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ZAPRASZAMY NA SIEWIERSKI JARMARK WIELKANOCNY

Urząd Miasta i Gminy Siewierz wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w
Siewierzu przygotowują pierwszy Siewierski Jarmark na Rynku w Siewierzu, który ma się odbyć z okazji
nadchodzących świąt wielkanocnych w dniu 19 marca w godzinach od 10:00 do 16:00. Do czynnego
udziału w jarmarku zaproszeni zostali producenci, wytwórcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Siewierz i
nie tylko.
Odwiedzający kramy będą mogli dzięki nim poznać tradycyjne smaki kuchni regionalnej, a także
zakupić wyjątkowe produkty spożywcze oraz oryginalne rękodzieło od wytwórców. W sprzedaży znajdą się
między innymi produkty regionalne, ekologiczne, tradycyjne, w tym wędliny, chleb, miody i soki, które z
pewnością znajdą miejsce na świątecznym stole. Na jarmarku pojawią się wystawcy prezentujący
różnorodne rękodzieło i rzemiosło, tj.: wytwarzanie biżuterii, ozdób, stroików, ceramikę, decoupage,
wyplatanie ze słomy, wikliniarstwo, czy zdobienie jaj technikami tradycyjnymi. Motywem przewodnim
dzieł będzie Wielkanoc, aby zakupione przedmioty posłużyć mogły zarówno jako dekoracje jak i prezenty.
Jarmark będzie stanowił również wydarzenie kulturalne. Na scenie zostaną zaprezentowane obyczaje i
obrzędy towarzyszące świętom Wielkiej Nocy. W ten sposób odbiorcy będą mogli zapoznać się z lokalną
tradycją, obyczajami i folklorem. Czas spędzony na jarmarku umilą gościom występy, koncerty,
prezentacje, degustacje i konkursy, dlatego w jego przygotowania zostały zaangażowane również lokalne
organizacje, tj. Koła Gospodyń Wiejskich czy placówki szkolne, które będą prezentować gotowe wyroby
kulinarne i rękodzielnicze oraz tradycje związane z Wielkanocą i jej obchodami w naszym regionie.
Planujemy następujący porządek warsztatów (godziny jednak mogą jeszcze ulec zmianie, o czym
będziemy na bieżąco informować ze sceny):
11.00-12.30 - warsztaty dla dzieci
14.00-15.30 - pokaz i warsztaty dla dorosłych
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Rynku w Siewierzu w sobotę 19 marca i zobaczenia wszystkich
przygotowanych atrakcji.
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