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SIEWIERSKI JARMARK WIELKANOCNY 2019

W sobotę 13 kwietnia odbył się kolejny Siewierski Jarmark Wielkanocny. Do udziału w jarmarku zgłosiło
się ponad 40 wystawców prezentujących tradycyjne produkty spożywcze oraz rękodzieło artystyczne.
Odwiedzający kramy mogli zakupić produkty doskonałe na świąteczne stoły oraz ozdoby świąteczne. W
ramach atrakcji zorganizowano również warsztaty plastyczne dla dzieci oraz warsztaty tworzenia palm
wielkanocnych dla młodzieży i dorosłych.
Siewierz to miasto o bogatej tradycji targowej i jarmarcznej. W naszej historii można odnaleźć liczne
przykłady kontaktów handlowych, które kształtowały się tutaj na przestrzeni minionych lat za sprawą
dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych oraz silnie rozwiniętego rzemiosła. Już
pierwsza wzmianka historyczna o Siewierzu, która znajduje się w dokumencie legata papieskiego Idziego z
1125 r., mówiła o odbywających się tutaj targach, z których część opłat pobierał klasztor Benedyktów w
Tyńcu pod Krakowem.
Od kilku lat, w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, na siewierskim Rynku odbywa się jarmark
wielkanocny. Przedsięwzięcie to nawiązuje do tradycji kupieckich, z jakich przez wieki słynęło nasze
miasto.
Okolicznościowe jarmarki świąteczne organizowane - jak przed laty - na Rynku w Siewierzu cieszą się
dużym zainteresowaniem zarówno odwiedzających, jak i wystawców, których z każdym rokiem przybywa.
Jarmark stanowi więc doskonałe wydarzenie promocyjne dla lokalnych producentów, przedsiębiorców oraz
twórców ludowych.
Obok sprawdzonych już produktów spożywczych, takich jak sery, pieczywo, ciasta i miody, na kramach
zagościły chałwy, pierniki czy naturalnie tłoczone soki owocowe. Nie mogło zabraknąć również ciepłych
przekąsek. Ukraińskie czeburieki, litewski kibin, tatarskie jeczpoczmaki, gruzińskie chinkali i koperty
azerskie serwowała z food trucka restauracja Kresowe Przysmaki. Rozgrzewającą kawę i słodkie gofry, jak
co roku zapewnił w swojej mobilnej kawiarni sympatyczny albańczyk Taulan.
Na stoiskach rękodzielników znaleźć można było szeroką gamę wielkanocnych dekoracji i ozdób
świątecznych, wykonanych rozmaitymi technikami, takimi jak quilling, decoupage, szytych,
szydełkowanych, ceramicznych, gipsowych, drewnianych - z całą pewnością każdy mógł wybrać coś dla
siebie!
Podczas jarmarku można było również zakupić wielkanocne stroiki i palmy lub wziąć udział w
warsztatach rękodzielniczych. Najmłodsi uczestnicy jarmarku mieli możliwość zdobienia jaj, dorośli
natomiast mogli poznać technikę samodzielnego wykonywania palm.
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