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Szanowni Państwo!

Kalendarz, który oddaję w Państwa ręce, jest 
siódmą edycją publikacji związaną z kulinarnymi 
wydarzeniami na Dolnym Śląsku. Zawarte 
w niej informacje o kiermaszach, festiwalach, 
konkursach oraz warsztatach mogą być początkiem poznania bogactwa 
kulinarnego naszego regionu, ogromnej ilość produktów regionalnych 
i tradycyjnych.

Dolny Śląsk to miejsce z ogromną ilością przepięknych, historycznych 
zabytków i miejsc. Swoim urokiem przyciąga z roku na rok coraz więcej 
turystów, a jego wartości i potencjał kulinarny, można dostrzec podczas 
wydarzeń zaplanowanych dla Państwa od miesiąca kwietnia do grudnia. 
Scenariusz wielu imprez uległ przekształceniu, natomiast główny cel się 
nie zmienił, jest to promocja i skupienie uwagi na bogactwie kulinarnym 
Dolnego Śląska. Każda pora roku ma swoje uroki – barwy, zapachy i smaki, 
które prezentowane są podczas opisanych wydarzeń, obejmując różnorodne 
produkty związane z kulturą Dolnego Śląska, między innymi: pierogi, miody, 
sery, grzyby czy owoce – zarówno te z sadów, jak i leśne. Serdecznie 
je Państwu polecam, ponieważ nie brakuje również wydarzeń, które 
najbardziej ucieszą najmłodszych: „Święto Truskawki”, „Święto Czekolady”, 
„Festiwal Słodkości”, czy „Festyn Naleśnikowy”.

Zapraszam wszystkich smakoszy oraz ludzi ciekawych nowych smaków 
do kulinarnej podróży po Dolnym Śląsku oraz zapoznania się z bogactwem 
i różnorodnością dolnośląskich specjałów podczas wymienionych imprez. 

Łączę wyrazy szacunku,

Ewa Mańkowska
Wicemamarszałek Województwa Dolnośląskiego
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termin: 7 kwietnia (sobota)

miejsce: Dom Kultury w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej 19

„Mała Wielkanoc” jest imprezą organizowaną od 34 lat. Pierwotnie 
stanowiła część Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, a po 1945 roku 
została przeniesiona przez przesiedleńców na Dolny Śląsk. Tradycyjnie 
w tydzień po Świętach Wielkanocnych w polskiej kulturze odbywała się tzw. 
„Mała Wielkanoc”. Spożywano wtedy wspólnie pozostałe po świętach 
przysmaki, jedynie nie dzielono się jajkiem. „Mała Wielkanoc” jest 
konkursem kulinarnym, w którym najwyżej premiowana jest zgodność 
prezentowanych potraw z tradycją, sposób przygotowywania, rodzaj 
użytych naczyń, walory smakowe i estetyczne oraz przybranie całego stołu. 
Konkurs oceniają etnolodzy i antropolodzy kultury. Na scenie wykonywane 
są dawne pieśni wielkanocne. Celem jest utrwalenie poczucia tożsamości 
kulturowej społeczności osiedlonej po 1945 r. na terenie Dolnego Śląska, 
podtrzymywanie i popularyzowanie obrzędów oraz zwyczajów Świąt 
Wielkanocnych oraz przegląd zachowanych form kultury wsi. 

organizator: Gmina Lubawka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lubawce, kultura.lubawka.eu, lubawka.eu

kontakt: Instruktor ds. kultury MGOK w Lubawce Magdalena Klag, 
tel. 75 74 11 362 wew. 20, e-mail: klag.magdalena@kultura.lubawka.eu

Konkurs na Tradycyjne Potrawy 
Wielkanocne „Mała Wielkanoc”
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Termin: 21 kwietnia (sobota), 19 maja (sobota), 23 czerwca (sobota), 
13 października (sobota)

Miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich 

Odkryj smak tradycji! Targi produktu regionalnego i rękodzieła artystycznego 
to niezwykła uczta dla smakoszy ciast, serów, wędlin i innych przetworów 
wytwarzanych według tradycyjnych, oryginalnych receptur producentów 
z powiatu ząbkowickiego. To także coś dla miłośników oryginalnych, 
pięknych ozdób, biżuterii i przedmiotów użytku codziennego z ekologicznych 
materiałów. Targi w swoim założeniu mają promować i wspierać rozwój 
produkcji ekologicznej, regionalnej żywności oraz wyrobów rzemiosła 
artystycznego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – będzie można nabyć 
pamiątki, ozdoby, obrazy, kartki oraz zaopatrzyć się w jedyne w swoim rodzaju 
regionalne przysmaki. Wszystkich wystawców, przedsiębiorców, rzemieśl-
ników i rękodzielników zapraszamy do udziału w kiermaszu – to doskonała 
okazja do zaprezentowania Państwa niepowtarzalnych wyrobów. Udział 
w targach jest bezpłatny – serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

organizator: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, www.e-zok.pl

kontakt: Ząbkowicki  Ośrodek Kultury, tel. 74 8 152 896, 
e-mail: biuro@e-zok.pl

Targi produktu regionalnego 
i rękodzieła artystycznego
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termin: 1-6 maja (wtorek-niedziela)

miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej, 
zespół pałacowo-folwarczny 

Mało jest takich radosnych i kolorowych imprez jak Majówki. Ta, organi-
zowana w Piotrowicach, będzie do tego smaczna i zdrowa – to będzie 
pierwsza edycja Festiwalu Owoców, Warzyw i Ziół, która zgromadzi wielu 
wystawców z Polski i zagranicy w Folwarku w Piotrowicach Świdnickich. 
Goście będą mieli okazję poczuć smaki polskich jabłek, zupy z dyni, miodów, 
nalewek, ale także zakupić sadzonki, dowiedzieć się o zaletach ziołolecz-
nictwa. Organizatorzy kładą główny nacisk na wartości edukacyjne, nic więc 
dziwnego, że wycieczki szkolne oraz rodzice z dziećmi, a także miłośnicy 
zdrowego jedzenia będą głównymi gośćmi festiwalu. Po raz pierwszy można 
będzie także zobaczyć eksponaty, które zostały zgromadzone w powsta-
jącym Muzeum Technik Rolniczych. 

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, 
www.muzeatechniki.pl

kontakt: Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, 
e-mail: katarzyna.szczerbinska@muzeatechniki.pl

*Majówka – Święto Warzyw, 
Owoców i Ziół 
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termin: 5 maja (sobota), każda sobota w miesiącach maj-październik, 
godz. 12.00-14.00

miejsce: Wiejski Plac Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, 
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika

Na Wiejskim Placu Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, od maja 
do października, w każdą sobotę, odbywa się wiejski jarmark produktów 
lokalnych. Na sobotnim bazarku można zaopatrzyć się w pyszne pieczywo 
oraz owocowe i warzywne przetwory, a także drobne rękodzieło. Jarmark 
jest lokalną wiejską inicjatywą i jest chętnie odwiedzany jest przez turystów 
wypoczywających w Dolinie Białej Lądeckiej. Dojazd ze Stronia Śląskiego 
(kierunek: Bielice).

organizator: „Galeria na szlaku” ze Starego Gierałtowa

kontakt: tel. 74 814 24 99

Jarmark produktu lokalnego 
w Nowym Gierałtowie 
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termin: 5 maja (sobota)

miejsce: Park Miejski w Świebodzicach

Impreza nawiązuje tematyką do kilkudziesięcioletniej tradycji świebo-
dzickich zakładów cukierniczych „Śnieżka” i jest doskonałą okazją nie 
tylko do skosztowania słodyczy, ale również do integracji mieszkańców 
oraz wyśmienitej zabawy. Goście częstowani są czekoladą, która spływa 
z fontann kaskadami wprost do setek kubeczków. Świebodzickie „Święto 
Czekolady” trudno wyobrazić sobie bez cukierków firmy „Śnieżka”. Królują 
tu legendarne „Michałki”, a na łasuchów czekają zapasy galaretek, krówek 
i innych słodkości. Ale to nie wszystko, bo kto już zasmakuje czekolady 
w czystej postaci, może spróbować muffinek, rurek z czekoladowym 
kremem, czekoladowej waty cukrowej i popcornu – czekoladowego, rzecz 
jasna. Na uczestników imprezy czekają także liczne atrakcje: animacje, 
konkursy i gry sprawnościowe.

organizator: Urząd Miejski w Świebodzicach, www.swiebodzice.pl,  
oraz ZPC Śnieżka S.A., www.zpc-sniezka.pl

kontakt: Ilona Szczygielska, Wydział Promocji, Informacji i Współ pra cy 
Za gra nicz nej, tel. 74 645 63 07, e-mail: ilona.szczygielska@swiebodzice.pl

Świebodzickie 
„Święto Czekolady”
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termin: 12 maj (sobota), 6-7 października (sobota-niedziela)

miejsce: „Pod Przełęczą”, Rzeczka 35, gmina Walim

Zapraszamy wszystkich miłośników domowej kuchni i dobrego piwa 
na plenerowe warsztaty piwowarskie i serowarskie, które odbędą 
się w sobotę, 12 maja oraz w dniach 6-7 października 2018 r. (sobota, 
niedziela). Impreza tradycyjnie rozpocznie się warzeniem domowego piwa! 
W programie konkursy, animacje dla dzieci, darmowe degustacje domowych 
trunków. Wstęp bezpłatny.

organizator: Agroturystyka i restauracja „Pod przełęczą”, Rzeczka 35, 
gmina Walim

kontakt: Aleksandra Wójcik – właściciel, tel. 666 841 579, 
e-mail: alexwojcik903@gmail.com

Plenerowe warsztaty 
piwowarskie i serowarskie
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termin: 18-19 maja (sobota-niedziela)

miejsce: Targowisko „Mój Rynek” w Obornikach Śląskich

Dwudniowa impreza składa się z piątkowych Dni Młodzieży – na scenie 
prezentują się miejscowe zespoły młodzieżowe oraz gwiazda wieczoru 
(w tym roku Sławomir). W sobotę organizowany jest festyn rodzinny 
połączony z jarmarkiem produktów lokalnych. Podczas imprezy organi-
zowany jest konkurs na najładniejsze stoisko lokalnych wytwórców, którzy 
prezentują kulinarne atrakcje regionu: pierogi, miody, pieczywo, ciasta. Od 
kilku lat Dniom Obornik towarzyszy Zjazd Pojazdów Zabytkowych. Gwiazdą 
wieczoru w sobotę 19 maja 2018 roku będzie Zespół Dżem. Zapraszamy 
na pyszne jedzenie i dobra zabawę do Obornik Śląskich.

organizator: Gmina Oborniki Śląskie

kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19, 
www.oborniki-slaskie.pl

Jarmark Produktów Lokalnych 
XII Dni Obornik Śląskich
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w Tomaszowie Bolesławieckim

termin: 19 maja (sobota) 

miejsce: Wiejski Dom Kultury Tomaszów Bolesławiecki

„Majowy ludowy zawrót głowy” to spotkanie integracyjno-kulturalne, 
związane z przybyciem na ziemie Dolnego Śląska ludności z kresów 
wschodnich, ziemi bukowińskiej i bośniackiej. Celem koncertu jest przypo-
mnienie historii powrotu do Polski na ziemie zachodnie mieszkańców – 
pionierów, zamieszkujących te tereny oraz przekazanie wiedzy na ten temat 
osobom młodszym, niepamiętającym tych wydarzeń. Zaproszone grupy folklo-
rystyczne zaprezentują tradycje muzyczne kresów. Zespół „Niespodzianka” 
z Tomaszowa Bolesławieckiego, jako gospodarz imprezy, przedstawi recital 
swoich utworów, w tym pieśni bośniackie i polskie oraz przekaże nieodpłatnie 
uczestnikom imprezy specjalnie przygotowaną płytę, prezentującą 20-letni 
dorobek grupy. Koncertowi będą towarzyszyły wystawy, wspomnienia oraz 
degustacja potraw z terenów bukowińskich i bośniackich. Koncert ma być 
ważnym elementem integracji lokalnej społeczności.

organizator: Gminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka 29b, 
59-720 Raciborowice Górne 

kontakt: www.gckwartabol.pl, e-mail: gckwartabol@op.pl, 
Dyrektor Mirosław Kopczyński, tel. 75 731 01 71 
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m
aj

termin: 26 maja (sobota) 

miejsce: Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe 
w Pawłowicach (Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)

Dni Przyrodników to coroczne święto Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu połączone z Jarmarkiem Pawłowickim, na który uczelnia zaprasza 
mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. W programie m.in. degustacje, 
warsztaty, porady ekspertów i naukowców. Po raz drugi podczas imprezy 
odbędzie się Akademia Dobrego Piwa – konkurs zrzeszający browarniczych 
rzemieślników i wyłaniający najlepsze złote trunki. 

organizator: Centrum Edukacyjno-Rozwojowe, Pałac Wrocław 
Pawłowice (Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław), www.upwr.edu.pl

kontakt: Biuro Informacji i Promocji UPWr, tel. 71 320 54 99, 
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

Dni Przyrodników 
w Pawłowicach
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m
aj

termin: 26 maja (sobota)

miejsce: ul. Wrocławska 11 i 12, Międzybórz

Program Festiwalu Twarogu angażuje do czynnego udziału wszystkie grupy 
wiekowe lokalnej społeczności i przybyłych gości. Festiwal promuje lokalne 
produkty małych, indywidualnych wytwórców twarogu i po chod nych 
oraz pro duk ty Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar skiej w Mię dzy bo rzu. 
Lo kal ne fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy pracy zostały 
zaangażowane w realizację części zadań, związanych ze świętem naszego 
miasteczka. Podczas imprezy prezentują się zespoły amatorskie, ludowi 
twórcy i rękodzielnicy z terenu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa 
a także spoza jej obszaru. Wymogiem jest, aby każdy wystawca i zespół 
odniósł się w swojej prezentacji do motywu przewodniego imprezy. Stoiska 
festiwalowe zachęcają do degustacji twarogu i jego pochodnych. Występy 
lokalnych i zaproszonych zespołów, wystawy artystów i rękodzielników, 
warsztaty dla uczestników imprezy mają pobudzać do aktywnego uczest-
nictwa, wzmacniania integracji lokalnych społeczności oraz zaproszonych 
do udziału w naszym święcie gości, wymiany doświadczeń i pomysłów. 
 
organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

kontakt: Katarzyna Drabczyńska, tel. 62 785 60 37, 602 526 744, 
e-mail: mgok1965@o2.pl

Festiwal Twarogu 
w Międzyborzu
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m
aj Dni Świętego Floriana  

Święto miasta Bystrzyca Kłodzka

termin: 26-27 maja (sobota-niedziela)

miejsce: Bystrzyca Kłodzka

Dni Świętego Floriana to niezwykłe wydarzenie dla miasta, jego miesz-
kańców i turystów. Podczas dwudniowej imprezy można zobaczyć wiele
atrakcji, m.in. występy polskich i czeskich zespołów muzycznych, pokazy
taneczne, a także liczne atrakcje przygotowane specjalnie dla dzieci 
i dorosłych. Nieodłącznym elementem Dni Miasta Bystrzyca Kłodzka 
jest Jarmark Floriański, który przyciąga swoją różnorodnością – prezen-
tacje kulinarne gminnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz gospodarstw 
agroturystycznych, prezentacje polskich i czeskich wystawców rękodzieła 
artystycznego, produktu regionalnego, m.in.: przetworów pszczelich, chleba, 
ciasta, wędliny, soków, dżemów, piwa, nalewek. Impreza ma charakter: 
kulturalny, rekreacyjny i promocyjny.

organizator: Gmina Bystrzyca Kłodzka przy ul. H. Sienkiewicza 6, 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, 
ul. Wojska Polskiego 20

kontakt: Marcin Gomułka, Specjalista ds. promocji i organizacji imprez, 
tel. 692 133 034, e-mail: gomulka.mgok@gmail.com
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m
aj

termin: 
30 maja – 3 czerwca (środa-niedziela) Jarmark produktów regionalnych
1 czerwca (piątek) Przegląd Filmów Kulinarnych 
2 czerwca (sobota) Główny dzień festiwalu – Biesiada europejska
3 czerwca (niedziela) Piknik Wolności
4 czerwca (poniedziałek) Śniadanie w Dniu Wolności 
miejsce: Rynek, Wrocław / Hala Stulecia, Wrocław

Od 2009 r Wrocław celebruje kulinarne święto „Europa na Widelcu”. 
Wydarzeniu patronuje Robert Makłowicz. Tegoroczna edycja potrwa 
6 dni: od środy jarmark produktów regionalnych, w piątek zapraszamy 
miłośników filmów kulinarnych a w sobotę wrocławscy kucharze zaserwują 
dania z wybranych regionów Europy. W niedzielę odbędzie się Piknik 
Wolności koło Hali Stulecia a na zakończenie poniedziałkowe śniadanie 
na rynku. Na festiwalowej scenie wiele atrakcji i imprez towarzyszących 
m.in. Dinner in the Sky, atrakcje dla dzieci, konkursy i tort. Szczegóły 
programu na www.smakiwroclawia.pl. 

organizator: Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego 
Wrocławia, www.bip.um.wroc.pl
kontakt: Małgorzata Wojciechowska, tel. +49 717 77 74 65, 
e-mail: malgorzata.wojciechowska@um.wroc.pl

*Festiwal Europa 
na Widelcu
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aj

termin: Maj

miejsce: Boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej

Impreza o tematyce pierogowej. Konkurs własnoręcznie wykonanych 
pierogów „ruskich” oraz prezentacja wyrobów, wykonanych w oparciu 
o przepisy tradycyjne, a także nowe receptury. W ramach festynu przewi-
dziano oprawę artystyczną, występy zespołów i zabawę taneczną.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1b, 59-700 Bolesławiec, 
tel./fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawiec.org , 
e-mail: gokisbeata@wp.pl

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie, tel./fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawie.org, 
e-mail: gokisbeata@wp.pl

Festyn Pierogowy 
w Dąbrowie Bolesławieckiej
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czerw
iec

termin: 2 czerwca (sobota) 

miejsce: Boisko sportowe w Pęgowie 

Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezdnych 
osób, głównie z Wrocławia i okolic. Podczas imprezy można skosztować 
domowych wypieków z truskawkami, koktajli oraz deserów. Święto 
Truskawki jest doskonałą okazją, aby zakupić kosz świeżych owoców, 
domowe chleby oraz inne pyszności, wykonywane przez lokalnych produ-
centów. Podczas imprezy odbywa się wiele konkursów oraz występów 
artystycznych, przygotowanych przez uczniów okolicznych szkół i miesz-
kańców. Wszystkie atrakcje powiązane są tematyczne z truskawkami. Jedną 
z nich jest konkurs na najlepsze ciasto i deser z truskawek oraz najsłodszą 
i największą truskawkę. Zapraszamy do Pęgowa – warto! 

organizator: Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa”, Gmina Oborniki 
Śląskie Pęgów, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie

kontakt: Maciej Borowski, tel. 604 383 421, e-mail: borowik182@wp.pl, 
www.pegow.net, www.pegow.com.pl

Święto Truskawki 
w Pęgowie
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czerw
iec

termin: 2 czerwca (sobota)

miejsce: Wambierzyce, Plac rekreacyjny przy ul. Ks. Michalika

Festiwal Słodkości to impreza dla miłośników słodyczy, zwłaszcza w postaci 
domowych wypieków, w które angażują się panie z kół gospodyń wiejskich, 
rad sołeckich i innych lokalnych organizacji. Jest w czym wybierać! Festiwal 
Słodkości w Wambierzycach to także konkurs słodkości, ocenianych przez 
profesjonalne jury. W tym roku odbędzie się konkurs dla nie pro fes jo na-
lis tów oraz – po raz pierwszy – dla profesjonalistów z Polski i Czech. Czeskie 
wypieki czy inne konkursowe słodkości powstawać będą na miejscu, można 
będzie podpatrzeć proces przygotowywania! Na koniec zapowiedziana 
jest degustacja. Tegoroczna edycja Festiwalu Słodkości odbywa się w roku 
obchodów 800-lecia Wambierzyc, nie zabraknie ciekawych i słodkich 
odniesień do tego wielkiego jubileuszu. Odbędą się występy artystyczne, 
konkursy dla publiczności i inne atrakcje. 

organizator: Gmina Radków

kontakt: Aleksandra Kowalczyk – Urząd Miasta i Gminy Radków, 
tel. 74 873 50 28, e-mail: a.kowalczyk@radkowklodzki.pl

Festiwal Słodkości 
w Wambierzycach
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czerw
iec

termin: 2-3 czerwca (sobota-niedziela)

miejsce: Gryfów Śląski, Bulwar nad Kwisą

Kwisonalia, to Święto Miasta Gryfowa Śląskiego, którego nazwa nawiązuje 
do przepływającej przez miasto rzeki. Święto promuje walory Kwisy a szcze-
gólnie jej florę i faunę. Bardzo duży nacisk organizatorzy kładą na promocję 
wszelkiego rodzaju potraw z ryb. Corocznie organizowany jest konkurs 
kulinarny „Smaki Kwisy”, także dla amatorów niezwiązanych profesjonalnie 
z gastronomią. W ubiegłych latach gościły u nas znane osobistości: Grzegorz 
Russak – kucharz, gawędziarz, znawca kuchni myśliwskiej, Karol Okrasa – 
kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów kulinarnych oraz Jakub 
Kuroń – kucharz. Widownia miała możliwość uczestniczyć w pokazach 
oraz kosztować potraw. Poza tym odbywają się konkursy związane z wodą, 
m.in.: Turniej Miast „O Galon Wody Święconej Przemienionej w Wino” oraz 
zawody wędkarskie na Jeziorze Złotnickim. Dużym zainteresowaniem cieszy 
się Bieg Gryfitów oraz Rowerowy Cross Gryfitów. Na scenie przewidziano 
bogaty program artystyczny. 

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim, 
Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, mgok.gryfow.pl

kontakt: Anna Michalkiewicz, tel. 757 812 900, 
e-mail: mgokgryfow@wp.pl

XVIII Kwisonalia 
w Gryfowie Śląskim
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czerw
iec

termin: 10 czerwca (niedziela)

miejsce: Biskupice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice

Targi Produktu Lokalnego wpisały się w kalendarz imprez organizowanych 
w gminie Jelcz-Laskowice. W letniej, czerwcowej atmosferze, Biskupice 
Oławskie stają się miejscem spotkań ludzi, których połączyło przywiązanie 
do tradycji. Produkty lokalne wytwarzane tradycyjnymi metodam są ściśle 
związane z miejscem powstania, stanowią wizytówkę regionu i świadczą 
o jego bogatej przeszłości. To okazja, by posmakować kulinarnych specjałów, 
których receptury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a także przyjrzeć 
się dorobkowi rękodzieła i rzemiosła artystycznego. W tym roku ponownie 
zaprezentują się wytwórcy tradycyjnych serów, wędlin, cydrów, piwa, miodów 
itp. Podczas imprezy zespoły prezentują muzykę i instrumenty często dziś 
zapomniane oraz taniec i śpiew ludowy. W 2017 roku honorowy patronat 
nad przeglądem objęli Ewa Mańkowska – wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego oraz Bogdan Szczęśniak – Burmistrz Jelcza-Laskowic. 

organizator: Miejsko Gminne Centrum Kultury w Jelczu Laskowicach,
e-mail: um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

kontakt: e-mail: um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

„Biskupicki Złoty Kłos” 
VIII Targi Produktu Lokalnego 
i VI Przegląd Zespołów Ludowych
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czerw
iec

termin: 10 czerwca (niedziela), godz. 14.00

miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (basen), ul. Polna 19, Bolków

Święto Miodu i Produktu Regionalnego to impreza organizowana cyklicznie 
w ramach Dni Bolkowa. Uroczystości te cieszą się dużym zainteresowaniem 
i renomą. Uczestnicy imprezy moga tu nie tylko posmakować pysznego 
miodu i wszelkich wyrobów z nim związanych, ale także zakupić profesjo-
nalny sprzęt pasieczny. Wśród odwiedzających największą popularnościa 
cieszą się różnego rodzaju degustacje miodów, miodów pitnych, nalewek 
oraz oferta kosmetyków zrobionych na bazie wyrobów pszczelich. Impreza 
jest doskonałą okazją do promocji produktu regionalnego jakim jest miód 
oraz wyrobów od niego pochodzących.

organizator: Gminno Miejski ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, Miejsko-Gminne 
Koło Pszczelarzy

kontakt: Gminno Miejski ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Bolkowie, ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków, tel. 75 741 34 31,
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy, tel. 75 741 35 33

Święto Miodu 
i Produktu Regionalnego
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czerw
iec

termin: 10 czerwca (niedziela), godz. 14.00

miejsce: Boisko sportowe w Bolesławicach

Bałkańska Festa kultywuje zwyczaje muzyczne i kulinarne reemigrantów 
z terenów byłej Jugosławii. Dużym zainteresowaniem cieszy się zupa 
paprykowa (gotowana w wielkim kotle), z przepisu bośniackiego oraz 
peczenica i pita bałkańska. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Bolesławice

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie, tel/fax 75 732 14 77, www.gokis.boleslawie.org, 
e-mail: gokisbeata@wp.pl

Bałkańska Festa 
w Bolesławicach
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czerw
iec

termin: 15-17 czerwca (piątek-niedziela)

miejsce: Legnica, Rynek

Niezwykłe wydarzenie w ramach Międzynarodowej Wystawy Satyrykon, 
czyli wielkie żarcie w wielkim żarcie. Satyrykon podany na talerzu. Wszyscy 
odwiedzający rynek w tym czasie będą mogli spróbować potraw z całego 
świata podawanych z Food Trucków. Nie zabraknie też innych atrakcji 
takich jak warsztaty, koncerty czy wystawy. 

organizator: Legnickie Centrum Kultury, www.lck.art.pl

kontakt: Paulina Wrzeszcz – Kierownik Działu Organizacji Imprez, 
tel. 76 723 37 23, e-mail: paulina.wrzeszcz@lck.art.pl

Funny Food 
w Legnicy
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czerw
iec

termin: 16 czerwca (sobota)

miejsce: Rynek w Strzelinie

Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie na stałe zagościł w kalendarzu 
imprez, odbywających się na Dolnym Śląsku, a w tym roku odbędzie się 
już IX jego edycja. Jarmark ma charakter ulicznego targu, połączonego 
z pokazami i występami na scenie. Impreza stwarza lokalnym wytwórcom, 
artystom, usługodawcom oraz działaczom okazję do zaprezentowania 
swoich produktów, usług, talentów i umiejętności. Podczas jarmarku 
cyklicznie organizowany jest konkurs o tytuł najlepszego produktu. 
W kategorii „Gastronomia i produkt spożywczy”, prezentowane są potrawy 
regionalne. Wielokulturowość mieszkańców Ziemi Strzelińskiej wpływa 
na różnorodność konkursowych potraw i produktów. Smak, wygląd oraz 
pracochłonność dań ocenia kapituła konkursowa. W imprezie licznie uczest-
niczą mieszkańcy powiatu i goście spoza jego granic. Serdecznie zapraszamy!

organizator: 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

Jarmark Produktu Lokalnego 
w Strzelinie
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czerw
iec

termin: 17 czerwca (niedziela)

miejsce: Boisko sportowe w Żelaźnie

Piknik Miodowo-Truskawkowy to impreza organizowana cyklicznie w trzecią 
niedzielę czerwca. Wybierając się w tym dniu z rodziną do Żelazna, można 
nie tylko dobrze zjeść, ale także świetnie się bawić. A jak już o jedzeniu 
mowa… miód i truskawki to składniki każdego skrupulatnie przygotowanego 
smakołyku. Nie może oczywiście zabraknąć konkursów na najlepsze ciasto 
miodowe i truskawkowe! Niejeden chciałby być w komisji… A na deser tort 
w kształcie truskawki lub pszczoły. A jaki będzie w tym roku? Dowiecie 
się Państwo, jeśli przyjedziecie do Żelazna! Zapraszamy!

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich Żelazno, Ochotnicza Straż 
Pożarna Żelazno, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żelaźnie

kontakt: Mariola Kozak, tel. 605 579 499

Piknik Miodowo-Truskawkowy 
w Żelaźnie
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czerw
iec

termin: 17 czerwca (niedziela), godz.15.00

miejsce: Plac przy Domu Ludowym w Kraśniku Dolnym

Festyn, na którym Koła Gospodyń Wiejskich prezentują wszelkie rodzaje 
naleśników, przepisy z różnych regionów Polski. Impreza połączona jest 
z występami artystycznymi oraz konkursami.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu 
z/s w Kruszynie oraz Komitet Organizacyjny wsi Kraśnik Dolny

kontakt: tel./fax 75 732 14 77, e-mail: gokisbeata@wp.pl, 
www.gokis.boleslawie.org

Festyn Naleśnikowy 
w Kraśniku Dolnym
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czerw
iec

termin: 17 czerwca (niedziela)

miejsce: Przybyłowice, gmina Męcinka, na placu przy świetlicy wiejskiej

Wydarzenie ma na celu integrację mieszkańców oraz społeczność z gminnych 
miejscowości. Podczas imprezy organizowana jest Olimpiada Makaronowa, 
w której bierze udział kilka drużyn. Każda z grup przygotowuje potrawę 
składającą się głównie z makaronu. Nad prawidłowością przebiegu konkursu 
kulinarnego czuwa jury. Tego dnia uczestnicy święta mogą spróbować 
wiele dań z makaronów oraz innych smakołyków przygotowanych przez 
panie z koła gospodyń wiejskich. Organizatorzy imprezy zapewniają także 
atrakcje dla najmłodszych, konkursy dla dzieci, malowanie twarzy, konkursy 
sportowe oraz zabawy na dmuchańcach. 

organizator: Sołtys, Rada Sołecka Przybyłowic, radna, Koło Gospodyń 
Wiejskich i OSP Przybyłowice

kontakt: Bożena Kaczmarek, tel. 502 229 935

Święto Makaronów 
w Przybyłowicach
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czerw
iec

termin: 23 czerwca (sobota)

miejsce: Bolesławiec, plac Piłsudskiego przy siedzibie Bolesławieckiego 
Ośrodka Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki 

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, pielęgnujący tradycje osadników 
z byłej Jugosławii osiadłych w Bolesławcu, to cykliczna barwna impreza 
plenerowa odbywająca się od 2000 roku w Bolesławcu – mieście, którego 
mieszkańcy mają silne historyczne i kulturowe związki z krajami z Bałkanów. 
Elementem festiwalu są pokazy kulinarne, m.in. wykonania ciasta na pitę, 
gotowania zupy gulaszowej i przygotowanie pečenicy a także konkursy 
„na dobrą pitę” i „kociołek bałkański”. Na stoiskach gastronomicznych 
oferowane są lokalne produkty. W ramach wydarzenia odbywają 
się występy zespołów i grup folklorystycznych z powiatu bolesławieckiego, 
kultywujących tradycje bałkańskie oraz zaproszonych zespołów z krajów 
byłej Jugosławii. 

organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe 
Centrum Ceramiki, www.bok.boleslawiec.pl

kontakt: Ewa Sondaj, tel. 75 645 32 93, 
e-mail: organizacja@bok.boleslawiec.pl

Festiwal Kultury 
Południowosłowiańskiej
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czerw
iec

termin: 23 czerwca (sobota), godz. 8.00-2.00

miejsce: Nad Odrą w Bełczu Wielkim, gmina Niechlów, powiat górowski

Imprezę kierujemy do mieszkańców powiatu górowskiego oraz ościennych 
i Zagłębia Miedziowego oraz wszystkich Dolnoślązaków. Chcemy w ten 
sposób promować walory turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze Doliny 
Środkowej Odry. Wśród wielu atrakcji przewidujemy: zawody wędkarskie 
o „Puchar Złotego Leszcza”, pokaz sprzętu i uzbrojenia żołnierzy polskich 
i amerykańskich, turniej piłki siatkowej, turniej wsi na wesoło, loty widokowe 
balonem, przelot samolotu, który zrzuci cukierki dla dzieci, oraz występy 
i koncerty. Będzie też tradycyjny, ludowy obrzęd puszczania wianków 
nad Odrą oraz kiermasz kulinarny wypieków i dań tradycyjnej kuchni 
ludowej mieszkańców gminy Niechlów.

organizator: Urząd Gminy Niechlów, www.niechlow.pl

kontakt: Paweł Wróblewski, tel. 65 543 56 76, 
e-mail: p.wroblewski@niechlow.pl

Noc Świętojańska nad Odrą 
w Bełczu Wielkim
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czerw
iec

termin: 23 czerwiec (sobota)

miejsce: Park Jordanowski w Walimiu

Impreza ma na celu promowanie przyjaźni polsko-węgierskiej, integrację 
społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji kulinarnych i dziedzictwa 
kulturowego. Wydarzenie ma formę konkursu kulinarnego a bierze w nim 
udział kilkanaście rodzajów gulaszu: z dziczyzny, drobiu, ryb i wiele, wiele 
innych. Ponadto goście z zaprzyjaźnionej partnerskiej gminy węgierskiej 
Harkakotony gotują wspaniały, tradycyjny gulasz węgierski. Na wszystkich 
chętnych czekają zwyczajowe degustacje i konkurs na najlepszy gulasz. 
To wspaniała feta dla miłośników gulaszu w każdej postaci.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Gmina Walim

kontakt: Wioletta Sowa – asystent dyrektora, tel. 723 970 611 

Festiwal gulaszu 
w Walimiu 
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czerw
iec

termin: 24 czerwca (niedziela)

miejsce: Park w Szczodrem

Ostatni weekend czerwca to święto wszystkich mieszkańców gminy 
Długołęka. Wtedy właśnie odbywa się coroczna impreza „Dni Gminy 
Długołęka”, której pomysłodawcą jest wójt Iwona Agnieszka Łebek. 
To wydarzenie o wyjątkowej oprawie, organizowane jest tradycyjnie 
na terenie zabytkowego parku w Szczodrem. Na jeden dzień park zamienia 
się w muzyczną krainę wypełnioną brzmieniami największych muzycznych 
gwiazd w naszym kraju. Na scenie gościli już: Perfect, Bajm, Maryla Ro do-
wicz, Kamil Bednarek, Mrozu i wielu innych popularnych wykonawców. 
Święto gminy to także okazja do świetnej zabawy dla całych rodzin – 
darmowe animacje, wesołe miasteczko, ciekawe warsztaty, konkursy, 
zabawa taneczna pod gwiazdami – jednym słowem rozrywka na najwyższym 
poziomie! Spędź nami czerwcowy wieczór. Zapraszamy do Szczodrego.

organizator: Urząd Gminy Długołęka, wydział promocji 
i współpracy z zagranicą

kontakt: Anna Chomicka, tel. 71 323 02 43, 
e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

Dni Gminy 
Długołęka
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czerw
iec

termin: 24 czerwca (niedziela), godz. 14.00-18.00

miejsce: Centrum Handlowe Galeria Twierdza Kłodzka

Organizator, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, serdecznie zaprasza miesz-
kańców oraz turystów na Festiwal Pstrąga. Celem imprezy jest promocja 
pstrąga charakterystycznego produktu regionalnego ziemi kłodzkiej. 
W programie uroczystości znajduje się wspólne gotowanie i degustacja 
potraw z pstrąga, prezentacje konkursowych potraw z pstrąga wykonanych 
przez koła gospodyń wiejskich, występy artystyczne, konkursy dla dzieci 
i dorosłych, koło fortuny, spotkania ze znanymi osobami świata kulinarnego, 
pogadanka edukacyjna o rybach. Godną uwagi atrakcją będzie degustacja 
pstrąga prosto z Największej w Polsce „Patelni plenerowej”. Ponadto 
dostępne będzie stoisko promocyjne powiatu kłodzkiego, prezentujące 
liczne walory i ofertę turystyczną ziemi kłodzkiej. 

organizator: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

kontakt: tel. 74 865 75 82

Festiwal Pstrąga 
w Kłodzku
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czerw
iec

termin: 24 czerwca (niedziela)

miejsce: Park Północny, ul. Warszawska 1

Unikalny w swojej formie, wzbogacony o elementy rękodzielnicze i wyroby 
regionalne, Dolnośląski Festiwal Zupy został doceniony przez Dolnośląską 
Organizację Turystyczną, która uhonorowała naszą imprezę tytułem 
Największe Turystyczne Wydarzenie Regionu. Podczas Festiwalu gościmy 
gastronomików z różnych regionów Polski. Reprezentowane są najlepsze 
restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, gospody i zajazdy. Do naszego 
uzdrowiska przyjeżdżają kucharze, dla których gotowanie jest nie tylko 
zawodem ale także pasją. U nas dzięki urokowi miasta i gościnności miesz-
kańców znajdują niepowtarzalny klimat do realizacji swoich pomysłów. 
Także dla Państwa jest to okazja do zaprezentowania swoich pasji i umiejęt-
ności kulinarnych. Uczestnicy konkursu mają możliwość promowania swojej 
działalności poprzez umieszczenie materiałów reklamowych na swoim 
stanowisku podczas imprezy, natomiast dla zwycięzców konkursu przewi-
dziane są zawsze atrakcyjne NAGRODY!!! 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl

kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

XVI Dolnośląski Festiwal Zupy 
w Jedlinie Zdroju
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czerw
iec

termin: 29 czerwca – 1 lipca (piątek-niedziela)

miejsce: Polanica-Zdrój, Park Zdrojowy / Teatr Zdrojowy 

Targi to spotkanie kulinarne połączone z degustacjami i pokazami. 
Do udziału w imprezie zaproszeni są regionalni przedstawiciele branży 
gastronomicznej: plantacje aronii, pasieki, serowarzy, producenci wędlin, 
zielarze. Podczas festiwalu odbędą się degustacje produktów regionalnych, 
pokazy kulinarne, prowadzone przez znanych i cenionych kucharzy, a także 
wykłady o zdrowym żywieniu. Towarzyszyć im będą knocerty jazzowe 
i pokazy filmów kulinarnych w Teatrze Zdrojowym. W realizację włączą 
się także przedstawiciele polanickiej gastron

organizator: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji 
w Polanicy-Zdroju, www.teatr.polanica.pl

kontakt: Robert Serafin, tel. 74 869 06 43, 
e-mail: promocja@teatr.polanica.pl

Pejzaże Kulinarne Polanicy 
Festiwal kulinarny
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czerw
iec

termin: 30 czerwca – 1 lipca (sobota-niedziela)

miejsce: Park Dworski w Gościszowie 

Po wojnie dawni mieszkańcy Polski, powracając z Galicji i Bośni, przywieźli 
ze sobą wiele obrzędów i tradycji, które są pielęgnowane do dziś. Jednym 
ze zwyczajów jest pieczenie prosiąt, które w dawnej Galicji było atrakcją 
świąt i skupiało wokół siebie całe rodziny. Gościszowianie kontynuują 
tę tradycję. Starają się przy tym zrzeszyć ludzi z gminy i innych regionów 
kraju. W pięknej scenerii Parku Dworskiego goście będą mogli odwiedzić 
wiele stanowisk prezentujących mistrzowskie przygotowanie Peĉenicy. 
Dostępne będą także inne specjały czy rękodzieła. Nie zabraknie również 
corocznych konkursów i turnieju o Złoty Ryj, przy których będziemy mieli 
okazję posłuchać jugosławiańskich melodii.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

kontakt: Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu, tel. 519 181 112, e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

Święto Pečenicy 
w Gościszowie
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termin: 1 lipca (niedziela)

miejsce: Centrum Kulturalno-Oświatowe w Przewornie, 
ul. Kolejowa, Przeworno

„Letnie Grillowanie” jest imprezą plenerową, jednodniową, organizowaną 
corocznie w okresie wakacyjnym. Wydarzenie to propaguje wiedzę o polskiej 
tradycji kulinarnej oraz wspiera aktywne biesiadowanie na łonie natury. 
Podczas imprezy profesjonalny kucharz gotuje m.in. Gulasz Przeworniański, 
Opiekane Skrzydełka po Przeworniańsku z warzywami w aromacie 
miodu i cynamonu na wielkiej patelni plenerowej. Odbywają się również 
warsztaty kulinarne oraz konkursy dla publiczności. Staramy się wzbogacać 
program „Letniego Grillowania” z roku na rok o nowe atrakcje. Zachęcamy 
do obejrzenia poprzednich edycji na naszym profilu na facebooku: Gmina 
Przeworno. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej imprezie.

organizator: Gmina Przeworno, www.przeworno.pl, 
facebook.com/GminaPrzeworno

kontakt: Marzena Brzozowska-Łukasiewicz, tel. 74 810 13 14, 
e-mail: m.brzozowska@przeworno.pl

*Letnie Grillowanie 
w Przewornie

lipiec
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lipiec

termin: 1 lipca (niedziela)

miejsce: Karpacz, ul. Obrońców Pokoju, Restauracja Dwór Liczyrzepy

Festiwal Smaków Liczyrzepy ma na celu prezentację kulinarnego dziedzictwa, 
rękodzieła i innych form tradycyjnej aktywności kulturalnej regionu Kotliny 
Jeleniogórskiej i Dolnego Śląska. Ma on charakter wydarzenia plenerowego, 
podczas którego twórcy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także 
sprzedają swoje wyroby. Imprezie towarzyszą występy artystyczne, a całość 
sprzyja wypoczynkowi, rozrywce i promocji kultury regionu. W ramach 
festiwalu organizowane są konkursy kulinarne: „Pojedynek Mistrzów”, 
„Najlepsza Kuchnia Liczyrzepy” i „Danie Liczyrzepy”, w których udział biorą 
szefowie kuchni lokalnych restauracji i hoteli, restauratorzy oraz kucharze 
amatorzy, m.in. koła gospodyń wiejskich. W konkursie „Danie Liczyrzepy” 
zwycięska potrawa wchodzi do Karty Menu Restauracji Dwór Liczyrzepy. 
W ubiegłorocznym plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Wielkie Odkrywanie 
Dolnego Śląska” Festiwal Smaków Liczyrzepy zajął I miejsce w kategorii 
„Wydarzenie Kulinarne Roku”.

organizator: Restauracja Dwór Liczyrzepy, www.dworliczyrzepy.pl, 
Miasto Karpacz, www.karpacz.pl

kontakt: Maciej Rybiałek, e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl

VI Festiwal Smaków Liczyrzepy 
i III Jarmark Ducha Gór
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lipiec

termin: 6-8 lipca (piątek-niedziela)

miejsce: Amfiteatr w Zgorzelcu

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

organizator: Stowarzyszenie Greków w Polsce „Delta”

kontakt: Nikolaos Rusketos, ul. Kościuszki 64a, 59-900 Zgorzelec

Międzynarodowy Festiwal 
piosenki Greckiej
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lipiec

termin: 7 lipca (sobota)

miejsce: Walim, Zajazd Hubert

Festiwal kuchni polowych to impreza organizowana przez magazyn histo-
ryczny „Wiedza i życie. Inne Oblicza Historii” i Zajazd Hubert w Walimiu. 
Impreza popularyzuje gotowanie pod gołym niebem i odpowiada na pytanie: 
jak nakarmić więcej niż kilku znajomych, jak nakarmić pluton czy kompanię? 
Festiwal pozwala uczestnikom cofnąć się w czasie, posmakować potraw 
wojskowych gotowanych z niczego, w różnych armiach i czasach. 

organizator: Zajazd Hubert w Walimiu, Gmina Walim, CKiT, 
„Wiedza i Życie. Inne Oblicza Historii”

kontakt: Malwina Myślińska – Zajazd Hubert, tel. 74 845 72 45

Festiwal kuchni polowych 
w Walimiu
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lipiec

termin: 8 lipca (niedziela)

miejsce: Zabytkowy park w Gaworzycach

Gaworzycki Jarmark Kupiecki to plenerowe wydarzenie, odbywające się już 
po raz szósty przy odrestaurowanym pałacu w Gaworzycach. Jarmark 
skupia artystów, rękodzielników oraz producentów wyrobów lokalnych 
z terenu całej Polski. Każdy kramarz ma tutaj szansę otrzymać tytuł „Złotego 
Kramarza” nadawany przez uczestników jarmarku. To piękna pamiątka 
i wyjątkowe wyróżnienie. Wśród kupujących, osób wspierających lokalne 
dziedzictwo kulturowe, organizatorzy losują specjalne nagrody, nadając 
im tytuł „Szczęśliwych Kupców”. Jarmark jest tłem dla rekonstrukcji 
historycznych, w tym roku nawiązujących do 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości. W alejkach zabytkowego parku odbywa się Letnia Szkoła 
Rzemiosła Ludowego z bezpłatnymi warsztatami, m.in.: plecionkarstwa, 
ceramiki czy czerpania papieru. Można będzie posmakować lokalnej kuchni. 
Wieczorem wystąpią znani artyści a Gwiazdą wieczoru będzie zespół Video.

organizator: Gmina Gaworzyce, www.gaworzyce.com.pl

kontakt: Joanna Brodowska, spec. ds. współpracy i promocji, 
tel. 76 831 62 85 w. 34, e-mail: j.brodowska@gaworzyce.com.pl

VI Gaworzycki Jarmark Kupiecki 
produktów tradycyjnych 
i regionalnych
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lipiec

termin: 9-15 lipiec (poniedziałek-niedziela)

miejsce: Gościniec „Nowa Wioska”, Dziećmorowice

Znajdziemy się nieco bliżej natury i tradycji. Zatrzymamy się, usiądziemy 
na kocu pod jabłonią… od tak po prostu. Polskie pola i ogrody kryją w sobie 
mnóstwo kulinarnych skarbów – pokażemy je i stworzymy z nich dania 
niebanalne, pełne zdrowia i smaku. Dowiecie się, jak się tłoczy olej, zasma-
kujemy w koktajlu z pokrzywy i zupie z chwastów oraz regionalnych smakach 
i przysmakach powstających tuż obok nas.

organizator: Gościniec „Nowa Wioska”

kontakt: Mariusz Bogdański, tel. 74 847 37 13

Smaczne bo naturalne i regionalne.  
Tydzień zapomnianych 
smaków natury 
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lipiec

termin: 12 lipca (czwartek)

miejsce: Krzydlina Wielka w Gminie Wołów. Plac rekreacyjny „Oaza”

Organizowany po raz szósty w Krzydlinie Wielkiej Festiwal to impreza 
plenerowa, o charakterze cyklicznym, której głównym celem jest popula-
ryzacja zdrowej lokalnej żywności, dobrego smaku, tradycji a także kultury 
ludowej.  Głównym punktem festiwalu jest konkurs na oryginalny produkt 
w III kategoriach: I kategoria –Wyrób Rękodzielniczy, II kategoria –Miody 
i Przetwory, III kategoria – Produkty Spożywcze.  Konkursowi towarzyszy 
bogaty program artystyczny na scenie. Nie zabraknie konkursów i zabaw dla 
dzieci. Można będzie spróbować lokalnych przysmaków, a na zakończenie 
dnia odbędzie się zabawa taneczna. Dotychczasowe edycje Festiwalu były 
entuzjastycznie oraz ciepło przyjęte, tym samym wpisując go na stałe 
w kalendarz kulturalny Dolnego Śląska.

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”, 
Krzydlina Wielka 27a, 56-100 Wołów

kontakt: Wioletta Krakowska, tel. 608 036 271, 
e-mail: wiolakrak@wp.pl

VI Festiwal Produktu Lokalnego 
w Krzydlinie Wielkiej
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lipiec

termin: 21 lipca (sobota)

miejsce: Jerzmanowa

Spotkanie Kultur jest imprezą cykliczną, kultywującą tradycje, obrzędy 
i kulinaria narodów świata. Rozpoczyna się degustacją potraw przygoto-
wanych przez sołectwa. Na stołach eksponowane są potrawy z różnych 
stron świata. Nie trzeba wyjeżdżać poza granice naszego kraju, by spróbować 
kuchni włoskiej, amerykańskiej, meksykańskiej, węgierskiej, żydowskiej, 
tureckiej, greckiej, chińskiej, wileńskiej. Każdy, kto przybędzie na imprezę, 
z pewnością posmakuje różnorodnych potraw, np.: placka po węgiersku, 
gulaszu węgierskiego, kebabu, knyszy, sushi, pity, falafela, humusu, placka 
z sosem guacamole, keksu, ciasta meksykańskiego z gruszką i jabłkiem, 
zupy meksykańskiej, gulaszu po meksykańsku z wołowiną, sosu pesto 
i to w najlepszym wydaniu, stąd z roku na rok wzrasta liczba uczestników 
i popularność imprezy.

organizator: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

kontakt: Renata Zwolińska, tel. 76 831 21 11, 
e-mail: r.zwolinska@gckjerzmanowa.pl

Spotkanie Kultur 
w Jerzmanowej
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lipiec

termin: 21 lipca (sobota)

miejsce: Twierdza Srebrna Góra, ul. Kręta 4, Srebrna Góra

To jednodniowa impreza kulinarno-muzyczna o charakterze ponadlokalnym. 
Zorganizowana jest na dziedzińcu Donjonu, w sercu unikatowego obiektu 
w skali dziedzictwa kulturowego Europy, jakim jest Twierdza Srebnogórska. 
Festiwal ma na celu promocję dziedzictwa – tradycyjnego browarnictwa oraz 
wytwarzania sera, w tym rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej gatunków, 
stylów, odmian piwa i sera. Integralnym elementem towarzyszącym będą 
plenerowe występy zespołów muzycznych, biesiadowanie oraz nawiązanie 
do historii spożywania piwa na Twierdzy przez żołnierzy pruskiego wojska. 

organizator: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

kontakt: Dariusz Owczarek, ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, 
tel. 74 81 80 099, e-mail: biuro@forty.pl, www.forty.pl

Festiwal piwa i sera 
w Srebrnej Górze
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lipiec

termin: 21-22 lipca (sobota-niedziela)

miejsce: Stadion Miejski w Mirsku, ul. Mickiewicza 27

Po raz dwudziesty, w lipcowy weekend – w dniach 21-22 lipca – gmina 
Mirsk zaprasza Państwa do udziału w Izerskiej Gali Folkloru. Jak zwykle, 
spotkamy się na stadionie miejskim, aby degustować tradycyjne potrawy, 
wykonane według dawnych receptur, podziwiać kunszt rękodzieła 
artystycznego, zadumać się przy ludowych pieśniach i gorąco oklaskiwać 
zawodowych artystów polskiej estrady. Podczas naszej Gali 18 zespołów 
folklorystycznych, działających na Pogórzu Izerskim, zaprezentuje polskie 
tradycje i spuściznę narodowej kultury. Zaprosimy też do udziału w warsz-
tatach rękodzielniczych z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Z mirską 
gościnnością i życzliwością oczekujemy na spotkanie z Państwem!

organizator: Gmina Mirsk, tel. 75 647 04 40 (sekretariat), www.mirsk,pl

kontakt: Bolesław Faściszewski, tel. 75 647 04 60 lub 75 647 04 62, 
e-mail: kultura@mirsk.pl

XX Izerska Gala Folkloru 
w Mirsku
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lipiec

Święto Pieroga 
w Białawach Małych

termin: 28 lipca (sobota)

miejsce: Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych, gm. Wińsko

Cykliczna impreza plenerowa „Święto Pieroga” to kultywowanie kresowych 
tradycji kulinarnych ze względu na kresowe korzenie mieszkańców sołectwa 
Białawy Małe. Na gości czekają potrawy kresowe, degustacja pierogów 
z kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, z mięsem, kapustą, szpinakiem, 
z owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, kulebiak, pierogi 
pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają atrakcje: konkursy 
plastyczne i zręcznościowe, przejazd bryczką, na koniu, przejazd wozem 
strażackim oraz instruktaż udzielenia pierwszej pomocy, zamek dmuchany 
itp. Odbędą się również występy utalentowanej młodzieży oraz zespołów 
ludowych z naszych okolic. Rozegramy także turniej piłki siatkowej. 
Serdecznie zapraszamy! 

organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe 

kontakt: Jadwiga Rosa – prezes stowarzyszenia, tel. 693 872 1158, 
email: izabelafojt@gmail.com, facebook.com/stowarzyszeniebialawy
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lipiec

termin: 28-29 lipca (sobota-niedziela)

miejsce: Piotrowice Świdnickie k. Jaworzyny Śląskiej, 
zespół pałacowo-folwarczny

Głównym celem „Miodobrania”, odbywającego się w przyszłym Muzeum 
Technik Rolniczych w Piotrowicach Świdnickich, jest popularyzacja wiedzy 
na temat pszczelarstwa oraz środowiska naturalnego, w którym żyją pszczoły. 
To także okazja do edukacji oraz umożliwienie mieszkańcom Dolnego Śląska 
nabycie produktów pszczelich bezpośrednio od lokalnych pszczelarzy. 
Podczas imprezy będzie można obserwować pokaz miodobrania, zobaczyć 
na żywo ule i pracujące w nich pszczoły. Będzie to też okazja, aby uzupełnić 
domowe zapasy miodu. Na stoiskach pszczelarskich będzie można nabyć 
miody pitne, miody naturalne, potrawy i wypieki, kosmetyki na bazie miodu 
a także akcesoria pszczelarskie. Podczas miodobraniowego weekendu 
odbędzie się projekt, zabawa edukacyjna dla najmłodszych, pt. „Pszczoły 
uczą dzieci segregacji śmieci”. Zadaniem uczestników będzie uporządkowanie 
i posegregowanie śmieci w zaaranżowanej na placu „zaśmieconej pasiece”. 

organizator: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, 
www.muzeatechniki.pl

kontakt: Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, 
email: katarzyna.szczerbinska@muzeatechniki.pl

Miodobranie 
w Piotrowicach Świdnickich
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lipiec

termin: 28-29 lipca (sobota-niedziela)

miejsce: „Raj Pstrąga” w Goszowie, Gmina Stronie Śląskie 
w Masywie Śnieżnika

„Raj Pstrąga” w Goszowie to jedno z najstarszych łowisk pstrąga na ziemi 
kłodzkiej. Jest to miejsce wypoczynku, dobrego jedzenia i przyjacielskiej 
atmosfery. Oprócz ładnego zielonego terenu ze stawami hodowlanymi, działa 
tutaj karczma serwująca świeżego pstrąga, a także inne dania sezonowe. 
Weekend z Pstrągiem to wspaniała okazja, aby poznać ten zakątek ziemi 
kłodzkiej, spróbować pysznych dań z pstrąga, samemu wyłowić rybkę, wziąć 
udział w zabawach i konkursach, wypocząć. Cieszcie się latem w wesołym 
towarzystwie podczas Weekendu z Pstrągiem w Goszowie.

organizator: „Raj Pstraga”, Goszów

kontakt: tel. 512 866 477, www.rajpstraga.pl, e-mail: asia@rajpstraga.pl 

Weekend z pstrągiem 
w Goszowie 
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lipiec

termin: 29 lipca (niedziela)

miejsce: Jemielno

„Święto Jemioły i Pieroga”, organizowane już po raz dziewiąty, skierowane 
jest do mieszkańców województwa dolnośląskiego. Ma ono przybliżyć 
nam zapomniane kulinarne smaki naszych przodków. Podczas święta 
wystawiane są stoiska z różnymi rodzajami pierogów ze wszystkich sołectw 
Gminy Jemielno, a uczestnicy imprezy mogą degustować i oceniać wysta-
wione wyroby. Podczas Święta organizowane są konkurencje spraw-
nościowe między sołectwami. Każdy uczestnik będzie mógł ponadto 
wziąć udział w różnych konkursach. Święto Jemioły i Pieroga tradycyjnie 
kończy się występem gwiazdy wieczoru oraz wspólną zabawą taneczną 
prowadzoną przez DJ-a.

organizator: Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Jemielnie, 
www.goukjemielno.naszgok.pl

kontakt: tel. 65 544 74 15 , e-mail: gouk.jemielno1@wp.pl

Święto Jemioły i Pieroga  
w Jemielnie
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lipiec

termin: Lipiec

miejsce: Rogoźnica

Dzień Pieroga to impreza organizowana w świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy 
na przełomie lipca i sierpnia. Bohaterami imprezy są świeżo przygotowane 
pierogi w niezliczonej postaci: z mięsem, z kapustą i grzybami, z kapustą 
i mięsem, ruskie, z kaszą gryczaną i białym serem, ze szpinakiem i żółtym 
serem. Do picia proponujemy czerwony barszczyk ze świeżych buraczków. 
Na miłośników słodkości czekają pierogi na słodko: z serem i sosem 
budyniowym, z owocami (jakie w danym okresie są dostępne), a także 
domowe ciasta, pieczone przez mieszkanki Rogoźnicy. Nie zabraknie kawy, 
herbaty, a w upały caffee frappe. Program artystyczny przygotowuje Szkoła 
Podstawowa i Oddział Przedszkolny z Rogoźnicy. Impreza cieszy się dużą 
popularnością. Serdecznie zapraszamy!

organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Nasza Wieś”

kontakt: tel. 697 842 469, e-mail: aldor1000@wp.pl

Dzień Pieroga 
w Rogoźnicy
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sierpień

*Festiwal Ciasta i Kawy 
w Jedlinie-Zdroju

termin: 5 sierpnia (niedziela)

miejsce: Jedlina-Zdrój, Hala Spacerowa, Plac Zdrojowy 4a

Festiwal Ciasta i Kawy to święto cieszące się bardzo dużym powodzeniem. 
W programie imprezy pojawi się pokaz baristy, który przedstawi profesjo-
nalne techniki parzenia kawy, zorganizowane będą warsztaty cukiernicze dla 
dzieci oraz konkurs na najsmaczniejsze ciasto. Część artystyczną imprezy 
wypełnią koncerty, które także skupiają liczną grupę wielbicieli. Ponadto, 
w trakcie festiwalu, specjalnie dla przybyłych gości, lokalni restauratorzy 
pieką festiwalowe ciasta w wyjątkowych, promocyjnych cenach. Zapraszamy!

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl

kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu
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sierpień

termin: 9-12 sierpnia (czwartek-niedziela)

miejsce: Rynek, Strzegom

Wydarzenie kulturalne z udziałem zagranicznych i polskich zespołów 
folklorystycznych. W roku bieżącym odbędzie się w dniach od  9 sierpnia 
do 12 sierpnia. W festiwalową niedzielę uczestnicy wezmą udział w Rynku 
Świata. Zespoły zatańczą wspólnego międzynarodowego Poloneza 
i zaproszą do swoich kawiarenek, gdzie odbędzie się degustacja potraw 
z różnych zakątków świata. Potrawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
ze względu na ich egzotykę oraz oryginalne charakterystyczne produkty 
przywiezione przez zespoły. Do kawiarenek zaproszą też zespoły polskie, 
które ugoszczą wszystkich potrawami  regionalnymi, ciastami, nalewkami.

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: Elżbieta Pienio, kierownik działu imprez Strzegomskiego 
Centrum Kultury, ul. I.J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom, 
tel. 74 649 44 05, e-mail: sck.kierownik@gmail.com

XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru
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sierpień

termin: 11 sierpnia (sobota) 

miejsce: Nowa Ruda, Rynek

Noworudzkie Święto Kawy to jedyne na Dolnym Śląsku wydarzenie, 
związane z popularnym i cenionym przez wielu napojem. Parzona przez 
znanych i cenionych w Polsce baristów kawa, chętnie jest degustowana 
na noworudzkim rynku przez mieszkańców i przybyłych na święto 
gości. Wydarzenie jest jednodniowe i odbywa się w czasie corocznego, 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru. Produktem, który powstał 
na kanwie tego święta jest kawa „Polczeszka”, która łączy smaki polsko-
-czeskiego pogranicza. Już w pięciu punktach gastronomicznych można 
napić się tego specyfiku. 

organizator: Miejski Ośrodek Kultury, mok.nowaruda.pl,
Urząd Miejski Nowa Ruda, um.nowaruda.pl

kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, tel. 74 872 44 84/85, 
e-mail: mok@mok.nowaruda.pl

Noworudzkie 
Święto Kawy
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sierpień

termin: 11-12 sierpnia (sobota-niedziela), g. 10.00-18.00

miejsce: Park obok DW „Mieszko”, ul. Mickiewicza, Karpacz

Karkonoski Jarmark Skarby Ducha Gór to wydarzenie promujące produ- 
centów i rękodzielników objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich 
inicjatywę Karkonosze Slow. Na jarmarku znajdziecie doskonałe jedzenie 
z lokalnych produktów (serów kozich, ekologicznej wołowiny i baraniny, 
jaj i owoców z okolicznych lasów) oraz karkonoskie rękodzieło: hafty, 
rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe 
zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo... Imprezie towarzyszą 
warsztaty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, 
filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki.

organizator: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, Miasto 
Karpacz oraz Producenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce Lokalnej 
„Skarby Ducha Gór”. Partnerzy: Karkonoski Park Narodowy,
Klocki Karpacz – Interaktywna wystawa modeli z klocków LEGO

kontakt: LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 maja 25, 
58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65, e-mail: a.gomulka@duchgor.org, 
facebook.com/Karkonosze-SLOW, osoba do kontaktu: Anna Gomułka

Karkonoski Jarmark 
Skarby Ducha Gór
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sierpień

termin: 12 sierpnia (niedziela)

miejsce: Kłodzko

Jak co roku zabytkowe zaułki miasta, dzięki barwnym kiermaszom, gwarnym 
jarmarkom i gościnnym stoiskom, zamienią się w wyjątkowy wehikuł, który 
przeniesie mieszkańców i turystów w czasy dziecięcych wspomnień, smaków 
i wzruszeń. W szczególności zapraszamy na Jarmark Forteczny z bogatą 
gamą produktów regionalnych. Ponad 40 wystawców zaprezentuje wiele 
smakowitych, ale przede wszystkim naturalnych, zdrowych produktów. 
Nie zabraknie także stoisk rzemieślników i rękodzielników. W ofercie znajdą 
się przetwory z warzyw i owoców, mąki razowej, kasze, chałwy lniane, soki, 
konfitury, produkty z certyfikatem ekologicznym. Rękodzielnicy zadbają 
o to, by każdy mógł kupić oryginalny prezent: ręcznie robioną biżuterię, 
ceramikę artystyczną, wyroby z drewna, ręcznie malowane ubrania, 
materiały i wiele innych produktów stworzonych tradycyjnymi metodami.

organizator: Urząd Miasta w Kłodzku, www.klodzko.pl

kontakt: Urszula Bednarska, tel. 74 865 46 28, 
e-mail: u.bednarska@um.klodzko.pl

Forum Tradycji 
w Kłodzku
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sierpień

termin: 15 sierpnia (środa)

miejsce: Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski

Smak pstrąga do Bolkowic przyciąga – pod takim hasłem w malutkiej wsi 
Bolkowice w gminie Paszowice corocznie 15 sierpnia odbywa się „Święto 
Pstrąga”. Organizuje je samorząd mieszkańców wraz z miejscowym 
łowiskiem i smażalnią „Pan Pstrąg”. Organizatorzy przygotowują dla gości 
ponad dwa tysiące sztuk tej ryby w postaci wędzonej i grillowanej. Choć 
każdego roku pstrągów jest więcej, to okazuje się, że nie dla wszystkich 
wystarczyło smacznych, świeżych ryb, wyłowionych z miejscowych stawów 
hodowlanych. Świętu towarzyszą degustacje lokalnych produktów, ciast 
i miodów, prezentacje rękodzieła, występy sceniczne zespołów ludowych 
oraz pokazy taneczne.

organizator: Rada sołecka wsi Bolkowice

kontakt: Sołtys Wiesław Szatarski, tel. 76 870 11 27, 
radny Łukasz Szatarski, tel. 785 524 895

Święto Pstrąga 
w Bolkowicach
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sierpień

termin: 15 sierpień (środa)

miejsce: „Karczma Góralska” w Dziećmorowicach

Impreza poświęcona głównie promowaniu mniejszych producentów sera 
oraz wytwórców potraw z sera. Na gości czekają tradycyjnie degustacje 
i konkurs na najlepszą potrawę z sera oraz dla najlepszego producenta sera. 
Impreza ma na celu integrację społeczeństwa oraz kultywowanie tradycji 
kulinarnych i dziedzictwa kulturowego. W szranki staną wielbiciele sera 
i jego wytwórcy. Do konkursu można zgłosić potrawę z sera i oczywiście 
własny autorski ser (dla producentów). Zainteresowanie konkursami 
na potrawę z sera jest bardzo duże. Rywalizacji wystawców towarzyszą 
występy zespołów, konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci. Atrakcją 
smakową będzie także specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy Walim 
zupa serowa.

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, Gmina Walim, 
Karczma Góralska

kontakt: Wioletta Sowa – asystent dyrektora, tel. 723 970 611

XII festiwal sera 
w Dziećmorowicach
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sierpień

termin: 15 sierpnia (środa)

miejsce: Legnica, międzywale Kaczawy, ul. Nadbrzeżna 

To niezwykłe i jedyne w Polsce zawody, w których wygrywa ten, kto ulepi 
jak najwięcej pierogów w ciągu jednej godziny. Do zawodów zostaje zakwa-
lifikowanych dziesięciu uczestników, wyłonionych we wcześniejszych 
eliminacjach. Ulepione pierogi trafiają do kotłów, a po ugotowaniu zostają 
rozdane publiczności. Mistrzostwa w lepieniu pierogów organizowane są 
w ramach Rodzinnego Festynu na Zakaczawiu. Legniczanie i goście z całego 
Dolnego Śląska bawią się przy występach artystycznych i konkursach, 
nie zabraknie również atrakcji dla dzieci.

organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, www.osir.legnica.pl, 
we współpracy z Parafią pw. św. Jacka w Legnicy 

kontakt: Andrzej Gąska, tel. 76 723 38 00, e-mail: ci@osir.legnica.pl

Otwarte Mistrzostwa Legnicy 
w Lepieniu Pierogów 
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sierpień

termin: 18 sierpnia (sobota) 

miejsce: Teren dożynkowy w Siemianicach 

Festyn gromadzi zarówno okolicznych mieszkańców, jak i wiele przyjezdnych 
osób, ze względu na występy zespołów ludowych i liczne atrakcje, zapew-
nione przez organizatorów. Podczas imprezy można skosztować domowych 
wypieków z jabłek oraz aktywnie spędzić czas. W tym dniu organizowanych 
jest wiele konkursów oraz występów artystycznych, przygotowanych 
przez uczniów okolicznych szkół i mieszkańców. Jedną z atrakcji festynu 
jest konkurs na najlepszą szarlotkę. 

organizator: Siemianicki Klub Sportowy „Plażowicze”, Siemianice, 
ul. Poznańska 43, 55-120 Oborniki Śląskie

kontakt: Dawid Stawiak, tel. 781 634 335

Siemianicki 
Festiwal
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sierpień

termin: 19 sierpnia (niedziela) 

miejsce: Arboretum Wojsławice w Niemczy,
oddział Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Arboretum Wojsławice to miejsce, które nie tylko oferuje edukację botaniczną 
i wrażenia estetyczne (ponad 11 tys. gatunków i odmian roślin), ale też promuje 
zdrowy styl życia i odżywiania się. W sezonie urlopowym interesującą imprezą 
jest Piknik Ogrodowe Smaki. Organizatorzy zapraszają na wykłady, pokazy 
oraz degustacje potraw przygotowanych z roślin dziko rosnących. Tego 
dnia odbędzie się również kiermasz roślin jadalnych i zdrowej żywności. 
Wyjątkowym wydarzeniem będzie wystawa opakowań po czekoladzie 
ze zbiorów Wiesława Gawrysia z Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie-
Powsinie: „Od kakaowca do socjalistycznej czekolady – hobby niezwykłego 
ogrodnika”. Arboretum Wojsławice to miejsce przyjazne i dla zmęczonych 
cywilizacją dorosłych, i dla dzieci – z placem zabaw, grami dziadków, bajkowym 
szlakiem pieczątek, trawnikami do biegania. Szczegółowy program znajdą 
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na FB.

organizator: Arboretum Wojsławice, Slow Food Dolny Śląsk 
i Grupa Chwastożercy, firma „Ogrodowe Smaki” 

kontakt: Tomasz Dymny, tel. 696 137 960, 
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl 

IV Piknik Ogrodowe Smaki 
w Niemczy
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sierpień

termin: 19 sierpnia (niedziela)

miejsce: Milików

Chleb, którego postaci jest tak wiele, spożywamy każdego dnia. Staramy 
się, by nie spadł na ziemię, dbamy, by się nie zmarnował. Szacunek ten 
jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, które w szczególny sposób 
jest propagowane wśród mieszkańców Milikowa. Święto Chleba cieszy się 
już od 22 lat wielką sympatią widzów i ma charakter pielęgnacji tradycji, 
związanych z wypiekami bochenków. Receptury są dorobkiem przodków 
i są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Punktem kulminacyjnym tego 
projektu jest konkurs na tradycyjne wypieki chlebowe, w którym biorą 
udział zespoły folklorystyczne z terenu Dolnego Śląska.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,  Rada 
Sołecka Wsi Milików, Zespół Folklorystyczny „Milikowianki z Kapelą”

kontakt: Marzena Mrozik – Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu, tel. 519 181 112, e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

Święto Chleba 
w Milikowie
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sierpień

termin: 23-26 sierpnia (czwartek-niedziela)

miejsce: Świdnica, Rynek 

Od 2007 r, na zabytkowym rynku świdnickim odbywają się Targi Zdrowej 
Żywności „Zdrowie ma Smak”. Swoją ofertę prezentują producenci serów, 
kiszonki, pieczywa, wyrobów wędliniarskich, miodów i przypraw, olejów, 
syropów ziołowych, przetworów owocowo-warzywnych oraz świeżych 
owoców. W życzliwej atmosferze odbywają się dyskusje, warsztaty żywie-
niowe, kulinarne, gry, zabawy, konkursy sportowe, degustacje, bezpłatne 
badania profilaktyczne, kwitnie sprzedaż produktów. Wystawcy biorą udział 
w konkursie na najlepszy produkt regionalny. Od 2016 r w tym samym 
czasie zapraszamy na Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego: degustacje, 
panele dyskusyjne i prezentacje na temat piwowarstwa.

organizator: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, 
www.powiat.swidnica.pl, facebook.com/zdrowie.ma.smak

kontakt: Anna Borowska, tel. 691 473 303, 
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl

Targi Zdrowej Żywności 
„Zdrowie ma smak”
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sierpień

termin: 25 sierpnia (sobota),  godz. 14:00 

miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew) 
w Kamiennej Górze

W ramach Dni Powiatu Kamiennogórskiego już po raz VIII odbędzie 
się Święto Mleka – wydarzenie propagujące lokalne tradycje, związane 
z mlekiem, jego produkcją i przetwórstwem. Nad kamiennogórskim zalewem 
powstanie „Mleczna Restauracja”, gdzie będą miały miejsce liczne degustacje 
najwspanialszych darów Ziemi Kamiennogórskiej z mlekiem w roli głównej. 
Lokalni producenci dostarczą również ekologiczne przetwory, warzywa 
i owoce, które staną się doskonałym uzupełnieniem świeżych twarogów, 
czy śmietany. Mnóstwo niespodzianek, gry i zabawy, pokazy serowarskie 
i kulinarne czy prezentacja zwierząt hodowlanych będą dla dzieci niewąt-
pliwą atrakcją. Nie zabraknie zabawnych konkursów – dojenia krowy, 
ujeżdżania byka, picia mleka na czas. A na scenie pojawią się liczne zespoły 
i gwiazda wieczoru.

organizator: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

kontakt: Edyta Drzewiecka, tel. 75 645 01 26, 
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl, 
e-mail: justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl

Dni Powiatu Kamiennogórskiego 
VIII Święto Mleka
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sierpień

termin: 25 sierpnia (sobota)

miejsce: Wiejski Plac Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie, 
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika

Festyn jagodowy „Jagodzisko” jest inicjatywą Agroturystycznego 
Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika i organizowany jest w partnerstwie 
z Sołectwem Nowy Gierałtów. Impreza odbywa na Wiejskim Placu Zabaw 
i Spotkań w Nowym Gierałtowie, pięknie położonym nad rzeką Białą 
Lądecką. Frekwencja dopisuje, a przygotowane dla gości jagodowe smakołyki 
rozchodzą się błyskawicznie! Czeka Państwa wizyta Jagodowego Króla, 
muzyka na żywo, jagodowe konkursy i zabawy z nagrodami, przejażdżki 
na kucyku, ognisko i wiele innych atrakcji! Kto lubi jagody, powinien choć 
raz odwiedzić festyn Jagodzisko w Nowym Gierałtowie!

organizator: Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika 
i Sołectwo Nowy Gierałtów

kontakt: Anna Sobańska-Maj, tel. 74 814 27 20, 
e-mail: bielice@poczta.onet.pl

IV Jagodzisko 
w Nowym Gierałtowie
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sierpień

termin: 25 sierpnia (sobota)

miejsce: Lubań, Rynek

Kto chciałby posmakować ruskich pierogów z miętą, wyśmienitej malinowej 
chmurki bądź nalewki „Gorąca krew”? Zapraszamy do Lubania, tradycyjnie 
w ostatni weekend lipca, na święto folkloru. Barwne stroje, regionalna 
muzyka kilkunastu zespołów ludowych i przysmaki, słowem – świetna 
atmosfera i żywa tradycja. Każdego roku na lubańskim rynku gościmy 
pasjonatów muzyki, tańca i kuchni ludowej. Od kilku lat na festiwal przyjeż-
dżają zespoły, chóry, soliści z coraz odleglejszych stron Dolnego Śląska, 
aby powalczyć o Łużyckie Skrzypce. Poza sceną odbywają się konkursy 
kulinarne. Drużyny prezentują wyroby pierogowe, pierogopodobne, 
ziemniaczane, nalewki domowe oraz ciasta z owoców sezonowych. 
Wszystko w zgodzie z tradycją i domowymi recepturami. W 2016 roku 
Festiwal Folklorystyczny FolkArt, organizowany przez Miejski Dom Kultury 
w Lubaniu, został laureatem plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska 2016” w kategorii najciekawsze wydarzenie roku 2016. 

organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, 
www.luban.pl, facebook.com/lubieluban 

kontakt: Bartosz Kuświk – Dyrektor MDK, tel. 75 646 23 40, 
e-mail: kulturamdk@o2.pl

Lubański Festiwal 
Folklorystyczny „FolkArt”
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sierpień

termin: 25-26 sierpnia (sobota-niedziela)

miejsce: Dzierżoniów

W ostatni weekend sierpnia tradycyjnie zapraszamy do Dzierżoniowa 
na Jarmark Pszczelarski „Miodobranie”. W centrum miasta można znaleźć 
wtedy wszelkie odmiany miodu, kosmetyki na jego bazie, sprzęt pszczelarski, 
świece i bogaty wybór wyrobów rzemiosła artystycznego. Jest to również 
okazja do poznania ludowej kultury Polski i innych krajów. Na Miodobraniu 
występują bowiem ludowe zespoły z całego świata. W tym roku będzie 
można wysłuchać m.in. koncertu Haliny Mlynkovej i obejrzeć program 
Teatru Muzycznego Rada z Białorusi, który ma w swym repertuarze tańce 
romskie, białoruskie i ukraińskie.

organizator: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, www.dok.pl

kontakt: Julia Kłos, Biuro Promocji, tel. 74 645 04 01, 
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl

Jarmark Pszczelarski 
„Miodobranie”
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sierpień

termin: 26 sierpnia (niedziela)

miejsce: Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim

„Dzień placka” to ponadregionalna impreza, mająca na celu kultywo-
wanie dziedzictwa kulinarnego, która już na stałe wpisała się w kalendarz 
uroczystości, organizowanych na terenie Gminy Lubań. Największą atrakcją 
imprezy jest pokaz pieczenia placków, a także konkurs na najbardziej 
oryginalny i najsmaczniejszy placek na słodko i na słono. Jednocześnie, 
zgodnie z tradycją święta, wszyscy obecni goście oraz mieszkańcy wsi 
i okolic, mogą skosztować rozmaitych wypieków oraz spróbować innych 
lokalnych specjałów, przyrządzonych przez uczestników konkursu, którzy 
w tym dniu wykazują się niezwykłą pomysłowością i talentem kulinarnym. 
Jednym z punktów programu imprezy jest Jarmark Henrykowski, którego 
uczestnicy mogą podziwiać i zakupić niepowtarzalne wyroby rękodzielnicze 
i artystyczne. Malarstwo, ceramika, rzeźba, ręcznie robiona biżuteria, 
wyroby haftowane oraz wiele innych wyjątkowych produktów regionalnych 
czeka na Państwa!

organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego, 
Henryków Lubański 336A, 59-800 Lubań

kontakt: Teresa Trefler, tel. 509 135 385, e-mail: teresatrefler@o2.pl

Dzień placka 
w Henrykowie Lubańskim
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sierpień

termin: Sierpień

miejsce: W miejscowości Bagno koło Obornik Śląskich 

Piknik Rodzinny Święto Chleba i Ziół oraz Zlot Miłośników Starej Mo to-
ry zacji to coroczna impreza odbywająca się z początkiem sierpnia 
w miejscowości Bagno koło Obornik Śląskich gromadząca około tysiąca 
osób. Piknik i Zlot organizowane są przez Stowarzyszenie Razem dla 
Bagna na urokliwie położonym, pośród łąk i lasów boisku sportowym. 
Podczas pikniku prezentowane są lokalne potrawy, w szczególności chleby 
pieczone według starych, sprawdzonych przepisów. Dużym powodzeniem 
cieszy się konkurs na kompozycje z kwiatów i ziół polnych. Tradycją stały 
się dmuchańce, przejażdżki na kucyku czy wozem strażackim dla najmłod-
szych . Dorośli mogą zmierzyć się w testach sprawnościowych i konkursie 
wiedzy o najbliższej okolicy. Wszelkie informacje będą zamieszczane 
na stronie: www.wiesbagno.pl oraz na jej profilu FB. 

organizator: Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”, Bagno 36, 
55-120 Oborniki Śląskie

kontakt: Arkadiusz Kucharski, tel. 533 338 233

Piknik Rodzinny. 
Święto Chleba i Ziół
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sierpień

termin: Przełom sierpnia i września

miejsce: Miejscowość, w której odbędą się dożynki powiatowo-gminne 

Celem imprezy „Kulinarny Powiat Wrocławski” jest propagowanie wiedzy 
o tradycjach kulinarnych gospodarstw domowych na terenie powiatu 
wrocławskiego oraz promocja tradycji kulinarnych, pielęgnowanych 
i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W organizowanym przy tej 
okazji konkursie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, 
stowarzyszenia i inne podmioty, działające na rzecz obszarów wiejskich, 
zarejestrowane lub działające na terenie powiatu wrocławskiego oraz osoby 
indywidualne, zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego. Pierwsza 
edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczest-
ników, jak i gości, na których czekał bogaty zasób atrakcji oraz tradycyjnych, 
często unikalnych receptur i lokalnych produktów. 

organizator: Powiat Wrocławski, www.powiatwroclawski.pl

kontakt: Aleksandra Podgórska, tel. 71 722 20 44, 
e-mail: promocja@powiatwroclawski.pl

Kulinarny Powiat Wrocławski
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w
rzesień

termin: 25 sierpnia (sobota) bądź 1 września (sobota)

miejsce: Stadion w Czarnym Borze 

Czarnoborskie Święto Pieroga jest połączone z obchodami Gminnych 
Dożynek i cieszy się ogromną popularnością. W trakcie zabawy dożynkowej 
na wszystkich odwiedzających czekają przepyszne pierogi o rozmaitych 
smakach, swojskie potrawy i mnóstwo stoisk, uginających się pod ludowymi 
wyrobami: kiełbasami, pasztetami i ciastami. Podczas Święta Pieroga wszyscy 
chętni mogą wziąć udział w konkursie kulinarnym na Najsmaczniejsze Pierogi 
w trzech kategoriach: kucharze profesjonaliści, instytucje i organizacje oraz 
ekipy amatorskie. W konkursie ocenie podlegają walory smakowe pierogów, 
estetyka ich podania oraz oryginalność. W trakcie imprezy organizowane 
są warsztaty pierogowe. Do stoisk z produktami ustawiają się długie kolejki 
degustujących oraz robiących zapasy pierogowe do domu. Na osoby ceniące 
domowe jedzenie czekają regionalne smakołyki, a na miłośników tradycji 
staropolskich – stoiska z wyrobami rękodzielniczymi.

organizator: Gmina Czarny Bór, www.czarny-bor.pl, 
Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze

kontakt: Renata Chruszcz, tel. 74 845 02 42, 
e-mail: renata.chruszcz@ck.czarny-bor.pl

*Święto Pieroga 
w Czarnym Borze
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w
rzesień

termin: 2 września (niedziela), godz. 16.00

miejsce: Boisko sportowe w Lipianach

Impreza kulinarno, podczas której króluje Bałkańska Pita. To potrawa 
której przepisy zostały przywiezione przez reemigrantów z Bośni. Pita, 
przyrządzana na wiele różnych sposobów, ma ogromne grono miłośników 
i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Podczas imprezy odbywają 
się także warsztaty robienia pity oraz konkurs na najsmaczniejszą pitę 
z dyni. Bałkańska Pita została w 2017 roku wpisana na listę produktów 
tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

organizator: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Lipian oraz 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

kontakt: tel./fax 75 732 14 77, e-mail: gokisbeata@wp.pl, 
www.gokis.boleslawie.org

Bałkańskie Święto Pity 
w Lipianach
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w
rzesień

termin: 2 września (niedziela)

miejsce: Paszowice, powiat jaworski

O tym, że pierogi są prawdziwym fenomenem polskiej kuchni, można 
się przekonać co roku w Paszowicach podczas Święta Pierogów, na którym 
ta potrawa jest główną atrakcją. W programie imprezy przewidziane są: 
konkurs na Najsmaczniejsze Pierogi w Krainie Wygasłych Wulkanów, 
Turniej w Lepieniu Pierogów na czas oraz inne konkurencje, związane 
z tym niby niepokaźnym daniem. Główną atrakcją jest degustacja kilku-
dziesięciu odmian pierogów, przygotowanych przez gospodynie z terenu 
Partnerstwa Kaczawskiego.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach, 
Paszowice 142, 59-411 Paszowice, www.gok.paszowice.pl

kontakt: Małgorzata Świderska, tel. 76 870 11 13, 
e-mail: swiderska@paszowice.pl

XI Święto Pierogów 
w Paszowicach
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w
rzesień

termin: 2 września (niedziela) 

miejsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

Wrocławskie Święto Mąki odbywa się od wielu lat na zakończenie 
wakacji. Rodzinny festyn w letniej scenerii Ogrodu Botanicznego wiąże 
się z tradycjami młynarskimi Wrocławia i bliskością zabytkowych młynów. 
W programie imprezy jest wiele atrakcji: kiermasz wszelkiego rodzaju 
wypieków z wrocławskich piekarni i cukierni – od chleba w wielu gatunkach 
po słodkie ciasta i ciasteczka, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych oraz 
miodów i wyrobów własnych gospodarstw rolnych. Organizatorzy dbają też 
o dzieci, dla których urządzane są zabawy i konkursy, oraz o dobry nastrój, 
który zapewnia zespół muzyczny. W bieżącym roku – roku jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości – Święto Mąki będzie miało jeszcze 
bogatszą oprawę, ponieważ sezon 2018 został ogłoszony Rokiem Zbóż, 
w związku z czym na rabatach Ogrodu Botanicznego można będzie zobaczyć 
te najpopularniejsze, ale i te rzadko spotykane rośliny zbożowe. 

organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

kontakt: Dorota Kehl, tel. 71 322 59 57 w. 28, tel. 668 008 271, 
e-mail: dorota.kehl@uwr.edu.pl

Wrocławskie 
Święto Mąki 
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w
rzesień

termin: 7 września (piątek)

miejsce: Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 

Podczas 16. Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano 
Pod Śnieżką” zaprezentują wyroby wystawcy z Polski i z Republiki Czeskiej. 
Można będzie zobaczyć i zakupić unikatowe wyroby rękodzieła: ceramikę, 
produkty pszczelarskie, ręcznie robioną biżuterię, odzież lnianą, rośliny 
ozdobne, skosztować kuchni regionalnej oraz ekologicznych produktów. 
Nagrodę statuetkę „Jelonka Karkonoskiego” otrzymają laureaci konkursów: 
„Najciekawszy Produkt Karkonoski” oraz „Karkonoski Produkt Spożywczy”. 
Znany kucharz przygotuje degustację dań z produktów regionalnych 
a imprezę zakończy wieczorny występ gwiazdy.

organizator: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 75 00, 
fax 75 75 22 794, e-mail: biuro@karr.pl

kontakt: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 75 00, 
fax 75 75 22 794, e-mail: biuro@karr.pl

Wystawa Produktów Regionalnych 
„Wyprodukowano pod Śnieżką”
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w
rzesień

termin: 8 września (sobota)

miejsce: Zabytkowy młyn w Siedlimowicach

Organizatorem Festiwalu Mąki w Siedlimowicach jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Żarowie przy współpracy z właścicielami zabytkowego 
młyna w Siedlimowicach – Państwa Iwony i Witolda Mar kie wi czów. 
Najważniejszym punktem święta jest konkurs na najlepszy chleb domowego 
wypieku „Chlebowzięci”, do którego zgłaszać się mogą wszyscy amatorsko 
zajmujący się wypiekiem chleba. Ponadto na festiwalowych gości czekają 
specjały przygotowane przez lokalnych i regionalnych pasjonatów zdrowego 
jedzenia. W programie imprezy jest także zwiedzanie zabytkowego młyna, 
koncert zespołu Dziwoludy, maraton gier planszowych, warsztaty flory-
styczne, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. 

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10A 
w Żarowie, www.centrum.zarow.pl, tel. 74 85 80 753, 
Dyrektor Tomasz Pietrzyk, e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl

Festiwal Mąki 
w Siedlimowicach
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w
rzesień

termin: 8 września (sobota)

miejsce: Boisko sportowe „Iskra” w Księginicach, gmina Lubin

Festiwal Kapusty i Pieroga to otwarta impreza plenerowa, która cyklicznie 
odbywa się w Księginicach. Spotkanie jest okazją do prezentacji własno-
ręcznie zrobionych pierogów, zgodnie z tradycyjnymi recepturami, 
a także tych, przygotowanych według nowych przepisów, nigdzie niepu-
blikowanych. Festiwal jest formą konkursu, w którym biorą udział Koła 
Gospodyń Wiejskich i inne aktywne grupy z Gminy Lubin. Tradycją tej 
imprezy są warsztaty lepienia pierogów oraz wesołe konkursy „pierogowo- 
-kapuściane”. Festiwalowi towarzyszą prezentacje zespołów gminnych, 
targi rękodzielnicze oraz atrakcje dla najmłodszych.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, www.okgminalubin.pl

kontakt: tel. 76 844 82 33, sekretariat@okgminalubin.pl

Festiwal Kapusty i Pieroga 
w Księginicach
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w
rzesień

termin: 8 września (sobota) 

miejsce: Nowa Wieś Wielka, gmina Paszowice, powiat jaworski

Doroczny Festyn w Nowej Wsi Wielkiej pod nazwą „Święto Prawdziwka 
i Śliwki Węgierki” organizowany jest od 2009 roku. Oprócz promocji walorów 
krajobrazowych wyjątkowego miejsca, jakim jest Park Krajobrazowy 
„Chełmy”, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej 
i Nowej Wsi Małej, podejmują wdzięczne zadanie promocji potraw regio-
nalnych z grzybów – głównie prawdziwków – oraz ze śliwki węgierki, która 
jest „przodującym” owocem występującym w sołectwie. Podczas festynu 
odbywają się konkursy na najlepszą potrawę z tych składników. Do tradycji 
przeszła już „firmowa” zupa z kurek i prawdziwków, którą serwują organi-
zatorzy uczestnikom festynu. Dla amatorów innych rodzajów rekreacji 
przygotowujemy konkurs fotograficzny, a dla sportowców „Prawdziwkowy 
Bieg Przełajowy”.

organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej 
i Nowej Wsi Małej

kontakt: Renata Węgiel – Prezes Stowarzyszenia, tel. 504 738 866, 
e-mail: r-wegiel@o2.pl 

Święto Prawdziwka 
i Śliwki Węgierki
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w
rzesień

termin: 8-9 września (sobota-niedziela)

miejsce: Milicz

Zapraszamy na Festiwal Karpia Milickiego, który odbędzie się w dniach 
8-9 września 2018 roku. Podczas wydarzenia promowany będzie sztan-
darowy produkt Doliny Baryczy – Karp Milicki. Festiwal to prawdziwa uczta 
kulinarna dla smakoszy, podczas której można skosztować karpia w różnych 
odsłonach. Nie zabraknie tradycyjnej zupy rybnej z Doliny Baryczy. Podczas 
Festiwalu odbędzie się także Jarmark Produktów lokalnych ,,Dolina Baryczy 
poleca”. Zapraszamy na rybną biesiadę do Doliny Baryczy!

organizator: Gmina Milicz i Starostwo Powiatowe w Miliczu, 
www.milicz.pl, www.milicz-powiat.pl

kontakt: Sylwia Szydłowska-Małecka – Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Miliczu, tel. 71 384 11 24

Festiwal Karpia 
Milickiego
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w
rzesień

termin: 8-9 września (sobota-niedziela)

miejsce: Plac przed Węglinieckim Centrum Kultury oraz 
Park Miejski w Węglińcu

„Święto Grzybów” to popularna, nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także 
w innych regionach Polski oraz w krajach Europy, m.in Niemczech, Czechach, 
Norwegii i innych, impreza pod gołym niebem. Zapraszamy do Węglińca 
na grzybobranie i szereg innych atrakcji. Gmina Węgliniec pokryta jest 
w 90% lasami i oferuje piękne i czyste, dziewicze środowisko. Każdego 
roku amatorzy grzybów z kraju i zagranicy zjeżdżają do Węglińca na najbar-
dziej charakterystyczny konkurs „Święta Grzybów” – Mistrzostwa Europy 
w Zbieraniu Grzybów. Grzybiarze w niedzielę rano wyruszają na kilka godzin 
w Dolnośląskie Bory. W trakcie imprezy odbywają się koncerty i pokazy, 
występy zespołów ludowych, gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy kulinarne 
związane z potrawami z fauny i flory leśnej.

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu

kontakt: Bogdan Walczak tel. 603 569 994 lub 75 723 62 29, 
dyr.mgok.wegliniec@gmail.com, Urszula Słabolepsza tel. 668 853 933 
lub 75 723 62 29, e-mail: wck_wegliniec@wp.pl, www.swietogrzybow.pl 

Święto Grzybów 
w Węglińcu
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w
rzesień

termin: 8-9 września (sobota, niedziela)

miejsce: Plener, Nowogrodziec

VI Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą. Kuchnia 
polska zyskuje coraz większą rzeszę miłośników, ponieważ jest kuchnią 
smaczną i urozmaiconą kulinarnie. Podczas Jarmarku Garncarskiego 
prezentowane są nie tylko występy zespołów ludowych, czy konkursy, 
a przede wszystkim kulinarne specjały naszego regionu, takie jak naturalne 
miody, domowe ciasta, pečenica i inne przysmaki. Głównym punktem 
imprezy są oceniane przez wykwalifikowane Jury popisy kulinarne: wielkie 
gotowanie regionalnej potrawy w kotle na 1000 l czy bicie rekordu na 
najdłuższą pitę bałkańską. Jarmark Garncarski nawiązuje również do 
tradycji Nowogrodźca, związanych z produkcją ceramiki, w związku z tym 
uczestnicy mogą zapoznać się z tym rzemiosłem podczas towarzyszących 
imprezie targów.

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

kontakt: Marzena Mrozik, Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu, tel. 519 181 112, e-mail: m.mrozik@nowogrodziec.pl

Jarmark garncarski 
w Nowogrodźcu
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w
rzesień

termin: 9 września (niedziela), godz. 13.00-18.00

miejsce: Syców, Park Miejski 

IX Jarmark Regionalny i 26. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa nawiązują 
w tym roku do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
i odbywają się pod hasłem: „Niepodległa dla wszystkich”. Jak co roku, celem 
święta jest edukacja historyczna, kulturalna oraz promocja narodowego 
i regionalnego dziedzictwa jako źródła wspólnych korzeni kultury europej-
skiej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję degustować i zakupić wyroby 
kuchni regionalnej: wędliny, wędzone ryby, produkty piekarnicze, konfitury, 
ciasta. Dużą atrakcją będzie możliwość kupienia wyrobów rękodzielników 
i artystów. Czas umilać będzie program artystyczny lokalnych twórców 
i zespołów ludowych. 

organizator: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl

kontakt: tel. 62 785 51 53

IX Jarmark Regionalny 
i 26. edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa
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w
rzesień

termin: 15 września (sobota), cyklicznie w miesiącu wrześniu

miejsce: Plac wiejski w Bukowinie Sycowskiej

Jednodniowa impreza organizowana będzie po raz trzeci, impreza 
cykliczna, skierowana jest do mieszkańców wsi Bukowina Sycowska, 
gminy Międzybórz, gmin i powiatów ościennych. Organizowana przez 
Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz, Radę Sołecką wsi 
Bukowina Sycowska. Impreza ma na celu integrację społeczności lokalnej 
i ościennych miejscowości poprzez wspólne zabawy i konkurencje dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Bohaterem imprezy jest pyrek, którego wykorzystano 
podczas zabaw i konkursów. Można podziwiać pyrki – cudaki i najśmieszniej 
wystrojone pyrki a także zajadać się parowanymi pyrkami z gziką, pajdą 
chleba ze smalcem, plackami ziemniaczanymi, sałatką ziemniaczaną a także 
wypiekami gospodyń ze wsi Bukowina Sycowska. Punktem kulminacyjnym 
był konkurs kulinarny na najsmaczniejsza potrawę z pyrkami. 

organizator: Sołtys i sołectwo wsi Bukowina Sycowska

kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 785 63 73, 
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

Gminne pyrkowanie 
w Bukowinie Sycowskiej
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w
rzesień

termin: 15-16 września (sobota-niedziela)

miejsce: Plac Pielgrzymkowy przy Bazylice i Sanktuarium Św. Jadwigi 
w Trzebnicy

Wydarzenie, które od wielu lat przyciąga tłumy mieszkańców i gości licznymi 
atrakcjami, a także bogatą ofertą sadowników, ogrodników i pszczelarzy. 
Liczne kolorowe kramiki, rękodzieła lokalnych artystów, swojskie jadło 
i owoce z trzebnickich sadów, do tego koncerty, występy na scenie – to tylko 
wybrane punkty programu. Wspólne świętowanie od wielu lat ma również 
swój wymiar charytatywny i jest jedną z ważniejszych i ciekawszych imprez 
w regionie. Na stałe wpisało się w kalendarz najatrakcyjniejszych wydarzeń 
na Dolnym Śląsku.

organizator: Gmina Trzebnica, www.trzebnica.pl

kontakt: Jakub Szurkawski – Naczelnik Wydziału Promocji 
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, tel. 71 388 81 90, 
e-mail: jakub.szurkawski@um.trzebnica.pl

XXXIX Trzebnickie 
Święto Sadów
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w
rzesień

VIII Święto Piernika 
w Bielawie

termin: 16 września (niedziela)

miejsce: Park Miejski przy ul. 1 Maja w Bielawie

VIII Święto Piernika w Bielawie to impreza plenerowa, festyn dla seniorów, 
mający charakter pikniku. Gospodarzem jest działający przy MOKiS zespół 
„Czerwona Jarzębina”, który zaprasza grupy artystyczne z ościennych 
miejscowości. Imprezie towarzyszą konkursy kulinarne, w tym turniej 
na najsmaczniejszy piernik oraz „misterium chleba”. 

organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,
www.mokisbielawa.pl

kontakt: Jan Gładysz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
w Bielawie, tel. 74 833 30 07, e-mail: dyrektor@mokisbielawa.pl
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w
rzesień

termin: 22 września (sobota)

miejsce: Piotrowice, gmina Męcinka – Zabytkowy Park w Piotrowicach

Ziemniak w niemalże każdej postaci i cudowna okolica – czyli kolejna edycja 
Święta Pieczonego Ziemniaka w Piotrowicach, Gmina Męcinka. W ramach 
festynu przeprowadzony jest konkurs na oryginalną i smaczną potrawę 
z ziemniaka, a na stoiskach gastronomicznych serwowane są najprze-
różniejsze dania, wśród których znajduje się słynna kartoflanka, placki 
ziemniaczane, frytki oraz ziemniaki z ogniska i parnika. Dużą popularnością 
cieszy się loteria fantowa „Ziemniaczane Szczęście”. Dzieci mogą skorzystać 
z wielu atrakcji, jak dmuchańce, przejażdżka na kucyku, zumba oraz zabawy 
prowadzone przez animatorkę. Uczestnikom święta czas umilają występy 
zespołów artystycznych. Festyn zakończony jest zabawą taneczną.

organizator: Sołtys, Rada Sołecka oraz Towarzystwo 
Miłośników Piotrowic 

kontakt: Andrzej Ankus, tel. 696 068 905 

Święto pieczonego ziemniaka 
w Piotrowicach
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w
rzesień

termin: 22 września (sobota)

miejsce: Mały Rynek w Boguszowie-Gorcach 

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach 
po raz drugi organizować będzie plenerową imprezę kulinarno-rekreacyjną, 
pn. „Co dwie głowy to nie jedna – boguszowskie święto jesiennych plonów”. 
Celem przedsięwzięcia jest kultywowanie i wspieranie regionalnych tradycji 
folklorystycznych i kulinarnych, a nade wszystko integracja środowiska 
lokalnego. Nieodłącznym elementem imprezy będą konkursy kulinarne, 
zręcznościowe oraz wiedzy ludowej, a głównymi bohaterkami staną 
się kapusta i dynia. Imprezie towarzyszyć będą liczne stoiska kulinarne 
i rękodzielnicze. Boguszowskie święto będzie nie lada gratką nie tylko 
dla smakoszy ale również wszystkich tych, którzy lubią dobrą zabawę. 
Konkursom towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych, 
biesiadnych. 

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, 
www.mbp-ck.pl

kontakt: Elżbieta Gajewska – Dyrektor MBP-CK, 
e-mail: boguszow@mbp-ck.pl

„Co dwie głowy to nie jedna” 
boguszowskie święto 
plonów jesiennych
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w
rzesień

termin: 22 września (sobota)

miejsce: Plac wiejski w Niwkach Książęcych

Cykliczna, jednodniowa  impreza nawiązuje do bogactwa przyrodniczego 
gminy Międzybórz oraz promowania zdrowego trybu życia i wartościowych 
form spędzania wolnego czasu, poprzez połączenie turystyki z edukacją, 
działaniami proeko logicznymi i obcowaniem ze zdrowym leśnym środo-
wiskiem. W zeszłorocznym konkursie kulinarnym można było podziwiać 
smaczne i przepięknie przygotowane potrawy z grzybami jak: Grzyby 
w sosie do słoika, Pierogi z kapustą z grzybami, Grzyby jak ryby, Grzybki 
w zalewie octowej, Pasztet z grzybami, Kulebiaczki grzybowe i wiele innych. 
W czasie trwania imprezy można zajadać się zupą grzybową, bigosem, 
pieczonymi ziemniakami z gziką, chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem 
oraz kawą i herbatą ze smacznymi wypiekami upieczonymi przez gospodynie 
z Niwek Książęcych. Całości towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła 
i produktu lokalnego.

organizator: Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Międzybórz 
„Między borami jesteśmy partnerami”

 kontakt: Danuta Piasecka, tel. 62 785 63 73, 
e-mail: d.piasecka@miedzyborz.pl

Święto grzyba leśnego 
w Niwkach Książęcych
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w
rzesień

termin: 22 września (sobota)

miejsce: Boisko sportowe przy Świetlicy Wiejskiej w Starej Kraśnicy

Stara Kraśnica to stolica ziemniaka w gminie Świerzawa. To tutaj 14 lat 
temu powstał pomysł zorganizowania tego niezwykle sympatycznego 
święta. Głównym punktem imprezy plenerowej jest konkurs na najlepszą 
potrawę z ziemniakiem w roli głównej. Swoje stoły kulinarne prezentują 
lokalne koła gospodyń wiejskich, których pomysłowe dania zabiegają 
o miano „Złotej Bulwy”. Ponadto mieszkańcy Starej Kraśnicy częstują 
wszystkich uczestników tradycyjną kartoflanką, plackami ziemniaczanymi 
oraz ziemniaczkiem z parnika z masełkiem. Nie brakuje występów kapel 
i zespołów ludowych oraz młodzieży szkolnej. Na zakończenie w miejscowej 
świetlicy odbywa się zabawa taneczna.

organizator: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie, Rada 
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Stara Kraśnica 

kontakt: Dyrektor CKSiT Halina Zychowicz-Michoń, tel. 727 064 160, 
75 713 52 73, www.centrumswierzawa.pl, www.swierzawa.pl

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Starej Kraśnicy

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska90 /



w
rzesień

termin: 22-23 września (sobota-niedziela)

miejsce: Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach 
(Ośrodek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław)

Święto Sera i Wina to dwudniowa impreza promująca regionalne wyroby 
serowarskie i winiarskie. Sobota to dzień specjalistycznych szkoleń i warsz-
tatów dla producentów, niedziela – zajęcia i pokazy otwarte dla wrocławian, 
kiermasz zdrowych regionalnych produktów i degustacje najlepszych 
serów i win. 

organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Stowarzyszenie 
Serowarów Farmerskich i Zagrodowych, Stowarzyszenie Winnice 
Dolnośląskie, kooperatywa Slow Food Dolny Śląsk, www.upwr.edu.pl

kontakt: Biuro Informacji i Promocji UPWr, tel. 71 320 54 99, 
e-mail: kontakt@upwr.edu.pl

IV Święto Sera i Wina 
Spotkania regionów
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w
rzesień

termin: 29 września (sobota)

miejsce: Lwówek Śląski, Rynek

Dolnośląski Festiwal Dary Lasu to wyjątkowy dzień w roku: ś́więto ludzi, lasu 
i ekologii. Dzieci poznają rośliny, grzyby i zwierzęta występujące w naszych 
lasach, biorą udział w konkursach ze znajomości przyrody. Drwale zmagają 
się podczas Turnieju Drwali. Kucharze gotują najlepszy bigos z grzybami 
i innymi „darami lasu”. To także święto ludzi zawodowo związanych z lasami 
Powiatu Lwóweckiego. Leśnicy wyjaśniają zasady gospodarki leśnej, 
a strażacy prezentują sprzęt do gaszenia pożarów w lasach. 

organizator: Powiat Lwówecki, Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych we Wrocławiu, www.powiatlwowecki.pl

współorganizatorzy: Lasy Państwowe z Nadleśnictwem Lwówek 
Śląskim – koordynator, Gmina Lwówek Śląski, Lwówecki Ośrodek 
Kultury, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej 
Górze, Powiatowe Koło Pszczelarskie w Lwówku Śląskim. Powiatowy 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim

kontakt: Dawid Kopeć, e-mail: d.kopec@powiatlwowecki.pl 

Dolnośląski Festiwal 
Dary Lasu
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w
rzesień

termin: 29-30 września (sobota-niedziela)

miejsce: Park Miejski w Przemkowie
 
W 2018 r. podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina zorganizowane 
zostaną XXXVI Ogólnopolskie Dni Pszczelarza. Impreza jest szansą zakupu 
wszystkich polskich gatunków miodów, w tym wyróżnionych w konkursie. 
W czasie święta odbędzie się konkurs: miodu pitnego, sprzętu pasiecznego, 
win i sadzonek winorośli, a także lokalnych pyszności, m.in. „Miodowych 
pierniczków z Przemkowa”. Ponadto czarkę z miodem zdobyć może każdy 
uczestnik rajdu rowerowego lub Ogólnopolskiego Biegu po Miód pod patro-
natem Mistrza Świata w Triathlonie Jerzego Górskiego. Celem imprezy jest 
promocja lokalnych i regionalnych wytwórców miodów oraz integracja 
dolnośląskiego środowiska pszczelarzy.

organizator: Gmina Przemków, www.przemkow.pl

kontakt: Marta Mendrzyck-Nicewicz, tel. 76 832 04 88, 
email: marta@przemkow.pl

XIX Dolnośląskie Święto 
Miodu i Wina w Przemkowie
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w
rzesień

termin: 30 września (niedziela) 

miejsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego,  
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

Podobnie jak w poprzednich latach wrocławski Ogród Botaniczny 
organizuje jesienną imprezę promującą stare odmiany jabłek, które po latach 
zapomnienia cieszą się coraz większą popularnością. Głównym punktem 
programu będzie urządzona we współpracy z dolnośląskimi sadownikami 
wystawa kilkudziesięciu różnych odmian jabłek, połączona z ich degustacją. 
Planowana jest też kiermasz nietypowych przetworów z jabłek, takich jak 
nieklarowane soki, przeciery, dżemy. Warto w tym okresie zwiedzić teren 
otwarty Ogrodu Botanicznego, gdzie rozpoczyna się jesienny spektakl 
barw. Po okresie słonecznych letnich dni atrakcyjnie prezentują się też 
akwaria z niezwykle bogatą kolekcją tropikalnych roślin słodkowodnych 
oraz szklarnie z roślinami tropikalnymi i sukulentami. 

organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

kontakt: Wioletta Foremska, tel. 71 322 59 57 w. 30, 
e-mail: wioletta.foremska@uwr.edu.pl

Smak zapomnianych 
odmian jabłek 
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w
rzesień

termin: Wrzesień 

miejsce: Malerzów (plac rekreacyjny za świetlicą), gmina Dobroszyce

Impreza ma na celu integrację lokalnej społeczności i najbliższych 
miejscowości. Prowadzona jest w formie festynu rodzinnego w plenerze, 
w otoczeniu pięknych lasów. Głównym bohaterem imprezy jest pieróg 
w różnej postaci. W menu malerzowskiej kuchni znajdują się również 
chleb ze smalcem i ogórkiem, świeżonka, gołąbki, domowe wypieki oraz 
zimne napoje. Czas umilany jest organizowaną loterią fantową, zawodami 
sportowymi i zabawami dla dzieci. Punktem kulminacyjnym są wieczorne 
tańce przy muzyce.

organizator: Sołtys i Rada Sołecka w Malerzowie www.malerzow.eu

kontakt: Artur Rybacki, tel. 668 208 787; e-mail: kontakt@malerzow.eu

Biesiada z Pierogiem 
w Malerzowie 
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w
rzesień

termin: Wrzesień

miejsce: Polana w Grochowicach, Gmina Kotla, powiat głogowski

Na polanie grochowickiej, w Gminie Kotla, podczas ,,Hubertusa”, odbędą 
się po raz szósty wrześniowe prezentacje kulinarne „Leśne smaki”. Impreza 
promuje oryginalne produkty regionalne, powstałe na bazie płodów leśnych 
i dzikiej zwierzyny, wytwarzane tradycyjnymi metodami, a także przyczynia 
się do budowania lokalnej tożsamości. W regulaminie tegorocznego 
przeglądu przewiduje się pięć kategorii: potrawy na bazie runa leśnego, 
przetwory domowe z runa leśnego, wyroby i potrawy z dziczyzny, napoje 
regionalne, inne produkty, w tym domowe wypieki na bazie owoców runa 
leśnego. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody i upominki dla 
wystawców. Impreza cieszy się dużą popularnością, integrując lokalną 
społeczność i propagując naturalne odżywianie.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli, 
ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla

kontakt: Iwona Adamczak – Dyrektor GOKiS, tel. 76 831 83 88, 
e-mail: dyrektor@gokiskotla.pl, gokiskotla.pl

„Leśne smaki” 
w Gminie Kotla
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w
rzesień

termin: Wrzesień 

miejsce: Muszla koncertowa w Dobroszycach przy ul. Parkowej 

Uroczystość ma charakter integracyjny i promujący Gminę Dobroszyce. 
Imprezie towarzyszy wiele atrakcji. Uczestnicy mogą degustować pieczone 
ziemniaki prosto z ogniska, jak również grochówkę z ziemniakami. 
Biesiadę umili zespół folklorystyczny pochodzący z terenu Gminy. Jest 
to okazja do relaksu, integracji i wspaniałej zabawy na świeżym powietrzu. 
Nieocenioną rolę odgrywają miejscowe „przedszkolaki”, które uświetnią 
imprezę swoim występem.

organizator: Stowarzyszenie „Dobroszyce – lepsze życie”

kontakt: Danuta Głowacka, tel. 71 314 12 73 

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Dobroszycach 
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w
rzesień

termin: Wrzesień (sobota)

miejsce: Działka sołecka w Stroniu Śląskim wsi, 
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika

„Grzybomania” to wiejskie święto tradycji grzybobrania, Na uczestników 
czekają dwa koronne konkursy festynu: znajomości grzybów o nagrodę 
Nadleśniczego i konkurs na największą ilość określonego gatunku grzyba 
lub określonych kształtów grzyba – o nagrodę Burmistrza. Każdego roku 
organizatorzy przygotowują nowe zabawy – zawsze na wesoło i aktywnie. 
Był już „skok na dzika”, „skoki przez grzyba”, „slalom grzybowy”, „leśne 
skłony na dwie strony”, „wyciskanie grzyba” i „konkurs na jelenia”. Będzie 
degustacja dań z grzybami: gotowanej „na żywo” zupy grzybowej, pierogów 
i gołąbków z grzybami, bigosu z grzybami i wielu, wielu innch. Kto żyw, 
na grzyby! Każdy, kto kocha jesień, las i grzyby, polubi „Grzybomanię”.

organizator: Koło Gospodyń Wiejskich ze Stronia Śląskiego wsi

kontakt: Czesława Piechnik, Sołtys Sołectwa Stronie Wieś, 
tel. 74 814 30 97, tel. 663 388 392

VII Grzybomania 
w Stroniu Śląskim
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w
rzesień

termin: Wrzesień

miejsce: Rogoźnica

Święto Dyni to impreza, która odbywa się pod koniec września, kiedy 
to dynia jest dojrzała i gotowa do przerobu. Podczas tego święta niezmienną 
popularnością cieszą się dyniowe potrawy: zupa dyniowa na rosołku, zupa 
dyniowa z mleczkiem kokosowym, zupa dyniowa z grzankami, kilka rodzajów 
ciasta dyniowego, krem dyniowy z bitą śmietaną, dżem dyniowo-jabłkowy 
oraz naleśniki z dżemem dyniowym i bitą śmietaną. Impreza odbywa się 
w parku wiejskim, a jeżeli pogoda nie dopisze, spotykamy się w świetlicy 
wiejskiej. Serdecznie zapraszamy.

organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Nasza Wieś”. 

kontakt: tel. 697 842 469, e-mail: aldor1000@wp.pl

Święto Dyni 
w Rogoźnicy

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska / 99



październik

termin: 6 października (sobota)

miejsce: Wierzbna, teren przy Skałce

Jedną z ważniejszych części Święta Dyni im. Mikołaja Nowosada jest 
konkurs na najcięższą dynię. W minionym roku zwyciężczyni ważyła aż 
170 kg. Zorganizowano także konkurs na najlepszy deser z dyni, a główna 
nagroda powędrowała do Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbnej. 
Dla najmłodszych uczestników dyniowego święta przygotowywanych jest 
wiele atrakcji: malowanie dyni i zabawa z zaprzyjaźnionym kucykiem Ernim. 
Dorośli mogą posmakować dyniowych potraw, a dla koneserów browaru 
przygotowano dyniowe piwo. Miłośnicy historii mogą również wysłuchać 
prelekcji, przygotowanej przez archeologa i historyka Bogdana Muchę. 

organizator: Gminne Centrum Kultury i Sportu ul. Piastowska 10A 
w Żarowie (www.centrum.zarow.pl), tel. 74 85 80 753, Dyrektor Tomasz 
Pietrzyk, e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl. 

partnerzy: Rada Sołecka Wierzbna, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Stowarzyszenie DR Wierzbna, Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbna

kontakt: Dyrektor Tomasz Pietrzyk, tel. 74 85 80 753, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl

*Święto Dyni im. Mikołaja 
Nowosada w Wierzbnej
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październik

termin: 7 października (niedziela)

miejsce: Dom Kultury w Czerwonej Wodzie, ul. Wesoła 2

II edycja wspaniałej biesiady z kapustą w roli głównej. Podczas imprezy 
nawiązujemy do starych wiejskich tradycji: kiszenia kapusty, wyrabiania 
masła w masielnicy, wspólnego śpiewania i świętowania. Biesiada obfituje 
w występy zespołów folklorystycznych oraz wiele znakomitych potraw 
takich jak: kapuśniak, bigos, chleb wypiekany w kapuście, gołąbki itp. 
Oczywiście jest też konkurs na najlepszą potrawę z kapustą.

organizator: Zespół Ludowy „Podolanie”, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Węglińcu

kontakt: Halina Nakonieczna tel. 782 797 542, Bogdan Walczak 
tel. 603 569 994, 75 723 62 29, e-mail: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com

Biesiada Wiejska przy kapuście 
w Czerwonej Wodzie
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październik

termin: 7 października (niedziela)

miejsce: Ruda Żmigrodzka (teren przy świetlicy wiejskiej), Żmigród

Wspaniałe dania, lokalni producenci, konkursy, występy, malow nicza Dolina 
Baryczy, bogata oferta nadleśnictw oraz w roli głównej karp żmigrodzki, 
który warto pamiętać, ma korzystny wpływ na zdrowie: poprawia pracę 
serca i pamięć, wpływa za zwiększenie odporności organizmu, zmniejsza 
ryzyko udaru mózgu i zawału serca. Powinniśmy jak najczęściej chwytać 
karpia i delektować się jego smakiem. Toteż zapraszamy Państwa do 
III edycji konkursu kulinarnego „Carpie iem”, którego tytuł jest parafrazą 
znanej myśli filozoficznej „Chwytaj chwilę (łap życie)”. Konkurs promuje 
potrawy z karpia i zachęca do jego spożywania nie tylko od święta. Karpia 
możemy kosztować na wiele sposobów. O tym, który z nich jest najlepszy, 
ma rozstrzygnąć nasz konkurs. Każdy uczestnik otrzyma 100 zł na start! 
Można wygrać nawet 600 zł!

organizator: Gmina Żmigród, www.zmigrod.com.pl, Zespół Placówek 
Kultury w Żmigrodzie, www.zpk-zmigrod.eu, Nadleśnictwo Żmigród, 
www.zmigrod.wroclaw.lasy.gov.pl

kontakt: Joanna Pilarska, e-mail: j.pilarska@zmigrod.com.pl, 
Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej Urząd Miejski w Żmigrodzie, 
tel. 71 385 30 57 wew. 26, www.zmigrod.com.pl

Żmigrodzki festiwal karpia 
i lasu „Karp w lesie”
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październik

termin: 7 października (niedziela) 

miejsce: Arboretum Wojsławice w Niemczy, oddział Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Już po raz ósmy wojsławickie Arboretum kończy sezon ogrodniczy Śląskim 
Festiwalem Kapusty – imprezą promującą walory smakowe i zdrowotne 
tego powszechnie znanego, taniego, a jakże wartościowego warzywa. 
Po wcześniejszym zgłoszeniu każdy może wziąć udział w zawodach 
tradycyjnego szatkowania i kiszenia kapusty. Odbywa się także konkurs 
na najsmaczniejsze dania z kapusty, a goście mogą spróbować regionalnych 
potraw na kapuścianym pikniku. W otwartych konkursach można wygrać 
liczne nagrody. Imprezę uatrakcyjniają, oprócz tematycznych wystaw, także 
występy zespołów w ramach Konkursu Piosenki Biesiadnej „Biesiadowanie 
w kapuście” i zabawa ludowa. Szczegółowy program Festiwalu znajdą 
Państwo na stronie arboretumwojslawice.pl oraz na FB. 

organizator: Arboretum Wojsławice, Wydział Edukacji i Kultury 
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Niemczański Ośrodek Kultury 

kontakt: Tomasz Dymny, tel. 696 137 960, 
e-mail: tomasz.dymny@uwr.edu.pl, zgłoszenia na Konkurs Piosenki 
Biesiadnej: e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl

VIII Śląski Festiwal Kapusty 
i Konkurs Piosenki Biesiadnej 
„Biesiadowanie w kapuście”
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październik

termin: 14 października (niedziela) 

miejsce: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, ul. Sienkiewicza 23 

Tradycyjny dyniowy festyn w Ogrodzie Botanicznym będzie miał w tym 
roku jubileuszową piętnastą edycję. Główna idea imprezy to populary-
zacja warzyw dyniowatych oraz ich walorów kulinarnych, zdrowotnych 
i estetycznych. Już w poprzedzającym ją tygodniu na terenie otwartym 
pojawią się efektowne dekoracje wykonane z dyń i tykw. Spośród 
wielu punktów programu najważniejsze są trzy konkursy z nagrodami: 
na największą dynię, najdziwniejsze owoce roślin dyniowatych oraz 
najsmaczniejszą potrawę z dyni. Na kiermaszu można będzie kupić 
świeże dynie w dużym wyborze, przetwory z dyni i innych warzyw oraz 
owoców, miody, oleje roślinne, przyprawy, nasiona, wyroby rękodziel-
nicze. Odbędzie się także botaniczna zgaduj-zgadula, występy artystyczne, 
parada dyniowych przebierańców, degustacja warzyw i owoców. Festiwal 
urozmaicą występy zespołu muzycznego. 

organizator: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego 

kontakt: Paweł Fedorów, tel. 71 322 59 57 w. 15, 
tel. 668 008 271, e-mail: pawel.fedorow@uwr.edu.pl

XV Dolnośląski 
Festiwal Dyni
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październik

termin: 14 października (niedziela)

miejsce: Dom Kultury w Starym Węglińcu, ul. Konopnickiej 3 

Impreza mająca na celu uzmysłowienie wagi chleba, jako jednego z podsta-
wowych składników naszej codziennej diety. Jest połączona z konkursem 
na najlepszy wypieczony chleb, w którym jurorami są zawodowi piekarze. 
Imprezie towarzyszą różne wystawy, występy zespołów ludowych oraz 
poczęstunek, którego głównym punktem jest chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem (wszystko domowej roboty).

organizator: Rada Sołecka Starego Węglińca, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Węglińcu

kontakt: Katarzyna Filar tel. 604 095 145, Bogdan Walczak, 
tel. 603 569 994 lub 75 723 62 29, e-mail: dyr.mgok.wegliniec@gmail.com

Święto Chleba 
w Starym Węglińcu
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październik

termin: 14 października (niedziela) 

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele, ul. Jeleniogórska 4a

Święto Chleba to 21 edycja niezwykłej uroczystości w gminie Świerzawa. 
Konkurs tradycyjnych wypieków chlebowych jest otwarty zarówno dla 
uczestników indywidualnych, jak i dla organizacji czy stowarzyszeń. Zespoły 
konkursowe prezentują swoje wyroby przed komisją sędziowską oraz przed 
publicznością, walcząc o Statuetkę Piekarczyka oraz inne cenne nagrody. 
Na stołach pojawia się mnóstwo smakołyków piekarstwa, m.in. chleby 
na zakwasie, wieloziarniste, z ziołami, bułki na miodzie i wodzie, chałki, baby, 
parowce, szczodroki, bocianie łapy – ponad 100 wyrobów. Publiczność może 
spróbować każdego specjału i wyrazić swoją opinię, głosując na najsmacz-
niejszy produkt. Przy bogato zastawionych stołach odbywa się część 
artystyczna, przygotowana przez dzieci z miejscowej szkoły, zespoły ludowe 
i folklorystyczne. Na zakończenie uroczystości jest zabawa taneczna.

organizator: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie 
z Wiejskim Domem Kultury w Nowym Kościele, Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kościele 

kontakt: Dyrektor CKSiT Halina Zychowicz-Michoń, tel. 727 064 160, 
75 713 52 73, www.centrumswierzawa.pl, www.swierzawa.pl

Święto Chleba 
w Nowym Kościele
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listopad

termin: 11 listopada (niedziela)

miejsce: Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju

Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, zaspokoi 
niejednego łasucha. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne, pt.: „Niepodległość 
uczcić za smakiem Jedliny” na uczczenie setnej rocznicy obchodów 
Odzyskania Niepodległości, przyciągnęła w ciągu ostatnich lat wiele 
osób, które chciały skosztować przygotowanych specjalnie na tą okazję 
niepodległościowych dań. Warto tego dnia wybrać się wraz z rodziną na 
świąteczną promocję kulinarną, która proponować będzie bogatą ofertę 
dań na terenie Jedliny-Zdroju. 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl, oraz lokalni restauratorzy
kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

*„Niepodległość uczcić 
ze smakiem Jedliny”
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termin: 1-2 grudnia (sobota-niedziela)

miejsce: Syców, Rynek

12. Zlot Mikołajów w Sycowie to okazja do zabawy nie tylko dla dzieci! 
Pierwszy, sobotni dzień to świąteczne kramiki oraz bogaty program 
artystyczny, przygotowany przez placówki oświatowe. Niedziela upłynie 
pod znakiem programu artystycznego Domu Kultury w Sycowie oraz 
zaprzyjaźnionych placówek. Na niedzielne spotkanie w rynku zapraszamy 
wszystkich chętnych wystawców, rękodzielników i artystów. Przez dwa dni 
działa również strefa świątecznej animacji oraz punkt rejestracji Mikołajów, 
którzy biorą udział w licznych konkursach. Rok w rok uczestnicy wydarzenia 
mają okazję spróbować świątecznej herbaty, zakupić takie produkty lokalne 
jak pierniki książęce, śledzie, wędliny, pieczywo wyrabiane tradycyjną 
metodą i inne. 

organizator: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl

kontakt: tel. 62 785 51 53

* XII Zlot Mikołajów 
w Sycowie

grudzień
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grudzień

termin: 7 grudnia (piątek)

miejsce: Świetlica wiejska w Krzeczynie Małym, gmina Lubin

Tradycje Bożonarodzeniowe to spotkanie w Gminie Lubin, które wprowadza 
nastrój nadchodzących świąt poprzez aromat przygotowanych na konkurs 
potraw i dekoracji tematycznych. Prezentujące się organizacje przygo-
towują po trzy potrawy, które następnie stworzą stół wigilijny. Spotkanie 
nieodzownie kojarzy się z kiermaszem świątecznym, na którym możliwy 
będzie zakup ozdób świątecznych, a wszystko przy brzmieniu pastorałek 
w wykonaniu miejscowych zespołów folklorystycznych. Imprezie zawsze 
towarzyszy wystawa kartek świątecznych, wykonanych przez mieszkańców 
Gminy Lubin. Celem imprezy jest kształtowanie aktywnej, twórczej postawy 
społeczeństwa wobec sztuki i tradycji, związanej z obrzędami okresu Świąt 
Bożego Narodzenia.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, www.okgminalubin.pl

kontakt: tel. 76 844 82 33, sekretariat@okgminalubin.pl

Tradycje Bożonarodzeniowe 
w Krzeczynie Małym
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grudzień

termin: 8 grudnia (sobota) 

miejsce: Targowisko „Mój rynek” w Obornikach Śląskich 

Cykliczna impreza odbywająca się przed Bożym Narodzeniem, mająca 
na celu promocję lokalnych produktów kulinarnych oraz przekazywanie 
dawnych tradycji związanych ze świętami. Podczas Jarmarku wystawia 
się co roku ponad osiemdziesięciu wystawców z terenu całego Dolnego 
Śląska. W trakcie wydarzenia organizowany jest konkurs na najlepszy 
piernik/pierniczki oraz rozdawany jest darmowy poczęstunek w ramach 
„Wigilii dla Ciebie”. 

organizator: Gmina Oborniki Śląskie, Społeczne Stowarzyszenie 
Wiejskie „Okolice”, Obornicki Ośrodek Kultury

kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19, 
www.oborniki-slaskie.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
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grudzień

termin: 8-9 grudnia (sobota-niedziela)

miejsce: Rynek w Dobroszycach 

Impreza kulturalna podczas, której  będzie można zakupić wyroby rękodziel-
nicze wykonane przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, m.in. wianki 
i stroiki bożonarodzeniowe, ręcznie robione kartki świąteczne i bombki, 
wyroby z ceramiki, drewniane ozdoby choinkowe, rzeźby z metaloplastyki, 
dekoracje z tkanin, tildy, obrazy itp., a także swojskie produkty żywno-
ściowe m.in. wędliny, pierogi,  pierniki,  czekoladki  świąteczne,  czeburaki,  
chleby.  Można  również  zasmakować produktów regionalnych takich jak 
„Dukaty Widawskie” oraz „Ciasteczka z  wisienką”  Dodatkowo  Jarmarkowi  
towarzyszy  szereg  imprez  kulturalnych, odbywających się na rozstawionej 
w rynku scenie.

organizator: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach 

kontakt: Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
tel. 71 31 41 289, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 

Dobroszycki Jarmark 
Bożonarodzeniowy
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grudzień

termin: 9 grudnia (niedziela)

miejsce: Ścinawka Średnia, Hala sportowo-widowiskowa, ul. Sikorskiego 34

Jarmark Bożonarodzeniowy to święto tego wszystkiego, co związane jest 
tradycją, zwłaszcza pod względem kulinarnym oraz zdobniczym. W Ścinawce 
Średniej jest to mieszanka tradycji i zwyczajów z różnych regionów Polski, 
które na terenie gm. Radków zostały zaszczepione przez ludzi osiedlających 
się tu po II wojnie światowej i do dziś są podtrzymywane. Nie zabraknie 
gotowania na oczach publiczności i wspólnej degustacji. W przygotowanie każdej 
imprezy włączone są społeczności wiejskie, przede wszystkim koła gospodyń 
wiejskich, co owocuje różnorodnością i mnogością potraw. Swoje zwyczaje 
kulinarne i inne, prezentują też goście z Czech – organizacje z partnerskich 
miejscowości gm. Radków. Jarmark jest kiermaszem świątecznym, z udziałem 
rzemieślników i wytwórców produktu lokalnego. Wszystko to odbywa się przy 
dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu miejscowych zespołów ludowych 
oraz przedszkolaków i uczniów lokalnych szkół. Warto zauważyć, iż Jarmark 
Bożonarodzeniowy wraz z Jarmarkiem Wielkanocnym Gminy Radków 
nominowane były do Nagrody Starosty „Róża Kłodzka 2017” w kat. Wydarzenie!

organizator: Gmina Radków 

kontakt: Agnieszka Cyron, Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce 
Górnej, tel. 74 873 33 43, e-mail: a.cyron@radkowklodzki.pl

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków
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grudzień

termin: 9 grudnia (niedziela)

miejsce: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18

Podczas imprezy ma miejsce degustacja tradycyjnych dań wigilijnych 
i świątecznych smakołyków, przygotowanych przez mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie. Pięknie udekorowane świąteczne stoły inspirują 
do bożonarodzeniowych przygotowań, wystawcy i goście mogą wymienić 
się kulinarnymi doświadczeniami i recepturami, związanymi z przygo-
towywaniem świątecznych dań. Wieczorowi towarzyszą występy grup 
muzycznych, a organizatorzy co roku ogłaszają konkursy na najpiękniejszy 
stół, najpiękniejszy domek z piernika i najpiękniejsze świąteczne ozdoby. 

organizator: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK) 
w Stroniu Śląskim

kontakt: CETiK, tel. 74 814 32 42, www.cetik.stronie.pl, 
e-mail: cetik@stronie.pl

V Stoły Bożonarodzeniowe 
w Stroniu Śląskim 
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grudzień

termin: 15 grudnia (sobota)

miejsce: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach, 
Pisarzowice 72, Kamienna Góra 

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 występujących lokalnie składnikach, wykorzystywanych w przygotowaniu 
potraw 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”.

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

Spotkanie przy wigilijnym stole 
Prezentacje potraw wigilijnych
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grudzień

termin: 15 grudnia (sobota)

miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Świątecznie przyozdobiony rynek, rozświetlona choinka oraz kolorowe 
i pachnące produkty na stoiskach. To nieodłączne elementy nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia w Ząbkowicach Śląskich. Regionalne 
produkty oraz świąteczne wyroby zaprezentują przedsiębiorcy, rzemieślnicy 
oraz rękodzielnicy. Jarmark Bożonarodzeniowy to także występy dzieci 
i młodzieży ze szkół i przedszkoli, koncerty lokalnych artystów i chórów, 
wspólne kolędowanie. W tym dniu każdy będzie mógł zasmakować 
tradycyjnych wigilijnych potraw. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: 
słodkości, zabawy i konkursy, a także szopka z udziałem żywych zwierząt. 
Udział w jarmarku jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

organizator: 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. 74 815 28 96, e-mail: biuro@e-zok.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Ząbkowicach Śląskich
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej

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 kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kunicach, 
www.gokis-kunice.pl

kontakt: Jacek Stacewicz, tel. 76 857 54 77, 
e-mail: gokis.kunice@plusnet.pl

Gminny Konkurs Potraw 
Bożonarodzeniowych
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Świetlica wiejska w Wądrożu Wielkim

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy wsi Wądroże Wielkie 
i wszyscy miłośnicy kulinarnych wydarzeń mogą wziąć udział w Wigilii 
Pokoleń, wielkiej imprezie środowiskowej, organizowanej w naszej 
wsi, w świetlicy wiejskiej przy dźwiękach kolędy. Na scenie prezentują 
się wszystkie pokolenia mieszkańców Wądroża Wielkiego. Młodzi aktorzy, 
uczniowie miejscowej szkoły, przedstawiają sceny narodzin Chrystusa. 
Po części artystycznej można się rozkoszować pysznymi świątecznymi 
potrawami, przygotowanymi przez wiele pokoleń specjalnie na tę uroczy-
stość. Na wigilijnym stole królują tradycyjne polskie potrawy świąteczne, 
które przywędrowały na stoły mieszkańców Wądroża Wielkiego z wielu 
zakątków naszej ojczyzny. Jest to bez wątpienia wielokulturowa wieczerza. 
Goście mogą spróbować karpia, pierogów, makiełek, śledzi pod różnymi 
postaciami, ryby w galarecie. Jest na stole również kresowa nuta: placki 
ziemniaczane, gołąbki, kołduny, chłodniki i sękacze. 

organizator: Nieformalna Grupa Animatorów Kultury, Szkoła 
Podstawowa w Wądrożu Wielkim

kontakt: Zofia Pyż, tel. 698 133 414

Wigilia pokoleń 
w Wądrożu Wielkim
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Plac przy kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Męcince, 
gmina Męcinka

Spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców Gminy Męcinka jest organi-
zowane już po raz piąty. Tradycyjnie jak co roku odbywa się wspólne kolędo-
wanie w wykonaniu dzieci z gminnych przedszkoli, uczniów i zespołów 
folklorystycznych. Mieszkańcy w życzliwej atmosferze dzielą się opłatkiem 
oraz smakują przygotowanych wigilijnych potraw. Tradycją świątecznych 
spotkań plenerowych jest także jarmark bożonarodzeniowy, na którym 
mieszkańcy prezentują swoje rękodzieła oraz potrawy lokalne. Specjalną 
atrakcją dla dzieci jest wielbłąd, na którym dzieci mogą jeździć do woli.

organizator: Wójt Gminy Męcinka     

kontakt: Gmina Męcinka, Męcinka 11, tel. 76 871 34 34, 
e-mail: promocja@mecinka.pl

Wigilijne Tradycje 
w Męcince
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grudzień

termin: 21 grudnia (piątek)

miejsce: Lubań, Rynek

Jak mawia przysłowie ludowe: „głodny Polak, to zły Polak”. Aby tego uniknąć, 
zapraszamy do Lubania na Bożonarodzeniowy Jarmark. Jeśli jedzenie ma 
mieć prawdziwy smak, a ozdoby mają być ładne i oryginalne, to trzeba je 
kupić właśnie u nas. Duże grono wystawców czyni wszelkie starania, aby 
przygotować się do jarmarku, a na ich wyroby czekają stali klienci. Nie da 
się ukryć, że największą popularnością cieszą się stoiska z wypiekami oraz 
swojskimi pasztecikami, kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszkami – są to 
wyśmienite produkty. Na nasz jarmark zapraszamy również miłośników 
rękodzieła. Znajdziecie tu oryginalne upominki, dalekie od marketowej 
komercji. W wydarzeniu tym nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie 
i radosną, przyjemną atmosferę. Zachęcamy do rozmowy z wystawcami, 
zapraszamy na degustacje świąteczne, warsztaty dekorowania pierników, 
przejażdżki na kucykach czy wspólne śpiewanie świątecznych hitów oraz 
tradycyjnych kolęd.

organizator: Łużyckie Centrum Rozwoju w Lubaniu, Miejski Dom 
Kultury w Lubaniu, www.luban.pl, facebook.com/lubieluban 

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03, 
e-mail: promocja@luban.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu
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grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy przy Kościele Ewangelickim

Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze to już tradycja. W tym roku 
spotkamy się po raz siódmy. Podczas kiermaszu można będzie nabyć 
oryginalne produkty rękodzielnicze od lokalnych rzemieślników i produ-
centów 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 Przestrzeni Artystycznej „Aniołek”, 
odbędą się występy artystyczne.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Stoszowicach

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Stoszowicach, filia w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10, tel. 74 816 45 51, 
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl, www.goksirsg.nazwa.pl

Jarmark Sowiogórski 
w Srebrnej Górze
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grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, ul.Piłsudskiego 42, Wińsko 

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 towarzyszą 
występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają publiczność 
w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy na IV Wińszczańskie 
Targi Bożonarodzeniowe!

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, 
facebook.com/gminnyosrodekkultury.winsko

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, tel. 71 389 81 36, 
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl

IV Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe
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grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, 
ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce

Jarmark Bożonarodzeniowy to coroczne wydarzenie w Gminie Pieszyce 
z udziałem organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół oraz rękodziel-
ników z całego terenu województwa dolnośląskiego. Wyjątkowa atmosfera 
pozwoli poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz cieszyć 
się poznawaniem lokalnych smaków i produktów, które można zarówno 
obejrzeć, jak i zakupić. Dodatkowym atutem uczestnictwa w wydarzeniu 
są występy dzieci i młodzieży z Gminy Pieszyce oraz zespołów biorących 
udział w Jarmarku. Ponadto w imprezie uczestniczyć będą przedstawiciele 
z zaprzyjaźnionego miasta Nová Paka (Czechy), umożliwiając skosztowanie 
piwa z ich lokalnego browaru.

organizator: www.ck-pieszyce.pl, www.pieszyce.pl

kontakt: Lidia Zakrzewska-Strózik, tel. 74 836 53 41 
e-mail: dyrektor@ck-pieszyce.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Gminie Pieszyce
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grudzień

termin: Grudzień 

miejsce: Kunice, plac przed Urzędem Gminy

Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza, która odbywa się na placu przed 
Urzędem Gminy w Kunicach. Skwer zapełnia się stoiskami, wypełnionymi 
bożonarodzeniowymi wspaniałościami. W tym dniu można zakupić 
przepyszne domowe potrawy, ciasta i przepiękne stroiki bożonarodze-
niowe. Każdy uczestnik jarmarku, dzięki wspaniałej atmosferze ma okazję 
poczuć magię świąt.

organizator: Urząd Gminy w Kunicach, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kunicach, tel. 76 857 54 77
kontakt: Urząd Gminy w Kunicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kunicach, tel. 76 857 54 77

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Kunicach
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl
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