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XIII Dzień Jagody 
w Chocianowie
TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Stadion sportowy w Chocianowie; powiat polkowicki

Główną atrakcją Święta Jagody jest wystawa produktów lokal-
nych, rękodzielnictwa oraz międzynarodowy koncert pod nazwą 
„Świat pod Kyczerą”. Odbywa się konkurs na najsmaczniejszy pro-
dukt jagodowy w czterech kategoriach: nalewki i wina jagodowe, 
wypieki, potrawy oraz przetwory. Potrawy prezentowane są na 
udekorowanych stoiskach, spośród których najpiękniejsze jest na-
gradzane. W konkursie biorą udział Sołectwa, Koła Gospodyń Wiej-
skich oraz Stowarzyszenia z Gminy Chocianów. Każdy z uczestni-
ków może skosztować potraw m.in. pierogów jagodowych, ciast, 
dżemów, koktajli, soków. W ramach Dnia Jagody organizowany 
jest również konkurs zbierania jagód na czas, który odbywa się 
w chocianowskich lasach.

ORGANIZATOR
Chocianowski Ośrodek Kultury
www.chok.pl

KONTAKT
Krystyna Kozołup 
tel. 76 818 55 80
e-mail: chok5@wp.pl

lipiec

CHOCIANÓW
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TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Walim – Zajazd Hubert; powiat wałbrzyski

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

ORGANIZATOR
Zajazd Hubert w Walimiu

KONTAKT
Malwina Myślińska – Zajazd Hubert

tel.: 74 8457 245

Festiwal Kuchni Polowych 
w Walimiu 

WALIM



lipiec
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Granowickie Święto 
Zakochanych
TERMIN
2 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Boisko sportowe w Granowicach; powiat jaworski

Pomysł organizacji imprezy powstał podczas opracowywania stra-
tegii rozwoju wsi i jej zasobów. Granowice posiadają piękną ale-
ję lipową, którą kiedyś mieszkańcy nazywali aleją zakochanych, 
stąd wzięła się nazwa imprezy „Granowickie Święto Zakochanych”. 
Impreza, organizowana od 2009 roku, odbywa się w plenerze. 
Atrakcją są piernikowe serduszka, elixir miłości, antidotum dla 
nieszczęśliwie zakochanych, rzut podkową szczęścia, spacer aleją 
zakochanych, występ miejscowego kabaretu.

ORGANIZATOR
Grupa Odnowy Wsi i Ochotnicza Straż Pożarna Granowice

KONTAKT
Krystyna Sobiegraj
tel. 609 555 626

GRANOWICE
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TERMIN
3 lipca (niedziela)

MIEJSCE 
Teren przy Restauracji Dwór Liczyrzepa, 
ul. Obrońców Pokoju 4 b, Karpacz

To już V edycja znanego Festiwalu Smaków Liczyrzepy. Impreza ma 
na celu propagowanie kulinariów lokalnych, opartych na tradycji. 
Zwycięskie dania każdej edycji znajdują na stałe miejsce w karcie 
dań Restauracji Dworu Liczyrzepy. Oprócz części kulinarnej Festi-
wal skupia regionalnych producentów, których produkty można 
kupić podczas Jarmarku Ducha Gór.  

ORGANIZATOR
Atar Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Mło-

dzieży w Karpaczu oraz Miasto Karpacz

KONTAKT
Maciej Rybiałek

tel. 75 648 06 50
e-mail: m.rybialek@hotel-relaks.pl

V Festiwal 
Smaków Liczyrzepy 

KARPACZ
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IV Gaworzycki Jarmark 
Kupiecki produktów tradycyjnych 
i regionalnych
TERMIN
3 lipca (niedziela)

MIEJSCE 
Zespół pałacowo-parkowy w Gaworzycach; powiat polkowicki

Jarmark to przegląd najlepszych regionalnych smaków i ręko-
dzieła, którym towarzyszą pokazy kulinarne i warsztaty dawnego 
rzemiosła. Wszystko rozgrywa się w plenerze zabytkowego parku. 
Stragany z unikalnymi wyrobami zawsze cieszą się ich dużym zain-
teresowaniem, można tu znaleźć m.in. syropy, miody, sery, dawne 
przysmaki, oryginalna biżuterię czy ozdoby. Jarmark jest również 
gratką dla miłośników historii. Od początku towarzyszą mu rekon-
strukcje historyczne, również z udziałem mieszkańców, a do tego 
stanowiska dawnego rzemiosła, gdzie przez cały dzień można 
poznawać tajniki ceramiki, kopiarstwa, grafiki, kowalstwa, rzeźby 
oraz innych. W tym roku wydarzenie nawiązywać będzie do 1050 
Rocznicy Chrztu Polski. 

ORGANIZATOR
Gmina Gaworzyce
www.gaworzyce.com.p

KONTAKT
Beata Taczyńska-Pietruś – 
Zastępca Wójta Gminy Gaworzyce
tel. 76 831 62 85 w. 41
e-mail: zastepcawojta@gaworzyce.com.pl 

GAWORZYCE
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TERMIN
8-9 lipca (piątek-sobota)

MIEJSCE 
Europejskie Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, 
ul. Parkowa 5, Jawor

To już VI edycja jednego z największych festiwali wegetariańskich 
w Polsce. Wegetariada to kolorowy festiwal pozytywnej muzyki 
i inspirujących smaków, organizowany w środku pięknego parku. 
Podczas dwóch dni imprezy nie zabraknie atrakcji w postaci Vege 
Pikniku, Vege Bazaru, różnorodnych warsztatów, akademii ruchu, 
egzotycznych tańców i nowinek ekologicznych.
fot. Piotr Nowak

ORGANIZATOR
Jaworski Ośrodek Kultury

www.jok.jawor.pl
Towarzystwo Aktywności Kulturalnej “TAK” Jawor

KONTAKT
Jaworski Ośrodek Kultury

tel. 76 870 28 78
e-mail: poczta@jok.jawor.pl 

Towarzystwo Aktywności Kulturalnej “TAK” Jawor
e-mail: kontakt@takjawor.pl

Jaworska 
Wegetariada

JAWOR
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Izerska Gala Folkloru 
w Mirsku
TERMIN
23-24 lipca (sobota-niedziela)

MIEJSCE 
Stadion Miejski w Mirsku – ul. Mickiewicza 27; powiat lwówecki

Tradycyjnie, w lipcowy weekend zapraszamy Państwa do udziału w 
IZERSKIEJ Gali FOLKLORU. Po raz osiemnasty spotkamy się na sta-
dionie miejskim, aby degustować tradycyjne potrawy wykonane 
według dawnych receptur, podziwiać kunszt rękodzieła artystycz-
nego, zadumać się przy ludowych pieśniach i gorąco oklaskiwać 
zawodowych artystów polskiej estrady. Podczas Gali dwadzieścia 
zespołów folklorystycznych działających na Pogórzu Izerskim po-
każe, jak kultywowane są polskie tradycje i spuściznę narodowej 
kultury – zaprosimy do udziału w warsztatach garncarstwa, piekar-
nictwa i przędzenia wełny. Oczywiście tradycyjnymi technikami. 

ORGANIZATOR
Gmina Mirsk  
www.mirsk.pl

KONTAKT
Bolesław Faściszewski 
e-mail: kultura@mirsk.pl
tel. 75 647 04 62

MIRSK
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TERMIN
30 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Teren przy świetlicy wiejskiej w Białawach Małych; gmina Wińsko

Cykliczna impreza plenerowa ŚWIĘTO PIEROGA to kultywowanie 
kresowych tradycji kulinarnych mieszkańców sołectwa Białawy 
Małe. Na gości czekają potrawy kresowe, degustacja pierogów z 
kaszy gryczanej, soczewicy, ruskich, z mięsem, kapustą, szpina-
kiem, owocami, bobem, fasolą, cybulniki, babka ziemniaczana, 
kulebiak, pierogi pieczone lwowskie. Dodatkowo na dzieci czekają 
konkursy plastyczne i zręcznościowe, przejazd bryczką, na koniu, 
przejazd wozem strażackim oraz instruktaż udzielenia pierwszej 
pomocy, wieczorem odbędzie się występ FIRESHOW.

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Białawy i Białawy Małe

KONTAKT
Jadwiga Rosa -Prezes Stowarzyszenia 

tel. 693 872 115
e-mail: izabelafojt@gmail.com

Święto pieroga 
w Białawach Małych BIEŁAWY MAŁE
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XIII Lubański Festiwal 
Folklorystyczny „FolkArt 2016”
TERMIN
30 lipca (sobota)

MIEJSCE 
Rynek w Lubaniu

Na festiwal „FolkArt” zapraszane są zespoły folklorystyczne z Dol-
nego Śląska oraz z województw ościennych. Na plenerowej scenie 
w lubańskim rynku wykonawcy rywalizują o statuetki Złotych, 
Srebrnych i Brązowych Skrzypiec. Imprezie towarzyszą konkursy 
kulinarne: na wyroby pierogowe, pierogopodobne, na wypieki 
z owoców sezonowych. Występy i część kulinarną ocenia jury po-
wołane przez organizatora. Za wyroby kulinarne przewidziane są 
nagrody pieniężne dla laureatów poszczególnych kategorii kon-
kursowych. Oprócz zespołów ludowych, poza konkursem swoje 
produkty prezentują lokalni producenci tradycyjnej i ekologicznej 
żywności (m.in. miody, sery, wypieki itp.). 

ORGANIZATOR
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.mdk.luban24.pl

KONTAKT
Bartosz Kuświk – dyrektor MDK
tel. 75 646 23 40
e-mail: kulturamdk@o2.pl

LUBAŃ
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TERMIN
lipiec

MIEJSCE 
Gmina Długołęka

Podczas Jarmarku swoje wyroby zaprezentują wystawcy z terenu 
gminy Długołęka i okolic. Twórcy pokażą się z rękodziełem z cera-
miki, drewna, wikliny. Podziwiać i zakupić będzie można również 
oryginalne, ręcznie szyte, tkane, dziergane, malowane lub rzeźbio-
ne ozdoby do domu. Jarmark będzie okazją do poznania regional-
nych artystów malarstwa, rzeźby i tych, którzy zajmują się deco-
upagem, biżuterią artystyczną i haftem krzyżykowym.

ORGANIZATOR
Urząd Gminy Długołęka

www.gmina.dlugoleka.pl

KONTAKT
Anna Chomicka - kierownik wydziału promocji i współpracy z 

zagranicą
tel. 71 323 02 44

e-mail: promocja@gmina.dlugoleka.pl

I Gminny Jarmark 
Produktu Lokalnego 
w gminie Długołęka

DŁUGOŁĘKA
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Pieczenica 
w Gościszowie
TERMIN
 lipiec 

MIEJSCE 
Gościszów; gmina Nowogrodziec

Gościszów jest miejscowością zamieszkałą prawie w całości przez 
reemigrantów z Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy za 
chlebem wyjechali z Galicji do Bośni. Po drugiej wojnie światowej 
powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku. Przywieźli ze 
sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy, które są połączeniem 
zwyczajów wywodzących się jeszcze z Galicji z tradycjami przeję-
tymi podczas życia w Bośni. Jednym z przejawów tej tradycji jest 
właśnie Pieczenica, czyli pieczony prosiak, przygotowany według 
specjalnej receptury. Dużą popularnością podczas imprezy cieszy 
się konkurs na najsmaczniejszą pieczenicę, którą wybiera powo-
łana komisja. Dodatkowo duże zainteresowanie wzbudza bogaty 
repertuar artystyczny.  

ORGANIZATOR
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
www.gckis.nowogrodziec.pl

KONTAKT
Anna Wołoszyn
tel. 512 670 177

NOWOGRODZIEC



60 | Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska 

TERMIN
lipiec/sierpień 

MIEJSCE 
Świetlica wiejska w Rogoźnicy

Mieszkańcy wsi Rogoźnica zapraszają na Dzień Pieroga. Dla sma-
koszy pierogów organizatorzy przygotowuję bogaty wybór tego 
kulinarnego przysmaku, lepionego w ilości ponad trzech tysięcy 
sztuk. Degustacja rozpoczyna się od pierogów tradycyjnych, czyli 
ruskich. Gospodynie zapraszają też na pierogi ze szpinakiem oraz 
z kapustą i grzybami. Najwięcej kulinarnych emocji dostarczają 
pierogi z kaszą gryczaną i białym serem oraz pierogi na słodko 
z białym serem i sosem waniliowym. 

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Rogoźnicy, Gmina Strzegom 

www.strzegom.pl

KONTAKT
Stowarzyszenie „Nasza Wieś” w Rogoźnicy

ul. Świdnicka 9
58-150 Rogoźnica

Święto Pieroga 
w Rogoźnicy

ROGOŹNICA


