
       
 
 
              Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie, ul. Świderska 12 
                             oraz  Łukowski  Ośrodek  Kultury 

    zapraszają  na 

 
 

           
 
 

 
Bardzo nas ciekawi, jakie pyszności przygotują  Panie i  Panowie – członkowie 

organizacji - na ogłoszony przez GOK Wigilijny Konkurs Kulinarny  ? 
W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, koła, kluby oraz Rady Sołeckie  z terenu 

Gminy Łuków. 

Potrawa wigilijna zgłoszona na konkurs winna znajdować się w odpowiednim naczyniu, 

opatrzona etykietą wraz z nazwą potrawy, nazwą organizacji, która wystawiła potrawę do 

konkursu  oraz  ustawiona na stole wigilijnym,  podczas  IV Jarmarku Bożonarodzeniowego 

w dniu 18 grudnia 2011r w Łukowie na Placu Solidarności i Wolności (pod zegarem), 

który planowany jest od godz. 10:00. 

Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 6 grudnia 2011r. do godz. 12:00; 

osobiście w biurze GOK, przy ul. Świderskiej 12, 

tel.: 25 798  24 39;  mobil: 505 067 304  lub  e-mailem: szaniawska@o2.pl 

Wszyscy  Wystawcy spoza terenu Gminy Łuków, chcący wystawić swoje stoiska 

jarmarczne, proszeni są o zgłoszenia w terminie do dnia  10 grudnia 2011r. - do GOK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Degustację  i możliwość zakupu potraw na wigilijny stół, możliwość zakupu ozdób  
i prezentów świątecznych, spotkanie  ze  Świętym Mikołajem, występy  kolędników,  koncert  
kolęd, wystawę  twórców  i artystów  ludowych, loterię  - każdy los wygrywa !, finał  konkursu 
„Najsmaczniejsza potrawa wigilijna” i rozdanie nagród, ogłoszenie listy uczestników konkursu 
„Najpiękniejsze iluminacje domu i ogrodu” oraz  dobrą  zabawę : w świątecznym nastroju,   
przy  śpiewie i muzyce kolęd, wśród  różnobarwnych  dekoracji świetlnych, w  bajecznym   
i  kolorowym  świecie  iluminacji. 
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Miasto Łuków i Gmina  Łuków zaprasza  na  IV Jarmark Bożonarodzeniowy , 

który odbędzie się 18 grudnia  2011 roku w Łukowie na Placu Solidarności i Wolności 

(pod zegarem), początek godz. 10:00. 

Jarmark Bożonarodzeniowy to prezentacja łukowskiej sztuki i rękodzieła ludowego, ginących 

obrzędów i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz tradycji lokalnych potraw kulinarnych.  

Dla mieszkańców Łukowa i okolic będzie to kolejna okazja do podziwiania i zakupu potraw 

wigilijnych, stroików oraz wyrobów kuchni regionalnej z terenu Gminy Łuków.   

Bardzo nas cieszy, że nasze jarmarki zyskują coraz większą popularność wśród 

mieszkańców nie tylko Miasta i naszej Gminy, ale również całego naszego regionu - jako tradycyjne 

już wydarzenie przedświąteczne, realizowane corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie. 

 W ramach IV Jarmarku Bożonarodzeniowego będzie można obejrzeć i zakupić stroiki 

świąteczne, wykonane różnymi technikami, świątki, ozdoby, obrusy, serwetki, wyroby z wikliny, 

wyroby cukiernicze, nalewki oraz lokalne wyroby świątecznej kuchni.  

 W niedzielę handlową– tj. dnia 18 grudnia 2011 r. już od godz. 10:00 na Placu Solidarności i 

Wolności (centrum miasta) artyści ludowi zaprezentują realizowane różnymi technikami wyroby 

sztuki ludowej, rzeźby, aniołki, stroiki i świątki.  

Wyroby kuchni regionalnej (wiele rodzajów chleba, kiełbas, wędlin, miodów, smalcu, grzaniec 

galicyjski, olej lniany, pierogi z grzybami, kutie, ryby w różnej postaci oraz świąteczne wypieki) 

będzie można nie tylko zakupić, ale też wypróbować. Na wytrwałych czeka niespodzianka: w 

kulminacyjnym momencie zostanie zastawiony stół wigilijnymi ze smakołykami, sporządzonymi 

według przepisów naszych babć. Wśród nich nie zabraknie kapusty z grochem, pierogów, 

czerwonego barszczyku, a także, jak co roku, gorącej herbaty z cytryną i sokiem malinowym, 

serwowanym przez GOK. 

 IV Jarmark Bożonarodzeniowy pomyślany jest jako impreza poważna, aczkolwiek radosna  

z racji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego, którą uatrakcyjnią kolędy w wykonaniu 

ludowych zespołów wokalnych, kolędnicy, loteria fantowa (wszystkie losy wygrywają), spotkanie ze 

świętym Mikołajem, degustacja potraw z wigilijnego stołu, finał „wigilijnego konkursu kulinarnego”, 

organizowanego przez GOK, a na zakończenie – wielka niespodzianka. 

 Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny – dzieci wraz z rodzicami  

i dziadkami, życząc wielu wspaniałych wrażeń, radości i dobrej zabawy. 

Sprzedawcy zainteresowani udziałem w Jarmarku Bożonarodzeniowym proszeni są 

o kontakt z GOK: tel. 505 067 304;  e-mail: szaniawska@o2.pl  – termin:do 10.XII.br 

 

 

      Program : 

10:15 – 15:00 - Jarmark sztuki ludowej, stroików, świątek, rękodzieła 

                            artystycznego, koncert kolęd i pieśni adwentowych, 

                            degustacja potraw wigilijnych, występy kolędników 

12:00 – 14:00 – Działania animacyjne dla dzieci: wykonywanie stroików, 

                            ubieranie choinki,  przygotowanie stołu wigilijnego,  

                            symbolika świat Bożego Narodzenia, śpiewanie 

                            kolęd, spotkanie ze świętym  Mikołajem, loteria,  

12:00 – 13:30 – Prezentacja  wigilijnych zwyczajów i obrzędów ludowych 

                            w wykonaniu KGW Zalesianki, koncert kolęd i pieśni adwentowych 

                            w wykonaniu ludowych zespołów wokalnych 

   oraz występy kolędników 

ok. godz.14:30 -Degustacja potraw z wigilijnego stołu i wielka niespodzianka 
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