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Jak mawia przysłowie ludowe „głodny Polak, to zły Polak”, więc żeby do tego 
nie dopuścić zapraszamy do Lubania i wzięcia udziału w Bożonarodzeniowym 
Jarmarku. Jeśli jedzenie ma mieć prawdziwy smak, a ozdoby mają być ładne 
i oryginalne, to trzeba je kupić właśnie u nas, na stoiskach z wypiekami własnej 
roboty oraz swojskimi pasztecikami, kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszka-
mi. Na jarmark zapraszamy nie tylko smakoszy, ale również miłośników ręko-
dzieła. To tu znajdziecie oryginalne, wyjątkowe upominki. W całym wydarzeniu 
jednak nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie i radosną atmosferę. Do za-
trzymania się na chwilę zachęcają nie tylko rozmowy z wystawcami, ale także 
degustacje świąteczne, warsztaty dekorowania pierników, przejażdżki na kucy-
kach, czy wspólne śpiewanie świątecznych piosenek oraz tradycyjnych kolęd.

LUBAŃ

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Lubaniu
ORGANIZATORZY
Łużyckie Centrum Rozwoju w
Lubaniu www.luban.pl
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
www.facebook.com/lubieluban
KONTAKT
Łużyckie Centrum Rozwoju
tel. 75 645 66 03
e-mail: promocja@luban.pl
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Jarmark Bożonarodzeniowy w Miliczu
W programie jarmarku znajdą się lokalne świeże pyszności, do spróbowania 
na miejscu i na wynos: chleby, wypieki, owoce, soki, syropy, miody. Będą dania 
kuchni lokalnej, przetwory rybne i mięsne, w tym z dziczyzny. Będzie można 
zakupić rękodzieło, choinki. Dla najmłodszych przewidziane są atrakcje takie 
jak zdobienie pierników, wspólne śpiewanie kolęd przy ognisku. W międzycza-
sie na scenie odbywać się będą koncerty lokalnych zespołów oraz konkursy. 
Zapraszamy!

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Miliczu
ORGANIZATORZY
Gmina Milicz www.milicz.pl
Ośrodek Kultury w Miliczu www.kultura-milicz.pl
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” 
www.nasza-barycz.pl
KONTAKT
Gmina Milicz, Michał Gołąb, tel. 504 897 021, 
e-mail: m.golab@milicz.pl
Ośrodek Kultury w Miliczu, tel. 71 38 41 1 24

MILICZ
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Cykliczna impreza kulturalna podczas której będzie można odwiedzić stoiska 
z ceramiką artystyczną, ozdobami choinkowymi, upominkami, piernikami, 
miodem, ciastem, produktami z aronii, grzanym winem i piwem, kulinarnymi 
niespodziankami i innymi wyrobami oraz świąteczne stoisko Poczty Polskiej. 
Ponadto konkursy, występy artystyczne lokalnych zespołów oraz jasełka w wy-
konaniu dzieci z lokalnego przedszkola.

KUDOWA ZDRÓJ

Kudowski Jarmark Bożonarodzeniowy

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
Teatr pod Blachą, Park Zdrojowy, 
Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki
ORGANIZATOR
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
www.kckis.pl
KONTAKT
Kinga Adach 
tel. 74 866 32 26
e-mail: k.adach@kckis.pl
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Oławski Jarmark Bożonarodzeniowy
Podczas jarmarku planuje się m. in. serwowanie oławskiego grzańca w kub-
kach, wykonanych specjalnie na tą okazję; gorące miody pitne; konkurs na 
tradycyjny „Bożonarodzeniowy Makowiec”; szopkę z �gurkami naturalnej wiel-
kości oraz żywymi zwierzętami. Oprócz barwnych stroików, dekoracji bożona-
rodzeniowych, rękodzieł, kolorowe stoiska świąteczne kusić będą smakołyka-
mi i kulinarnymi rarytasami: ciastami, olejami tłoczonymi na zimno, miodami, 
staropolskimi wędlinami. Karty zgłoszenia na Jarmark dostępne są na stronie 
www.um.olawa.pl bieżące informacje publikowane są także na facebooko-
wych pro�lach Organizatorów.

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
rynek w Oławie
ORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Oławie
www.um.olawa.pl
Urząd Gminy w Oławie
www.gminaolawa.pl
KONTAKT
Paulina Poetschke – naczelnik wydziału
tel. 71 302 10 17, 512 389 552
e-mail: promocja@um.olawa.pl

OŁAWA
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Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i od-
grywa istotną rolę w promocji Dolnego Śląska. Wielokulturowość, wielowy-
znaniowość, wielonarodowość znalazły swoje odbicie w bogatej i różnorodnej 
tradycji kulinarnej Dolnego Śląska. Istotną rolę w kultywowaniu dziedzictwa 
kulinarnego oraz tworzeniu nowych tradycji na Dolnym Śląsku odgrywają ko-
biety, szczególnie te zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich. To one znają re-
gionalne legendy, gromadzą przepisy kulinarne, odtwarzają stare techniki de-
koracyjne czy prowadzą kroniki, ocalając od zapomnienia zwyczaje i obrzędy. 
Istotą prezentacji jest pokazanie mieszkańcom Dolnego Śląska, a w szczegól-
ności mieszkańcom Wrocławia, bogactwa kulturowego dolnośląskiej wsi, jego 
regionalnej różnorodności, dziedzictwa i świątecznych tradycji wigilijnych.

WROCŁAW

Prezentacje wojewódzkie 
“Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”

TERMIN
grudzień
MIEJSCE 
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
ORGANIZATOR
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu
Regionalne Związki Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych 
www.umdw.pl
KONTAKT
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
tel. 71 776 93 50


