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SIEWIERSKI JARMARK WIELKANOCNY

    W sobotę 19 marca  odbył się pierwszy  Siewierski Jarmark  Wielkanocny. Przedsięwzięcie nawiązywało do bogatych tradycji
handlowych, jarmarcznych i  rzemieślniczych,  z  jakich przez dziesiątki  lat  słynęło nasze miasto.  Jarmark stanowił  także wydarzenie
kulturalne o charakterze regionalnym.

    W przygotowanie jarmarku włączyły się wszystkie sołectwa gminy oraz dziesięć rodzimych kół gospodyń wiejskich. Prezentacje wyrobów
rękodzielniczych oraz kulinariów przygotowały sołectwa: Brudzowice, Dziewki, Żelisławice, Leśniaki, Wojkowice Kościelne, Tuliszów,
Podwarpie,  Warężyn,  Gołuchowice  oraz  Nowa  Wioska.  Odwiedzający  kramy  mogli  dzięki  temu  poznać  tradycyjne  smaki  kuchni
regionalnej,  a  także  zakupić  wyjątkowe produkty  spożywcze,  obejrzeć  oryginalne  rękodzieło  oraz  poznać  ich  wytwórców.  Na  stoiskach
wystawowych przygotowanych przez  nasze sołectwa oraz  poszczególnych wystawców zasmakować można było  między innymi:  polewki
chrzanowej, siewierskiego żuru na gęsinie, rozmaitych domowych wędlin i szynek, wielkanocnych bab i mazurków, chlebów z domowego
wypieku, miodów, soków, pierogów oraz wielu innych potraw.

    Do udziału w jarmarku zaproszeni zostali producenci, wytwórcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Siewierz i regionu, prezentujący różnorodne
rękodzieło i rzemiosło:  wyroby wędliniarskie, lokalne miody i soki, wyroby piekarnicze i cukiernicze,  palmy, ozdoby, stroiki, biżuterię, ceramikę,
decoupage, wyroby wikliniarskie, czy też zabawki drewniane.

    Swoje stoiska prezentowali:

Restauracja Jędrusiowa Izba / Pierogarnia Babci Marysi (degustacje potraw)
Domowa Masarnia Przemysław Machura (tradycyjne wędliny)
Wiejski Raj Aneta Dróżdż (produkty zdrowej żywności ekologicznej, żywności bezglutenowej oraz szeroki wybór suplementów diety)
Miodowelove.pl (miody, produkty pszczele)
Tłocznia u Mazurkiewiczów (tłoczone soki)
Gospodarstwo Pszczelarskie „Kubik” Stanisław Kubik (miody, propolis, pyłek)
Cukiernia „Tracz z Będzina

Teresa Sitek (stroiki, palmy, koszyczki wiklinowe, serwety. zające z siana, pisanki)
Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc (szydełkowanie, kartki, serwetki, babeczki)
Stowarzyszenie Art.-Eco Plus (pisanki, stroiki, kartki wielkanocne)
Lilu2art Kornelia Machura (ozdoby, biżuteria, torby, dodatki do wystroju wnętrz)
Monika Barszczowska (świeczniki, ozdoby decoupage, pisanki, stroiki)
Adam Skotnicki (kraszanki, ręcznie zdobione pudełeczka)
Pracownia  Plastyczna  "Manufaktura"  Dorota  Supkowska  -  "Stara  szkoła"  (artykuły  dekoracyjne  i  zabawki  drewniane,  warsztaty
plastyczne)

Nadleśnictwo Siewierz (stoisko edukacyjne)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (warsztaty, zajęcia dla dzieci
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siewierzu

     Na scenie  zaprezentowali  się  lokalni  artyści,  prezentujący folklor  naszego regionu:  Zespół KGW „Wojkowianki”,  Zespół KGW
„Podwarpianki”,  Zespół  „Niezapominajki”,  Zespół  KGW „Gołuchowianki”,  KGW Żelisławice,  KGW Leśniaki,  Chór  Męski  z
Żelisławic oraz solistka Karina Sornik z Leśniaków. Wydarzenie uświetniły także występy uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żelisławicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych oraz Zespołu Szkół w Siewierzu wraz z wokalistką
Moną Lisą. Siewierscy uczniowie (ZS w Siewierzu oraz SP nr 2) przygotowali ponadto wystawę prac plastycznych o tematyce wielkanocnej,
którą mogli przez podziwiać goście odwiedzający rynek.

    Część artystyczną uświetniły także koncerty akordeonisty Zbigniewa Wójcka  i  Kamili Dróżdż.  Niezwykłą niespodziankę muzyczną
 przygotowana została przez Grupę Wokalną „Sonitus” oraz kompozytora Bernarda Sołtysika – było nią premierowe wykonanie utworu
„Siewierskie dukaty” (słowa i muzyka Bernard Sołtysik). Publiczność mogła również usłyszeć zabawny monolog w wykonaniu Jana Bańki z
Brudzowic.

    Podczas jarmarku można było wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych. Najmłodsi uczestnicy jarmarku mieli możliwość zdobić jaja
drewniane, dorośli natomiast wykonać własnoręcznie palmę oraz poznać podstawowe techniki wykonywania kwiatów z bibułyi krepiny.
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