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Noworudzkie Święto Kawy

Jedyne na Dolnym Śląsku takie święto. 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”, łącząca smaki polsko-czeskiego pogranicza. Już w pięciu punktach 
gastronomicznych można napić się tego specyfiku. 

termin: 13 sierpnia (sobota)

miejsce: Nowa Ruda, Rynek

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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Jest to impreza plenerowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem. Festiwal Produktu 
Lokalnego przyczynia się do promocji produktów lokalnych Powiatu Wołowskiego 
i Dolnego Śląska. Celem Festiwalu jest rozwój regionu oparty o produkt lokalny. Naszym 
produktem lokalnym jest wypiekany sękacz. W ramach imprzezy zostaną zorganizowane 
dwie prezentacje: prezentacja rękodzieła oraz produktów. Na stoiskach będzie można 
degustować lub kupić lokalne potrawy, ciasta. Twórcy rękodzieła będą prezentować 
i sprzedawać m.in. tradycyjne wyroby rzemieślnicze.

„Festiwal Produktu Lokalnego”  
w Krzydlinie Wielkiej

termin: 14 sierpnia (niedziela) o godz 15.00

miejsce: plac rekreacyjny w Krzydlinie Wielkiej

organizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny 
Wielkiej ”KREDA”

kontakt: 

Wioletta Krakowska –  
e-mail: wiolakrak@wp.pl  
tel.: 608 036 271 
https://www.facebook.com/
stowarzyszeniekreda/?ref=pages_you_
manage
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„Rynek Świata” w Strzegomiu

„Rynek Świata” w ramach XXX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru – 
wydarzenie kulturalne z udziałem zagranicznych i polskich zespołów folklorystycznych. 
W roku bieżącym Międzynarodowy Festiwal Folkloru odbędzie się w dniach od 10 sierpnia 
do 14 sierpnia. W festiwalową niedzielę 14 sierpnia 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. 
W roku 2021, ze względu na pandemię gościliśmy wyłącznie zespoły polskie. Zespoły 
z Małopolski zaproszą na tradycyjne potrawy regionalne tj. kwaśnicę, kaszę ze śliwkami, 
pierogi ze śliwkami suszonymi, kołacze z serem, placki pieczone na sodzie oraz sery owcze. 
Wśród serów największym zainteresowaniem cieszyły się korbacze. 

termin: 14 sierpnia (niedziela)

miejsce: Rynek – Strzegom

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 

Elżbieta Pienio Z-ca Dyrektora Strzegomskiego 
Centrum Kultury,  
ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom, 
tel.: (74) 649 44 05,  
e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl
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Jarmark Dąbrówki to prawdziwy raj dla miłośników swojskiego jedzenia, regionalnych 
wyrobów i rękodzieła. Na dużym parkingu przy budynku CBK pojawią się wystawcy z naszej 
okolicy, którzy oferują różnorodne produkty spożywcze m.in. przetwory mleczne, swojskie 
chleby, przetwory z warzyw i owoców z ekologicznych upraw. Obok nich zagoszczą ze 
swoimi wyrobami rękodzielnicy i rzemieślnicy. Imprezie towarzyszą warsztaty serowarskie, 
rękodzieła, warsztaty taneczne oraz warsztaty wyplatania zielnych wianków.

Jarmark Dąbrówki w Krzeszowie

termin: 15 sierpnia (poniedziałek)

miejsce: Krzeszów ul. Kalwaria 1, 58-405 Krzeszów

organizator: 
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy 
Kamienna, Inkubator Przedsiębiorczości 
Gminy Kamienna Góra

kontakt: tel.: (75) 610 60 62,  
e-mail: asc.kam@op.pl
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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 towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów 
folklorystycznych, konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci. Atrakcją smakową będzie 
także specjalnie przygotowana przez Wójta Gminy Walim zupa serowa.

XV Festiwal Sera

termin: 15 sierpnia (poniedziałek)

miejsce: Dziećmorowice

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

kontakt: tel.: (74) 845 72 30
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„Bukowińskie Spotkania” Międzynarodo-
wy Festiwal Folklorystyczny

Święto rodem z historycznej krainy bukowińskiej na styku trzech historycznych krain. 
Kto chciałby nakarmić zmysły muzyką ludową, posmakować tradycyjnych wyrobów czy 
też skosztować wyśmienitych wypieków, zapraszamy do Lubania! Tradycyjnie w samym 
środku lata zapraszamy na święto folkloru. Barwne stroje, regionalna muzyka i przysmaki, 
które wabią miłośników żywej tradycji. Świetną atmosferę można poczuć właśnie dzięki 
biorącym udział w wydarzeniu kilkunastu zespołom. Każdego roku na lubańskim rynku 
gościmy tych, dla których pasją jest muzyka, taniec i kuchnia ludowa. Wart podkreślenia 
jest fakt, że od kilku lat na festiwal przyjeżdżają zespoły, chóry, soliści, kapele ludowe 
z coraz odleglejszych stron. Miasto Lubań gości bukowińskich artystów od 2018 roku. 
W edycji 2021 zaprezentowało się łącznie 11 zespołów: Bistrița Aurie (Ciocănești, Rumunia), 
Jaworowa Sopiłoczka (Szypińcy, Ukraina), Rozmaj (Kelmeńcy, Ukraina), Kisdorogi Székely 
Hagyományőrző Egyesület Népdalkör (Kisdorog, Węgry), Dombóvári Székelykör Szucsáva 
Dalkör (Dombóvár, Węgry), Nagymányoki Székely Kör Népdalkör (Nagymányok, Węgry), 
Jodełki (Żagań, Polska), Jutrzenka (Bolesławiec, Polska), Podgrodzianki (Raciborowice 
Górne, Polska), Dunawiec (Zbylutów, Polska), Watra – kapela (Brzeźnica, Polska) Echo 
Bukowiny (Lubań, Polska).

termin: 18-19 sierpnia (czwartek - piątek)

miejsce: Lubański Rynek

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

kontakt: 
Miejski Dom Kultury, tel.: 75 646 23 40 
e-mail: promocja@luban.pl,  
e-mail: sekretariat@kulturaluban.pl
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Gastro Miasto – smakuj Wrocław to cykliczny, letni, plenerowy festiwal kulinarny, podczas 
którego prezentuje się kilkadziesiąt restauracji, organizowane są pokazy i warsztaty 
kulinarne, koncerty i występy DJów.

Wiemy, że Wrocław można smakować nie tylko podniebieniem, ale też innymi zmysłami. 
Wiemy też, że każda potrawa najlepiej smakuje w miłym otoczeniu – w gronie rodziny, 
przyjaciół, czy znajomych, w klimatycznym miejscu, przy dźwiękach muzyki na żywo 
i przy dobrych trunkach. Chcemy zarażać naszą pasją i rozbudzić kulinarne smaki oraz 
wyobraźnię wrocławian, dlatego w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień organizujemy 
imprezę gastronomiczną, która wpisała się na stałe w kalendarze mieszkańców Wrocławia.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy, a z czasem także turyści, 
będą mogli smakować Wrocław na poziomie kulinarnym, kulturalnym, a także społecznym.

Naszym celem jest popularyzowanie wrocławskich restauracji i szefów kuchni, ciekawych 
miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako 
miejsca z ogromnym potencjałem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe 
wpisać się w kalendarz miejskich imprez (nie tylko gastronomicznych) i stworzyć stabilną, 
rozpoznawalną markę.

Gastro Miasto – smakuj Wrocław

termin: 19-21 sierpnia (piątek-niedziela)

miejsce: Browar Mieszczański (ul. Hubska 44)

organizator: Maciej Koła Consulting  
www.gastromiasto.pl

kontakt: e-mail: m.kola@gastromiasto.pl,  
tel.: 695 888 720
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Festiwal Ludowy w Małym Trójkącie

W sierpniu zapraszamy na spotkanie integracyjne zespołów folklorystycznych z rejonu 
Małego Trójkąta oraz warsztaty i prezentacje kulinarnej twórczości trójstyku. Festiwal Ludowy 
ma już swoją kilkunastoletnią tradycję. Tym razem program Polsko-Czesko-Niemieckiego 
festiwalu wzbogacony zostanie o prezentację i degustację potraw charakterystycznych 
dla tego regionu. Będzie bardzo smacznie!

termin: 20 sierpnia (sobota)

miejsce: Multifunkcjonalne Centrum Trójstyku 
(Bogatynia - Markocice)

organizator: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

kontakt: Adam Żebrowski, tel.: (75) 77 25 271,  
e-mail: adam.zebrowski@bogatynia.pl
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Od kilku lat w Gminie Żmigród odbywa się Ogórkorwanie u Państwa Sznajderów. Wydarzenie 
to co roku przyciąga gości z Dolnego Śląska, jak również z całej Polski. Organizatorzy imprezy 
dbają o to, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Każdy może zrywać ogórki, które za 
darmo może zabrać ze sobą do domu, a tam wykorzystać na wiele różnych sposobów: 
zakisić, zrobić sałatki, zupy, przeciery, musy, mizerie lub kosmetyczne maseczki. Dla każdego 
uczestnika przygotowane są również mapy Doliny Baryczy z atrakcjami turystycznymi 
do zwiedzania.

Jedną z głównych atrakcji jest lot ogórkowym samolotem. Podczas trwania wydarzenia 
odbywa się również jarmark regionalnych produktów, czyli możliwość zakupienia m.in. 
pysznych pierogów, ciast, napojów, jajek, świeżych warzyw i owoców wprost od lokalnych 
gospodarzy. Dla najmłodszych uczestników przygotowany jest słomiany plac zabaw, 
czyli tor przeszkód z beli i snopków słomy oraz kałuża w błocie, a tuż przy polu mieści się 
prawdziwe ogórkowe spa. Wystarczy tylko nałożyć plastry ogórków na powieki, położyć się 
wygodnie na dębowej polanie wyposażonej w leżaki oraz hamaki i w pełni się zrelaksować.

Na scenie odbywają się występny lokalnych zespołów oraz konkursy.

Zapraszamy na wielkie ogórkowe świętowanie! 

Ogórkowanie u Sznajderów

termin: 20 sierpnia (sobota), godz. 12:00 – 17:00

miejsce: Karnice gmina Żmigród

organizator: Przetwórnia warzyw Gospodarstwo Rolne 
Michał Sznajder

kontakt: 
www.sznajder.agro.pl,  
e-mail: biuro@sznajder.agro.pl  
tel.: 609 630 221



60         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Jarmark Tkaczy Śląskich  
w Chełmsku Śląskim

Jarmark Tkaczy Śląskich to jedno z wydarzeń najmocniej wpisanych w tradycję regionu 
Dolnego Śląska. Jak co roku, rynek w Chełmsku Śląskim zapełnia się rękodzielnikami, 
wystawcami czy promotorami produktu lokalnego, jakim jest len. Jednym 
z charakterystycznych punktów Jarmarku jest barwna parada Tkaczy Śląskich, która 
wyrusza spod Domów Dwunastu Apostołów i wędruje na rynek, by zainaugurować część 
artystyczną wydarzenia – występy lokalnych zespołów, grup muzycznych, widowisko 
historyczne. Duża część stoisk prezentuje lokalne wyroby gastronomiczne, tworzone 
przez grupy ludowe, Koła Gospodyń Wiejskich i inne podmioty. Zdecydowana większość 
serwowanych przysmaków jest przygotowywana według receptur, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie.

termin: 20-21 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Rynek w Chełmsku Śląskim

organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce

kontakt: e-mail: kultura.lubawka2018@gmail.com
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„Dzień Placka” w Henrykowie Lubańskim jest to ponadregionalna impreza mająca na celu 
kultywowanie dziedzictwa kulinarnego, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
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.

„Dzień Placka” w Henrykowie Lubańskim

termin: 21 sierpnia (niedziela)

miejsce: Plac rekreacyjny w Henrykowie Lubańskim

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

kontakt: Teresa Trefler, tel.: 510 754 675,  
e-mail: teresatrefler@o2.pl



62         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

Dożynki Gminne w Strzegomiu

Dożynki Gminne – wydarzenie z udziałem 23 Sołectw Gminy Strzegom. Uroczystości 
dożynkowe rozpoczynają się uroczystą Mszą Św. w Bazylice Mniejszej w Strzegomiu. Piękne, 
o wyszukanych konstrukcjach wieńce oraz chleby z oryginalnymi zdobieniami można 
już podziwiać podczas nabożeństwa. Na strzegomskim Rynku zespoły folklorystyczne 
prezentują ceremoniał żniwno – dożynkowy i zapraszają do wspólnej biesiady. Największym 
zainteresowaniem cieszą się stoiska Sołectw Gminy Strzegom. Pięknie ozdobione rękodziełem 
artystycznym „kuszą” zapachami i wyszukanymi potrawami, ciastami, nalewkami, sokami. 
Każda ze wsi ma swoją charakterystyczną potrawę, którą się szczyci i pieczołowicie chroni 
recepturę. W roku 2021 ze względu na pandemię większość potraw, ciast była pakowana 
w specjalnie wykonane pojemniki. Na każdym z nich była nazwa wsi oraz inne informacje 
o miejscowości. Była to zatem promocja nie tylko swoich produktów, ale też wsi i tym 
samym Miasta i Gminy Strzegom. 

termin: 21 sierpnia (niedziela)

miejsce: Rynek – Strzegom

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: 
Krzysztof Kalinowski, Dyrektor Strzegomskiego 
Centrum Kultury,  
ul. I. J. Paderewskiego 36, 58-150 Strzegom,  
tel.: 74/649 44 05, e-mail: sck@sck.strzegom.pl
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Święto Chleba i Piernika w Jaworze ma charakter wystawienniczy i rzemieślniczy. Integruje 
międzynarodowe środowisko branżowe, tworzy i buduje pozytywne relacje pomiędzy 
producentami i konsumentami, ukazuje nowoczesne rozwiązania technologiczne 
w dziedzinie piekarstwa i cukiernictwa. Wreszcie, promuje wiodące na polskim rynku 
firmy związane z branżą piekarską i cukierniczą.

W tych sierpniowych dniach Rynek miejski zamienia się w Polską Stolicę Chleba, która 
zrzesza najlepszych polskich piekarzy i cukierników. Stają oni w szranki w konkursach na 
„Rzeźbę Piekarską”, „Piekarza i Cukiernika Roku” oraz turniej na najdłuższy piernik, który 
w roku 2019 osiągnął prawie 60 metrów. Na stoiskach prezentują się wspaniałe bochny, 
wypiekane według starych, zapomnianych często receptur, bochny na prawdziwym 
zakwasie, chleby o wyjątkowym smaku i składzie (z dynią, sezamem czy śliwką). Animacje 
piekarnicze, prowadzone przez mistrzów, pozwalają z bliska przyjrzeć się najwyższym 
umiejętnościom piekarzy i metodom ich pracy. 

Zakosztujesz tu też żywności ekologicznej i nieskażonych cywilizacją produktów, o których na 
co dzień możemy tylko pomarzyć, wspaniałych miodów, serów, nalewek i ziół. Zaprzyjaźnieni 
z miastem rękodzielnicy i rzemieślnicy prezentują swoje piękne wyroby, takie jak naczynia 
lepione z gliny, donice oraz rzeźby. Zewsząd zaś dochodzi muzyka, od folkloru, przez 
country, przez pop i rock, a to tylko przedsmak tego, co gwarantuje Święto Chleba i Piernika.

Święto Chleba i Piernika w Jaworze

termin: 26 -28 sierpnia (piątek – niedziela)

miejsce: Jawor - Rynek

organizator: Gmina Jawor, www.jawor.pl/category/ship/

kontakt: 
Leszek Światkowski, Naczelnik Wydziału 
Promocji i Współpracy Zagranicznej 
w Jaworze, tel.: 605 058 103,  
e-mail: promocja@jawor.pl
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Targi Zdrowej Żywności „Zdrowie ma Smak” 
i Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego

Koniec sierpnia w Świdnicy tradycyjnie upływa pod znakiem zdrowej, ekologicznej 
żywności z regionalnych upraw i od lokalnych producentów, dla których najważniejsza 
jest tradycja, smak i naturalne składniki. Dwudniowa impreza, odbywająca się zawsze na 
zabytkowej świdnickiej starówce, to miejsce, gdzie swoje wyroby przygotowują rodzinne 
gospodarstwa rolne. Znajdą Państwo tutaj bogaty wybór miodów, wędlin, kiszonek, 
ryb, przypraw, serów, soków, olejów, win, pieczywa, owoców, warzyw i przetworów. 
Wszystkie produkty w najwyższym gatunku, których nie znajdziecie na półkach sklepowych 
popularnych dyskontów. 

Imprezie towarzyszą występy artystyczne oraz koncerty lokalnych zespołów muzycznych. 
Nowością targów od 2016 jest Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego. Świdnica jest 
miastem o bogatych tradycjach piwowarskich. To właśnie ten trunek był w średniowieczu 
największym towarem eksportowym, dzięki któremu miasto prosperowało jako jeden 
z najważniejszych ośrodków kupieckich regionu. 

Nic zatem dziwnego, że to właśnie do Świdnicy co roku zjeżdżają najbardziej uznani 
piwowarzy i producenci piwa kraftowego w Polsce. Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślniczego 
to idealna okazja nie tylko do degustacji, ale także wymiany doświadczeń i podpatrzenia 
procesu warzenia piwa w praktyce, dzięki licznym prelekcjom i pokazom. 

termin: 26-28 sierpnia (piątek – niedziela)

miejsce: Świdnica - Rynek

organizator: 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy,  
www.powiat.swidnica.pl, 
www.facebook.com/zdrowie.ma.smak; Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-
Jaworskie” www.ks-j.pl, tel.: 790 338 855 

kontakt: 
Anna Borowska,  
e-mail: a.borowska@powiat.swidnica.pl, 
tel.: 691 473 303, (74) 85 00 467
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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 Markiewicz. 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, koncerty zespołów, 
warsztaty, gry i zabawy dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. W 2021r. w Siedlimowicach 
już po raz 5 odbył się Festiwal Mąki. 

Festiwal Mąki w Siedlimowicach

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Zabytkowy Młyn w Siedlimowicach

organizator: 
Gmina Żarów, Gminne Centrum Kultury i Sportu 
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl)

kontakt: 

tel.: (74) 85 80 753, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl  
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młyna 
Siedlimowice, prezes: Iwona Markiewicz,  
e-mail: mlynsiedlimowice@wp.pl,  
tel.: (74) 85 04 812
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Święto Mleka i Przedsiębiorczości

Lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, zdrowe i smaczne produkty, 
sudecka wieś wczoraj i dziś, a przede wszystkim doskonała zabawa dla wszystkich pokoleń 
to tylko niektóre z atrakcji, które w ostatnią sobotę sierpnia zaoferuje kamiennogórskie 
Święto Mleka i Przedsiębiorczości. To dzień świetnej zabawy, wypełniony smakiem 
i aromatem regionalnych produktów, liczne degustacje, pokazy kulinarne i serowarskie, 
smażenie jajecznicy z 4000 jaj, stoiska z rękodziełem i produktami ekologicznymi oraz 
liczne konkursy za nagrodami.

Na scenie pojawią się zespoły ludowe i młodzieżowe, nie zabraknie też gwiazdy wieczoru.

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Ośrodek Wypoczynku Świątecznego (Zalew) 
w Kamiennej Górze

organizator: 
Powiat Kamiennogórski (www.kamienna-gora.pl)  
oraz Spółdzielnia Mleczarska Kamos 
(www.kamos.pl)

kontakt: 

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze,  
ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra,  
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Edyta Drzewiecka 
e-mail: edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl,  
Justyna Kędzierska  
e-mail: justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl,  
tel.: 75 645 01 26
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Rozgrywki w palanta przedstawiają Panie z KGW powiatu lwóweckiego nie tylko jako 
znakomite gospodynie, lecz również jako osoby, które prowadzą aktywny i zdrowy 
tryb życia. Gra w palanta, niegdyś bardzo popularna gra zespołowa, obecnie odchodzi 
w zapomnienie. W ten sposób chcemy naszym najmłodszym mieszkańcom okazać 
uroki tej wspaniałej dyscypliny sportowej oraz uratować ją od całkowitego zapomnienia. 
W rozgrywkach każde Koło wystawia swoją dziesięcioosobową drużynę tj. członków 
danego Koła. Uczestnicy otrzymują puchary oraz dyplomy. Oczywiście są również nagrody 
za uczestnictwo. Następnie jest wspólna biesiada przy słowiańskiej muzyce, gdzie można 
skosztować pieczonego prosiaka oraz tradycyjnych dań słowiańskich. Impreza cieszy się 
ogromną popularnością zarówno wśród Kół jak i mieszkańców, którzy dzielnie im kibicują. 
Wspólna zabawa, integracja i miło spędzony czas na świeżym powietrzu pozostaje na 
długo w wspomnieniach.

Powiatowe Zawody  
Kół Gospodyń Wiejskich w Palanta

termin: 27 sierpnia (sobota)

miejsce: Boisko przy świetlicy wiejskiej w Kotliskach, 
59-600 Lwówek Śląski

organizator: 
Stowarzyszenie Białogórzanie wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Kotlisk  
i Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Ekosłowianki” 
z Rakowic Wielkich.

kontakt: Stefania Wróblewska tel.: 513 442 843  
e-mail: bialogorzanie2020@wp.pl



68         Kalendarz Imprez kulinarnych Dolnego Śląska

XV Biesiada Ziemniaczana  
pod Mniszkiem

Biesiada Ziemniaczana pod Mniszkiem to impreza plenerowa o charakterze festynu 
rodzinnego, w której głównym punktem jest otwarty konkurs na najlepszą potrawę 
ziemniaczaną. Impreza będzie miała zasięg powiatowy. W konkursie przyznawane będą 
nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna to Statuetka Mistrza Potrawy Ziemniaczanej. 
Wykonane w konkursie potrawy degustowane będą przez uczestników imprezy. Imprezie 
towarzyszyć będą występy estradowe, w tym: biesiada z piosenką, blok artystyczny dla 
dzieci oraz wiele innych atrakcji.

termin: 27-28 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Filia nr 4 „Witold”,  
ul. Traugutta 12g, Boguszów-Gorce

organizator: 
Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury 
w Boguszowie-Gorcach, www.mbp-ck.pl, 
profil Facebook: Miejska Biblioteka Publiczna - 
Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach

kontakt: e-mail: m.danczak@mbp-ck.pl, tel.: 691 386 049, 
dyrektor MBP-CK Marek Dańczak
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W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do Dzierżoniowa na Jarmark Pszczelarski Polsko-
Czeskie Miodobranie. W centrum miasta można będzie znaleźć wiele rodzajów i odmian 
złotego pszczelego wyrobu, sprzęt pszczelarski, kosmetyki na bazie miodu, świece i wyroby 
rzemiosła artystycznego. Na rynku staną kramy z wikliną, biżuterią, ceramiką, ozdobami 
szklanymi i innymi wyrobami ludzkich rąk i talentu. Będzie to również znakomita okazja 
do poznania ludowej kultury Polski i innych krajów. Na Miodobraniu występują bowiem 
ludowe zespoły z różnych stron świata. Przyjdź, popatrz, posłuchaj, skosztuj miodu... 
Leżący u stóp Gór Sowich Dzierżoniów przywita cię nie tylko wspaniałymi widokami 
gór na horyzoncie, ale także stylowymi restauracjami, gościnnymi hotelami i ciekawymi 
zabytkami. Miasto posiada bowiem bogatą historię, a pamiątki z przeszłości znajdujące 
się na jego terenie sięgają czasów Piastów i Habsburgów.

Jarmark Pszczelarski  
Polsko-Czeskie Miodobranie

termin: 27-28 sierpnia (sobota – niedziela)

miejsce: Dzierżoniów, Rynek i ulice przyległe

organizator: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, www.dok.pl 
i miasto Dzierżoniów www.dzierzoniow.pl

kontakt: 
dyrektor DOK-u Krzysztof Tokarski 
Biuro Promocji, tel. (74) 645 04 01,  
e-mail: promocja@um.dzierzoniow.pl
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Festiwal Produktu Lokalnego i Rzemiosła 
Dawnego w gminie Kłodzko

Podczas Festiwal Produktu Lokalnego i Rzemiosła Dawnego odbędzie się realizacja 
warsztatów artystycznych i rzemieślniczych. Podczas imprezy zostanie utworzona wioska 
ginących zawodów oraz stoiska produktów lokalnych z pogranicza polsko-czeskiego. 
Odbędą się pokazy rzemieślnicze, ginących zawodów. Będzie można skosztować i zakupić 
produkty lokalne zarówno z Polski jak i z Czech.

termin: 28 sierpnia (niedziela)

miejsce: informacja u organizatora

organizator: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Gminy 
Kłodzko www.kultura.gmina.klodzko.pl

kontakt: 
Ewelina Ptak, tel.: 885 364 493,  
Ewelina Kudła, tel.: (74) 868 91 42,  
e-mail: oksirgk@wp.pl
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Działoszyn w sierpniu zmienia się w średniowieczną osadę, a jej mieszkańcy przywdziewają 
własnoręcznie stworzone stroje, zachęcając do wspólnego biesiadowania. Cykliczny festyn 
kulturalno – rekreacyjny organizowany jest w dzień święta patrona parafii. Impreza każdego 
roku gromadzi coraz więcej przyjezdnych oraz wystawców rękodzieła.

Podczas jarmarku odbywają się warsztaty: tkackie, lepienia z gliny, młynopiekarskie, 
wikliniarskie. Jedną z oczekiwanych atrakcji są konkursy na najlepsze ciasto z owocami 
i najciekawszy smak domowej nalewki. Dla najmłodszych organizatorzy zapewniają 
historyczny plac zabaw oraz gry zręcznościowe. Czas umilają występy młodych talentów 
oraz wokalnych zespołów ludowych. Na głodnych czekają kramy ze swojskim, regionalnym 
jadłem oraz najlepsza golonka z Działoszyna. Serdecznie zapraszamy!

Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie

termin: 28 sierpnia (niedziela)

miejsce: centrum Działoszyna

organizator: 
Stowarzyszenie Królewska Dolina – 
Górnołużycki Działoszyn,  
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni

kontakt: Barbara Hytra tel.: 512 286 688,  
e-mail: basia232@o2.pl
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„Polsko-Czeski festiwal  
smaków pogranicza”

Zapraszamy wszystkich, którzy cenią oryginalność, zdrowie i tradycję.

Oprócz unoszących się nad Kotliną Jeleniogórską zapachów z pogranicza polsko-czeskiego 
będzie można degustować powstałe dania podczas pokazów kulinarnych kuchni polskiej 
i czeskiej oraz wziąć udział w polsko-czeskich warsztatach piwowarskich. Odbędą się quizy 
kulinarne oraz konkursy. 

Zapraszamy odwiedzających do obejrzenia pokazów gastronomicznych, degustacji potraw 
i ich zakupu oraz do dobrej zabawy. Producentów z Polski i Republiki Czeskiej produkujących 
regionalne produkty spożywcze do prezentacji swoich wyrobów. Od miodów, serów, 
wędlin, przetworów z dzikich roślin, nalewek ziołowych. Wystawie będą towarzyszyć 
również pokazy kulinarne, warsztaty piwowarskie, konkursy, warsztaty i animacje dla dzieci.

termin: sierpień (informacja u organizatora)

miejsce: Jelenia Góra/ Powiat Karkonoski

organizator: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra,  
www.karr.pl

kontakt: tel.: (75) 752 75 00, fax: (75) 752 27 94,  
e-mail: biuro@karr.pl
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Pokaz mody średniowiecznej, tańce dworskie, walki wojów i rycerzy, słowiańska kuchnia, 
gry i zabawy historyczne. Na wszystkich miłośników historii mnóstwo atrakcji czeka na 
Jarmarku „Spotkanie ze średniowieczem, czyli powrót do przeszłości”, który odbywa się 
każdego roku w Wierzbnej. Organizatorami „Spotkania ze średniowieczem” są Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego 
oraz DUX i Przyjaciele.

Jarmark Średniowieczny w Wierzbnej

termin: sierpień (informacja u organizatora)

miejsce: Gmina Żarów, Wierzbna  
– teren pałacu pocysterskiego

organizator: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
ul. Piastowska 10A w Żarowie  
(www.centrum.zarow.pl),

kontakt: 
tel.: (74) 858 07 53, dyrektor Tomasz Pietrzyk, 
e-mail: t.pietrzyk@centrum.zarow.pl  
oraz Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa 
Tradycyjnego oraz DUX i Przyjaciele


