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 profesjonalne 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!

sierpień

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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XXVII Międzynarodowy
Festiwal Folkloru
termin: 9-12 sierpnia (czwartek-niedziela)
miejsce: Rynek, Strzegom

sierpień

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
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Noworudzkie
Święto Kawy
termin: 11 sierpnia (sobota)
miejsce: Nowa Ruda, Rynek

sierpień

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
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Karkonoski Jarmark
Skarby Ducha Gór
termin: 11-12 sierpnia (sobota-niedziela), g. 10.00-18.00
miejsce: Park obok DW „Mieszko”, ul. Mickiewicza, Karpacz

sierpień

Karkonoski Jarmark Skarby Ducha Gór to wydarzenie promujące producentów 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

56 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Forum Tradycji
w Kłodzku
termin: 12 sierpnia (niedziela)
miejsce: Kłodzko

sierpień

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
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Święto Pstrąga
w Bolkowicach
termin: 15 sierpnia (środa)
miejsce: Bolkowice, gmina Paszowice, powiat jaworski

sierpień

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
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XII festiwal sera
w Dziećmorowicach
termin: 15 sierpień (środa)
miejsce: „Karczma Góralska” w Dziećmorowicach

sierpień

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
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Otwarte Mistrzostwa Legnicy
w Lepieniu Pierogów
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 zakwalifikowanych 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.

sierpień

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
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Siemianicki
Festiwal
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, zapewnione 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.

sierpień

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

kontakt: Dawid Stawiak, tel. 781 634 335
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IV Piknik Ogrodowe Smaki
w Niemczy
termin: 19 sierpnia (niedziela)
miejsce: Arboretum Wojsławice w Niemczy,
oddział Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

sierpień

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 WarszawiePowsinie: „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
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Święto Chleba
w Milikowie
termin: 19 sierpnia (niedziela)
miejsce: Milików

sierpień

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
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Targi Zdrowej Żywności
„Zdrowie ma smak”
termin: 23-26 sierpnia (czwartek-niedziela)
miejsce: Świdnica, Rynek

sierpień

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 żywieniowe, 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
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Dni Powiatu Kamiennogórskiego
VIII Święto Mleka
termin: 25 sierpnia (sobota), godz. 14:00
miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew)
w Kamiennej Górze

sierpień

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 niewątpliwą 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
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IV Jagodzisko
w Nowym Gierałtowie
termin: 25 sierpnia (sobota)
miejsce: Wiejski Plac Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie,
Gmina Stronie Śląskie w Masywie Śnieżnika

sierpień

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
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Lubański Festiwal
Folklorystyczny „FolkArt”
termin: 25 sierpnia (sobota)
miejsce: Lubań, Rynek

sierpień

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 przyjeżdżają 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
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Jarmark Pszczelarski
„Miodobranie”
termin: 25-26 sierpnia (sobota-niedziela)
miejsce: Dzierżoniów

sierpień

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

68 /

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Dzień placka
w Henrykowie Lubańskim
termin: 26 sierpnia (niedziela)
miejsce: Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim

sierpień

„Dzień placka” to ponadregionalna impreza, mająca na celu kultywowanie 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
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Piknik Rodzinny.
Święto Chleba i Ziół
termin: Sierpień
miejsce: W miejscowości Bagno koło Obornik Śląskich

sierpień

Piknik Rodzinny Święto Chleba i Ziół oraz Zlot Miłośników Starej Moto
ryz acji 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 najmłodszych . 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
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Kulinarny Powiat Wrocławski
termin: Przełom sierpnia i września
miejsce: Miejscowość, w której odbędą się dożynki powiatowo-gminne

sierpień

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 uczestników, 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
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Święto Pieroga
w Czarnym Borze
*

termin: 25 sierpnia (sobota) bądź 1 września (sobota)
miejsce: Stadion w Czarnym Borze

wrzesień

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
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Bałkańskie Święto Pity
w Lipianach
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

wrzesień

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska

/ 73

XI Święto Pierogów
w Paszowicach
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 kilkudziesięciu 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

wrzesień
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Wrocławskie
Święto Mąki
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.

wrzesień

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
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Wystawa Produktów Regionalnych
„Wyprodukowano pod Śnieżką”
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.,
wrzesień

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 752 75 00,
fax 75 75 22 794, e-mail: biuro@karr.pl
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Festiwal Mąki
w Siedlimowicach
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 Mark iew ic zów.
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 florystyczne, 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

wrzesień
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Festiwal Kapusty i Pieroga
w Księginicach
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 własnoręcznie zrobionych pierogów, zgodnie z tradycyjnymi recepturami,
a także tych, przygotowanych według nowych przepisów, nigdzie niepublikowanych. 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

wrzesień
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