
Największa Biesiada na Pomorzu już 14 września 

14 września odbędzie się wyjątkowa, dziesiąta, Jubileuszowa Biesiada Koźlaki Bielkowskie. 

Co roku, już od dekady, Browar AMBER z Bielkówka zaprasza mieszkańców Pomorza i 

okolic, do udziału w imprezie inaugurującej sezon na kultowego Koźlaka.  

Największa na Pomorzu Biesiada, nawiązująca klimatem do niemieckich festynów 

Oktoberfest, odbędzie się, jak zawsze, w drugą sobotę września, na terenie przyległym do 

siedziby Browaru AMBER w Bielkówku. Misją imprezy jest promocja regionu, jego produktów 

i obyczajów oraz najlepszych tradycji pomorskiego piwowarstwa. Podczas Jarmarku 

Produktów Regionalnych wystawcy oferują m.in. wyśmienite domowe pieczywo, wędliny, 

sery, przetwory oraz ciepłe posiłki wykonane według tradycyjnych receptur. Goście Biesiady 

mają również okazję skosztować najpopularniejszych piw Browaru Amber. Wieczorem 

zaczyna się zabawa taneczna, której towarzyszy doskonała muzyka grana na żywo. 

Koźlaki Bielkowskie przyciągają miłośników dobrego jadła i napitku nie tylko ze wszystkich 

regionów Polski, ale również z różnych zakątków Europy. Podczas poprzednich edycji można 

było spotkać gości ze Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec. W zeszłym roku przez 

bielkowską biesiadę przewinęło się ok. 15 tysięcy osób! W tym roku możemy spodziewać się 

kolejnego rekordu, ze względu na jeszcze większy rozmach, z jakim przygotowane będą 

jubileuszowe X Koźlaki. 

Podczas tegorocznej edycji będzie można zapoznać się z ofertą blisko pięćdziesięciu 

regionalnych wystawców. Na scenie wystąpią m.in.: Wolly Hat, Defibrylators oraz Maciej 

Miecznikowski z zespołem. Nocną Bielkowską Potańcówkę uświetni występ znanej z 

programu „X Factor” Małgorzaty Szczepańskiej – Stankiewicz wraz z zespołem. Podczas 

biesiady serwowane będą wyśmienite piwa: Koźlak, Żywe, Złote Lwy, Pszeniczniak. Można 

będzie spróbować również dwóch nowości: Grand Imperial Porter Chili, pierwszego w Polsce 

ciemnego piwa z dodatkiem papryczki chili, oraz Amber Czarny Bez, z naturalnym sokiem z 

kwiatów czarnego bzu. Wszystkie piwa podawane będą w wersji niepasteryzowanej. 

Punktem kulminacyjnym X Koźlaków Bielkowskich będzie performance światowej sławy 

artysty-pirotechnika Sir Henry’ego Hota, który wystąpi z przygotowanym specjalnie na tę 

okazję niezwykłym spektaklem ognia.– Możemy być pewni, że atmosfera będzie gorąca. – 

podsumowuje Marek Skrętny, Dyrektor ds. marketingu Browaru Amber. 


