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Olsztyńskie Lato Artystyczne

To jedna z najważniejszych imprez 
artystycznych Warmii i Mazur. Podczas 
trzech miesięcy mieszkańcy miasta oraz 
przybyli do stolicy regionu turyści mogą 
cieszyć się przygotowaną przez Miejski 
Ośrodek Kultury oraz partnerów ofertą 
ponad 100 wydarzeń kulturalnych. Od 
2005 roku Olsztyńskie Lato Artystyczne 
jest certyfikowanym przez Polską Orga-
nizację Turystyczną produktem wpływa-
jącym na atrakcyjność regionu. Program 
OLA zawiera propozycje dla miłośników 
różnych dziedzin artystycznych. Znajdu-
ją się w nim koncerty, spektakle teatralne, 
kabaretowe, jarmarki i wiele innych.

/
Olsztyn Artist Summer
It is one of the most important cultural 
events in Warmia and Masuria. For three 
month visitors and locals have a lot to 
choose from and can pick from over 100 
events organized by Miejski Ośrodek 
Kultury (Municipal Cultural Center) 
and partners. Since 2005 Olsztyn Artist 
Summer (OLA) has been recognized 
and certified by the Polish Tourism As-
sociation for offering a product positively 
impacting on the region’s attractiveness. 
OLA offers various events for fans of dif-
ferent cultural events such as: concerts, 
plays, fairs and a lot more.

Miejsce / Place: Olsztyn
Termin / Date:
Czerwiec – Wrzesień 2017
June – September 2017
www.mok.olsztyn.pl

XVI Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Chóralnej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Barczewie

Festiwal jest imprezą cykliczną, która 
odbywa się w Barczewie od 2002 roku. 
Głównym celem festiwalu jest upa-
miętnienie postaci i twórczości Feliksa 
Nowowiejskiego, kompozytora uro-
dzonego w Barczewie, twórcy „Roty” 
i „Hymnu Warmii”, wielkiego patrioty 
i Polaka, którego działalność była istot-
nym czynnikiem kształtowania polskiej 
świadomości na ziemiach północnych.
Festiwal ma zasięg międzynarodowy 
i do udziału w nim są zapraszane chóry 
amatorskie ze wszystkich krajów świata.

/
XVI Feliks Niowowiejskis’ 
International Festival  
of Choral Music in Barczewo
The Festival is a cyclic event which has 
been taking place in Barczewo since 
2002. The aim of the festival is to com-
memorate Feliks Nowowiejski and his 
works. This great Polish patriot, who 
was a renowned composer, was born 
in Barczewo. He was the composer of 
‘Rota’ and ‘Hymn Warmii’ (Anthem 
of Warmia) and his activity was an 
important factor in shaping the Polish 
consciousness in the lands in the north. 
The festival has an international char-
acter and amateur choirs from a lot of 
countries are invited.

Miejsce / Place: Barczewo
Termin / Date:
25–27 Maja / May 2017

VII Ogólnopolski Festiwal Serów 
Farmerskich „Czas na ser”

Festiwal to jedyna w Polsce impreza 
służąca odbudowie i  rozwojowi tra-

dycji serowarskiej oraz przywróceniu 
„zapomnianych smaków”. To miejsce 
spotkań, wzajemnej edukacji i integra-
cji środowiska małych producentów 
oraz miłośników tradycyjnych serów. 
Wydarzeniu towarzyszy szereg atrakcji 
dla dorosłych i dzieci oraz spokojna, 
nastrojowa festiwalowa muzyka, jak 
również kiermasz i degustacja serów 
wytwarzanych metodami tradycyjnymi, 
prezentacja polskiego wina i miodów 
pitnych.

/

VII National Festival of Farmer’s  
Cheese ‘Time For Cheese’
This festival is the only event of its kind in 
Poland. It is aimed at reintroducing and 
developing the cheese-making tradition 
and restoring its ‘forgotten tastes’. The 
festival is a place to meet small traditional 
cheese producers and fans of mutual 
education and intergration. The event 
also plays host to other various attrac-
tions both for adults and children, laid 
back music, a local fair, sampling cheese 
products made to traditional recipes and 
a presentation of mead and Polish wine.

Miejsce / Place: Lidzbark Warmiński
Termin / Date:
2–4 Czerwca / June 2017
www.czasnaser.pl

74. Samochodowy Rajd Polski

To największa impreza w sportach mo-
torowych w naszym kraju. Rajd, którego 
organizatorem jest Polski Związek Mo-
torowy od 2005 roku rozgrywany jest 
w malowniczej krainie mazurskich jezior, 
z bazą i parkiem serwisowym w Miko-
łajkach. Rajdowcy podczas rajdu będą 
mieli do pokonania 23 odcinki specjalne, 
w tym dwie całkowicie nowe próby.

/
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74th Rally Poland
It is the biggest motor sport event in 
Poland. The Rally has been organized 
by the Polish Automobile and Motoring 
Association since 2005 and, it takes place 
in the picturesque lands of the Masurian 
lakes with its base and service park in 
Mikołajki. During the rally the drivers 
will have to overcome 23 special stretches 
including 2 totally new ones. 

Miejsce / Place: Mikołajki i okolice 
Mikołajki and environs
Termin / Date:
29 Czerwca – 2 Lipca 2017
29 June – 2 July 2017
www.rajdpolski.pl

XII Regionalny Festiwal 
Kultury Łowieckiej

Jedna z największych tego typu imprez 
w północno-wschodniej Polsce mająca na 
celu promocję łowiectwa. Oferta progra-
mowa tegorocznego festiwalu nie odbiega 
zbytnio od dotychczasowych edycji i prze-
widuje szereg atrakcji, zarówno dla ciała, 
jak i dla ducha, zarówno dla myśliwych, 
leśników, jak i sympatyków łowiectwa, 
a przede wszystkim dla wszystkich, któ-
rym idee łowiectwa jeszcze są obce. 

/
XII Regional Festival 
of Hunting Culture
It is the biggest festival of its kind in north-
east Poland and its aim is to promote 
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hunting. This year’s program does not 
differ much from previous ones. There 
will be numerous attractions for body 
and soul, for hunters, foresters and for 
anyone else who is interested and wants 
to learn more about the ancient tradition 
of hunting.

Miejsce / Place: Węgorzewo
Termin / Date:
1 Lipca / July 2017
www.muzeum-wegorzewo.pl

X Warmiński Kiermas Tradycji, 
Dialogu, Zabawy

Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, 
Zabawy w Bałdach to wielkie święto 
Warmii. Co roku rozpoczyna się mszą 
świętą w kościele w Butrynach i uroczy-
stością odsłonięcia głazów na Trakcie 
Biskupim w Bałdach. Później odbywa się 
inscenizacja powitania biskupa warmiń-
skiego przez „wszystkie stany” Warmii. 
Na bałdzkich polach ustawiane są w tym 
czasie stoiska z  lokalnymi wyrobami 
i rękodziełem, odbywają się konkursy 
festynowe, dawne zabawy podwórkowe. 
Na scenie występują natomiast zespoły 
folklorystyczne i folkowe. 

/
X Warmian Fair ‘Kiermas’ of 
Dialogue, Tradition and Fun in Bałdy
The Warmian fair ‘Kiermas’ which is 
about dialogue, tradition and fun is 
a great local celebration in Warmia. 
Every year, it starts with holy mass in 
the church in Butryny and with the 
celebration of unveiling glacial stones 
on the former Bishops’ Track. Then the 
re-enactment of welcoming the Bishop 
of Warmia by all counties of Warmia 
takes place. On the fields of Bałdy, there 
are stalls with local products and handi-
crafts. The event fixtures include among 
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others: music performances, festival 
competitions and Folk and folklorist 
groups appear on stage.

Miejsce / Place: Bałdy  
(powiat olsztyński / Olsztyn poviat)
Termin / Date:
8 Lipca / July 2017
www.kiermas.pl

X Mazurski Festiwal Rybny 
„Rybkę na zdrowie”

Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję 
zobaczyć i zasmakować różnych gatun-
ków ryb żyjących w naszych jeziorach, 
poznać metody ich łowienia i najlepsze 
sposoby przyrządzania. Atrakcjami 
towarzyszącymi będą również warsztaty 
kulinarne, pokaz kulinarny „Kuchnie 
świata z polskich ryb”, konkurs na 
najlepszego i najszybszego sprawiacza 
ryb, gotowanie zupy rybnej w kuchniach 
polowych, stoiska degustacyjne oraz 
konkurs plastyczny dla dzieci.

/

X Masurian Fish Festival 
„Rybkę na zdrowie”
Festival goers have a chance to see and 
try different kinds of fish found in Polish 
lakes, learn different methods of catch-
ing and the best ways of preparing fish. 
There are other attractions like-culinary 
workshops, a culinary show entitled 
‘the World of Polish fish’ (Kuchnie 
świata z polskich ryb), a competition 
for the best and fastest preparation of 
fish, making fish soup in a field kitchen, 
tasting stands and an art competition 
for children. 

Miejsce / Place: Mikołajki
Termin / Date:
8 Lipca / July 2017
www.mikolajki.eu
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XIX Mazurska Noc Kabaretowa

Mazurska Noc Kabaretowa dostarcza 
wrażeń i śmiechu co roku w połowie 
lipca. Kabareton gości cieszące się uzna-
niem polskie kabarety oraz najlepszych 
wykonawców muzyki rozrywkowej. 
Wypełniony po brzegi rozbawionymi 
widzami amfiteatr nad jeziorem Czos 
świadczy o tym, że jest to jedyna i wy-
jątkowa taka noc w regionie.

/
XIX Masurian Cabaret Night
The Masurian Cabaret Night provides 
a lot of experience and laughter in the 
middle of July every year. The best Polish 
cabaret groups and rock artist are invited 
to give a performance there. The amphi-
theatre is located by Lake Czos and is 
packed with amused spectators who are 
a good indicator of its popularity. 

Miejsce / Place: Mrągowo
Termin / Date:
8–9 Lipca / July 2017
www.mazurskanoc.paka.pl

Dni Grunwaldu

Corocznie około 15 lipca w rocznicę 
zwycięstwa króla Jagiełły nad Krzy-
żakami na Polach Grunwaldu odby-
wają się uroczystości rocznicowe pod 
nazwą Dni Grunwaldu. Inscenizacja 
bitwy grunwaldzkiej w wykonaniu 
około 1200 rycerzy wraz z 40 koń-
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mi, odbędzie się tradycyjnie w sobotę. 
W obozie rycerskim zamieszka około 
5000 rycerzy, a w miasteczku rzemieśl-
niczym będzie około 100 rzemieślników 
średniowiecznych. 

/
Days of Grunwald
The Days of Grunwald is an annual 
event that takes place around the 15th of 
July on the anniversary of the victory of 
king Jagiełło over the Teutonic knights 
in the fields of Grunwald. The re-enact-
ment of the battle in which 1200 knights 
on horseback perform is traditionally 
held on Saturday. The ‘knights’ camp is 
base for 5000 knights and the handcraft 
village has a 100 medieval craftsmen.

Miejsce / Place: pola pod Grunwaldem / 
Fields of the battle of Grunwald
Termin / Date:
12–16 Lipca / July 2017
Inscenizacja Bitwy / Battle re-enactment:
15 Lipca / July, godz. / at 15.00
www.grunwald1410.pl

Międzynarodowy  
Turniej Siatkówki Plażowej  
„Warmia Mazury World Tour 
Olsztyn 2017”

Olsztyn będzie gospodarzem kolejnego, 
trzeciego, turnieju z cyklu FIVB Beach 
Volleyball World Tour. W tegorocznej 
edycji World Tour odbywać się będzie 
bez podziału na Grand Slamy i Openy, 
zmierzą się w nim najlepsze, światowe 
duety piłki plażowej. Zawody odbywać 
się będą bez fazy grupowej, a wszystkie 
wydarzenia będą miały system pucharo-
wy. Turniej zaliczony został do kategorii 
czterogwiazdkowej i odbędzie na plaży 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
„Ukiel”.

/
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International Beach Volleyball Tour 
„Warmia Mazury World Tour 
Olsztyn 2017”
Olsztyn will be host to the third tour-
nament of the FIVB Beach Volleyball 
World Tour. This year there will be no 
division to the Grand Slam and opens. 
The best world beach volleyball duos 
will take part. Competitions will be held 
without phase groups and all events will 
be in single-elimination tournament. 
The tournament has been upgraded to 
a 4 star tournament status and will take 
place on the beach belonging to the 
Sport and Recreation Centre ‘Ukiel’.

Miejsce / Place: Olsztyn
Termin / Date:
19–23 Lipca / July 2017
www.visit.olsztyn.eu
www.worldtour.2017.fivb.com/en/443

X Mazurskie Zawody Balonowe

W programie m.in. loty konkursowe, 
parada baloniarzy ulicami Ełku i nocny 
pokaz balonów. Bardzo widowiskowe 
wydarzenie.

/
X Masurian Baloon Competition
A very spectacular event takes place in 
Ełk. A flying competition, balloonists’ 
parade along the streets of Ełk and night-
time balloon display, all of it you can find 
in the program

Miejsce / Place: Ełk
Termin / Date:
20–22 Lipca / July 2017
www.mosir.elk.pl

XVI Mazury Hip Hop Festiwal

Mazury Hip Hop Festiwal to najstarszy 
i jedyny polski festiwal muzyki hip-hop 
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realizowany z tak wielkim rozmachem. 
Festiwal to koncerty czołówki polskiego 
hip hopu, zawody breakdance, freestyle 
oraz imprezy towarzyszące.

/
XVI Masurian Hip Hop Festival
The Masurian hip-hop festival is the 
oldest and the only festival in Poland 
on such a scale. Big hip hop stars, break 
dance competitions and many other 
events-that’s what you can expect to see 
at this festival.

Miejsce / Place: Giżycko
Termin / Date:
20–22 Lipca / July 2017
www.mazuryhiphopfestiwal.pl

XXXVI Piknik Country & Folk

W ostatni weekend lipca do granic 
miasta przybywają kowboje, aby bawić 
się na słynnym Pikniku Country. Na to 
muzyczne countrowe święto przyjeżdża 
kilkadziesiąt tysięcy fanów i turystów, 
którzy na kilka dni zmieniają oblicze 
miasta. Westernowe stroje, motocykle, 
samochody terenowe i osobowe oraz 
pojazdy konne stanowią wówczas o ko-
lorycie Mrągowa. Piknik Country to 
doskonała zabawa dla fanów muzyki, 
turystów i mieszkańców Mrągowa. 

/
XXXVI Picnic Country & Folk
The last weekend of July is a time 
when cowboys come to Mrągowo to 
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join in the famous Country Picnic. 
Thousands and thousands of music fans 
and tourists come to this country music 
feast and change the face of the town 
into the wild west. Western costumes, 
motorcycles, off-road vehicles as well 
as animal-drawn vehicles make the at-
mosphere of the town. Country Picnic 
is great fun for everybody and the locals 
love it too. 

Miejsce / Place: Mrągowo
Termin / Date:
28–30 Lipca / July 2017
www.festiwalpiknikcountry.pl

XXII Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Tanecznej

W tegorocznym konkursie weźmie 
udział ponad 30 wykonawców, będą to 
największe gwiazdy sceny dance w Pol-
sce, m. in. zespoły: Boys, Akcent, Focus, 
Junior, Factor, Toples, Maxel, Weekend, 
Classic. Całość nakręci i wyemituje stacja 
Polo TV. Od kilku lat wydarzeniem fe-
stiwalu są występy największych gwiazd 
europejskiej muzyki dyskotekowej. 
W poprzednich edycjach zagrali: Boney 
M, Bad Boys Blue, Savage. W tym roku 
jedną z gwiazd zagranicznych będzie 
zespół La Bouche.

/
XXII National Festival of  
Dance Music
This year you can dance to the rhythm 
of 30 different artists, among whom 
are well known dance music stars such 
as: Boys, Akcent, Focus, Junior, Factor, 
Toples, Maxel, Weekend and Classic. 
You will also be able to watch the festival 
on TV channel Polo. The biggest stars 
of European dance music like – Boney 
M, Bad Boys Blue and Savage, have 
appeared here. The main foreign star of 
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the festival this year will be the German 
duet La Bouche.

Miejsce / Place: Ostróda
Termin / Date:
28–29 Lipca / July 2017
www.festiwalostroda.pl

Mazury Airshow 2017

Mazury Airshow to impreza wyjątkowa. 
Pokazy akrobatyczne i przeloty odby-
wają się w niecodziennej mazurskiej 
scenerii, gdzie brzegi jeziora stanowią 
naturalny amfiteatr dla publiczności, 
zapewniając świetną widoczność. Tafla 
jeziora jest doskonałym lądowiskiem 
dla maszyn, które rzadko pojawiają się 
na pokazach, czyli wodnosamolotów 
– latających łodzi i samolotów – amfibii. 
Na  imprezie goszczą najlepsi piloci 
– Mistrzowie Polski i Świata, zespoły 
pokazowe i  indywidualni akrobaci. 
Podziwiać można najnowocześniejsze 
samoloty, ale i zabytkowe konstrukcje.

/
Masuria Airshow 2017
The Masurian Airshow is a unique event, 
air and acrobat shows take place in unu-
sual Masurian settings where lake shores 
are a natural background for the audience 
and provide them with great views. The 
lakes’ surface is a good landing place for 
the rare machines that appear at the show 
– floating planes – flying boats and sea – 
planes. The best pilots – Polish and World 
Champions, show teams and individual 
acrobats participate in the festival. You 
can see and view the most modern planes 
as well as historic constructions too. 

Miejsce / Place: Giżycko
Termin / Date: 
5–6 Sierpnia / August 2017
www.mazuryairshow.pl
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XL Międzynarodowy 
Jarmark Folkloru

Podczas jarmarku na scenie zapre-
zentują się wykonawcy z Polski oraz 
państw ościennych. Odbywać się będzie 
kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej, 
zaplanowano również pokazy rzemiosł 
tradycyjnych m.in. plecionkarstwa, ko-
walstwa, tkania na krosnach, przędzenia 
na wrzecionie, przędzenia na kołowrot-
ku i inne. W roku 2014 jarmark otrzy-
mał prawo do posługiwania się znakiem 
jakości „Produkt Warmia Mazury”.

/
XL International Folk Fair
At this festival you can see artists from 
all over Poland and neighbouring coun-
tries at work. There are handicraft fairs, 
displays of traditional crafts such as: 
wickerwork, smithery, weaving, spin-
ning etc. In 2014 the fair was awarded 
a quality brand ‘Product of Warmia and 
Masuria’ status.

Miejsce / Place: Węgorzewo
Termin / Date:
5–6 Sierpnia / August 2017
www.muzeum-wegorzewo.pl

Regionalny Festiwal Pogranicza 
„Kartaczewo”

Święto smakowitego dania regionalnego, 
uczta i dla ciała, i dla ducha, do woli 
będzie można raczyć się kartaczami, 
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a przy okazji posłuchać dobrej muzyki; 
gwiazdą festiwalu będzie Andrzej Gra-
bowski. Więcej o wydarzeniu na str. 68.

/
The Regional Border Festival 
‘Kartaczewo’
A festival of delicious, regional dishes 
and a feast for the body and soul where 
you can taste as much kartacz [a local 
speciality] as you dream about and 
listen to good music into the bargain. 
The main star of the festival this year 
is Andrzej Grabowski. More about this 
event on page 68.

Miejsce / Place: Gołdap
Termin / Date:
6 Sierpnia / August 2017
www.kultura.mazury.pl

Święto Twierdzy Boyen

Twierdza Boyen to miejsce, gdzie od 
kilku lat odbywa się „Święto Twierdzy 
Boyen”. Kiermasz rozmaitości, sto-
iska gastronomiczne, kino plenerowe, 
warsztaty z  rzeźby czy malarstwa 
to jedne z wielu atrakcji oferowa-
nych dzieciom, młodzieży i dorosłym. 
Będzie to czterodniowa przygoda 
z historią giżyckiej fortyfikacji, a  to 
dzięki przewodnikom, którzy będą 
oprowadzać i opowiadać o dawnym 
militarnym funkcjonowaniu twierdzy 
oraz jej znaczeniu w życiu mieszkańców 
Giżycka.

/
Boyen Fortress Feast
Boyen Fortress is the place where the 
Fortress Festival has been held for 
a number of years. The event includes 
food stalls, out-door – movie viewing, 
sculpturing and painting workshops 
for children, teenagers and adults. It 
will be a four day adventure through 
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the history of Giżycki fortifications 
with local guides who will share its 
history.

Miejsce / Place: Giżycko
Termin / Date:
10–13 Sierpnia / August 2017
www.boyen.gizycko.pl

Ostróda Reggae Festiwal

Ostróda Reggae Festiwal to jedna 
z największych imprez kulturalnych 
w Polsce i największy festiwal mu-
zyki reggae w Europie Wschodniej. 
W festiwalu bierze udział ponad 100 
wykonawców z  całego świata oraz 
oczywiście polscy wykonawcy, wystą-
pią takie zagraniczne gwiazdy takie 
jak: Dreadzone czy Steel Pulse. 

/
Ostróda Reggae Festival
Ostróda Reggae Festival is one of the 
biggest cultural events in Poland and the 
biggest reggae music festival in Eastern 
Europe. Over 100 artists from Poland 
and all over the World perform. This 
year artists such as: Dreadzone and Steel 
Pulse are appearing.

Miejsce / Place: Ostróda
Termin / Date:
10–13 Sierpnia / August 2017
www.ostrodareggae.com
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XLVII Międzynarodowy 
Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
– Old Jazz Meeting  
„Złota Tarka”

Festiwal ma charakter cykliczny, od-
bywa się w Iławie od 1994 roku. Tego-
roczna edycja podobnie jak poprzednie, 
obfitować będzie w gwiazdy polskiej jak 
i zagranicznej sceny jazzowej. 

/
XLVII International Festival of 
Traditional Jazz – Old Jazz Meeting 
„Złota Tarka”
This cyclic festival has been taking place 
in Iława since 1994. This year like in 
previous years, you can hear Polish and 
oversees jazz stars. 

Miejsce / Place: Iława
Termin / Date:
12–13 Sierpnia / August 2017
www.zlotatarka.pl

Olsztyn Green Festival

Olsztyn Green Festival to impreza, 
jakiej w Polsce nie ma. Po raz czwarty 
tego lata czołowi artyści wystąpią nad 
brzegiem jeziora Ukiel. Tradycyjnie 
nie zabraknie licznych imprez towa-
rzyszących dla całych rodzin. Główną 
ideą festiwalu, poza dobrą zabawą, jest 
bowiem szerzenie wiedzy o ekologii 
i zdrowym stylu życia. 

/
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Olsztyn Green Festival
Olsztyn Green Festival is the only event 
of this type in Poland. The main stars 
for the fourth time will perform by 
Lake Ukiel. Traditionally, there will be 
numerous accompanying attractions. 
Apart from the concerts, the main idea 
of the festival is to promote ecology and 
a healthy lifestyle.

Miejsce / Place:  
Olsztyn
Termin / Date:
12–13 Sierpnia / August 2017
www.visit.olsztyn.eu

Festiwal Kultury  
Średniowiecza „Masuria”

Ryn zamienia się w średniowieczne 
miasteczko, pełne bractw rycerskich, 
dwórek, snycerzy, mincerzy, kowali 
czy rękodzielników. W ciągu dnia 
odbywają się turnieje rycerskie, pokazy 
tańców dawnych oraz rzemiosł. Ryński 
festiwal zmienia miasteczko w jeden 
wielki teatr, zajmując nabrzeża jezior 
Ołów i Ryńskiego, a także zamek i jego 
najbliższe okolice. Główną atrakcją jest 
nocne widowisko w amfiteatrze oraz 
walki konne.

/
Festival of Medieval  
Culture ‘Masuria’
Ryn turns into a medieval town full of 
knight brotherhoods, ladies-in-waiting, 
wood-carvers, minters, smiths and 
craftsmen. During the day you can 
see knights’ tournaments, historical 
dance shows and craft shows. Ryński 
festival changes a town into one huge 
theatre including quays of lakes Ołów 
and Ryński as well as the Castle and its 
surroundings. The main attraction is 
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the night show in the amphitheatre and 
horse battle.

Miejsce / Place: Ryn
Termin / Date:
12 Sierpnia / August 2017
www.miastoryn.pl

Regionalne Święto Ziół

Impreza nawiązuje do ludowej tradycji 
święcenia ziół, kwiatów oraz zbóż, 
promuje zastosowanie ziół w tradycyjnej 
medycynie, kosmetyce i kulinariach oraz 
propaguje tradycje pszczelarskie. Jest to 
niezwykle barwne i aromatyczne święto.

/
Regional Herb Festival 
The event relates to folk traditions and 
the blessing of herbs, flowers and grain. 
It promotes the use of herbs in traditional 
medicine, cosmetics, food as well as the 
tradition of beekeeping. The festival is 
really colourful and fragrant. 

Miejsce / Place: Olsztynek
Termin / Date:
15 Sierpnia / August 2017
www.muzeumolsztynek.com.pl

XXXVIII Lidzbarskie 
Wieczory Humoru i Satyry

To najstarszy festiwal kabaretów i te-
atrów satyry w Polsce. Odbywa się na 
cześć Księcia Poetów Polskich – Igna-
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cego Krasickiego, który żył prawie 30 
lat w Lidzbarku Warmińskim. Grand 
Prix turniejów – „Złota Szpilka” – co 
roku przyciąga najlepsze młode grupy 
kabaretowe z całego kraju. Przez 4 dni 
odbywa się około 20 wydarzeń, których 
zwieńczeniem jest Kabaretowa Noc Pod 
Gwiazdami, odbywająca się pod lidz-
barskim zamkiem. Na scenie wystąpią 
zwycięzcy turniejów, a także uznane już 
kabarety. 

/
XXXVIII Lidzbark 
Humour and Satire Evenings
It is the oldest humor and festival of satire 
in Poland which commemorates the 
Prince of Polish Poets, Ignacy Krasicki 
who spent 30 years in Lidzbark Warm-
iński. The Grand Prix tournaments 
‘Złota Szpilka’ attracts young cabaret 
artists from all over Poland. During 4 
days, 20 events take place and they finish 
with Cabaret Night Under the Stars at 
the foot of Lidzbark Castle where famous 
cabaret artists perform.

Miejsce / Place: Lidzbark Warmiński
Termin / Date:
17–20 Sierpnia / August 2017
www.lwhis.pl

III Fromborski Zlot Czarownic

W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy, 
którzy mają ochotę wcielić się w bajkowe 
postacie wiedźm oraz czarownic, aby 
wspólnie oddawać się czarom, wziąć 
udział w konkursie na najciekawszą cha-
rakteryzację czarownicy. Impreza plene-
rowa, liczne kramy czarownic, konkursy, 
występy miejscowych wykonawców.

/
III Frombork Witches’coven
Everyone who wants to dress up as a fairy 
tale witch can join in this event. There 

fo
t. 

Se
ba

st
ia

n 
St

aw
iń

sk
i

will be joint exposition to witchcraft and 
a competition for the best costume. It is 
an open-air event which includes witches 
stalls, competitions and performances by 
local artists. 

Miejsce / Place: Frombork
Termin / Date:
26 Sierpnia / August 2017
www.frombork.pl

XII Święto Chleba

Elbląskie Święto Chleba to przede 
wszystkim jarmark produktów re-
gionalnych, rękodzieła i eksponatów 
kolekcjonerskich. Na uczestników 
imprezy czeka pachnące pieczywo, 
świeże wędliny, wyroby cukiernicze, 
miody, żywność ekologiczna. Nie bra-
kuje także innych atrakcji, tj. koncertów 
i występów artystycznych, warsztatów 
dawnych rzemiosł, inscenizacji hi-
storycznych. Święto Chleba stanowi 
doskonałą okazję, aby rodzinnie spędzić 
ostatni wakacyjny weekend. 

/
XII Bread Festival
Elbląg Bread Festival is a fair promoting 
regional products, handicrafts and 
collectors’ items. Visitors are welcomed 
with freshly smelling bread, homemade 
sausages, sweets, mead and free range 
food. There are also other attractions 
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like concerts and art performances, old 
craft workshops and historical re-enact-
ments. The Bread Festival is a good way 
to spend the last holiday weekend with 
the family.

Miejsce / Place:
Elbląg
Termin / Date:
1–3 Września / September 2017
www.swietochleba.elblag.pl

Targi Chłopskie

Impreza to już stały punkt kalendarza 
imprez odbywających się w naszym 
województwie. Nie zabraknie pokazów 
rękodzieła, wyrobów rzemiosła i regio-
nalnych kulinariów – pieczywa, wędlin, 
ryb, serów, owoców i warzyw, miodów 
oraz słodyczy.

/
Peasant Fair
This is a long-standing event written into 
the local calendar. There are handicraft 
shows, craft products, regional culinary, 
pastries, meat, fish, cheese, fruit, vegeta-
bles, mead and sweets.

Miejsce / Place:
Olsztynek
Termin / Date:
16–17 Września / September 2017
www.muzeumolsztynek.com.pl
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Więcej wydarzeń na / 
More events at
www.mazury.travel
www.mazurytravel.com.plfo
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