczniejszą potrawę z dyni. Na 
kiermaszu można będzie kupić świeże dynie, przetwory z dyni i innych warzyw 
oraz owoców, miody, oleje roślinne, przyprawy, nasiona, wyroby rękodzielni-
cze. Odbędzie się także m.in. botaniczna zgaduj-zgadula, występy artystyczne.

WROCŁAW

XIV Dolnośląski Festiwal Dyni

TERMIN
8 października (niedziela)
MIEJSCE 
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23
ORGANIZATOR
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 
www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl
KONTAKT
Paweł Fedorów
tel. 71 322 59 57 w. 15, tel. kom. 668 008 271
e-mail: pawel.fedorow@uwr.edu.pl 
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Aby smacznie, aby zdrowo, aby pięknie 
kolorowo w Wawrzeńczycach
Impreza integracyjna, międzypokoleniowa jest poświęcona warsztatom ku-
linarnym, które mają za zadanie przekazać uczestnikom tajniki tradycyjnych 
potraw, przygotowywanych przez najstarszych mieszkańców. Adresatami 
warsztatów są zarówno dzieci, jaki i dorośli. Oczywiście wydarzeniu towarzy-
szy wspólna degustacja przysmaków oraz tańce.

TERMIN
14 października (sobota)
MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Wawrzeńczycach, 
ul. Kątecka 32, gmina Mietków, 
powiat wrocławski
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie – 
główny organizator www.gokmietkow.pl, 
sołtys, radny, rada sołecka, 
KGW wsi Wawrzeńczyce
KONTAKT
Mirosław Stawski Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Mietkowie
tel. 71 316 82 54
e-mail: dyrektor@gokmietkow.pl 
biuro@gokmietkow.pl

WAWRZEŃCZYCE
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W tej niewielkiej miejscowości w gminie Radków od kilku lat organizowany jest 
Dzień Suszu, będący pokłosiem zainteresowań grupy mieszkańców roślinami, 
z których można zrobić susz. Począwszy od maja sadzą i sieją, robią wiejskie 
zielniki, potem zbierają i suszą, a jesienią prezentują swoje zbiory. Cały proces 
jest naturalny, bez ingerencji środków chemicznych. Podczas imprezy można 
więc zobaczyć z jakich ziół, owoców czy kwiatów zrobić susz, prezentowane 
są sposoby suszenia oraz zastosowanie gotowych już produktów: w kuchni, ła-
zience, do dekoracji. Asortyment jest bardzo szeroki – począwszy od prostych 
przypraw po wieloskładnikowe mieszanki! W programie Dnia Suszu w Suszy-
nie są też porady zdrowotne i prezentacje innych domorosłych produktów, sto-
sowanych w naturalnej kuchni czy medycynie niekonwencjonalnej.

Dzień Suszu w Suszynie

TERMIN
21 października (sobota)
MIEJSCE 
świetlica wiejska, Suszyna, gmina Radków, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Sołtys i Rada Sołecka Suszyny przy współpracy 
z Gminą Radków
KONTAKT
Sołtys Cecylia Skwarło
tel. 74 873 33 96
e-mail: cecylia.skwarlo@wp.pl

SZUSZYNA
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Hubertus na Zamku Kliczków
Konie, jeździectwo i myślistwo od zawsze było kochane przez wszystkich 
właścicieli Zamku Kliczków. A miłość zobowiązuje... Dlatego też współcześni 
właściciele, hołdując wiekowej tradycji, organizują Dzień Św. Huberta, patro-
na myśliwych i jeźdźców. 22.10.2017 w Kliczkowie to dzień, w którym roz-
brzmiewa tętent koni, dzień bezkrwawego polowania na lisią kitę, dzień za-
wodów jeździeckich i widowiskowych pokazów jazdy konnej. W zamkowym 
parku nie zabraknie obozowiska rycerskiego i atrakcji nie tylko dla najmłod-
szych. Nie zabraknie atrakcji kulinarnych z popisowym myśliwskim bigosem 
i daniami z dziczyzny.

TERMIN
22 października (niedziela)
MIEJSCE 
Zamek Kliczków; Kliczków, Osiecznica; 
powiat bolesławiecki
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

KLICZKÓW
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Najsłodszy z łomnickich eventów pachnący miodem, cynamonem i czekoladą 
- zasmakuj magii śląskiego kunsztu wypieku pierników. Na Folwarku kiermasz 
producentów pierników, miodów, przypraw i wielu innych specjałów kulinar-
nych z Dolnego Śląska. Wspaniałe atrakcje dla całej rodziny - warsztaty piecze-
nia i dekorowania pierników. Muzyka na żywo. Od godz. 11.00 do 17.00.

ŁOMNICA

Święto Pierników w Łomnicy

TERMIN
4-5 listopada (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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„Niepodległość uczcić 
ze smakiem Jedliny”
Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, zaspokoi nie-
jednego łasucha. Ta wyjątkowa akcja, pn. „Niepodległość uczcić za smakiem 
Jedliny” na uczczenie 99. Rocznicy obchodów Odzyskania Niepodległości, 
przyciągnęła w 2015 i 2016 roku setki osób, które chciały skosztować niepod-
ległościowych dań. Warto tego dnia wybrać się wraz z rodziną na świąteczną 
promocję kulinarną, która proponować będzie bogatą ofertę dań na terenie 
Jedliny-Zdroju.

TERMIN
11 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie 
Jedliny-Zdroju, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, 
lokalni restauratorzy
www.ckjedlina.pl
KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

JEDLINA-ZDRÓJ
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„Święto Niepodległości i VI Bieg Gęsi” jest imprezą cykliczną organizowaną 
z okazji Święta Niepodległości. Impreza ma charakter ponadlokalny, w której 
uczestniczą mieszkańcy ościennych powiatów. W trakcie imprezy odbywa się 
kiermasz kulinarny sołectw gminy Jerzmanowa, na stołach sołeckich gości 
przede wszystkim gęś pieczona, rogale. Biegi są organizowane we wszystkich 
kategoriach wiekowych, jednym z biegów jest „bieg sołectw”. Atrakcją jest  pie-
czona gęś, nagroda dla zwycięzców w biegu głównym.

JERZMANOWA

Święto Niepodległości i VI 
Bieg Gęsi w Jerzmanowej 

TERMIN
11 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Jerzmanowa, powiat głogowski
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
www.gckjerzmanowa.pl
KONTAKT
Renata Zwolińska 
tel. 76 831 21 11
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl
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Festiwal Kulinarny „Ale Pasztet!” 
na Zamku Kliczków
Festiwal kulinarny „Ale Pasztet!” to impreza w ramach Kulinarnego Pucharu Pol-
ski promująca Dolny Śląsk, wykorzystując potencjał kulinarny regionu Borów 
Dolnośląskich: produkty i surowce tradycyjne i lokalne, przede wszystkim dzi-
czyznę i runo leśne. Do zamku zjeżdżają kulinarne gwiazdy z całej Polski: uty-
tułowani szefowie kuchni, uzdolnieni uczniowie szkół gastronomicznych oraz 
amatorzy 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 kuli-
narne w wykonaniu �nalistów telewizyjnych konkursów kulinarnych.

TERMIN
17-18 listopada (piątek-sobota)
MIEJSCE 
Kliczków 8, Osiecznica, 
powiat bolesławiecki
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

KLICZKÓW
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Impreza adresowana jest do hobbystów, amatorów i pasjonatów wytwarzają-
cych własne produkty alkoholowe, oraz dla wszystkich miłośników przednich 
trunków. Głównym punktem jest konkurs win i nalewek, wykonanych przez 
domowych amatorów. Trunki oceniane przez komisje tra�ają na stoły pod oce-
nę publiczności. Dodatkową atrakcją są ciekawe nagrody, ufundowane przez 
grono sponsorów. Nagrodą specjalną jest wyjazd do Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli, ufundowany przez Panią Europoseł Lidię Geringer de Oeden-
berg. Poza konkursem, dla wszystkich uczestników: zarówno osób biorących 
udział, zaproszonych gości, jak i miłośników, koneserów ciekawych smaków, 
którzy zawitają na imprezę, przygotowano ciekawe występy artystyczne oraz 
apetycznie zastawione stoły, na których znajdą się smakowite przystawki.

KŁODZKO

Festiwal Amatorskich Trunków 
w Gminie Kłodzko

TERMIN
18 listopada (sobota)
MIEJSCE 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko
ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „JASKIER” 
wraz z OKSiR GK
KONTAKT
Piotr Smółka
tel. 785 591 211
e-mail: piosmolka@gmail.com
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Kiermasz Adwentowy na Folwarku 
i w Stodole Świątecznej Magii 
Największy z łomnickich kiermaszy, liczna grupa wystawców oferujących bo-
gaty wachlarz oryginalnych wyrobów. Kulinarne specjały, świąteczne wypieki, 
folwarczne przetwory z sezonowych warzyw i owoców oraz pyszne „łomnic-
kie jadło”. Warsztaty zdobienia bombek, �orystyka i wizyta Mikołaja. Bajeczny, 
świąteczny urok tego kiermaszu zaczaruje każdego blaskiem świec, dźwięka-
mi kolęd, zapachem grzańca i radosną atmosferą. Muzyka na żywo oraz wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych! Od godz. 11.00 do 17.00.

TERMIN
25-26 listopada (sobota-niedziela)
2-3 grudnia (sobota-niedziela)
9-10 grudnia (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

JELENIA GÓRA
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Jak mawia przysłowie ludowe „głodny Polak, to zły Polak”, więc żeby do tego 
nie dopuścić zapraszamy do Lubania i wzięcia udziału w Bożonarodzeniowym 
Jarmarku. Jeśli jedzenie ma mieć prawdziwy smak, a ozdoby mają być ładne 
i oryginalne, to trzeba je kupić właśnie u nas, na stoiskach z wypiekami własnej 
roboty oraz swojskimi pasztecikami, kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszka-
mi. Na jarmark zapraszamy nie tylko smakoszy, ale również miłośników ręko-
dzieła. To tu znajdziecie oryginalne, wyjątkowe upominki. W całym wydarzeniu 
jednak nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie i radosną atmosferę. Do za-
trzymania się na chwilę zachęcają nie tylko rozmowy z wystawcami, ale także 
degustacje świąteczne, warsztaty dekorowania pierników, przejażdżki na kucy-
kach, czy wspólne śpiewanie świątecznych piosenek oraz tradycyjnych kolęd.

LUBAŃ

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Lubaniu
ORGANIZATORZY
Łużyckie Centrum Rozwoju w
Lubaniu www.luban.pl
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.facebook.com/lubieluban
KONTAKT
Łużyckie Centrum Rozwoju
tel. 75 645 66 03
e-mail: promocja@luban.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Miliczu
W programie jarmarku znajdą się lokalne świeże pyszności, do spróbowania 
na miejscu i na wynos: chleby, wypieki, owoce, soki, syropy, miody. Będą dania 
kuchni lokalnej, przetwory rybne i mięsne, w tym z dziczyzny. Będzie można 
zakupić rękodzieło, choinki. Dla najmłodszych przewidziane są atrakcje takie 
jak zdobienie pierników, wspólne śpiewanie kolęd przy ognisku. W międzycza-
sie na scenie odbywać się będą koncerty lokalnych zespołów oraz konkursy. 
Zapraszamy!

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Miliczu
ORGANIZATORZY
Gmina Milicz www.milicz.pl
Ośrodek Kultury w Miliczu www.kultura-milicz.pl
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
www.nasza-barycz.pl
KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb, tel. 504 897 021, 
e-mail: m.golab@milicz.pl
Ośrodek Kultury w Miliczu, tel. 71 38 41 1 24

MILICZ
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Cykliczna impreza kulturalna podczas której będzie można odwiedzić stoiska 
z ceramiką artystyczną, ozdobami choinkowymi, upominkami, piernikami, 
miodem, ciastem, produktami z aronii, grzanym winem i piwem, kulinarnymi 
niespodziankami i innymi wyrobami oraz świąteczne stoisko Poczty Polskiej. 
Ponadto konkursy, występy artystyczne lokalnych zespołów oraz jasełka w wy-
konaniu dzieci z lokalnego przedszkola.

KUDOWA ZDRÓJ

Kudowski Jarmark Bożonarodzeniowy

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
Teatr pod Blachą, Park Zdrojowy, 
Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
www.kckis.pl
KONTAKT
Kinga Adach 
tel. 74 866 32 26
e-mail: k.adach@kckis.pl
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Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy
Podczas jarmarku planuje się m. in. serwowanie oławskiego grzańca w kub-
kach, wykonanych specjalnie na tą okazję; gorące miody pitne; konkurs na 
tradycyjny „Bożonarodzeniowy Makowiec”; szopkę z �gurkami naturalnej wiel-
kości oraz żywymi zwierzętami. Oprócz barwnych stroików, dekoracji bożona-
rodzeniowych, rękodzieł, kolorowe stoiska świąteczne kusić będą smakołyka-
mi i kulinarnymi rarytasami: ciastami, olejami tłoczonymi na zimno, miodami, 
staropolskimi wędlinami. Karty zgłoszenia na Jarmark dostępne są na stronie 
www.um.olawa.pl bieżące informacje publikowane są także na facebooko-
wych pro�lach Organizatorów.

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Oławie
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Oławie
www.um.olawa.pl
Urząd Gminy w Oławie
www.gminaolawa.pl
KONTAKT
Paulina Poetschke – naczelnik wydziału
tel. 71 302 10 17, 512 389 552
e-mail: promocja@um.olawa.pl

OŁAWA
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Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i od-
grywa istotną rolę w promocji Dolnego Śląska. Wielokulturowość, wielowy-
znaniowość, wielonarodowość znalazły swoje odbicie w bogatej i różnorodnej 
tradycji kulinarnej Dolnego Śląska. Istotną rolę w kultywowaniu dziedzictwa 
kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na Dolnym Śląsku odgrywają ko-
biety, szczególnie te zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. To one znają re-
gionalne legendy, gromadzą przepisy kulinarne, odtwarzają stare techniki de-
koracyjne czy prowadzą kroniki, ocalając od zapomnienia zwyczaje i obrzędy. 
Istotą prezentacji jest pokazanie mieszkańcom Dolnego Śląska, a w szczegól-
ności mieszkańcom Wrocławia, bogactwa kulturowego dolnośląskiej wsi, jego 
regionalnej różnorodności, dziedzictwa i świątecznych tradycji wigilijnych.

WROCŁAW

Prezentacje wojewódzkie 
“Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
Regionalne Związki Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych 
www.umdw.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 776 93 50
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Tradycje Bożonarodzeniowe 
w Gminie Lubin
Tradycje Bożonarodzeniowe stały się kanwą imprezy, która od 9 lat zrzesza 
wszystkich działających w kołach gospodyń, stowarzyszeniach, zespołach 
gminy Lubin. Ma na celu zainteresowanie i poszerzanie znajomości przygo-
towywania potraw, które goszczą na stołach wigilijnych. Poszczególne grupy 
wykonują dania tradycyjne, świąteczne, a także prezentują ciasta, królujące 
na naszych stołach w tym okresie. Ocena wysiłków pozostaje po stronie jury, 
którego członkami są najbardziej znani kucharze naszego regionu. W ramach 
spotkania wszyscy mają możliwość wysłuchania i włączenia się we wspólny 
śpiew kolęd oraz utworów świątecznych, prezentowanych przez zaproszonych 
wykonawców. Na stoiskach z rękodziełem królują stroiki i ozdoby świąteczne. 
Imprezie towarzyszy wystawa kartek świątecznych, wykonanych przez miesz-
kańców Gminy Lubin.

TERMIN
8 grudnia (piątek)
MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Osieku, gmina Lubin
ORGANIZATOR
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
www.okgminalubin.pl
KONTAKT
Ośrodek Kultury Gminy Lubin
tel. 76 845 59 86
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

OSIEK
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W okresie okołoświątecznym na terenie przy urzędzie gminy odbywa się spo-
tkanie, którego celem jest prezentacja dorobku aktywnych kobiet, zrzeszonych 
w kołach gospodyń wiejskich. W ustawionych wokół urzędu drewnianych 
domkach prezentowane są świąteczne kulinaria, wyrabiane tradycyjnymi me-
todami wędliny, chleb i sery. Można także nabyć ozdoby świąteczne, pierniki, 
choinki i wszystko to, co jest niezbędne do przygotowania tradycyjnej Wigilii 
Bożonarodzeniowej.

DŁUGOŁĘKA

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Długołęce  

TERMIN
9 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Urząd Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12
ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka
www.gmina.dlugoleka.pl
KONTAKT
Anna Chomicka
tel. 71 323 02 43
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl
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Jarmark Sowiogórski 
w Srebrnej Górze 
Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze to już tradycja. W tym roku spotkamy 
się po raz siódmy. Podczas kiermaszu można będzie nabyć oryginalne produk-
ty rękodzielnicze od lokalnych rzemieślników i producentów oraz przetwory, 
nalewki i wiele innych potraw regionalnych. Dla najmłodszych zaplanowano 
warsztaty artystyczne, a także spotkanie ze św. Mikołajem, który przybędzie 
z Mikołajowa. W byłym Kościele Ewangelickim, obecnie Srebrnogórskiej Prze-
strzeni Artystycznej „Aniołek” odbędą się występy artystyczne.

TERMIN
9 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy 
przy Kościele Ewangelickim, powiat 
ząbkowicki
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Stoszowicach
www.goksirsg.nazwa.pl
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Stoszowicach, 
�lia w Srebrnej Górze
tel. 74 81 64 551
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl

SREBRNA GÓRA
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Impreza kulturalna podczas, której  będzie można zakupić wyroby rękodzielni-
cze wykonane przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, m.in. wianki i stroiki bo-
żonarodzeniowe, ręcznie robione kartki świąteczne i bombki, wyroby z cerami-
ki, drewniane ozdoby choinkowe, rzeźby z metaloplastyki, dekoracje z tkanin, 
tildy, obrazy itp., a także swojskie produkty żywnościowe m.in. wędliny, piero-
gi, pierniki, czekoladki świąteczne, czeburaki, chleby. Można również zasma-
kować produktów regionalnych takich jak „Dukaty Widawskie” oraz „Ciasteczka 
z wisienką” Dodatkowo Jarmarkowi towarzyszy szereg imprez kulturalnych, 
odbywających się na rozstawionej w rynku scenie.

DOBROSZYCE

Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy

TERMIN
9-10 grudnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Rynek w Dobroszycach, powiat oleśnicki
ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach 
www.gckdobroszyce.pl
KONTAKT
Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury
tel. 71 31 41 289
e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
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IV Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe
IV Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe to wydarzenie, które łączy i integruje 
mieszkańców Gminy. Podczas Targów swoje stoiska prezentują lokalni artyści, 
rękodzielnicy, szkoły i Stowarzyszenia. Asortyment produktów oferowanych 
w ramach Targów jest szeroki i obejmuje m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki 
ozdoby świąteczne oraz wiele innych, których nie sposób zliczyć. Targom towa-
rzyszą występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają publiczność 
w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy na IV Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe!

TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, 
ul. Piłsudskiego 42, 
powiat wołowski
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
www.facebook.com/gminnyosrodekkultury.
winsko/
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku
tel. 71 389 81 36
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl

WIŃSKO
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Jarmarki adwentowe organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic 
mają już dwunastoletnią tradycję. Poza świątecznymi stroikami, dekoracją 
stołu, ręcznie wykonywanymi ozdobami organizatorzy oferują przepyszne do-
mowe wypieki, uszka, pierogi, barszczyk, kutię, cudownie smakujące śledzie 
i inne tradycyjne przysmaki.  Przygotowują je członkinie miejscowych KGW 
i koła emerytów, zaproszonych organizacji i stowarzyszeń. Wielu mieszkańców 
przyciągają smakowite wędliny z domowych wędzarni i miody od okolicznych 
producentów, ale także wydawany corocznie „Kalendarz Ratowicki” jednak 
tradycyjnie największą popularnością cieszy się niepowtarzalne grzane wino 
sołtysa.

RATOWICE

Jarmark Adwentowy w Ratowicach

TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
świetlica wiejska w Ratowicach
ORGANIZATOR
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
www.ratowice.pl
 facebook: Towarzystwo Przyjaciół Ratowic
KONTAKT
Jarosław Jagielski 
tel. 601 727 190
e-mail: jaroslawjagielski@o2.pl
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VII Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków
Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków to oczywiście święto potraw świą-
tecznych. Na prezentowanych wigilijnych stołach pojawia się mieszkanka tra-
dycji i zwyczajów z różnych regionów Polski, które na terenie gminy Radków 
zostały zaszczepione przez ludzi osiedlających się tu po II wojnie światowej i do 
dziś są podtrzymywane przez kolejne pokolenia. W tym roku hasło przewodnie 
brzmieć będzie: „Rodzynki i ich kuzynki”, a zatem w potrawach królować będą 
bakalie. Potrawy wigilijne są przygotowywane przez przedstawicieli lokalnych 
organizacji wiejskich, stowarzyszeń. Stoły przyciągają uwagę wielością i różno-
rodnością potraw, które przeznaczone są do degustacji. Na Jarmarku prezentu-
ją się rzemieślnicy i wytwórcy produktu lokalnego.
TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
Ścinawka Średnia, Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Sikorskiego 34, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Gmina Radków
www.radkowklodzki.pl
KONTAKT
Agnieszka Cyron
Sabina Jasiak
Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej
tel. 74 873-30-42, 74 873-33-43
e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl 
s.jasiak@radkowklodzki.pl

ŚCINAWKA ŚREDNIA
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz turystów, od-
wiedzających to piękne miasto do udziału cyklicznej imprezie, która ma cie-
kawy program m.in. prezentacja stołów bożonarodzeniowych, kiermasze bo-
żonarodzeniowe, występy Przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego im. Jana 
Pawła II w Stroniu Śląskim oraz Młodzieżowych Grup działających przy CETiK-u. 
W trakcie STOŁÓW BOŻONARODZENIOWYCH nastąpi rozdanie nagród w kon-
kursach bożonarodzeniowych!

STRONIE ŚLĄSKIE

Polsko-czeskie Stoły Bożonarodzeniowe 
w Stroniu Śląskim

TERMIN
10 grudnia (niedziela)
MIEJSCE 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim, 
ul. Kościuszki 18, Stronie Śląskie
ORGANIZATOR
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim
www.cetik.stronie.pl
KONTAKT
Natalia Gancarz
tel. 74 8143 205
e-mail: n.gancarz@stronie.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
Cykliczna impreza odbywająca się przed Świętami Bożego Narodzenia na Tar-
gowisku „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich mająca na celu promocję lokal-
nych produktów kulinarnych oraz przekazywanie dawnych tradycji związanych 
ze świętami. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najlepszy piernik/
pierniczki. Dodatkowo organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i do-
rosłych. Podczas Jarmarku co roku wystawia się ponad 60 wystawców z terenu 
całego województwa.

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Oborniki Śląskie - Targowisko „Mój Rynek”
ORGANIZATORZY
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE
Gmina Oborniki Śląskie
www.oborniki-slaskie.pl
KONTAKT
Gmina Oborniki Śląskie
tel. 71 310 35 19

OBORNIKI ŚLĄSKIE
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Coroczny konkurs potraw bożonarodzeniowych w Gminie Kunice cieszy się 
wśród mieszkańców ogromnym zainteresowaniem. Jest okazją do podzielenia 
się swoimi kulinarnymi doświadczeniami, a przy okazji można zdobyć nagrodę 
za niepowtarzalny, indywidualny smak świąt. Celem konkursu jest kultywowa-
nie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

SPALONA

Gminny Konkurs Potraw 
Bożonarodzeniowych w Gminie Kunice

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej, 
powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kunicach
www.gokis-kunice.pl
KONTAKT
Jacek Stacewicz
tel. 76 8575 477
e-mail: gokis.kunice@plusnet.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Ząbkowicach Śląskich
Nasz Jarmark to już tradycja - świątecznie przyozdobiony rynek, rozświetlona 
i przystrojona choinka oraz kolorowe i pachnące produkty to nieodłączny ele-
ment nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w Ząbkowicach Śląskich. Jest 
to impreza promująca historię oraz dziedzictwo kulturowe naszego regionu, 
podczas której swoje tradycyjne i regionalne produkty, świąteczne i okoliczno-
ściowe wyroby zaprezentują wystawcy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy oraz ręko-
dzielnicy. W tym dniu każdy będzie mógł uczestniczyć we wspólnej Wigilii, za-
smakować tradycyjnych wigilijnych potraw, pierniczków, wypieków, pierogów 
czy też gorącego barszczu. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: słodkości, 
zabawy i konkursy, a także szopka z udziałem żywych zwierząt. Udział w tar-
gach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich
ORGANIZATORZY
Gmina Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury www.e-zok.pl
KONTAKT
Wydział Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim 
w Ząbkowicach Śląskich
tel. 74 8 165 322
e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl
Ząbkowicki Ośrodek Kultury
tel. 74 8 152 896
e-mail: biuro@e-zok.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
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W przeglądzie biorą udział sołectwa, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Celem imprezy jest propagowanie 
tradycji i wielokulturowości regionu, przybliżanie wiedzy o naturalnych i lokal-
nych składnikach, wykorzystywanych w  potrawach wigilijnych, motywowanie 
do działań w zakresie utrzymywania tradycji w gospodarstwach domowych. 
Komisja konkursowa dokonuje  oceny potraw i stołu pod względem zestawu 
tradycyjnych dań ich formy i smaku, estetyki wykonania i podania, dekoracji 
świątecznej, inwencji twórczej. Każdego roku oprócz prezentacji tradycyjnego 
stołu oceniana jest również (w formie odrębnego konkursu) jedna wybrana 
potrawa wigilijna. W roku 2015 r., była to „Najlepsza potrawa z karpia”, a w roku 
2016 „Śliwka suszona w roli głównej”.

KRZESZÓW

Przegląd tradycyjnych stołów wigilijnych 
w Krzeszowie

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzeszowie, 
ul. Kalwaria 1, Krzeszów, powiat kamiennogórski
ORGANIZATOR
Centrum Biblioteczno-Kulturalne 
Gminy Kamienna Góra
www.cbkkrzeszow.pl
KONTAKT
Aldona Słupska-Czerniak
tel. 75 610 60 62
e-mail: asc.kam@op.pl
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V Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy
Jarmark jest świetną okazją do przekazywania z pokolenia na pokolenie istot-
nych treści kultury. Tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę przed świętami 
Bożego Narodzenia. Służy promocji regionalnych potraw, wyrobów i przed-
miotów użytkowych oraz artystycznych o charakterze bożonarodzeniowym. 
Ma na celu prezentację różnych form aktywności twórczej i artystycznej, pro-
pagowanie wśród odwiedzających nowych form rozwoju zainteresowań. Pod-
czas Jarmarku można posłuchać świątecznych nut w wykonaniu dzieci, mło-
dzieży, a także zespołów m.in. naszych przyjaciół Evergreen Dixieland Band 
z Novej Paki. Jarmark organizowany jest w Gminie Pieszyce w ramach projek-
tu pn. „Kultura i sport w barwach polsko-czeskich” realizowanego wspólnie 
z partnerem czeskim Gminą Nova Paka.

TERMIN
16 grudnia (sobota)
MIEJSCE 
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury, 
Pieszyce, powiat dzierżoniowski
godz. 14.00-18.00
ORGANIZATOR
Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
www.ck-pieszyce.pl
KONTAKT
Karolina Miś-Jagodnicka
tel. 665 002 242
e-mail: ck@ck-pieszyce.pl

PIESZYCE



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich 

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl


