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ZAPRASZAMY NA JARMARK WIELKANOCNY W SIEWIERZU

W dniach 7 i 8 kwietnia (piątek i sobota) bardzo serdecznie zapraszamy na Rynek w Siewierzu, gdzie
odbywać się będzie jarmark wielkanocny. Dzień pierwszy będzie miał charakter handlowy, drugiego dnia
poprzez prezentacje artystyczne, zajęcia warsztatowe, pokazy oraz degustacje kulinarne pragniemy
przybliżyć gościom odwiedzającym nasze miasto i gminę, jego barwną kulturę i smaki. Tegoroczny jarmark
cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wystawców nie tylko z Gminy Siewierz, ale i z Zagłębia,
Śląska, a także spoza naszego regionu - z Piotrkowa Trybunalskiego, Krakowa, czy Bukowiny Tatrzańskiej
- co z całą pewnością dowodzi, że w społecznej świadomości zakorzeniona jest bogata tradycja handlowa i
jarmarczna Siewierza.
Szczegółowy program Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego (Rynek w Siewierzu):
piątek, 7 kwietnia
10.00-17.00 prezentacje i sprzedaż na stoiskach handlowych
sobota, 8 kwietnia
9.00 rozpoczęcie jarmarku, prezentacje stoisk handlowych
9.30 rozpoczęcie warsztatów wielkanocnego rękodzieła
9.45 występ KGW Toporowianki
10.00 - 10.45 „Rączka Gotuje” pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, – część pierwsza
10.45 występ Kamili Dróżdż
11.00 - 11.45 „Rączka Gotuje” pokaz kulinarny Remigiusza Rączki – część druga
11.45 występ Grupy Wokalnej „Sonitus”
12.00 występ zespołu „Siewierzanie”
12.10 występ zespołu „Niezapominajki”
12.20 występ akordeonisty Zbigniewa Wójcika
12.30 - 13.15 „Rączka Gotuje” pokaz kulinarny Remigiusza Rączki – część trzecia
14.00 zakończenie jarmarku
Ponadto w programie sobotnim Siewierskiego Jarmarku Wielkanocnego odbędą się:
warsztaty wielkanocnego rękodzieła dla dzieci i dorosłych prowadzone przez pracownię
artystyczną „Manufaktura”
odbywać się będą co pół godziny: 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami,
degustacje wielkanocnych potraw,
prezentacje i sprzedaż na stoiskach handlowych.
Prezentujemy listę wystawców podczas jarmarku wielkanocnego w Siewierzu:
1. Pierogarnia Babci Marysi – pierogi, barszczyk, żurek – Siewierz;
2. Domowa Masarnia – mięso i wędliny – Żelisławice;
3. Kresowe Przysmaki – ukraińskie czeburieki, litewski kibin, tatarskie jeczpoczmaki, gruzińskie
chinkali, koperty azerskie – Katowice;
4. Miodowelove.pl – miody, propolis, pyłek – Siewierz;
5. Renata Łyniewska – szydełkowanie – Siewierz;
6. Gospodarstwo Pszczelarskie „Kubik” – miód – Boguchwałowice;
7. Wytwórnia Cukiernicza Ryszard Tkacz – warkocz Św. Doroty, ciasta – Będzin;
8. Tłocznia u Mazurkiewiczów – soki, ocet jabłkowy – Żelisławice;
9. Wiejski Raj – produkty ekologiczne, suplementy diety – Mierzęcice;
10. Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc – ciasta, babeczki, chleb, żurek;
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu – ozdoby i wypieki;
KGW Gołuchowice – ozdoby i dekoracje;
Pracownia Plastyczna Manufaktura – pisanki, kwiaty, bibuła – Ogrodzieniec – warsztaty plastyczne;
Teresa Sitek – palmy, zające, stroiki, serwetki, koszyczki – Brudzowice;
Aldona Buła – ręcznie szyte ozdoby, wiklinowe wianki, stroiki, miód z mniszka lekarskiego, sok z
aronii – Zawiercie;
Słowikowy ART – dekoracje szyte, zające i baranki z materiału – Słowik;
Monika Barszczowska – stroiki, palmy, świeczniki gipsowe, szkło decoupage – Dąbrowa Górnicza;
Paulina Machura – wianki, drzewka szczęścia, serwetki, palmy – Poręba;
Przemysław Porębski „Aga Styl” – bawełniane ozdoby i zabawki, decoupage, kompozycje
wielkanocne w koszyczkach – Rodaki;
Koralove Cuda – szyte zabawki, poduszki, torby z filcu, bawełny, jeansu, koce, poduszki, czapki,
wiklina – Sułoszowa;
Łukasz Orman – drewniane stroiki, zajączki, świeczniki, fajki, stroiki – Myszków;
Klaudia Massalska – lalki, zabawki, fartuszki, szycie, haft – Sławków;
Joanna Zgrzywa – ceramika, wiklina, filc, tkaniny – Dąbrowa Górnicza;
Pracownia „Zaczarowany Imbryk” – tkaniny, Przytulanki, torby, krawiectwo – Głubczyce;
Stowarzyszenie Art.-Eco Plus – ozdoby wielkanocne;
Dorota Klobucar – kraszanki, baranki, szycie, bluzy ręcznie malowane – Rogoźnik;
Ruda Sowa – Izabela Górska – quiling, ozdoby ze sznurka i drewna – Ożarowice;
Szykowne Dobra – Ireneusz Musiał – zabawki robione na szydełku, drutach, wycinanki ze sklejki,
aniołki z imieniem, portfeliki – Chełmek;
Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic – ozdoby wielkanocne;
Bednarz – Leopold Mizerski – beczki, maselniczki – Siewierz;
KAWA – Wiesław Kawecki – napój „Jałowiec”, ozdoby, stroiki – Piotrków Trybunalski;
Weronika Kin – krówki, chałwy, żelki – Katowice;
ALFA Janina Pisana – chałwy świata ręcznie robione – Psary;
Jacek Paw – oscypki – Brzegi k./Bukowiny Tatrzańskiej;
Taras Panchenko – wianki z kwiatów sztucznych, mydło ręcznie robione – Kraków;
Wioletta Kozieł „Stroisz” – palmy, stroiki – Cynków;
Jolanta Czernek – pisanki, malowanie na szkle, szyte maskotki – Zawiercie;
Agnieszka Kozakiewicz – decoupage, pisanki ażurowe – Zawiercie;
Zofia Budzińska – orgiami, szydełkowanie, palmy, wiklina – Zawiercie;
Tadeusz Klimas – rzeźba w drewnie lipowym – Zawiercie;
Jolanta Kurzak – wiklina, wstążki, szkło, lampiony, biżuteria, szale, magnesy – Zawiercie;
Krystyna i Lech Gajeccy – malarstwo na szkle – Zawiercie;
Joanna Spyra-Kwiecień – zabawki, maskotki, ozdoby i stroiki wielkanocne – Zawiercie;
Ponadto: wata cukrowa, popcorn, obwarzanki, koszyczki wielkanocne i wiele, wiele innych.
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