
Jarmark Jakubowy  w Szczecinie – byliśmy tam. 

Lokalne Grupy Rybackie województwa zachodniopomorskiego w dniach 20 - 22 lipca 

2012r.. uczestniczyły w Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. Był to już IV Jarmark 

zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w 

Szczecinie, na który zjechało ponad 200 wystawców z całej Polski, z Włoch, Grecji, 

Wilna, Lwowa. Sztukateria, pamiątki, koncerty i coś do zjedzenia i picia. Można było 

zaopatrzyć się w produkty, których nie kupi się na co dzień w żadnym sklepie: miód 

prosto z ula, swojski chleb, sery i wyroby wędliniarskie bez żadnych konserwantów 

czy niepasteryzowane piwo z małych lokalnych browarów, a także wyroby rękodzieła, 

pamiątki i wiele innych rzeczy.  

W ramach obchodów Jarmarku Jakubowego w piątek 20 lipca 2012r. na Zamku 

Książąt Pomorskich odbyła się tematyczna konferencja ogólnopolska pod 

patronatem Ministra Środowiska oraz Głównego Lekarza Weterynarii pn. „Żywność 
ekologiczna oraz regionalna, gwarancją zdrowia publicznego”. Współorganizatorzy 

to: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i 

Rybactwa, Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie oraz 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Lokalne Grupy Rybackie reprezentowali przedstawiciele obecnej prezydencji sieci 

Lokalnych Grup Rybackich - Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy” ze Szczecinka.  

W drugim dniu jarmarku, w sobotę 21 lipca b.r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 

miała miejsce XII edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszy regionalny produkt 

żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo – Smaki Regionów 2012”. Główny celem konkursu jest identyfikacja 

regionalnych produktów oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców do 

poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.  

Niedziela 22 lipca b.r. – trzeci dzień jarmarku to Święto Chleba oraz Miodobranie, 

czyli Święto Miodu. Przeprowadzono wiele konkursów związanych z miodem i 

chlebem. Zorganizowano pokazy oraz zawody dla dzieci i młodzieży. O godz. 16.30 

ulicami miasta przeszedł kolorowy korowód jakubowy. 

Lokalne Grupy Rybackie promowały swoją działalność przy stoisku, gdzie codziennie 

gotowany był ogromny kocioł pysznej zupy rybnej z łososia i leszcza z dużą ilością 

warzyw i przypraw.  Była to niewątpliwie atrakcja trzydniowego Jarmarku 

Jakubowego, codziennie o godzinie 14.00 na degustację ustawiała się długa kolejka. 

Zupę ufundowały wszystkie lokalne grupy rybackie z woj. zachodniopomorskiego w 

ramach pierwszego wspólnego projektu ze środka 4.2. Wsparcie na rzecz 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012. Degustacjom i 

konkursom towarzyszyły występy zespołów folklorystycznych prezentujących swój 

dorobek artystyczny. 



Jarmark Jakubowy cieszył się dużym powodzeniem i jak oceniają organizatorzy 

frekwencja była zdecydowanie większa niż w latach ubiegłych, co jest dowodem na 

to, że w Szczecinie panuje zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. 


