
Jesteś restauratorem? Szefem kuchni?  
Koniecznie weź udział w akcji Dzień Kuchni Polskiej! 

 

Przyłącz się i zaproś przyjaciół,  
a może będziesz tak odważny za zaprosisz konkurencję? 

 
„Dzień Kuchni Polskiej” to największe polskie przyjęcie urodzinowe. To radosne świętowanie urodzin 
Polski - Narodowego Święta Niepodległości, bo ten szczególny w polskim kalendarzu dzień można 
potraktować właśnie jako urodziny Rzeczpospolitej i podobnie jak urodziny najbliższych biesiadnie 
obchodzić. Nie bez znaczenia dla popularności pomysłu pozostaje fakt, że zwykle energetyczna 
polska kuchnia wydaje się szczególnie odpowiednia na jesienne, listopadowe chłody. 

Przez wieki Polaków gromadził stół, miejsce polskiego biesiadowania, miejsce szczególne dla polskiej 
gościnności, a kuchnia polska to jedna z naszych narodowych tradycji. Dlatego chcemy, by „Dzień Kuchni 
Polskiej” mógł być sposobem na wzbogacenie tradycyjnymi polskimi smakami Święta Niepodległości, które 
pomimo swego radosnego wydźwięku odzyskanej przed laty niepodległości, jest najczęściej jedynie okazją do 
wspomnień i zadumy. Pokażmy wspólnie radosny charakter tego święta. Zaproście Polaków do swoich 
restauracji na świąteczny obiad. Niech będzie okazją do poznania narodowych dań i potraw regionalnych. Niech 
„Dzień Kuchni Polskiej” będzie okazją do popularyzacji polskich tradycji kulinarnych i obyczajowych, polskiego 
dziedzictwa kulturowego w myśl maksymy „przez żołądek do serca”.  
 
Zasady 
„Dzień Kuchni Polskiej” współtworzą restauracje i kawiarnie, które mogą przyłączyć się do akcji po spełnieniu 
trzech podstawowych warunków:  
 
1. Menu przygotowane specjalnie na ten dzień musi składać z dań kuchni polskiej, dań z polskich produktów 
lub inspirowanych polską historią i tradycją albo barwami narodowymi. Może to być zestaw obiadowy, 
stanowiący element lub uzupełnienie zwyczajowego menu. 
 
2. Ceny dania lub dań przygotowanych na ten świąteczny obiad również muszą być świąteczne, czyli niższe 
od oferowanych przez restauracje, na co dzień. 
 
3. Zaproście do przyłączenia się do akcji swoich znajomych z branży, a nawet konkurencję. Przecież stół to 
miejsce szczególne dla polskiej gościnności.  
 
UDZIAŁ LOKALU W AKCJI JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!  
 
W zamian za spełnienie tych warunków, restauracjom uczestniczącym w  naszej akcji oferujemy aktywną 
promocję na stronie internetowej, na portalach społecznościowych oraz w działaniach naszych partnerów, 
a także projekty materiałów poligraficznych do wykorzystania podczas „Dnia Kuchni Polskiej”. 
 
Organizatorem akcji i jej koordynatorem odpowiedzialnym za popularyzację idei Dnia Kuchni Polskiej, 
promocję, organizację sieci partnerów oraz ambasadorów inicjatywy jest Fundacja Vivat Polonia!, posiadacz 
wyłącznego prawa wykorzystania znaku towarowego Dzień Kuchni Polskiej. 
 
 
 Fundacja VIVAT POLONIA! 

tel. 504 297 611 
e-mail: kontakt@vivatpolonia.pl 

DzienKuchni.PL 
facebook.com/DzienKuchniPolskiej 
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Marszałek  
Województwa  
Mazowieckiego 
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