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tradycyjnie już od sześciu lat rozpoczynamy „kalendarz imprez kulinarnych Dol-
nego Śląska” wydarzeniami, związanymi z wiosną – porą roku pachnącą wielkanoc-
nymi wypiekami, wiosennymi słodkościami. Położenie geogra�czne oraz burzliwe 
dzieje naszego regionu sprawiają, że bogactwo tradycji kulinarnych jest niezwykłe, 
pozwala zapoznać się z kuchnią sąsiednich narodowości, a także mniejszości naro-
dowych, etnicznych zamieszkujących województwo dolnośląskie. „Mała Wielkanoc 
– Na Styku Czterech Kultur” w Pieńsku to prezentacja polsko-czesko-niemiecko-ser-
bołużycka, podczas której można skosztować niemieckich tradycyjnych czekolado-
wych łakoci, czeskich ciasteczek, serbołużyckich drożdżowych wypieków, a także po-
traw o kresowym rodowodzie, przygotowanych przez mieszkańców Gminy Pieńsk. 

Czas majówki polecamy Państwu spędzić w pięknych okolicznościach przyrody, 
kosztując smakołyków, przygotowanych dla uczestników pikniku w ogrodach klasz-
tornych w Trzebnicy, w pachnącym czekoladowymi cukierkami parku w Świebodzi-
cach, bądź wśród dzielnych rycerzy na Zamku Kliczków. 

W wakacje terminarz jest przepełniony kulinarnymi wydarzeniami. Czereśniowe 
Święto w Arboretum w Wojsławicach, Święto Miodu w Bolkowie, Festiwal Kultury 
Bałkańskiej w Bolesławcu, Festiwal Słodkości w Wambierzycach, Festiwal Piwa i Sera 
w Twierdzy Srebrna Góra, Lawendowy Spichlerz w Muzeum Powozów w Galowicach 
to tylko niektóre imprezy, z okazji których warto wybrać się w podróż po Dolnym 
Śląsku smakując pyszne lokalne produkty i potrawy, a także zwiedzając przy okazji 
liczne, ciekawe atrakcje Dolnego Śląska. 

Wrześniowe i październikowe festiwale kuszą smakiem, zapachem darów jesieni, 
które są tematem głównym wielu imprez, takich jak: Grzybomania w Stroniu Śląskim, 
Święto Wina w Środzie Śląskiej, Święto Prawdziwka i Śliwki Węgierki w Nowej Wsi 
Wielkiej, Święto Ziemniaka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Festi-
wal Kapusty w Wojsławicach, czy też Dolnośląski Festiwal Dyni we Wrocławiu.

Bożonarodzeniowe jarmarki pozostawią nas ze smakiem makowców w oczeki-
waniu na kolejny rok, który ponownie przyniesie wiele okazji do świętowania przy 
dolnośląskich produktach tradycyjnych i regionalnych. Życzę Państwu smacznej lek-
tury i udanego podróżowania po Dolnym Śląsku!

Szanowni Państwo!

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Mańkowska



7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Spis treści
cz
er
w
ie
c

m
aj

kw
ie
ci
eń

Górskie Smaki – cykliczne targi rolne w Siedlęcinie
Oławski Jarmark Wielkanocny
Gminny Konkurs Potraw Wielkanocnych w Krzeszowie
Jarmark Wielkanocny w Ząbkowicach Śląskich
Prezentacje wojewódzkie „Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”
Piechowickie „Dni Baby Wielkanocnej
Jarmark Wielkanocny w Bardzie
Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu
Kaczawski Jarmark Wielkanocny
Kiermasz Wielkanocny na deptaku w Trzebnicy
Najbogatszy w tradycje stół wielkanocny w Brzegu Dolnym
Konkurs Bab Wielkanocnych w Szczawnie Zdroju
XVIII Konkurs Kulinarny „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów” w Sobinie
Mała Wielkanoc – Na Styku Czterech Kultur” polsko-czesko-niemiecko-serbołużyckie 
tradycje i zwyczaje wielkanocne
XXXIII Konkurs na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne „Mała Wielkanoc” w Lubawce
Kiermasz Wiosenny w Łomnicy
Festiwal Pierogowy w Dąbrowie Bolesławieckiej
VI Majówka w ogrodach klasztornych w Trzebnicy
Święto Czekolady w Świebodzicach
Majówka Rycerska na Zamku Kliczków
Jarmark Świętego Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej
Plenerowe Warsztaty Piwowarskie
Czerniawskie Grillowanie
Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła Artystycznego w Ząbkowicach Śląskich
Dni Przyrodników na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu
Festiwal twarogu w Międzyborzu
Festiwal Twórczości Ludowej i Dobrego Smaku
Festyn Regionu „Dolnośląska wieś zaprasza”
Gminne święto gotowania w Platerówce
Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem
Europa na Widelcu – biesiada i jarmark na wrocławskim rynku
Bałkańska Festa w Bolesławicach
Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie
Pyszna Polska 2017 Targi gastronomiczno-hotelarskie Magdy Gessler
Festiwal twórczości ludowej pn. Region w Kulturę ubrany
Międzygminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Strzelińskiego 
Piracki Kocioł podczas Piany Bosmana – VII Festiwal Na Odrze
Otwarte Mistrzostwa Legnicy w grillowaniu
Święto Truskawki w Pęgowie
VI Festiwal Pieśni Dziadowskiej i Kultury Pogranicza w Świerzawie
Święto miodu i produktu regionalnego w Bolkowie
Biesiada Truskawkowa w Wszemirowie
Festiwal Kultury Bałkańskiej w Bolesławcu
Festiwal Słodkości w Wambierzycach
Festiwal Gulaszu w Walimiu
Wianki pod Wielisławką
Święto Lnu w Łomnicy
III Święto Czereśni i VI warsztaty sadownicze
Sowiogórski Mu�on w Głuszycy
XV Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie Zdroju
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Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze
Festyn Rodzinny „Czereśni Czar” w Gminie Radków 
Międzynarodowy Festiwal Grecki w Zgorzelcu
Święto Jemioły i Pieroga w Jemielnie
Festiwal Kuchni Polowych w Walimiu
Święto Jagody w Chocianowie
Pečenica w Gościszowie
Letnie Grillowanie w gminie Przeworno
V Festiwal Smaków Liczyrzepy
Jagodowe Lato w Ruszowie
Jaworska Wegetariada
V Gaworzycki Jarmark Kupiecki produktów tradycyjnych i regionalnych
Smacznie, bo naturalnie i regionalnie – tydzień smaków natury w Dziećmorowicach
XIX Izerska Gala Folkloru
Święto Pieroga w Białawach Małych
XIV Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt”
Jagodzisko w Nowym Gierałtowie
Lawendowy Spichlerz w Galowicach
Rynek Świata – w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Strzegomiu
V Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca na Kwisą
Piknik Rodzinny Święto chleba i Ziół w Bagnie
Jarmark Ekologiczny w Świeradowie Zdroju
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Nowej Rudzie 
Leśna Biesiada w Rzeszówku
Prezentacja Kuchni Regionalnej w Jugowie
V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej
Karkonoski Jarmark Lokalny - Skarby Ducha Gór
Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu Pierogów
Święto Pstrąga w Bolkowicach
XI Festiwal Sera w Dziećmorowicach
Dzień Placka w Henrykowie Lubańskim
IV Piknik Ogrodowe Smaki w Wojsławicach
Święto Chleba i Piernika w Jaworze
Piknik pszczelarski w Godzięcinie
Święto Mleka w Kamiennej Górze
Miodobranie w Dzierżoniowie
Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie
Wrocławskie Święto Mąki
Święto Pierogów w Paszowicach
Konkurs wojewódzki “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
„Leśne smaki” w Gminie Kotla
Festiwal Karpia w Miliczu
Grzybomania w Stroniu Śląskim
Święto Pieczonego Ziemniaka w Głębowicach
Biesiada z Pierogiem w Malerzowie
Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”
XI Świdnickie Targi Zdrowej Żywności - „Zdrowie ma smak”
Forum Tradycji w Kudowie Zdroju
Czerniawa, jaka strawa?
Festiwal Kapusty i Pieroga w Gminie Lubin
Festiwal Pstrąga w Gminie Głuszyca
Gminne Pyrkowanie w Bukowinie Sycowskiej
Konkurs kulinarny „Dary Jesieni w kuchni” w Starych Bogaczowicach
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Święto wina w Mieście Skarbów - Festiwal Rzemiosł Dawnych
Święto Grzybów w Węglińcu
XVIII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie-Bartnictwo w Sudetach Zachodnich
Bałkańskie Święto Pity w Lipianach  
Na tropie leśnych zwierząt w Miliczu
Święto Prawdziwka i Śliwki Węgierki w Nowej Wsi Wielkiej
IV Ząbkowickie Targi Rolno-Spożywcze
VI Święto Piernika w Bielawie
Festiwal Przetwórstwa Domowego w Walimiu
Plenerowe Warsztaty Piwowarskie 
IV Święto Sera i Wina. Spotkania regionów 
XVIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie
XXXVIII Trzebnickie Święto Sadów 
Festyn Rodzinny Taaaka Ryba
Smak zapomnianych odmian jabłek
Święto Chleba w Milikowie
Święto grzyba leśnego w Niwkach Książęcych
Święto Ziemniaka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
Czarnoborskie Święto Pieroga
Święto Pieczonego Ziemniaka w Dobroszycach
Żmigrodzki Festiwal Karpia i Lasu „Karp w Lesie”
Święto Chleba w Nowym Kościele
Święto Dyni im. Mikołaja Nowosada w Wierzbnej
Święto Wesołego Karpia w Przemkowie 
VII Śląski Festiwal Kapusty i V Konkurs Piosenki Biesiadnej
Dożynki we dworze oraz „Mały Oktoberfest” w Stodole Wiejskiej
XIV Dolnośląski Festiwal Dyni
Aby smacznie, aby zdrowo, aby pięknie kolorowo w Wawrzeńczycach
Dzień Suszu w Suszynie
Hubertus na Zamku Kliczków
Święto Pierników w Łomnicy
„Niepodległość uczcić ze smakiem Jedliny”
Święto Niepodległości i VI Bieg Gęsi w Jerzmanowej 
Festiwal Kulinarny „Ale Pasztet!” na Zamku Kliczków
Festiwal Amatorskich Trunków w Gminie Kłodzko
Kiermasz Adwentowy na Folwarku i w Stodole Świątecznej Magii 
Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubaniu
Jarmark Bożonarodzeniowy w Miliczu
Kudowski Jarmark Bożonarodzeniowy
Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy
Prezentacje wojewódzkie “Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”
Tradycje Bożonarodzeniowe w Gminie Lubin
Jarmark Bożonarodzeniowy w Długołęce  
Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze 
Dobroszycki Jarmark Bożonarodzeniowy
IV Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe
Jarmark Adwentowy w Ratowicach
VII Jarmark Bożonarodzeniowy Gminy Radków
Polsko-czeskie Stoły Bożonarodzeniowe w Stroniu Śląskim
Jarmark Bożonarodzeniowy w Obornikach Śląskich
Gminny Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Gminie Kunice
Jarmark Bożonarodzeniowy w Ząbkowicach Śląskich
Przegląd tradycyjnych stołów wigilijnych w Krzeszowie
V Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy
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Górskie Smaki – cykliczne targi rolne 
w Siedlęcinie
W natłoku marketów powołaliśmy do życia inicjatywę Górskich Smaków. Jest 
to targ rolny, na którym promujemy lokalną żywność i dary natury oraz pro-
dukty, których źródło pochodzenia jest znane i uczciwe. Za każdym z produk-
tów, które można zakupić podczas Górskich Smaków stoi rolnik, który nie boi 
się pytań, bo wie co oferuje, jest dumny ze swoich produktów w produkcję 
których włożył mnóstwo wysiłku i pracy. Na stoiskach można znaleźć: kasze, 
mąki, makarony, warzywa, owoce, różnorodny wybór wędlin i serów, potrawy 
kuchni wegańskiej i tradycyjnej, ciasta, chleby i inne wypieki, miody, domowe 
przetwory, syropy, zioła i wiele innych sezonowych produktów. Dodatkowo 
w okresie letnim organizowane są prelekcje edukacyjne związane ze zdrową 
żywnością.

TERMIN
przez cały rok w każdą sobotę w godzinach 
od 10.00 do 13.00
MIEJSCE 
Siedlęcin, Długa 21 (obok Wieży Książęcej 
w Siedlęcinie); 
powiat jeleniogórski 
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
www.wiezasiedlecin.pl, pro�l „Górskie Smaki” 
na Facebook
KONTAKT
Monika Filipińska, tel. 882 964 805, 
e-mail: wieza@wiezasiedlecin.pl

SIEDLĘCIN
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Oławski Jarmark Wielkanocny
Podczas Jarmarku oprócz barwnych stroików, dekoracji wielkanocnych, pisa-
nek i rękodzieła,  na kolorowych stoiskach świątecznych kusić będą smakołyki 
i kulinarne rarytasy: ciasta, oleje tłoczone na zimno, miody, staropolskie wę-
dliny, wyroby z wikliny, przetwory z warzyw, soki, czekolada na gorąco, ruskie 
pierogi, krokiety z pieczarkami z miejscowej pieczarkarni, swojskie wędliny, 
zakwas na żur. Na scenie odbywać się będą występy artystyczne lokalnych, lu-
dowych zespołów, szkolnych grup artystycznych oraz pokazy kulinarne tzw. 
„Kucharzenie na Scenie”. W Jarmarku Wielkanocnym uczestniczą partnerskie 
oraz zaprzyjaźnione miasta z Francji, Włoch, Niemiec, Czech, Rumunii, które na 
stoiskach przedstawiają  swoje lokalne produkty.  Karty zgłoszenia na Jarmark 
dostępne są na stronie www.um.olawa.pl bieżące informacje publikowane są 
także na facebookowych pro�lach Organizatorów.

TERMIN
7-9 kwietnia (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Oława, Rynek 
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Oławie, www.um.olawa.pl
Urząd Gminy w Oławie, www.gminaolawa.pl
Urząd Gminy w Domaniowie, www.gminadomaniow.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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Gminny Konkurs Potraw 
Wielkanocnych w Krzeszowie
Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wiel-
kiej Nocy, w szczególności kulinarnych aspektów tych świąt (potraw, zdobienia 
stołów i święconki). Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy wiejskiej Ka-
mienna Góra, w szczególności lokalne Koła Gospodyń, Stowarzyszenia, Sołec-
twa, które prezentują potrawy wielkanocne. Jednym z elementów imprezy jest 
Konkurs Palm Wielkanocnych, organizowany w Domu Kultury od około 20 lat 
i przez ten czas przybierał różne formy. Początkowo palmy wykonywała szkoła 
w Krzeszowie, teraz do konkursu przystępują szkoły, przedszkola, stowarzysze-
nia, świetlice środowiskowe, sołectwa a także osoby prywatne z całego terenu 
gminy. Najwyższą palmę, ok. 18 metrów wysokości, wykonywało w ostatnich 
latach sołectwo Olszyny. 

TERMIN
8 kwietnia (sobota)
MIEJSCE 
Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Krzeszowie, 
ul. Kalwaria 1, Krzeszów 
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

KRZESZÓW
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Jarmark Wielkanocny 
w Ząbkowicach Śląskich
Jarmark Wielkanocny to doskonała okazja do skosztowania i zakupienia natu-
ralnych produktów prosto od naszych lokalnych przedsiębiorców. Smak wiel-
kanocnego żuru, przetworów, ciast, wędlin, chleba, miodów czy nalewek na 
pewno przypadnie każdemu do gustu. Tego dnia nie zabraknie również licz-
nych stoisk z rękodziełem – pisanki, rzeźby, serwetki, stroiki, palmy - to zna-
komity pomysł na prezent lub ozdobę domu na Święta Wielkanocne. Ząbko-
wicki Jarmark to także wyjątkowy czas dla najmłodszych, podczas warsztatów 
plastycznych dzieci będą mogły stworzyć niezwykłe, świąteczne dzieła, które 
na pewno staną się niepowtarzalnym elementem ozdobnym w domach. Na 
kiermaszowej scenie, jak co roku, występować będą lokalne zespoły. Udział 
w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości! 

TERMIN
8 kwietnia (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. 74 816 53 22,
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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Prezentacje wojewódzkie „Tradycyjnych 
Stołów Wielkanocnych, Palm i Pisanek”
Impreza skierowana jest do Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie 
26 powiatów Dolnego Śląska. Celem prezentacji jest kultywowanie tradycji 
i zwyczajów związanych ze Świętem Wielkiej Nocy. Członkinie KGW przedsta-
wią różnorodne aranżacje stołu wielkanocnego, na którym znajdą się regional-
ne świąteczne potrawy,  pisanki, palmy oraz koszyczki ze święconką. Podczas 
Prezentacji zastanie przeprowadzony wojewódzki konkurs na „Najpiękniejszą 
palmę i pisankę wielkanocną” Celem konkursu jest zachowanie tradycji wyko-
nywania palm i pisanek wielkanocnych oraz kształtowanie aktywnej i twórczej 
postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzę-
dami Wielkiej Nocy.

TERMIN
8 kwietnia (sobota)
MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu 
ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
Regionalne Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych 
www.dolnyslask.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 7760 93 50

WROCŁAW
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Piechowickie 
„Dni Baby Wielkanocnej”
„Dni Baby Wielkanocnej” to święto sztuki ludowej i rękodzieła związanego 
z tradycją Świąt Wielkanocnych. Wśród stoisk na uwagę zasługują stoiska zdo-
bienia pisanek, degustacji i zakupu ciast oraz pieczywa. Ponadto każdy z od-
wiedzających będzie mógł spróbować tradycyjnego żuru i razowca ze smal-
cem przygotowywanych wg rodzinnych receptur. Stałym punktem programu 
są prezentacje zespołów ludowych, warsztaty rękodzielnicze, a także konkurs 
na najpiękniejszą pisankę.

TERMIN
8-9 kwietnia (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Piechowice, powiat jeleniogórski 
ORGANIZATOR
Piechowicki Ośrodek Kultury
www.pok.piechowice.pl
KONTAKT
Anna Kalisz- Piechowicki Ośrodek Kultury
tel. 75 76 17 201
e-mail: informacja@z.pl

PIECHOWICE
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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
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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 chał-
ki”, „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 zapo-
mnienia.

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

POLKOWICE
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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. Prezento-
wane 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 ze-
społy ludowe „Żarki” i „Lasowianie”, które prezentują stare zwyczaje i tradycje 
kresowe. Wspólnej zabawie towarzyszy międzykulturowa wymiana doświad-
czeń, 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

PIEŃSK
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XXXIII Konkurs na Tradycyjne Potrawy 
Wielkanocne „Mała Wielkanoc” w Lubawce
Konkurs jest jedyną tego typu imprezą w regionie organizowaną nieprze-
rwanie 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 es-
tetyczne 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 tradycyj-
nie 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.

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

LUBAWKA
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Kiermasz Wiosenny w Łomnicy
Kiermasz Wiosenny w Łomnicy to bogaty wybór produktów regionalnych, rze-
mieślniczych, rękodzieła, ogrodniczych oraz pyszności regionalne, „łomnickie 
jadło”, warsztaty plastyczne i atrakcje dla najmłodszych. Muzyka na żywo w go-
rącym, 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

ŁOMNICA
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Festiwal Pierogowy 
w Dąbrowie Bolesławieckiej
Prezentacja własnoręcznie wykonanych pierogów z tradycyjnych przepisów 
oraz nowych, nigdzie nie publikowanych. Festyn posiada także formułę kon-
kursu, w którym biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich.

TERMIN
maj
MIEJSCE 
boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej, powiat 
bolesławiecki
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi 
Dąbrowa Bolesławiecka
www.gokis.boleslawie.org 
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie
tel/fax. 75 732 14 77 
e-mail: gokisbeata@wp.pl

DĄBROWA BOLESŁAWIECKA
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VI Majówka w ogrodach klasztornych 
w Trzebnicy
Gmina Trzebnica  wraz z Kongregacją Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Borome-
usza w Trzebnicy  i Fundacją dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śl. „By służyć” 
zaprasza na Majówkę w Ogrodach Klasztornych. Warto dodać, że będzie to już 
VI edycja rodzinnego pikniku w tak niezwykłym miejscu. W ramach Majówki 
w Ogrodach Klasztornych przewidziano szereg atrakcji, m.in. zwiedzanie mu-
zeum oraz  dawnego cellarium klasztornego z początku XIII w. Do tego mu-
zyczne występy  zespołów ludowych, zespołu „Maciejki” i gwiazdy wieczoru. 
Dla dzieci liczne atrakcje. Stoiska z wyrobami klasztornymi, wystawy, seminaria 
i konkursy  zapewne sprawią, że po raz kolejny ogrody klauzulowe będą tętniły 
życiem. Zapewniamy, że wspólne biesiadowanie w dużych ogrodach klasztor-
nych z widokiem na pocysterskie opactwo, to przeżycie bezcenne. Nie może 
Was zabraknąć.

TERMIN
maj
MIEJSCE 
Pocysterski Klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy
ORGANIZATOR
Gmina Trzebnica, Fundacja dla Ratowania Klasztoru 
św. Jadwigi Śląskiej „ By służyć”
www.trzebnica.pl
KONTAKT
Jakub Szurkawski
tel. 71 388 81 13
e-mail: szurkawski_j@um.trzebnica.pl

TRZEBNICA
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Święto Czekolady w Świebodzicach
Impreza nawiązuje tematyką do kilkudziesięcioletniej tradycji świebodzickich 
zakładów cukierniczych Śnieżka, jest doskonałą okazją nie tylko do skosztowa-
nia słodyczy, ale również do spotkania mieszkańców i wyśmienitej zabawy. Go-
ście częstowani są płynną czekoladą, która spływa z fontann kaskadami wprost 
do setek kubeczków. Świebodzickie „Święto Czekolady” trudno wyobrazić so-
bie również bez cukierków z �rmy „Śnieżka” – królują legendarne „Michałki”, 
zapasy galaretek, krówek i innych różnorakich słodkości. Kto już zasmakuje 
czekolady w czystej postaci, może spróbować mu�nek, rurek z czekoladowym 
kremem, czekoladowej waty cukrowej i czekoladowego popcornu. Na uczest-
ników imprezy czekają także liczne animacje, konkursy i gry sprawnościowe.

TERMIN
1 maja (poniedziałek)
MIEJSCE 
park miejski w Świebodzicach; powiat świdnicki
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Świebodzicach oraz fabryka 
wyrobów cukierniczych Śnieżka-Invest
www.swiebodzice.pl
www.sniezka-invest.pl 
KONTAKT
Ilona Szczygielska – Urząd Miejski w Świebodzicach
Wydział Promocji, Informacji i Współpracy 
Zagranicznej 
tel. 74 666 95 71
e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl

ŚWIEBODZICE
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Majówka Rycerska na Zamku Kliczków
Majówka Rycerska, corocznie odbywająca się 1 maja w Zamku Kliczków to naj-
większa tego typu impreza plenerowa na Dolnym Śląsku. Imprezę rozpoczyna 
uroczysty przemarsz bractw rycerskich, które zjechały do Kliczkowa nie tylko 
z Polski, ale z całej Europy. Punktem kulminacyjnym, wyczekiwanym i niezwy-
kle widowiskowym jest bitwa o Zamek. Oprócz wrażeń i emocji związanych 
z atrakcjami rycerskimi na gości czekają również atrakcje kulinarne, przygoto-
wane przez szefów kuchni Zamku Kliczków.  Grillowane mięsa, wędliny, wy-
śmienity bigos czy żurek królewski – tego nie można nie spróbować! Zapra-
szamy na Majówkę Rycerską do Kliczkowa, bo tylko tutaj jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki przeniesiecie się i zasmakujecie w świecie rycerzy!

TERMIN
1 maja (poniedziałek)
MIEJSCE 
Zamek Kliczków; Kliczków, 59-724 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
kom. 694 42 00 24
e-mail: BarbaraRutkowska@kliczkow.com.pl

KLICZKÓW



Kalendarz
imprez

| 27

kulinarnych
Dolnego Śląska

m
aj

Jarmark Świętego Floriana 
w Bystrzycy Kłodzkiej
Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta i jego mieszkań-
ców. Podczas dwudniowej imprezy będzie można zobaczyć: występy polskich 
i czeskich zespołów muzycznych, występy taneczne, prezentacje kulinarne 
gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacje polskich i czeskich wystawców 
rękodzieła artystycznego i produktu regionalnego, a także liczne atrakcje przy-
gotowane specjalnie dla dzieci i dorosłych. Impreza ma charakter: kulturalny, 
rekreacyjny i promocyjny.
(fot. Marcin Gomułka)

TERMIN
6-7 maja (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Bystrzyca Kłodzka
ORGANIZATOR
Gmina Bystrzyca Kłodzka
www.bystrzycaklodzka.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
w Bystrzycy Kłodzkiej
www.mgok.pknet.pl
KONTAKT
Marcin Gomułka Spec. Ds. promocji i organizacji 
imprez
tel. 692 133 034 
e-mail: gomulka.mgok@gmail.com

BYSTRZYCA KŁODZKA
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Plenerowe Warsztaty Piwowarskie
Zakres tematyczny warsztatów o sztuce warzenia piwa jest bardzo szeroki: rys 
historyczny, typy słodów i chmielu, rodzaje fermentacji, dodatki smakowe, co 
to jest warka, jak rozpocząć własną przygodę z piwem, wartości lecznicze piwa 
niepasteryzowanego, wspólne warzenie piwa. Cały program jest realizowany 
w jeden dzień.  Imprezie towarzyszyć będzie degustacja piw.

TERMIN
13 maja (sobota)
MIEJSCE 
Pod Przełęczą, Rzeczka 35, gm. Walim
ORGANIZATOR
Ośrodek Wypoczynkowy Pod przełęczą, 
Rzeczka 35, gm. Walim
KONTAKT
Aleksandra Wójcik – właściciel ośrodka
tel. 666 841 579
e-mail: alexwojcik903@gmail.com

RZECZKA
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Czerniawskie Grillowanie
Impreza kulinarna „Czerniawskie grillowanie” jest cykliczną, jednodniową im-
prezą podczas, której organizowane są trzy konkursy kulinarne: dla rodzin – na 
najlepszą potrawę z grilla, konkurs indywidualny dla mieszkańców „Tak sma-
kuje Świeradów” oraz konkurs kulinarny dla dzieci, z wykorzystaniem warzyw 
i owoców. Podczas imprezy odbywają się pokazy carvingu i grillowania. Każdy, 
kto weźmie udział w imprezie, będzie miał możliwość udziału w występie lo-
kalnego zespołu ludowego. W tegorocznej imprezie planowany jest konkurs, 
kto nad ogniskiem uwarzy najlepsze danie jednogarnkowe.

TERMIN
20 maja (sobota)
MIEJSCE 
Czarci Młyn, ul. Lwówecka 5, Świeradów-Zdrój
ORGANIZATOR
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej 
„Świeradów-Czerniawa”
KONTAKT
Małgorzata Gettner – Prezes Fundacji
tel. 75 781 63 79

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
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Targi Produktu Regionalnego i Rękodzieła 
Artystycznego w Ząbkowicach Śląskich
Odkryj smak tradycji! Cykl comiesięcznych targów produktu regionalnego 
i rękodzieła artystycznego to niezwykła uczta dla smakoszy ciast, serów, wę-
dlin i innych przetworów, wytwarzanych według tradycyjnych, oryginalnych 
receptur. To także coś dla miłośników oryginalnych, pięknych ozdób, biżuterii 
i przedmiotów użytku codziennego z ekologicznych materiałów. Targi mają 
promować i wspierać rozwój produkcji ekologicznej, regionalnej żywności 
oraz wyrobów rzemiosła artystycznego. Będzie można nabyć pamiątki, ozdo-
by, obrazy, kartki oraz zaopatrzyć się w jedyne w swoim rodzaju regionalne 
przysmaki. Wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i ręko-
dzielników zapraszamy do udziału w kiermaszu. Udział w targach jest bezpłat-
ny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

TERMIN
20 maja (sobota)
17 czerwca (sobota)
14 października (sobota)
MIEJSCE 
Rynek w Ząbkowicach Śląskich
ORGANIZATOR
Ząbkowicki Ośrodek Kultury 
www.e-zok.pl
KONTAKT
Ząbkowicki  Ośrodek Kultury
tel. 74 8 152 896
e-mail: biuro@e-zok.pl

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE



Kalendarz
imprez

| 31

kulinarnych
Dolnego Śląska

m
aj

Dni Przyrodników na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu
Dni Przyrodników to coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu, połączone z Jarmarkiem Pawłowickim, na który uczelnia zaprasza miesz-
kańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Tematem przewodnim imprezy będzie 
miód – w programie degustacje, warsztaty, porady ekspertów i naukowców – 
małe co nieco dla smakoszy i trochę konkretów dla marzących o własnym ulu.

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE 
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe 
w Pawłowicach
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, Wrocław)
ORGANIZATOR
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
www.upwr.edu.pl
KONTAKT
Biuro Informacji i Promocji UPWr
tel. 71 320 5499 
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

WROCŁAW
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Festiwal twarogu w Międzyborzu
Festiwal promuje produkty Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzybo-
rzu, oraz lokalne produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu oraz 
innych produktów, do których jest wykorzystywany.  Podczas wydarzenia pre-
zentują się zespoły amatorskie, ludowi twórcy oraz rękodzielnicy z terenu LGD.  
Atrakcyjny program zadowoli wszystkich przybyłych na Festiwal, niezależnie 
od wieku.

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE 
teren Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Międzyborzu 
wraz z sąsiadującym parkiem miejskim, 
powiat oleśnicki
ORGANIZATORZY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu, 
Urząd Miasta 
i Gminy Międzybórz, 
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
www.miedzyborz.pl
www.dobrawidawa.pl
KONTAKT
Katarzyna Drabczyńska
tel. 62 785 60 37
e-mail: mgok1965@o2.pl

MIĘDZYBÓRZ
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Festiwal Twórczości Ludowej 
i Dobrego Smaku
Festiwal Twórczości Ludowej i Dobrego Smaku to połączenie dwóch biegu-
nów: dobrej, swojskiej kuchni z przyśpiewkami ludowymi. W programie będą 
m.in. pokazy gotowania zdrowej żywności, konsultacje z dietetykami, stoiska 
ze zdrową żywnością (FIT i EKO). Dodatkową atrakcją imprezy będzie pilates, 
zumba, �tness, miasteczko medyczne (badanie cukru, ciśnienia itp.) a wszyst-
ko to oprawione twórczością ludową, która zawsze przyciąga szerokie grono 
odbiorców.

TERMIN
27 maja (sobota)
MIEJSCE 
boisko w Jaszkowej Górnej, powiat kłodzki
ORGANIZATORZY
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko 
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich
www.kultura.gmina.klodzko.pl
Koło Gospodyń Wiejskich „Górnianki” 
z Jaszkowej Górnej
KONTAKT
Ewelina Ptak
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
Gminy Kłodzko  
z siedzibą w Ołdrzychowicach Kłodzkich
tel. 74 86 89 242
e-mail: oksirgk@wp.pl

JASZKOWA GÓRNA
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Festyn Regionu 
„Dolnośląska wieś zaprasza”
Jest to impreza plenerowa o charakterze festynu targowo-rekreacyjnego. 
W programie przewidziano: kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych 
oraz wyrobów rękodzieła artystycznego, występy ludowych zespołów arty-
stycznych oraz atrakcje dla dzieci. Na stoiskach będzie można nabyć produkty 
spożywcze, wpisane na listę produktów tradycyjnych i regionalnych oraz laure-
atów wojewódzkiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo.

TERMIN
28 maja (niedziela)
MIEJSCE 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu , tereny zielone przy obiekcie 
hotelowym „AGRO”, ul. Zwycięska 4
ORGANIZATORZY
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
www.dolnyslask.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu 
www.dodr.pl
KONTAKT
DODR we Wrocławiu
Ryszard Targosz
tel. 71 339 80 21 w. 151
e-mail: Ryszard.targosz@dodr.pl

WROCŁAW
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Gminne święto gotowania 
w Platerówce
Wspólne gotowanie polskich tradycyjnych potraw to świetna okazja do inte-
gracji lokalnej społeczności oraz krzewienia tradycji wśród młodzieży. W roku 
2017 po raz pierwszy zostanie zorganizowane Gminne święto gotowania 
w Platerówce.

TERMIN
przełom maja i czerwca
MIEJSCE 
świetlica wiejska w Platerówce, powiat lubański
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Życie wiejskie”
www.facebook.com/zyciewiejskiePlaterowka
KONTAKT
Stowarzyszenie „Życie wiejskie”
e-mail: sara@wlosien.com

PLATERÓWKA
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Grillowanie 
pod Trójmorskim Wierchem
W związku z nadaniem praw miejskich dla Miasta Międzylesia w 1294 roku 
organizowana jest trzydniowa impreza, podczas której odbywają się różne 
wydarzenia kulturalne, kulinarne, sportowe i rekreacyjne m.in. Międzyleski 
Rajd  Szlakiem JP. II, biegi przełajowe, zawody rowerowe, zawody wędkarskie, 
a przede wszystkim impreza kulinarna pt. „Grillowanie pod Trójmorskim Wier-
chem”. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnego środowiska.

TERMIN
przełom maja i czerwca
MIEJSCE 
Międzylesie, powiat kłodzki
ORGANIZATORZY I KONTAKT
Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 
www.miedzylesie.pl
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu           
www.mgok.eu

MIĘDZYLESIE
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Europa na Widelcu – biesiada i jarmark 
na wrocławskim rynku
Co roku na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto – festiwal 
„Europa na Widelcu”. Po raz pierwszy europejska biesiada odbyła się 4 czerw-
ca 2009 roku – Wrocław świętował w ten sposób rocznicę pierwszych wolnych 
wyborów. Wrocławianom tak zasmakował ten sposób obchodów, że impreza 
na stałe zagościła w miejskim kalendarzu. Wydarzeniu patronują Piotr Bikont 
i Robert Makłowicz. Tegoroczna edycja rozpocznie się w środę jarmarkiem 
produktów regionalnych, podczas którego będzie można skosztować i kupić 
smakołyki z różnych zakątków Dolnego Śląska. W piątek promować będziemy 
produkty dolnośląskie, a w sobotę wrocławscy kucharze zaserwują dania tra-
dycyjnie kojarzone z wybranymi regionami europejskimi. Szczegóły programu 
na www.smakiwroclawia.pl

TERMIN
31 maja – 4 czerwca (środa-niedziela) 
Jarmark produktów regionalnych
2 czerwca (piątek) Dzień dolnośląski
3 czerwca (sobota) Biesiada europejska
4 czerwca (niedziela) Festiwal Food Trucków 
i Zacnego Piwa
MIEJSCE 
Rynek, Wrocław; Browar Mieszczański, Wrocław
ORGANIZATOR
Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, www.bip.um.wroc.pl
KONTAKT
Małgorzata Wojciechowska, tel. 717 77 74 65
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl

WROCŁAW
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Bałkańska Festa w Bolesławicach
Impreza kultywująca zwyczaje muzyczne i kulinarne reemigrantów z terenów 
byłej Jugosławii. Degustacja zupy paprykowej gotowanej w wielkim kotle, 
z przepisu bośniackiego oraz peczenicy, a także pity bałkańskiej.

TERMIN
czerwiec
MIEJSCE 
boisko sportowe w Bolesławicach, 
gmina Bolesławiec
ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny 
wsi Bolesławice
www.gokis.boleslawie.org
KONTAKT
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s 
w Kruszynie
tel./fax. 75 732 14 77 
e-mail: gokisbeata@wp.pl

BOLESŁAWIEC
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Jarmark Produktu Lokalnego 
w Strzelinie
Jarmark ma charakter ulicznych targów, połączonych z pokazami  i występami 
scenicznymi. Pozwala zaprezentować produkty lokalnych wytwórców, arty-
stów, usługodawców oraz działaczy. Impreza wyróżnia się cyklicznie organi-
zowanymi konkursami o tytuł najlepszego produktu w danym roku. Konkurs 
obejmuje różne kategorie. W kategorii „Gastronomia oraz produkt spożywczy”, 
prezentowane są smakowite potrawy regionalne, wytwarzane z lokalnych pro-
duktów. Wielokulturowość mieszkańców Ziemi Strzelińskiej wpływa na różno-
rodność wystawianych w konkursie potraw i produktów. Smak, wygląd oraz 
pracochłonność przygotowanych dań lub napojów ocenia nie tylko kapituła 
konkursowa, ale również uczestnicy Jarmarku. W tym roku odbędzie się już VIII 
edycja tej lubianej imprezy. Serdecznie zapraszamy!

TERMIN
czerwiec
MIEJSCE 
rynek w Strzelinie
ORGANIZATORZY
Starostwo Powiatowe w Strzelinie w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy oraz gminami
KONTAKT
Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Strzelinie 
tel. 71 392 30 16 wew. 44 
e-mail: promocja@powiatstrzelinski.pl

STRZELIN
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Pyszna Polska 2017 Targi gastronomiczno – 
hotelarskie Magdy Gessler
Nawigacja po gastronomicznej i hotelarskiej 
mapie Polski
Magda Gessler – kreatorka smaku i stylu, właścicielka popularnych restauracji, 
gwiazda stacji TVN - zaprasza na niezwykłe wydarzenie, które zmieni gastro-
nomiczny i hotelarski obraz Polski! Pierwszy raz, w jednym miejscu zgromadzą 
się zarówno przedstawiciele wiodących �rm z kraju i z zagranicy, znakomici 
fachowcy, branżowe autorytety oraz gwiazdy i prominenci. Wydarzenie dedy-
kowane jest całej branży gastronomicznej, hotelarskiej i branż pokrewnych. 
To niepowtarzalna okazja dla tych, którzy pragną poszukać nowych dróg dys-
trybucji, dotrzeć do licznego grona klientów oraz kontrahentów, a przy tym 
wspomóc budowanie swojej marki na rynku oraz wzmocnić jej pozycję wśród 
konkurencji. Pyszna Polska to niezawodna nawigacja po gastronomicznej i ho-
telarskiej mapie Polski oraz gwarancja tra�onego wyboru. Zgłoszenie na targi 
na stronie: www.pysznapolska.pl

TERMIN
2-4 czerwca (piątek-niedziela)
MIEJSCE 
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław
ORGANIZATORZY
Międzynarodowe Targi Wrocławskie MB
www.pysznapolska.pl
KONTAKT
Jolanta Leszkiewicz
tel. 515 515 010
e-mail: targi@mbbs.eu

WROCŁAW
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Festiwal twórczości ludowej 
pn. Region w Kulturę ubrany
Festiwal jest imprezą plenerową, cykliczną (VI edycja) o charakterze prezen-
tacji dokonań twórców ludowych, rękodzielników, zespołów pieśni i tańca, 
solistów śpiewaków, prezentacji obyczajów i kuchni regionalnej – Jarmark Do-
brego Smaku – pierogi, ciasta, grochówka. Festiwal zajął I miejsce w konkursie 
„Piękna Wieś Dolnośląska 2015” w kategorii Najlepszy Start w Odnowie Wsi.

TERMIN
3 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
boisko w Budziszowie Małym, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Wspólna Inicjatywa” 
z Budziszowa Małego
KONTAKT
Mariusz Kaczyński
tel. 604 975 393

BUDZISZÓW MAŁY
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Międzygminny Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich Powiatu Strzelińskiego 
W rywalizacji biorą udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
strzelińskiego. W turnieju uczestnicy prezentują swoje talenty kulinarne, arty-
styczno-wokalne, rękodzieło, a także kondycję sportową. Istnieje możliwość 
spróbowania, przygotowanych przez Panie potraw. Turniej składa się z różnych 
konkurencji, między innymi: prezentacja miejscowości Koła, dekoracja stoiska, 
zdolności kulinarne – prezentacja wyrobów, wypieków i pysznych potraw. Im-
prezę dodatkowo uświetniają występy uczniów z lokalnych szkół oraz zespoły 
ludowe.

TERMIN
3 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
boisko sportowe w Borowie, 
powiat strzeliński
ORGANIZATORZY
Gmina Borów, KGW Borów
www.borow.pl
KONTAKT
Jerzy Nowicki
j.nowicki@borow.ug.gov.pl
tel. 71 392 76 34

BORÓW
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Piracki Kocioł podczas Piany Bosmana – 
VII Festiwal Na Odrze
W czerwcu 2017 r. w Oławie odbędzie się Piana Bosmana. Podobnie jak w ubie-
głym roku planuje się m. in. : Wyścigi na Łodziach Smoczych oraz Kolejną 
edycję konkursu PIRACKI KOCIOŁ 2017. Tematem konkursu jest danie jedno-
garnkowe. Celem imprezy jest promocja Oławy poprzez ukazanie walorów 
sportowo-rekreacyjnych Odry oraz popularyzacja rzeki jako miejsca rekreacji 
i aktywnego spędzania czasu. Impreza dedykowana jest mieszkańcom Oławy 
i Dolnego Śląska.

TERMIN
3-4 czerwca (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Cypel na Odrze, Oława/ Ścinawa Polska
ORGANIZATOR
Urząd Miejski w Oławie
www.um.olawa.pl
Centrum Sztuki w Oławie
www.kultura.olawa.pl
KONTAKT
Centrum Sztuki w Oławie
e-mail: imprezy@kultura.olawa.pl

OŁAWA
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Otwarte Mistrzostwa Legnicy 
w grillowaniu
Zawody rozegrane zostaną na głównym deptaku w centrum miasta Legnicy. 
Wystartować w nich mogą kucharze amatorzy w 2-osobowych zespołach. Gril-
lowanie odbywać się będzie na 20 stanowiskach wyposażonych w stosowny 
sprzęt: grille, węgiel drzewny i podpałkę, naczynia jednorazowe, noże i deski 
do krojenia. Organizator zabezpieczy produkty do grillowania (mięsa, warzy-
wa, przyprawy). Uczestnicy muszą mieć jedynie dobry pomysł na smakowitą 
potrawę. Przygotowywane potrawy degustować będzie jury, powołane przez 
Organizatora. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

TERMIN
4 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny, Legnica godz. 
16.00
ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy 
www.osir.legnica.pl
KONTAKT
Andrzej Gąska
tel. 76 723 38 00
e-mail: ci@osir.legnica.pl

LEGNICA
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Święto Truskawki w Pęgowie
Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezdnych 
osób, głównie z Wrocławia i okolic. Podczas imprezy można skosztować domo-
wych wypieków z truskawkami, koktajli oraz deserów. Święto Truskawki jest 
doskonałą okazją, aby zakupić kosz świeżych owoców, domowe chleby oraz 
inne pyszności wykonywane przez lokalnych producentów. Podczas imprezy 
odbywa się wiele konkursów oraz występów artystycznych, przygotowanych 
przez uczniów okolicznych szkół i mieszkańców. Wszystkie atrakcje powiązane 
są tematycznie z truskawkami. Jedną z atrakcji festynu jest konkurs na najlep-
sze ciasto i deser z truskawek oraz najsłodszą i największą truskawkę. Zapra-
szamy do Pęgowa!

TERMIN
10 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
boisko sportowe w Pęgowie, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa” 
Gmina Oborniki Śląskie
www.pegow.net
www.pegow.com.pl
KONTAKT
Maciej Borowski
tel. 604 383 421
mail: borowik182@wp.pl

PĘGÓW
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VI Festiwal Pieśni Dziadowskiej i Kultury 
Pogranicza w Świerzawie
Na festiwal przybywają zespoły ludowe, folklorystyczne z całego Dolnego Ślą-
ska (ponad 20 zespołów konkursowych). W czasie konkursu zespoły prezentu-
ją po jednej pieśni dziadowskiej i  ludowej. Są również pokazy rękodzieła oraz 
kuchni regionalnej poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich. Na scenie wystę-
puje ponad 250 osób.

TERMIN
11 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
plac estradowy, ul. Jeleniogórska 58, 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

ŚWIERZAWA
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Święto miodu i produktu regionalnego 
w Bolkowie
Uroczystość jest organizowana cyklicznie w ramach obchodów Dni Bolkowa, 
zawsze w połowie czerwca. Uroczystości cieszą się dużym zainteresowaniem 
i renomą. Uczestnicy imprezy mogą nie tylko posmakować pysznego miodu i 
wszelkich wyrobów z nim związanych, ale także zakupić profesjonalny sprzęt 
pasieczny. Wśród odwiedzających największą popularnością cieszą się różne-
go rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek oraz kosmetyków, 
zrobionych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza jest doskonałą okazją do 
promocji naszego produktu regionalnego jakim jest MIÓD oraz wyrobów od 
niego pochodzących. 

TERMIN
11 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen), 
ul. Polna 19, Bolków, powiat jaworski
ORGANIZATOR
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy
Współorganizator: 
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Bolkowie
www.domkultury-bolkow.pl
KONTAKT
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Bolkowie
tel. 75 74 13 431
e-mail: poczta@domkultury-bolkow.pl

BOLKÓW
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Biesiada Truskawkowa w Wszemirowie
Impreza ma formę festynu wiejskiego, pikniku rodzinnego. Towarzyszy jej pre-
zentacja dań, przetworów i innych wyrobów z wykorzystaniem truskawki. Na 
wszystkich przybyłych gości czeka degustacja przygotowanych soków, koktajli 
i innych smakołyków. Uprawa truskawek w miejscowości Wszemirów wiąże się 
z długoletnią, wielopokoleniową tradycją, podtrzymywaną do dziś. Dla więk-
szości rolników uprawa tych owoców była głównym źródłem utrzymania, dla-
tego tak mocno wpisała się w zwyczaje i kulturę wsi. Podczas biesiady odbywa 
się konkurs na najlepsze ciasto truskawkowe oraz wystawa prac plastycznych, 
wykonanych przez dzieci. Festynowi towarzyszy wielkie grillowanie.

TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
świetlica wiejska i plac przy świetlicy
w Wszemirowie, powiat trzebnicki
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Pozytywnie Nakręceni 
z Wszemirowa”
KONTAKT
Dorota Olszańska - sołtys wsi i prezes Stowarzyszenia 
„Pozytywnie Nakręceni z Wszemirowa”
tel. 782 643 705
e-mail: dorcia221285@o2.pl

WSZEMIRÓW
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Festiwal Kultury Bałkańskiej 
w Bolesławcu
Festiwal Kultury Bałkańskiej, cykliczna barwna impreza plenerowa odbywająca 
się od 2000 roku w Bolesławcu - mieście, którego mieszkańcy mają silne histo-
ryczne i kulturowe związki z krajami z Bałkanów. Ideą wydarzenia jest integra-
cja ludności posiadającej różne korzenie, która osiedliła się na tym regionie po 
II wojnie światowej, a także prezentacja bogatej kultury regionu południowej 
Europy. Ważnym elementem festiwalu są pokazy kulinarne m.in. wykonania 
ciasta na pitę, gotowania zupy gulaszowej i przygotowanie pečenicy. Tradycją 
są konkursy „na dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. W organizację imprezy włą-
czają się Ambasadorzy z krajów byłej Jugosławii oraz od 2012 roku Przedstawi-
cielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.

TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Bolesławiec
ORGANIZATOR
Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki w Bolesławcu 
www.bok.boleslawiec.pl
Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków oraz Przyjaciół
KONTAKT
Agnieszka Radwańska
tel. 75 645 32 94
e-mail: zpit@bok.boleslawiec.pl

BOLESŁAWIEC
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Festiwal Słodkości w Wambierzycach
To czwarta edycja Festiwalu Słodkości – imprezy, na której królują domowe 
wypieki oraz inne słodycze. Przygotowują je członkinie lokalnych organizacji 
wiejskich, stowarzyszeń, piekarnie, pszczelarze i inni. Stoły uginają się pod 
ciastami, ciasteczkami i innymi łakociami, których spróbować może dosłow-
nie każdy, bo wszystko przeznaczone jest do powszechnej konsumpcji! Część 
wypieków, poddawana jest ocenie profesjonalnego jury, a więc dowiadujemy 
się, na co specjaliści zwracają uwagę w konkretnym serniku wiedeńskim, droż-
dżówce z owocami czy innym wyrobie cukierniczym. Festiwal Słodkości po raz 
kolejny zbiega się z Międzynarodowym Festiwalem im. I. Reimanna, odbywa-
jącym się w Bazylice, stanowiącym wielką ucztę dla miłośników kompozytora 
urodzonego w dolnośląskiej Jerozolimie, jak i wszystkich miłośników muzyki 
poważnej.

TERMIN
17 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Wambierzyce, pl. Najświętszej Marii Panny
ORGANIZATOR
Gmina Radków
www.radkowklodzki.pl
KONTAKT
Marek Niewiadomy – Urząd Miasta i Gminy Radków
tel. 74 873 20 69
e-mail: m.niewiadomy@radkowklodzki.pl

WAMBIERZYCE
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Festiwal Gulaszu w Walimiu
Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko-węgierskiej. Wydarzenie ma 
formę konkursu kulinarnego. Dla wszystkich uwielbiających gulasz w każdej 
postaci czeka niesamowita impreza. Co najmniej 18 różnych rodzajów gulaszu: 
z dziczyzny, drobiu, ryb i wiele innych. Do tego wspaniały gulasz węgierski, 
gotowany przez gości z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy węgierskiej Harka-
kotony. Na gości czekają tradycyjnie degustacje i konkurs na najlepszy gulasz. 
Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kuli-
narnych i dziedzictwa kulturowego.

TERMIN
24 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Park Jordanowski w Walimiu
ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
www.ckit.walim.pl
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we Wrocławiu – 
Powiatowy Zespół Doradców w Wałbrzychu
www.dodr.pl
Urząd Gminy Walim
www.walim.pl
KONTAKT
Wioletta Sowa – asystent dyrektora CKiT w Walimiu
tel. 723 970 611
e-mail: ckit@onet.pl

WALIM
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Wianki pod Wielisławką
Impreza, organizowana pod pomnikiem przyrody – Organami Wielisławskimi 
w Sędziszowej. Przy wspaniałych przysmakach, takich jak: bigos z kwiatem pa-
proci, pajda ze smalczykiem i kiszonym swojskim ogórkiem – uczestnicy bawią 
się szukając kwiatu paproci, a wieczorem przy pochodniach rzucają wianki do 
rzeki Kaczawy. Impreza ma 15-letnią tradycję, jej zakończeniem jest impreza 
taneczna.

TERMIN
24 czerwca (sobota)
MIEJSCE 
Organy Wielisławskie w Sędziszowej, 
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

SĘDZISZOWA
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Święto Lnu w Łomnicy
Festyn poświęcony tradycji śląskiego lnu – len w wielu odsłonach m.in.: bogata 
oferta olejów, chałw lnianych i smacznych wypieków z dodatkiem lnu, natural-
ne kosmetyki lniane, len od polskich producentów i projektantów mody z pre-
zentacją najnowszych trendów na corocznym pokazie mody. W programie im-
prezy również warsztaty kreatywne, jazda konna i wiele atrakcji dla każdego 
przy dźwiękach muzyki elektronicznej Club Music. Wszystko w trakcie dwóch 
dni od godz. 11.00 do 18.00.

TERMIN
24-25 czerwca (sobota-niedziela)
MIEJSCE 
Pałac i Folwark Łomnica, ul. Karpnicka 3,
Łomnica k. Jeleniej Góry, 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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III Święto Czereśni 
i VI warsztaty sadownicze
Arboretum w Wojsławicach słynie z rzadkich drzew i bylin, z kolekcji narodo-
wych różaneczników i bukszpanów, Ogrodu Pokazowego Liliowców, ale też 
12-hektarowego sadu historycznych odmian czereśni. Atrakcją jest nie tylko 
degustacja dorodnych czereśni, dojrzewających w malowniczo położonym sa-
dzie z widokiem na Sudety i górę Ślężę, ale też wykłady na temat właściwości 
zdrowotnych tych owoców, kiermasz roślin jadalnych i przetworów owoco-
wych. Odwiedzającym proponujemy wybory Królowej i Króla Czereśni, liczne 
konkursy, m.in. kulinarny „Czereśniowe Fantazje” oraz „Ekologiczne strachy 
na wróble”. O godz. 16 imprezę umili koncert zespołu „Sprawa całkiem przy-
jemna” w ramach cyklu „Muzyka w Ogrodzie”. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na fb.
fot. HG-N

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Arboretum w Wojsławicach k. Niemczy – �lia Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
ORGANIZATORZY
Arboretum w Wojsławicach
www.arboretumwojslawice.pl
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
www.pow.dzierzoniow.pl
Niemczański Ośrodek Kultury, www.nok.niemcza.pl
KONTAKT
Tomasz Dymny, tel. 696 137 960
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 

WOJSŁAWICE
k. NIEMCZY
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Sowiogórski Mu�on w Głuszycy
Festyn „Sowiogórski Mu�on” to okazja do spotkania z kulturą i kuchnią myśliw-
ską. Po mszy św. Hubertowskiej z udziałem przedstawicieli dolnośląskich kół 
łowieckich mieszkańcy Głuszycy oraz goście z zewnątrz mają możliwość po-
znania bogactwa smaków tradycyjnych potraw myśliwskich w czasie bezpłat-
nych degustacji. W ubiegłorocznej edycji Sowiogórskiego Mu�ona wydano 
ponad 1200 porcji, co świadczy o tym, że serwowane potrawy myśliwskie są 
naprawdę bardzo smaczne. Podczas imprezy odbędzie się prezentacja pocz-
tów sztandarowych dolnośląskich kół łowieckich, pokazy psów myśliwskich, 
a na scenie pojawiają się zespoły wykonujące m.in. muzykę myśliwską. Na naj-
młodszych czekać będą zabawy na dmuchańcach oraz liczne konkursy z na-
grodami.

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
boisko sportowe przy ul. Dolnej w Głuszycy, 
powiat wałbrzyski
ORGANIZATORZY
Koło Łowieckie „Trop” w Głuszycy, Para�a Chrystusa 
Króla w Głuszycy, Gmina Głuszyca, Centrum Kultury 
- Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Głuszycy, Zarząd Okręgowy 
Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu
KONTAKT
Sabina Jelewska
tel. 604 895 946
e-mail: s.jelewska@gluszyca.pl

GŁUSZYCA
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XV Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie Zdroju
Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby 
regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony przez Dolnośląską Or-
ganizację Turystyczną, która uhonorowała naszą imprezę tytułem Największe 
Turystyczne Wydarzenie Regionu. Podczas Festiwalu gościmy gastronomików 
z różnych regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze restauracje, gospo-
darstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do naszego uzdrowiska przyjeż-
dżają kucharze, dla których gotowanie jest nie tylko zawodem ale także pasją. 
U nas dzięki urokowi miasta i gościnności mieszkańców znajdują niepowtarzal-
ny klimat do realizacji swoich pomysłów.

TERMIN
25 czerwca (niedziela)
MIEJSCE 
Park Północny – ul. Warszawska 1, 
Jedlina Zdrój, powiat wałbrzyski
ORGANIZATOR
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju
www.ckjedlina.pl
KONTAKT
Laura Szelęgowicz
tel. 606 732 361
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

JEDLINA-ZDRÓJ


