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PREZENTUJEMY WYSTAWCÓW ORAZ PROGRAM ARTYSTYCZNY SIEWIERSKIEGO JARMARKU
ADWENTOWEGO

Prezentujemy wystawców oraz program jarmarku adwentowego:

Beata Nocel (oscypki, żurawina, soki)1.
Taulan Cafe (food truck – kawa z ekspresu, gorąca czekolada, gofry, burgery)2.
Kresowe Przysmaki (food truck – ukraińskie czeburieki, litewski kibin, tatarskie jeczpoczmaki, gruzińskie3.
chinkali, koperty azerskie)
Pierogarnia Babci Marysi (pierogi, barszcz, naturalny wyrób własny)4.
Tradycyjne sery z Jury- "Garbaciak" (sery kozie, sery dojrzewające: naturalne i z dodatkami m. in. pieprz,5.
pomidory suszone, papryka, zioła prowansalskie, sery półtwarde typu bunc, naturalne i z dodatkami)
Domowa Masarnia Przemysław Machura (tradycyjne wędliny regionalne)6.
Chata Smaku - Siewierskie Delikatesy Mięsne (swojskie wędliny, kabanosy, pasztety, galarety, smalce,7.
garmażerka, musztardy, chrzan, soki)
Cukiernia Tkacz (wyroby cukiernicze, ciasta)8.
Ciastkarnia Karpatka9.
Miody z Księstwa Siewierskiego – Miodowelove.pl (miody i produkty pszczele)10.
Pasieka KUBIK (miód)11.
Klub Ludzi Twórczo Zakręconych (rękodzieło):12.
Agnieszka Kozakiewicz (decoupage, makrama, dekoracje i ozdoby świąteczne)13.
Zofia Budzińska (wyroby szydełkowe, papierowa wiklina, orgiami modułowe, ozdoby choinkowe)14.
Jolanta Czernek (upominki i dekoracje świąteczne, patchwork, szyte maskotki, malowane szkło i15.
ceramika)
Joanna Spyra-Kwiecień (szyte zabawki i dekoracje świąteczne)16.
Joanna Sygiet (szydełkowe dekoracje, zabawki, biżuteria)17.
Monika Chęcińska-Wasik (szydełkowe dekoracje świąteczne, biżuteria sutasz, filcowanie, biżuteria z18.
masy fimo)
Izabela Lendor (akwarela, kartki świąteczne, scrapbooking)19.
Pracownia Ceramiki Leonessa Paweł Lisiecki (anioły z ceramiki, ręcznie robione pierroty oraz inne20.
dekoracje świąteczne)
FHU „MEGI” Rękodzieło Maria Zielińska (stroiki wykonane z siana, wikliny, zabawki drewniane21.
wykonane ręcznie)
Maria Flak (ręcznie wykonane stroiki i bombki zdobione)22.
Maria Wylon i Krystyna Orłowska (bombki wykonane metodą qullingu, ozdoby wykonane metodą23.
szydełkowania, upominki, dekoracje świąteczne wykonane z różnych materiałów ciekawymi technikami)
Szykowne Dobra Ireneusz Musiał (ozdoby świąteczne, wycinanki ze sklejki do pomalowania, stroiki,24.
zabawki robione na szydełku)
Parapeciaki - ozdoby okienne – Edyta Kolankowska (produkty przeznaczone do dekorowania okien,25.
wyroby płaskie z płyty hdf, ręcznie wycinane i malowane)
DORis-Art Dorota Klobucar (skrzaty, bałwanki, maskotki, poduszki, malowane bluzy)26.
Bogusława Sokołowska (stroiki bożonarodzeniowe, wianki)27.
Stowarzyszenie Art-Eco plus ( świąteczne stroiki, bombki, kartki, ozdoby wykonane w sposób28.
rękodzielniczy przez członków stowarzyszenia)
Ruda Sowa Izabela Górska (ozdoby drewniane, quilling)29.
Ignacy Kopeć (ozdoby bożonarodzeniowe wykonane z włóczki, bawełny i drewna, szyte i wydziergane na30.
szydełku)
Szyszkownia (ręcznie wykonane wianki i stroiki na drzwi lub stół)31.
Katarzyna Domańska (wianki bożonarodzeniowe na drzwi lub stół, wianki z szyszek oraz mchu robione32.
ręcznie, poszewki na poduszki, choinki z materiału, zawieszki z materiału oraz bombki)





    W południe zapraszamy na przedstawienie teatralne dla najmłodszych pt. „Eliza w krainie
zimy". Eliza wraz ze swoim braciszkiem mieszkają w leśnej chatce. Braciszek pewnego dnia wyrusza do
dalekiego miasta, Eliza czeka na niego jednak po tygodniu jego nieobecności postanawia wyruszyć na
poszukiwania. Mimo tego, że trochę się boi przybywa do miasta. Tam spotyka mieszkańców – śpiocha
Marcelego, pana Ponuraka i Gniewnego Pana. Wesołe usposobienie i pomoc Elizy dobrze wpływają na
napotkane osoby. Śpioch pragnie gimnastykować się i wstawać o świcie, Ponurak spotykać z ludźmi a
Gniewny Pan zaprasza do siebie z wizytą gości. Wreszcie dzięki pomocy nowopoznanych przyjaciół Eliza
odnajduje zagubionego brata. Przedstawienie pokazuje jak przywiązanie i oddanie pokonuje piętrzące się
przeszkody. Uczy, że warto być przyjaznym i bawić się wspólnie z innymi. Dobry humor i radość potrafią
sprawić, by świat okazał się przyjazny i miły.
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