
październik

termin: 14 października (niedziela) 

miejsce: Wiejski Dom Kultury w Nowym Kościele, ul. Jeleniogórska 4a

Święto Chleba to 21 edycja niezwykłej uroczystości w gminie Świerzawa. 
Konkurs tradycyjnych wypieków chlebowych jest otwarty zarówno dla 
uczestników indywidualnych, jak i dla organizacji czy stowarzyszeń. Zespoły 
konkursowe prezentują swoje wyroby przed komisją sędziowską oraz przed 
publicznością, walcząc o Statuetkę Piekarczyka oraz inne cenne nagrody. 
Na stołach pojawia się mnóstwo smakołyków piekarstwa, m.in. chleby 
na zakwasie, wieloziarniste, z ziołami, bułki na miodzie i wodzie, chałki, baby, 
parowce, szczodroki, bocianie łapy – ponad 100 wyrobów. Publiczność może 
spróbować każdego specjału i wyrazić swoją opinię, głosując na najsmacz-
niejszy produkt. Przy bogato zastawionych stołach odbywa się część 
artystyczna, przygotowana przez dzieci z miejscowej szkoły, zespoły ludowe 
i folklorystyczne. Na zakończenie uroczystości jest zabawa taneczna.

organizator: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie 
z Wiejskim Domem Kultury w Nowym Kościele, Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Kościele 

kontakt: Dyrektor CKSiT Halina Zychowicz-Michoń, tel. 727 064 160, 
75 713 52 73, www.centrumswierzawa.pl, www.swierzawa.pl

Święto Chleba 
w Nowym Kościele

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska106 /



listopad

termin: 11 listopada (niedziela)

miejsce: Lokalne restauracje, kawiarnie na terenie Jedliny-Zdroju

Bogata oferta dań, którą przygotowują jedlińscy restauratorzy, zaspokoi 
niejednego łasucha. To wyjątkowe wydarzenie kulinarne, pt.: „Niepodległość 
uczcić za smakiem Jedliny” na uczczenie setnej rocznicy obchodów 
Odzyskania Niepodległości, przyciągnęła w ciągu ostatnich lat wiele 
osób, które chciały skosztować przygotowanych specjalnie na tą okazję 
niepodległościowych dań. Warto tego dnia wybrać się wraz z rodziną na 
świąteczną promocję kulinarną, która proponować będzie bogatą ofertę 
dań na terenie Jedliny-Zdroju. 

organizator: Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój, www.ckjedlina.pl, oraz lokalni restauratorzy
kontakt: Laura Szelęgowicz, tel. 606 732 361, 
e-mail: imprezy@jedlinazdroj.eu

*„Niepodległość uczcić 
ze smakiem Jedliny”
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termin: 1-2 grudnia (sobota-niedziela)

miejsce: Syców, Rynek

12. Zlot Mikołajów w Sycowie to okazja do zabawy nie tylko dla dzieci! 
Pierwszy, sobotni dzień to świąteczne kramiki oraz bogaty program 
artystyczny, przygotowany przez placówki oświatowe. Niedziela upłynie 
pod znakiem programu artystycznego Domu Kultury w Sycowie oraz 
zaprzyjaźnionych placówek. Na niedzielne spotkanie w rynku zapraszamy 
wszystkich chętnych wystawców, rękodzielników i artystów. Przez dwa dni 
działa również strefa świątecznej animacji oraz punkt rejestracji Mikołajów, 
którzy biorą udział w licznych konkursach. Rok w rok uczestnicy wydarzenia 
mają okazję spróbować świątecznej herbaty, zakupić takie produkty lokalne 
jak pierniki książęce, śledzie, wędliny, pieczywo wyrabiane tradycyjną 
metodą i inne. 

organizator: Centrum Kultury w Sycowie, www.cksycow.pl

kontakt: tel. 62 785 51 53

* XII Zlot Mikołajów 
w Sycowie

grudzień
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grudzień

termin: 7 grudnia (piątek)

miejsce: Świetlica wiejska w Krzeczynie Małym, gmina Lubin

Tradycje Bożonarodzeniowe to spotkanie w Gminie Lubin, które wprowadza 
nastrój nadchodzących świąt poprzez aromat przygotowanych na konkurs 
potraw i dekoracji tematycznych. Prezentujące się organizacje przygo-
towują po trzy potrawy, które następnie stworzą stół wigilijny. Spotkanie 
nieodzownie kojarzy się z kiermaszem świątecznym, na którym możliwy 
będzie zakup ozdób świątecznych, a wszystko przy brzmieniu pastorałek 
w wykonaniu miejscowych zespołów folklorystycznych. Imprezie zawsze 
towarzyszy wystawa kartek świątecznych, wykonanych przez mieszkańców 
Gminy Lubin. Celem imprezy jest kształtowanie aktywnej, twórczej postawy 
społeczeństwa wobec sztuki i tradycji, związanej z obrzędami okresu Świąt 
Bożego Narodzenia.

organizator: Ośrodek Kultury Gminy Lubin, www.okgminalubin.pl

kontakt: tel. 76 844 82 33, sekretariat@okgminalubin.pl

Tradycje Bożonarodzeniowe 
w Krzeczynie Małym
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grudzień

termin: 8 grudnia (sobota) 

miejsce: Targowisko „Mój rynek” w Obornikach Śląskich 

Cykliczna impreza odbywająca się przed Bożym Narodzeniem, mająca 
na celu promocję lokalnych produktów kulinarnych oraz przekazywanie 
dawnych tradycji związanych ze świętami. Podczas Jarmarku wystawia 
się co roku ponad osiemdziesięciu wystawców z terenu całego Dolnego 
Śląska. W trakcie wydarzenia organizowany jest konkurs na najlepszy 
piernik/pierniczki oraz rozdawany jest darmowy poczęstunek w ramach 
„Wigilii dla Ciebie”. 

organizator: Gmina Oborniki Śląskie, Społeczne Stowarzyszenie 
Wiejskie „Okolice”, Obornicki Ośrodek Kultury

kontakt: Gmina Oborniki Śląskie, tel. 71 310 35 19, 
www.oborniki-slaskie.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Obornikach Śląskich
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grudzień

termin: 8-9 grudnia (sobota-niedziela)

miejsce: Rynek w Dobroszycach 

Impreza kulturalna podczas, której  będzie można zakupić wyroby rękodziel-
nicze wykonane przez mieszkańców Gminy Dobroszyce, m.in. wianki 
i stroiki bożonarodzeniowe, ręcznie robione kartki świąteczne i bombki, 
wyroby z ceramiki, drewniane ozdoby choinkowe, rzeźby z metaloplastyki, 
dekoracje z tkanin, tildy, obrazy itp., a także swojskie produkty żywno-
ściowe m.in. wędliny, pierogi,  pierniki,  czekoladki  świąteczne,  czeburaki,  
chleby.  Można  również  zasmakować produktów regionalnych takich jak 
„Dukaty Widawskie” oraz „Ciasteczka z  wisienką”  Dodatkowo  Jarmarkowi  
towarzyszy  szereg  imprez  kulturalnych, odbywających się na rozstawionej 
w rynku scenie.

organizator: Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach 

kontakt: Monika Zdobylak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, 
tel. 71 31 41 289, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl 

Dobroszycki Jarmark 
Bożonarodzeniowy
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grudzień

termin: 9 grudnia (niedziela)

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

Jarmark Bożonarodzeniowy to święto tego wszystkiego, co związane jest 
tradycją, zwłaszcza pod względem kulinarnym oraz zdobniczym. W Ścinawce 
Średniej jest to mieszanka tradycji i zwyczajów z różnych regionów Polski, 
które na terenie gm. Radków zostały zaszczepione przez ludzi osiedlających 
się tu po II wojnie światowej i do dziś są podtrzymywane. Nie zabraknie 
gotowania na oczach publiczności i wspólnej degustacji. W przygotowanie każdej 
imprezy włączone są społeczności wiejskie, przede wszystkim koła gospodyń 
wiejskich, co owocuje różnorodnością i mnogością potraw. Swoje zwyczaje 
kulinarne i inne, prezentują też goście z Czech – organizacje z partnerskich 
miejscowości gm. Radków. Jarmark jest kiermaszem świątecznym, z udziałem 
rzemieślników i wytwórców produktu lokalnego. Wszystko to odbywa się przy 
dźwiękach kolęd i pastorałek w wykonaniu miejscowych zespołów ludowych 
oraz przedszkolaków i uczniów lokalnych szkół. Warto zauważyć, iż Jarmark 
Bożonarodzeniowy wraz z Jarmarkiem Wielkanocnym Gminy Radków 
nominowane były do Nagrody Starosty „Róża Kłodzka 2017” w kat. Wydarzenie!

organizator: Gmina Radków 

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

VIII Jarmark Bożonarodzeniowy 
Gminy Radków
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grudzień

termin: 9 grudnia (niedziela)

miejsce: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury 
w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18

Podczas imprezy ma miejsce degustacja tradycyjnych dań wigilijnych 
i świątecznych smakołyków, przygotowanych przez mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie. Pięknie udekorowane świąteczne stoły inspirują 
do bożonarodzeniowych przygotowań, wystawcy i goście mogą wymienić 
się kulinarnymi doświadczeniami i recepturami, związanymi z przygo-
towywaniem świątecznych dań. Wieczorowi towarzyszą występy grup 
muzycznych, a organizatorzy co roku ogłaszają konkursy na najpiękniejszy 
stół, najpiękniejszy domek z piernika i najpiękniejsze świąteczne ozdoby. 

organizator: Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury (CETiK) 
w Stroniu Śląskim

kontakt: CETiK, tel. 74 814 32 42, www.cetik.stronie.pl, 
e-mail: cetik@stronie.pl

V Stoły Bożonarodzeniowe 
w Stroniu Śląskim 
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grudzień

termin: 15 grudnia (sobota)

miejsce: Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Pisarzowicach, 
Pisarzowice 72, Kamienna Góra 

W przeglądzie biorą udział sołectwa, stowarzyszenia i organizacje społeczne 
z terenu gminy wiejskiej Kamienna Góra. Celem imprezy jest propagowanie 
tradycji i wielokulturowości regionu, przybliżanie wiedzy o naturalnych 
i występujących lokalnie składnikach, wykorzystywanych w przygotowaniu 
potraw wigilijnych, motywowanie do działań w zakresie utrzymywania 
tradycji w gospodarstwach domowych. Komisja konkursowa dokonuje 
oceny potraw i stołu pod względem zestawu tradycyjnych dań, ich formy 
i smaku, estetyki wykonania i podania, dekoracji świątecznej, inwencji 
twórczej. Każdego roku, oprócz prezentacji tradycyjnego stołu, oceniana 
jest również (w formie odrębnego konkursu) jedna wybrana potrawa 
wigilijna. W roku 2015 r., była to „Najlepsza potrawa z karpia”, a w roku 2016 
„Śliwka suszona w roli głównej”.

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

Spotkanie przy wigilijnym stole 
Prezentacje potraw wigilijnych
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grudzień

termin: 15 grudnia (sobota)

miejsce: Rynek w Ząbkowicach Śląskich

Świątecznie przyozdobiony rynek, rozświetlona choinka oraz kolorowe 
i pachnące produkty na stoiskach. To nieodłączne elementy nadcho-
dzących Świąt Bożego Narodzenia w Ząbkowicach Śląskich. Regionalne 
produkty oraz świąteczne wyroby zaprezentują przedsiębiorcy, rzemieślnicy 
oraz rękodzielnicy. Jarmark Bożonarodzeniowy to także występy dzieci 
i młodzieży ze szkół i przedszkoli, koncerty lokalnych artystów i chórów, 
wspólne kolędowanie. W tym dniu każdy będzie mógł zasmakować 
tradycyjnych wigilijnych potraw. Na najmłodszych czekają liczne atrakcje: 
słodkości, zabawy i konkursy, a także szopka z udziałem żywych zwierząt. 
Udział w jarmarku jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wystawców i gości!

organizator: Gmina Ząbkowice Śląskie, www.zabkowiceslaskie.pl, 
Ząbkowicki Ośrodek Kultury, www.e-zok.pl

kontakt: Wydział Rozwoju i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, tel. 74 816 53 22, 
e-mail: promocja@zabkowiceslaskie.pl, Ząbkowicki Ośrodek Kultury, 
tel. 74 815 28 96, e-mail: biuro@e-zok.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Ząbkowicach Śląskich
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Wiejski Ośrodek Kultury w Spalonej

Coroczny konkurs potraw bożonarodzeniowych w Gminie Kunice cieszy 
się wśród mieszkańców ogromnym zainteresowaniem. Jest okazją 
do podzielenia się swoimi kulinarnymi doświadczeniami, a przy okazji 
można zdobyć nagrodę za niepowtarzalny, indywidualny smak świąt. Celem 
konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

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

kontakt: Jacek Stacewicz, tel. 76 857 54 77, 
e-mail: gokis.kunice@plusnet.pl

Gminny Konkurs Potraw 
Bożonarodzeniowych
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Świetlica wiejska w Wądrożu Wielkim

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy wsi Wądroże Wielkie 
i wszyscy miłośnicy kulinarnych wydarzeń mogą wziąć udział w Wigilii 
Pokoleń, wielkiej imprezie środowiskowej, organizowanej w naszej 
wsi, w świetlicy wiejskiej przy dźwiękach kolędy. Na scenie prezentują 
się wszystkie pokolenia mieszkańców Wądroża Wielkiego. Młodzi aktorzy, 
uczniowie miejscowej szkoły, przedstawiają sceny narodzin Chrystusa. 
Po części artystycznej można się rozkoszować pysznymi świątecznymi 
potrawami, przygotowanymi przez wiele pokoleń specjalnie na tę uroczy-
stość. Na wigilijnym stole królują tradycyjne polskie potrawy świąteczne, 
które przywędrowały na stoły mieszkańców Wądroża Wielkiego z wielu 
zakątków naszej ojczyzny. Jest to bez wątpienia wielokulturowa wieczerza. 
Goście mogą spróbować karpia, pierogów, makiełek, śledzi pod różnymi 
postaciami, ryby w galarecie. Jest na stole również kresowa nuta: placki 
ziemniaczane, gołąbki, kołduny, chłodniki i sękacze. 

organizator: Nieformalna Grupa Animatorów Kultury, Szkoła 
Podstawowa w Wądrożu Wielkim

kontakt: Zofia Pyż, tel. 698 133 414

Wigilia pokoleń 
w Wądrożu Wielkim
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grudzień

termin: 16 grudnia (niedziela)

miejsce: Plac przy kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Męcince, 
gmina Męcinka

Spotkanie wigilijne dla wszystkich mieszkańców Gminy Męcinka jest organi-
zowane już po raz piąty. Tradycyjnie jak co roku odbywa się wspólne kolędo-
wanie w wykonaniu dzieci z gminnych przedszkoli, uczniów i zespołów 
folklorystycznych. Mieszkańcy w życzliwej atmosferze dzielą się opłatkiem 
oraz smakują przygotowanych wigilijnych potraw. Tradycją świątecznych 
spotkań plenerowych jest także jarmark bożonarodzeniowy, na którym 
mieszkańcy prezentują swoje rękodzieła oraz potrawy lokalne. Specjalną 
atrakcją dla dzieci jest wielbłąd, na którym dzieci mogą jeździć do woli.

organizator: Wójt Gminy Męcinka     

kontakt: Gmina Męcinka, Męcinka 11, tel. 76 871 34 34, 
e-mail: promocja@mecinka.pl

Wigilijne Tradycje 
w Męcince
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grudzień

termin: 21 grudnia (piątek)

miejsce: Lubań, Rynek

Jak mawia przysłowie ludowe: „głodny Polak, to zły Polak”. Aby tego uniknąć, 
zapraszamy do Lubania na Bożonarodzeniowy Jarmark. Jeśli jedzenie ma 
mieć prawdziwy smak, a ozdoby mają być ładne i oryginalne, to trzeba je 
kupić właśnie u nas. Duże grono wystawców czyni wszelkie starania, aby 
przygotować się do jarmarku, a na ich wyroby czekają stali klienci. Nie da 
się ukryć, że największą popularnością cieszą się stoiska z wypiekami oraz 
swojskimi pasztecikami, kiełbaskami, szynkami wędzonymi, uszkami – są to 
wyśmienite produkty. Na nasz jarmark zapraszamy również miłośników 
rękodzieła. Znajdziecie tu oryginalne upominki, dalekie od marketowej 
komercji. W wydarzeniu tym nie chodzi tylko o zakupy, ale o spotkanie 
i radosną, przyjemną atmosferę. Zachęcamy do rozmowy z wystawcami, 
zapraszamy na degustacje świąteczne, warsztaty dekorowania pierników, 
przejażdżki na kucykach czy wspólne śpiewanie świątecznych hitów oraz 
tradycyjnych kolęd.

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

kontakt: Łużyckie Centrum Rozwoju, tel. 75 645 66 03, 
e-mail: promocja@luban.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Lubaniu
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grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy przy Kościele Ewangelickim

Jarmark Sowiogórski w Srebrnej Górze to już tradycja. W tym roku 
spotkamy się po raz siódmy. Podczas kiermaszu można będzie nabyć 
oryginalne produkty rękodzielnicze od lokalnych rzemieślników i produ-
centów oraz przetwory, nalewki i wiele innych potraw regionalnych. 
Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty artystyczne, a także spotkanie 
ze św. Mikołajem, który przybędzie z Mikołajowa. W byłym Kościele 
Ewangelickim, obecnie Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej „Aniołek”, 
odbędą się występy artystyczne.

organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Stoszowicach

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Stoszowicach, filia w Srebrnej Górze, ul. Letnia 10, tel. 74 816 45 51, 
e-mail: biuro@goksir.stoszowice.pl, www.goksirsg.nazwa.pl

Jarmark Sowiogórski 
w Srebrnej Górze

Kalendarz imprez kulinarnych Dolnego Śląska120 /



grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, ul.Piłsudskiego 42, Wińsko 

Wydarzenie, które łączy i integruje mieszkańców Gminy. Podczas 
Targów swoje stoiska prezentują lokalni artyści, rękodzielnicy, szkoły 
i Stowarzyszenia. Asortyment produktów oferowanych w ramach Targów 
jest szeroki i obejmuje, m.in. lokalne przysmaki i ciasta, kartki ozdoby 
świąteczne oraz wiele innych, których nie sposób zliczyć. Targom towarzyszą 
występy artystyczne dzieci i młodzieży, które wprowadzają publiczność 
w niesamowity nastrój Świąt. Serdecznie zapraszamy na IV Wińszczańskie 
Targi Bożonarodzeniowe!

organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, 
facebook.com/gminnyosrodekkultury.winsko

kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, tel. 71 389 81 36, 
e-mail: kontakt@gokwinsko.pl

IV Wińszczańskie Targi 
Bożonarodzeniowe
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grudzień

termin: Grudzień

miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, 
ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce

Jarmark Bożonarodzeniowy to coroczne wydarzenie w Gminie Pieszyce 
z udziałem organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół oraz rękodziel-
ników z całego terenu województwa dolnośląskiego. Wyjątkowa atmosfera 
pozwoli poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz cieszyć 
się poznawaniem lokalnych smaków i produktów, które można zarówno 
obejrzeć, jak i zakupić. Dodatkowym atutem uczestnictwa w wydarzeniu 
są występy dzieci i młodzieży z Gminy Pieszyce oraz zespołów biorących 
udział w Jarmarku. Ponadto w imprezie uczestniczyć będą przedstawiciele 
z zaprzyjaźnionego miasta Nová Paka (Czechy), umożliwiając skosztowanie 
piwa z ich lokalnego browaru.

organizator: www.ck-pieszyce.pl, www.pieszyce.pl

kontakt: Lidia Zakrzewska-Strózik, tel. 74 836 53 41 
e-mail: dyrektor@ck-pieszyce.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy  
w Gminie Pieszyce
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grudzień

termin: Grudzień 

miejsce: Kunice, plac przed Urzędem Gminy

Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza, która odbywa się na placu przed 
Urzędem Gminy w Kunicach. Skwer zapełnia się stoiskami, wypełnionymi 
bożonarodzeniowymi wspaniałościami. W tym dniu można zakupić 
przepyszne domowe potrawy, ciasta i przepiękne stroiki bożonarodze-
niowe. Każdy uczestnik jarmarku, dzięki wspaniałej atmosferze ma okazję 
poczuć magię świąt.

organizator: Urząd Gminy w Kunicach, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Kunicach, tel. 76 857 54 77
kontakt: Urząd Gminy w Kunicach, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Kunicach, tel. 76 857 54 77

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Kunicach
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl
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