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Szanowni Państwo!

Mam niezwykłą przyjemność przedstawić Państwu ósmą 
edycję Kalendarza imprez kulinarnych zaplanowanych  
na rok 2019. 

W różnych zakątkach Dolnego Śląska odbędą się takie 
wydarzenia jak jarmarki, targi czy festiwale a także konkursy, 
na których prezentowane zostaną lokalne potrawy przygotowane z wyjątkowych 
produktów wytworzonych według unikalnej regionalnej receptury.

Kalendarz ten, to wspaniała podróż po różnorodności kulinarnej Dolnego Śląska, 
oraz okazja do zagłębienia się w tradycję regionu. 

Przedstawione wydarzenia stworzą również możliwość poznania walorów turystycz-
nych naszego województwa, zarówno tych historycznych, jak i przyrodniczych. 
Sprzyjać temu będzie fakt, iż spora liczba imprez kulinarnych odbędzie się w pobliżu 
wielu atrakcji krajoznawczych. 

W tym wypadku, na główną uwagę zasługuje bogactwo kulinarne Dolnego Śląska, 
o czym świadczy stale rosnąca liczba odwiedzających i turystów biorących udział 
w wydarzeniach wymienionych w Kalendarzu. 

Imprezy te stanowią doskonałe źródło wiedzy na temat naturalnych produktów 
szeroko cenionych w dobie wysoko przetworzonej żywności, a smakowite potrawy 
przyrządzone według tradycyjnych receptur zadowolą podniebienie zwolenników 
dobrych smaków. 

Serdecznie Państwa zapraszam do zagłębienia się w lekturze, jaką jest Kalendarz 
w Państwa rękach. Żywię nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie odpowiednio 
ciekawe wydarzenie, a udział wzbogaci Państwa o nowe i satysfakcjonujące doznania 
kulinarne oraz zaprezentuje bogactwo i oryginalność kulinarną Dolnego Śląska.

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Łączę wyrazy szacunku,

Marcin Gwóźdź
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Targ Ziemi 124 w Marcinowicach
Górskie smaki w Siedlęcinie
Wielkanocny jarmark myśliwski i produktów lokalnych
Prusicki zlot foodtrucków
Jarmark Wielkanocny w Świeradowie Zdroju
Mistrz jaja – Wielkanocne tradycje kulinarne w Górach Sowich
Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych
Jarmark Wielkanocny w Ścinawce Średniej 
Jarmark Wielkanocny w Ząbkowicach Śląskich
Gminny Przegląd Wielkanocny w Rosochatej
Gminny konkurs palm wielkanocnych i prezentacja potraw
Jarmark Wielkanocny w Pieszycach
Jarmark Wielkanocny w Strzegomiu
XV Tradycje Stołu Wielkanocnego
Pokaz Stołów Wielkanocnych i Kiermasz Świąteczny w Domaniowie
Jarmark Wielkanocny w Lubaniu
Chleb, śledź i grosz w Legnicy
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Festyn Pierogowy w Dąbrowie Bolesławieckiej
Majówka w Folwarku
Święto Niezapominajki w Ziębicach
Jarmark Produktów Lokalnych podczas XIII Dni Obornik Śląskich
Dzień Otwarty Młyna Skokowa
XXXIX Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
XX konkurs kulinarny na najlepszą potrawę regionalną i wypieki ciast 
Święto Miasta Bystrzyca Kłodzka
Światowy Dzień Pszczoły w Oławie
Dzień sąsiada w Bagieńcu
Festiwal Europa na Widelcu 2019
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Dni Prusic na Stadionie Orła
„Święto bociana” w Kosiskach
Jarmark Bierutowski
Dworzyskowy konkurs kuchni myśliwskiej
XIX Kwisonalia w Gryfowie Śląskim
Bałkańska Festa w Bolesławicach
Dni Międzylesia – Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem
Festyn Naleśnikowy w Kraśniku Dolnym
Biskupicki Złoty Kłos 2019 w Biskupicach Oławskich
Święto miodu i produktu regionalnego w Bolkowie
Funny Food w Legnicy
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Konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”
Festiwal słodkości w Wambierzycach
Święto makaronu w Przybyłowicach
Piknik Miodowo-Truskawkowy
Czerwcówka w Folwarku
Dni Goethego oraz Jarmark Natury w Bagieńcu
GRILL & GULASZ rodzinne piknikowanie
XVII Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie-Zdrój
VII Festiwal Smaków Liczyrzepy i IV Jarmark Ducha Gór
VIII Historyczny Jarmark Parafialny w Głębowicach

Prusickie gminne piknikowanie
Festiwal piwa i sera w Srebrnej Górze
Miodowe Lato Kłodzka
Lipcowa Wegetariada w Jaworze
Święto Pečenicy w Gościszowie
Festiwal kuchni polowych w gminie Walim
VII Gaworzycki Jarmark Kupiecki produktów tradycyjnych i regionalnych
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Greckiej
Pejzaże Kulinarne Polanicy
W lawendowym raju
Piknik nad Kwisą pt. „Izerski Płomień”
Pierogove Love w Jugowie
Święto pieroga w Białawach
Święto Jemioły i Pieroga w Jemielnie

VII Forum Tradycji w Kłodzku
Festyn pszczelarski w Godzięcinie
Śpiewające Wsie w Malinie
VII Festiwalu Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej
„Festiwal Ciasta i Kawy” w Jedlinie-Zdrój
Izerski Jarmark Ekologiczny w Świeradowie Zdroju
XXIV Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce
Noworudzkie zabawy z kawą
Festiwal Lata w Miękini
Święto wrzosu w Borówkach
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu
XII Festiwal sera w Dziećmorowicach
Sierpniówka w Folwarku
Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu Pierogów
Święto Pszczoły w Białym Kościele
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Święto Pstrąga w Bolkowicach
VII Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu
Festiwal twarogu w Międzyborzu
Ogórkowanie w gminie Żmigród
Dzień Placka w Henrykowie Lubańskim
Targi Zdrowej Żywności - Zdrowie ma smak
Jakuby Święto Starego Miasta
Święto Chleba i Piernika w Jaworze
Zioła, miody i inne w Bagieńcu
Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt”
Miodobranie w Dzierżoniowie
Jarmark św. Bartłomieja w Działoszynie
Festiwal Kapusty w Bierkowicach
IX Święto Mleka w Kamiennej Górze
Jarmark nad Świdną – poznajemy nasze wyroby lokalne

V Piknik Ziemniaczany w Nowym Dworze
Dzień Ziemniaka w Miłoszycach
Jarmark Produktu Lokalnego w Strzelinie
Święto pieczonego ziemniaka w Dobroszycach
Festiwal Pasternaka w Stoszowicach
Dynie, cukinie i inne w Bagieńcu
Bałkańskie Święto Pity w Lipianach
VIII Dolnośląski Dzień Pszczelarza
Święto Pierogów w Paszowicach
“Wyprodukowano pod Śnieżką” w Jeleniej Górze
Kiermasz „Górskie Smaki u Księcia Pana”
Święto Ziemniaka w Piszkowicach
Festiwal Mąki w Siedlimowicach
Festiwal Kapusty i Pieroga w Księginicach
Dolnośląskie Święto Pieroga w Czarnym Borze
XX Międzynarodowe warsztaty pszczelarskie – Bartnictwo 
w Sudetach Zachodnich
Gala Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich
Festiwal Karpia Milickiego
Dolnośląskie Targi Produktu Lokalnego w Świdnicy
X Jarmark Regionalny i 27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa
Święto Chleba w Milikowie
Święto Prawdziwka i Śliwki Węgierki w Paszowicach
Gminne pyrkowanie w Bukowinie Sycowskiej
Święto pieczonego ziemniaka w Piotrowicach
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“Smaki rybne” w Łagowie
Winobranie w Bagieńcu
Oktober Festung w Kłodzku
Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego
Żmigrodzki festiwal karpia i lasu „Karp w lesie”
Święto Dyni im. Mikołaja Nowosada w Wierzbnej
Festiwal Pierogów w Międzylesiu
Festiwal Potraw w Biedrzychowicach

Święto Niepodległości i VIII Bieg Gęsi
„Niepodległość uczcić ze smakiem Jedliny”

13. Zlot Mikołajów w Sycowie
Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Gminy Strzegom
Bożonarodzeniowy Izerski Jarmark Rękodzieła i Sztuk Wszelakich
Jarmark Bożonarodzeniowy w Dobroszycach
IV Jarmark Adwentowy w Jelczu-Laskowicach
Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze
V Wińszczańskie Targi Bożonarodzeniowe
Tradycje Bożonarodzeniowe w Osieku
„Ale Pasztet!” w Zamku Kliczków
Międzyleska Choinka na Święta
Miękiński Kiermasz Bożonarodzeniowy
Jarmark Bożonarodzeniowy w Ścinawce Średniej
Pokaz Stołów Bożonarodzeniowych i Kiermasz Świąteczny w Domaniowie
Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wigilijnych
Jarmark Bożonarodzeniowy w Ząbkowicach Śląskich
Konkurs Potraw Bożonarodzeniowych w Spalonej
Spotkanie przy Wigilijnym Stole
III Kunicki Jarmark Bożonarodzeniowy
Jarmark Bożonarodzeniowy w Pieszycach
Jarmark Bożonarodzeniowy w Lubaniu

Święto Miodu i Wina w Oleśnicy
Święto wina w Środzie Śląskiej
Festiwal Słoików w gminie Dzierżoniów
Święto Ziemniaka w Ząbkowicach Śląskich
Co dwie głowy to nie jedna –boguszowskie święto jesiennych plonów 
„Dary Lasu” w Lwówku Śląskim
XX Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie
Święto grzyba leśnego w Niwkach Książęcych
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Targ Ziemi 124 
w Marcinowicach

termin: Pierwsza niedziela miesiąca od kwietnia do grudnia 2019 r.

miejsce: Gospodarstwo Przypałacowe „Bzowa Ostoja”,
Krasków, 58-124 Marcinowice

Ta inicjatywa z całą pewnością skradnie serca wszystkich spragnionych nieprze-
tworzonego i wykonanego z pasją jedzenia. To również okazja do poznania lokal-
nych twórców i artystów. Targ Ziemi 124 to inicjatywa oddolna, niezależna i nieko-
mercyjna. Organizatorzy szukają pasjonatów, osób bezkompromisowo podcho-
dzących do swojego produktu lub dzieła, nie korzystających z półproduktów.  
Za każdym wytworem, czy miejscem stoi wizja. Z takiego klucza dobierani są wystawcy.  
Od kwietnia do grudnia 2019 roku odbędzie się dziewięć edycji Targu Ziemi 124 – 
każda w pierwszą niedzielę miesiąca. Miłośników najlepszych jakościowo produk-
tów zapraszamy do Bzowej Ostoi w Kraskowie w gminie Marcinowice. 

organizator: Kooperatywa 124, Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach, 
www.facebook.com/targziemi124

kontakt: Joanna Maślukiewicz, tel. 504 593 556, 
Izabela Gamperl, tel. 530 991 353, e-mail: targziemi124@gmail.com 

kw
iecień
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Górskie smaki 
w Siedlęcinie

termin: W każdą sobotę miesiąca od kwietnia do grudnia 2019 r., 
w godz. 10.00-13.00

miejsce: Wieża Książęca,
Siedlęcin, ul. Długa 21, 58-508 Jelenia Góra,

Jesteśmy grupą rolników i wytwórców żywności, których łączy pasja do ekologii 
i lokalności. Produkujemy żywność, która pochodzi głównie z naszych pól i jest 
wytwarzana naszymi rękoma. Nie chcemy zatruwać naszych klientów agroche-
mią ani chemicznymi dodatkami do żywności. W związku z tym, konsekwentnie 
dążymy do tego, aby nasze plony oraz żywność przez nas produkowana były całko-
wicie wolne od zbędnych, często szkodliwych dodatków. To jest naszym celem 
oraz misją. Uważamy, że skrócenie drogi, jaką pokonuje żywność od producenta  
do konsumenta jest sytuacją bardzo korzystną dla obydwu stron. Dlatego stworzy-
liśmy Targ Rolny „Górskie Smaki” w Siedlęcinie. 

organizator: Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”
www.wiezasiedlecin.pl

kontakt: Ludmiła Gajda, tel. 882 964 805

kw
iecień
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Wielkanocny jarmark myśliwski 
i produktów lokalnych

termin: Kwiecień 2019 r.

miejsce: Rynek w Prusicach

Wydarzenie kulinarno-turystyczne rozpoczynające świąteczny sezon w Gminie 
Prusice. Na Prusickim Rynku przygotowany zostaje szereg atrakcji m.in. prezen-
tacje i pokazy tematyczne, ciekawe występy, koncerty m.in. lokalnych zespołów 
ludowych. Na licznych stoiskach można zaopatrzyć się m.in. w: wyroby wędli-
niarskie z dziczyzny, mięso z dzika, jelenie, sarny, naturalne pieczywo i wypieki,  
naturalne sery z mleka koziego, miody, akcesoria myśliwskie, produkty z ekologicz-
nych gospodarstw, ozdoby świąteczne, ceramika, alkohole i browar rzemieślniczy. 
Każdego zachęcamy do udziału w degustacji m.in. bigosu myśliwskiego oraz żurku 
z białej kiełbasy. 

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach, www.prusice.pl, www.facebook.com/gminaprusice

kontakt: Joanna Sroga, tel. 71 312 62 24, wew. 38, e-mail: j.sroga@prusice.pl, 
Paweł Grzeb, tel. 71-312-63-10, e-mail: p.grzyb@prusice.pl, 
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Prusicki zlot 
foodtrucków

termin: Kwiecień 2019 r.

miejsce: Rynek w Prusicach

Podczas zlotu pojawiają się foodtrucki z kuchnią meksykańską, litewską czy dobrze 
znane punkty z burgerami, frytkami i zapiekankami jak również smakołykami na 
słodko, np. z goframi, czy pączkami z nutellą. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
poznać nowe smaki i spędzić czas w wyjątkowej atmosferze! 

organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach, www.prusice.pl, www.facebook.com/gminaprusice

kontakt: Joanna Sroga, tel. 71 312 62 24, wew. 38, e-mail: j.sroga@prusice.pl 
Paweł Grzeb, tel. 71-312-63-10, e-mail: p.grzyb@prusice.pl
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Jarmark Wielkanocny 
w Świeradowie Zdroju

termin: Kwiecień 2019 r.

miejsce: Hala Spacerowa Domu Zdrojowego,
ul. Konstytucji 3 Maja, Świeradów-Zdrój

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi 
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście 
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie 
opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpo-
średniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można 
dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają 
certyfikowane gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać 
przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodar-
stwa produkujące żywność ekologiczną oraz lokalni producenci. 

organizator: MCKAPG Stacja Kultury, Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

kontakt: Diana Słupska, tel. 75 71 36 482
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Mistrz jaja – Wielkanocne 
tradycje kulinarne 
w Górach Sowich

termin: 4 kwietnia 2019 r. (czwartek)

miejsce: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Celem imprezy jest kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, zaprezentowa-
nie młodemu pokoleniu tradycji stołu polskiego, przekazanie dziedzictwa kulinar-
nego, a także wzajemne przekazywanie sobie tradycyjnych przepisów. Wydarzenie 
ma formę konkursu kulinarnego. Całość oprawiona jest w występy artystyczne, 
ludowe. Wszyscy przybyli mają okazję zakupić także wspaniałe rękodzieło. 

organizator: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

kontakt: Wioletta Sowa, tel. 723 970 611

kw
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Prezentacja Tradycyjnych 
Stołów Wielkanocnych

termin: 6 kwietnia 2019 r. (sobota)

miejsce: Pasaż Grunwaldzki, piętro: 0

Tradycyjne przysmaki wielkanocne, ręcznie malowane pisanki i starannie przygoto-
wane palmy to wszystko prezentuje 26 Kół Gospodyń Wiejskich z Dolnego Śląska. 
Stoły pełne wielkanocnych przysmaków m. in. paschy, babek, serników, mazur-
ków, wędzonek, faszerowanych jajek, żurku, pasztetów, swojskiej kiełbasy, szynki 
i wiele innych potraw, które są częścią tradycji Święta Wielkiej Nocy. Serdecznie 
Zapraszamy!

organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz  
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu

współorganizator: Pasaż Grunwaldzki oraz Wojewódzkie Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych

kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, tel. 71 776 93 50

kw
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Jarmark Wielkanocny 
w Ścinawce Średniej

termin: 7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

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

Jarmark Wielkanocny w Ścinawce Średniej stanowi swego rodzaju tygiel tradycji  
i zwyczajów związanych z wiosennymi świętami, które na ziemi radkowskiej zaszcze-
pili jej nowi mieszkańcy, którzy przybyli tu z różnych stron kraju: Sądecczyzny, 
Kresów, centralnej Polski i innych regionów, a które kultywują ich dzieci i wnuko-
wie. To prezentacja stołów wielkanocnych i konkretnych potraw – każdego roku 
jedna z nich stanowi motyw przewodni. Na ów Jarmark składa się również scena 
artystyczna, którą programem wypełniają zarówno dzieci, jak i dorośli oraz typowy 
kiermasz produktów nie tylko świątecznych, skupiający: rękodzielników, twórców 
ludowych i wytwórców produktów lokalnych. Są degustacje, konkursy, prezenta-
cje wydawnictw okolicznościowych i in. W imprezę mocno zaangażowane są koła 
gospodyń wiejskich, placówki oświatowe z radami rodziców, dzięki czemu za każ-
dym razem cechuje ją ogromna różnorodność smaków i zapachów. 

organizator: Gmina Radków

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

termin: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)

miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Inicjatorzy spotkań w Siedlęcinie chcą pokazać, że żywność ekologiczna nie musi 
być droga, nie ważne są kolorowe opakowania, a jedynie ich zawartość. Oczywiście 
wszelkie towary, proponowane klientom w ramach kiermaszu, są estetycznie 
opakowane, ale nie to jest najważniejsze. Nie bez znaczenia jest możliwość bezpo-
średniego kontaktu konsumenta z producentem. W trakcie spotkania można 
dowiedzieć się o ekologicznych metodach upraw, jakim wymaganiom podlegają 
certyfikowane gospodarstwa produkujące żywność ekologiczną, a także poznać 
przepisy na niekonwencjonalne potrawy. Na kiermaszu wystawiają się gospodar-
stwa produkujące żywność ekologiczną oraz lokalni producenci. 

organizator: Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich; 
www.zabkowiceslaskie.pl; www.e-zok.pl 

kontakt: Zbigniew Kukiełka, Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji, 
tel. 74 8-165-322, e-mail: zbigniew.kukielka@zabkowiceslaskie.pl

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska
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Gminny Przegląd Wielkanocny 
w Rosochatej

termin: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)

miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Rosochatej

Przegląd Wielkanocny jest tradycją w gminie Kunice. Każdego roku sala Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Rosochatej wypełnia się barwnymi pisankami, smacznie pach-
nącymi wypiekami których wszyscy mogą spróbować oraz pięknymi, ogromnymi 
palami. Zdecydowanie najpyszniejszym punktem konkursu są wypieki wielka-
nocne, stoły wręcz uginają się pod świątecznymi mazurkami, babkami, sernikami 
i wieloma innymi słodkościami których nie sposób wymienić. Uczestnicy imprezy 
mają możliwość w jednym miejscu spróbować tradycyjnych potraw znajdujących 
się na stołach wielkanocnych w różnych zakątkach naszego kraju. Celem konkursu 
jest kultywowanie tradycji Świąt Wielkiej Nocy. 

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

kontakt: Jacek Stacewicz, tel. (076) 8575-477, e-mail: kunice.gokis@gmail.com

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska
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Gminny konkurs 
palm wielkanocnych 
i prezentacja potraw

termin: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)

miejsce: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie,
ul. Kalwaria 1, Krzeszów

Konkurs ma na celu kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkiej 
Nocy, w szczególności kulinarnych aspektów tych świąt (potraw, zdobienia stołów 
i święconki). Uczestnikami konkursu są mieszkańcy gminy wiejskiej Kamienna 
Góra, w szczególności lokalne Koła Gospodyń, Stowarzyszenia, Sołectwa, które 
prezentują potrawy wielkanocne. Jednym z elementów w tracie trwania imprezy 
jest Konkurs Palm Wielkanocnych, organizowany w Domu Kultury od około 20 
lat i przez ten czas przybierał różne formy. Początkowo palmy wykonywała szkoła 
w Krzeszowie, teraz do konkursu przystępują szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, 
świetlice środowiskowe, sołectwa a także osoby prywatne z całego terenu gminy. 
Najwyższą palmę (ok. 18 metrów wysokości) wykonywało w ostatnich latach 
sołectwo Olszyny. 

organizator: Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra, 
www.cbkkrzeszow.pl

kontakt: Aldona Słupska-Czerniak, tel. 75 610 60 62, e-mail: asc.kam@op.pl
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Jarmark Wielkanocny 
w Pieszycach

termin: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)

miejsce: MBP-CK w Pieszycach,
ul. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce

Podczas Jarmarku Wielkanocnego wystawcy mają możliwość wystawienia na sprze-
daż wyrobów domowej produkcji jakimi są artykuły spożywcze oraz rękodzieło  
z motywami Wielkanocnymi. Odwiedzający mają okazje kupić potrawy regionalne 
najczęściej przygotowywane przez gospodynie, sołectwa, szkoły, przedszkola itp. 
Jarmarkowi towarzyszą różnorodne atrakcje, koncerty, recitale i prezentacje oraz 
wystawy artystyczne wykonawców z Polski i Czech. 

organizator: Gmina Pieszyce

współorganizator: Gmina Bohuslavice i Gmina Nova Paka

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska
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Jarmark Wielkanocny 
w Strzegomiu

termin: 14 kwietnia 2019 r. (niedziela)

miejsce: Hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Cykliczna impreza kulturalna odbywająca się w Niedzielę Palmową. Do udziału  
w wydarzeniu zapraszani są rękodzielnicy ludowi, koła gospodyń wiejskich, świetlice 
wiejskie, przedstawiciele wsi Gminy Strzegom, zespoły folklorystyczne, placówki 
oświatowe, organizacje i stowarzyszenia senioralne. W programie Jarmarku jest 
udział we Mszy Świętej, prezentacje artystyczne, pokaz rękodzieła ludowego oraz 
prezentacja i degustacja potraw wielkanocnych, nalewek i ciast. 

organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

kontakt: Elżbieta Pienio, tel. 74/649 44 05, e-mail: e.pienio@sck.strzegom.pl
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XV Tradycje 
Stołu Wielkanocnego

termin: 14 kwietnia 2019 r. (niedziela)

miejsce: Szkoła Podstawowa,
ul. Kolejowa 18, 58-124 Marcinowice

Tradycje Stołu Wielkanocnego to impreza, która z roku na rok cieszy się większym 
zainteresowaniem wśród odwiedzających jak i wystawców, których w ubiegłym 
roku było ponad sześćdziesięciu. Impreza stanowi wspaniałe wprowadzenie  
w największe i zarazem najważniejsze święta chrześcijańskie, pełne symboli  
i polskich tradycji. Swoim zasięgiem obejmuje ona cały region Ziemi Świdnickiej, 
Dolny Śląsk oraz partnerskie miasta i powiaty z Polski i zagranicy. W uroczystości 
biorą czynny udział organizacje pozarządowe, rady sołeckie, lokalni przedsiębiorcy, 
zespoły artystyczne, przedszkola i szkoły. 

organizator: Gmina Marcinowice, Powiat Świdnicki, Gminny Ośrodek Kultury 
w Marcinowicach, www.tradycjestolu.marcinowice.pl

kontakt: Dawid Sobczyk, tel. 74 858 55 33, e-mail: gok@marcinowice.pl 

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska
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Pokaz Stołów Wielkanocnych 
i Kiermasz Świąteczny 
w Domaniowie

termin: 14 kwietnia 2019 r. (niedziela)

miejsce: Dom Strażaka,
Domaniów 65, 55-216 Domaniów

Pokaz Stołów Wielkanocnych jest cykliczną imprezą odbywającą się w Niedzielę 
Palmową. Podczas tego wydarzenia Koła Gospodyń Wiejskich prezentują przy-
gotowane przez siebie potrawy wielkanocne, na pięknie przystrojonych stołach.  
W czasie pokazu można zasmakować potraw regionalnych, jak i również podziwiać 
stoiska z lokalnym rękodziełem. Panie są utalentowane i co roku zachwycają swoją 
pomysłowością. W trakcie wydarzenia organizowane są konkursy na: Najlepiej 
Zaaranżowany Stół, Najpiękniejszą Palmę i np. Tradycyjną Babę Wielkanocną. 
Świąteczny czas umilają występy Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Domaniowie, Chóru Jubilat lub sekcji wokalnej CKiC. Już od wielu lat pokazy są 
dumą gminy. 

organizator: Gmina Domaniów, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
Gminy Domaniów

kontakt: Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, tel. 71 301 78 79,
e-mail: kultura@gminadomaniow.pl
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Jarmark Wielkanocny 
w Lubaniu

termin: 17 kwietnia 2019 r. (środa)

miejsce: Lubański rynek

Jeśli lubicie jarmarkowy klimat - koniecznie odwiedźcie wiosną Lubań. Zapraszamy 
do degustacji regionalnych wyrobów, świątecznych specjałów kulinarnych jak kolo-
rowe mazurki, pieczone baranki, pisanki, baby i palmy wielkanocne, swojskie pasz-
tety, tradycyjne sery, kiełbasy oraz miody. Oryginalne dekoracje rękodzielnicze 
– jarmarkowo-wiosenny zawrót głowy. Przed Wielkanocą lubański rynek nabiera 
świątecznego klimatu. Jak na jarmark przystało, we wspaniałej scenerii naszego 
rynku jest gwarno i wesoło. Liczne stragany rozstawione przy sukiennicach kuszą 
i wabią przysmakami i rękodziełem, wracamy wtedy do handlowych tradycji. 
Zapraszamy tych, którzy uwielbiają chodzić po straganach, podziwiać cudeńka, 
niepowtarzalne przedmioty posiadające duszę zrobione w zaciszu domu bądź 
pracowni. Uczestnicząc w jarmarku możecie nie tylko zakupić cudowne prezenty 
wielkanocne, dekoracje czy przepyszne wypieki, ale również wykazać się kreatyw-
nością na warsztatach rękodzielniczych. Dodatkową atrakcją jest muzyka na żywo 
– wspólnego śpiewania w świątecznej atmosferze, chyba też sobie nie odmówicie. 

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

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03, e-mail: promocja@luban.pl
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Chleb, śledź i grosz 
w Legnicy

termin: 19 kwietnia 2019 r. (piątek)

miejsce: Legnica, Rynek

Tradycyjnie w Wielki Piątek Panie z legnickiego Stowarzyszenia Kobiety Europy 
rozdają chleby, śledzie i grosze, czyli wielkopostną jałmużnę. Ten wielkopostny 
obyczaj zrodził się w legnickich klasztorach Benedyktynek i Kartuzów. Od czasów 
średniowiecza obie wspólnoty wraz z fundacją księżnej Jadwigi w Wielki Piątek 
rozdawały wszystkim potrzebującym chleb o wadze ok. 1 kg, po jednym śledziu oraz 
nowy grosz, wybity w mennicy wrocławskiej. To był srebrny grosz, za który można 
było wówczas kupić na rynku jednego, może dwa śledzie. Czyli miał swoją wartość. 
Śledzie, podobnie jak za dawnych czasów, są pokarmem postnym, o symbolicznym 
znaczeniu, które utrwalone zostało w historii miasta - w nazwie renesansowych 
kamieniczek przy Rynku, zwanych „Śledziówkami”. Już po raz 17 Kobiety z legnic-
kiego stowarzyszenia rozdadzą 150 bochenków chleba i 50 kilogramów śledzi. 

organizator: Stowarzyszanie Kobiety Europy

kontakt: Stowarzyszenie Kobiety Europy, Elżbieta Chucholska,
tel. +48 780 042 470
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Festyn Pierogowy 
w Dąbrowie Bolesławieckiej

termin: Maj 2019 r.

miejsce: Boisko sportowe w Dąbrowie Bolesławieckiej

Impreza o tematyce pierogowej. Konkurs własnoręcznie wykonanych pierogów 
„ruskich” oraz prezentacja pierogów zrobionych z tradycyjnych przepisów oraz 
nowych. Impreza pierogowa posiada także oprawę artystyczną, czyli piosenki, 
zespoły oraz tańce. 

organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie oraz 
Komitet Organizacyjny wsi Dąbrowa Bolesławiecka, www.gokis.boleslawiec.org

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

termin: Maj 2019 r.

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

Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę poczuć jak pachnie i smakuje maj  
na wsi, spędzić ten czas w bliskości z naturą i poznać naturalne produkty. Serdecznie 
zapraszamy do Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, które 
prezentuje historię, bogactwo i dorobek jednej z najważniejszych dziedzin aktyw-
ności mieszkańców Dolnego Śląska – rolnictwa i własnych produktów. Podczas 
Majówki w Folwarku będzie można zjeść i poznać naturalne produkty. 

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

kontakt: Roksana Banaszczak, tel. 692 407 401, 
e-mail: roksana.banaszczak@muzeatechniki.pl,
Marta Chryszczanowicz, e-mail: marta.chryszczanowicz@muzeatechniki.pl
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Święto Niezapominajki 
w Ziębicach

termin: 12 maja 2019 r. (niedziela)

miejsce: Lubnów 10, 57-220 Ziębice

Nazwa wydarzenia nawiązuje nie tylko do kwiatu, którego sezon kwitnienia obser-
wujemy w maju, ale zwraca uwagę na to, o czym nie należy na co dzień zapominać. 
A warto pamiętać o naszej kulturze, historii, języku, czy tradycjach. Na co dzień 
ludziom powinien przyświecać nadrzędny cel: życie w miłości i szacunku do siebie 
i do przyrody. Dbanie o przyrodę to nasz obowiązek. Nie musimy jej pomagać, 
nie musimy jej poprawiać, gdyż przyroda jest doskonała sama w sobie. Podczas 
„Święta Niezapominajki” można będzie spróbować ekologicznych produktów,  
a także poobcować z naturą w jej najczystszej postaci. 

organizator: Robert Wagner 

kontakt: Robert Wagner, tel. 691 146 844
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Jarmark Produktów Lokalnych 
podczas XIII Dni
Obornik Śląskich

termin: 17-18 maja 2019 r. (piątek-sobota)

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 Zespół 
Weekend). W sobotę organizowany jest festyn rodzinny połączony z jarmarkiem 
produktów lokalnych. Podczas imprezy organizowany jest konkurs na najładniej-
sze stoisko lokalnych wytwórców, którzy prezentują kulinarne atrakcje regionu: 
pierogi, miody, pieczywo, cista, chleby. Od kilku lat Dniom Obornik towarzyszy 
Zjazd Pojazdów Zabytkowych. Gwiazdą wieczoru w sobotę 18 maja 2019 roku 
będzie Krzysztof Cugowski. Zapraszamy na pyszne jedzenie do Obornik Śląskich.

organizator: Gmina Oborniki Śląskie

kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19, 
e-mail: www.oborniki-slaskie.pl
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Dzień Otwarty 
Młyna Skokowa

termin: 18 maja 2019 r. (sobota)

miejsce: Młyn Skokowa,
ulica Młynarska 3, Skokowa, 55-110 Prusice

Dzień Otwarty Młyna Skokowa to jedyna w roku okazja, by poznać tajniki produk-
cji mąki, zajrzeć w niedostępne zwykle zakamarki i poczuć klimat 118 letniego 
Młyna. Każdy uczestnik poznaje tradycyjny proces produkcji mąki bez polepszaczy 
i może zakupić nasze produkty na miejscu, jak również zapytać o wszystkie szcze-
góły dotyczące mąk i ich zastosowania. Dzień Otwarty Młyna Skokowa to także 
okazja do spędzenia czasu na łonie natury, z dala od miejskiego zgiełku, z dziećmi, 
rodziną i przyjaciółmi. (Młyn Skokowa jest otoczony terenem zielonym idealnym 
do piknikowania i zabawy z dziećmi na świeżym powietrzu). Atrakcje dodatkowe: 
relaks na trawie, śpiew ptaków, jarmark lokalnych produktów (możliwość zakupu 
serów, kiszonek, miodów, chlebów, może truskawek, ciast, lodów naturalnych  
i innych produktów lokalnych), darmowy zakwas do wypieku chleba, domowe 
jedzenie oparte na lokalnych produktach, warsztaty dla dzieci i dorosłych prowa-
dzone przez lokalnych producentów, plac zabaw ze strefą kreatywną dla najmłod-
szych, pokazy wypieku chleba i prelekcje, możliwość przejażdżki na koniu.

organizator: Jerzy Sznajder Młyn Gospodarczy, 
www.facebook.com/mlynskokowa

kontakt: Grzegorz Sznajder, tel.791131717, e-mail: mlynskokowa@gmail.com
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XXXIX Dni Otwarte 
Doradztwa Rolniczego 
w Świdnicy

termin: 18 maja 2019 (sobota)

miejsce: Teren Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świdnicy,
ul. Wałbrzyskiej 25/27, Świdnica 

Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego to nie tylko okazja do zaprezentowania 
doradztwa rolniczego oraz rolnictwa jako doskonale rozwijającej się gałęzi dolno-
śląskiej gospodarki. To również możliwość skorzystania z doradztwa w punk-
tach informacji instytucji. Tej plenerowej imprezie, jak corocznie, towarzyszyć 
będą dolnośląscy producenci wyrobów regionalnych. Uczestnicy będą mogli 
zasmakować chleba ze smalcem i ogórkiem, zaopatrzyć się w wszelkiego rodzaju 
produkty regionalne: sery, miody, oleje, soki czy wyroby wędliniarskie i wina. 
Podczas imprezy odbędzie się Seminarium dotyczące rolnictwa społecznego,  
a w programie nie zabraknie także tematycznych paneli dyskusyjnych oraz kącika  
z atrakcjami i konkursami dla najmłodszych.

organizator: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

kontakt: Katarzyna Cymbała, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71 339 80 21 wew. 152, e-mail: katarzyna.cymbala@dodr.pl
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XX konkurs kulinarny 
na najlepszą potrawę 
regionalną i wypieki ciast

termin: 18 maja 2019 r. (sobota)

miejsce: Świetlica wiejska (tereny zielone) w Sobinie 

XX-tej Edycji Konkursu Kulinarnego towarzyszyć będzie wiele atrakcji dla doro-
słych i dzieci, począwszy od występów lokalnych zespołów folklorystycznych  
po warsztaty, wystawy, animacje. Co roku z tej okazji Wiejski Ośrodek Kultury 
wydaje książeczkę kulinarna ze wszystkimi przepisami uczestników. Konkurs ma 
swoja wieloletnią tradycję, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród wszyst-
kich mieszkańców. Każdy może wziąć udział w konkursie ponieważ organizator dba 
o to, aby kategorie konkursu były skierowane od najmłodszych do najstarszych 
mieszkańców Gminy Polkowice. Naszym celem jest upowszechnianie tradycji 
kulinarnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dużym sukcesem jest 
odtworzenie przepisów na „Polkowicką Kószkę” – ciastko bezowe oraz „Żeberka 
po polkowicku”. 

organizator: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie

kontakt: Kamil Kindra, tel. (76) 844 04 40, e-mail: wok@wok.sobin.pl
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Święto Miasta 
Bystrzyca Kłodzka

termin: 18-19 maja 2019 r. (sobota-niedziela)

miejsce: Plac rekreacyjny w Bystrzycy Kłodzkiej, 
ul. Strażacka

Święto Miasta Bystrzyca Kłodzka to niezwykłe wydarzenie dla mieszkańców,  
a także turystów odwiedzających tą malowniczą miejscowość. W 2019 roku 
jest tym bardziej wyjątkowe, ponieważ Bystrzyca Kłodzka obchodzi jubileusz 
700-lecia nadania praw miejskich. Podczas dwudniowej imprezy, zaplanowanych 
jest wiele atrakcji m.in. występy artystyczne, koncerty, działania sportowe, pokazy 
taneczne, a także liczne atrakcje i animacje przygotowane dla dzieci i dorosłych. 
Nieodłącznym elementem Święta Miasta Bystrzyca Kłodzka jest Jarmark Floriański, 
który przyciąga swoją różnorodnością, w trakcie wydarzenia odbywają się prezen-
tacje kulinarne gminnych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacje polskich i czeskich 
wystawców rękodzieła artystycznego, produktu regionalnego m.in.: przetworów 
pszczelich, chleby, ciasta, wędliny, soki owocowe, dżemy, piwa, nalewki. Impreza 
ma charakter: kulturalny, rekreacyjny i promocyjny.

organizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej

kontakt: Amelia Iwańska, Kierownik ds. promocji i organizacji imprez
tel. +48 74 811 05 91 
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Światowy Dzień Pszczoły 
w Oławie

termin: 19 maja 2019 r. (niedziela)

miejsce: Marcinkowice, ul. Wrocławska 1

Promocja produktów pszczelich oraz wyrobów spożywczych z udziałem miodu. 
Możliwość degustacji i zakupów produktów spożywczych, uzyskanie informacji  
o produktach pszczelich, materiałów informacyjno-promocyjnych. Konkursy, gry  
i zabawy dla dzieci to dodatkowe atrakcje mające miejsce podczas wydarzenia. 

organizator: Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oławie

kontakt: Prezes RZP Oława Henryk Kłak, tel. 663 111 253
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Dzień sąsiada 
w Bagieńcu

termin: 25 maja 2019 r. (sobota)

miejsce: Fundacja Spichlerz Kultury,
Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska

Dzień Sąsiada ma zjednoczyć Europę również na poziomie lokalnym. W pierwszej 
połowie XX wieku w polskich wsiach panował obyczaj tak zwanej „tłoki”, czyli 
sąsiedzkiej pomocy. Jeśli któryś z gospodarzy nie mógł sam wykonać pracy na czas, 
pomagała mu cała wieś. Towarzyszył temu rytuał, łącznie z poczęstunkiem muzyką 
i tańcami. Obecnie w miastach czasami w jednym bloku mieszka więcej osób niż  
w małej wsi, a wiele z nich widuje się rzadko. Z drugiej strony coraz więcej mieszkań-
ców miast przeprowadza się na wieś. Nowi mieszkańcy nie integrują się z lokalną 
społecznością. Dlatego w obchodach Dnia Sąsiada bierze udział coraz więcej 
miejscowości. W naszym powiecie jest to pierwsza taka inicjatywa wypełniona 
warsztatami dla dzieci i dorosłych, występami artystycznymi oraz sielską atmos-
ferą spotkania na trawie. Towarzyszący imprezie Majowy Jarmark Produktów 
Lokalnych wypełniony jest pachnącymi ziołami i produktami wytworzonymi przez 
naszych lokalnych wytwórców. 

organizator: Fundacja Spichlerz Kultury

współorganizator: Urząd Gminy Jaworzyna Śląska oraz Starostwo Powiatowe 
w Świdnicy

kontakt: Violetta Mazurek, tel. 601 552 699, e-mail: spochlerzkultury@gmail.com
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Festiwal 
Europa na Widelcu 2019
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termin: 29 maja - 2 czerwca 2019 r.  (środa-niedziela)

miejsce: Wrocław, Rynek

Na początku czerwca Wrocław ma swoje kulinarne święto – festiwal „Europa  
na Widelcu”. Po raz pierwszy odbyła się 4 czerwca 2009 roku – Wrocław święto-
wał w ten sposób rocznicę pierwszych wolnych wyborów. Wydarzeniu patronuje 
Robert Makłowicz. Tegoroczna edycja obfituje w kilka szczególnie ważnych dla 
Polski rocznic. Festiwal rozpocznie się w środę jarmarkiem produktów regional-
nych. Będzie można skosztować i kupić smakołyki z różnych zakątków Dolnego 
Śląska. W sobotę wrocławscy kucharze zaserwują dania tradycyjnie kojarzone  
z wybranymi regionami europejskimi. Świętować będziemy także 30. rocznicę tzw. 
okrągłego stołu i 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Oprócz strawy dla 
ciała, zapewnimy też pokarm dla ducha – m.in. wyjątkowe atrakcje z okazji Dnia 
Dziecka, konkursy, tort i koncert. 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
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