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Jarmark Świąteczny 2019
Jarmark Świąteczny w Gminie Krzęcin już od wielu lat wspaniale wprowadza nas wszystkich w
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku na gości czekało wiele niespodzianek: wspólne
kolędowanie i smakowanie tradycyjnych wigilijnych potraw. Niestety w tym roku deszczowa i
wietrzna pogoda spowodowała, że jarmark odbył w Wiejskim Domu Kultury w Granowie.

Ale mimo niesprzyjającej aury tłumy gości 8 grudnia zatrzymało się w przedświątecznej krzątaninie i
spędziło kilka miłych chwil w towarzystwie przyjaciół i w pięknym otoczeniu świątecznej scenerii.
Podobnie jak w latach ubiegłych podczas krzęcińskiego jarmarku świątecznego nie zabrakło ozdób
choinkowych, upominków dla najbliższych, oryginalnych stroików, słodkości, domowych przetworów
i świątecznych wypieków, a przede wszystkim pysznych pierogów. Głównym bohaterem jarmarku był
oczywiście zasiadający na swoim tronie i częstujący słodyczami Św. Mikołaj. Całości dopełnił
program artystyczny w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w
Krzęcinie oraz występy dzieci z placówek kultury. Po raz pierwszy został przeprowadzony „Turniej
Bożonarodzeniowy”, w którym rywalizowały rodziny, sprawdzając swoją wiedzę z tematyki
świątecznej. Podczas tegorocznego jarmarku została uruchomiona najprawdziwsza poczta Św.
Mikołaja. Najmłodsi z pomocą Elfa mogli nadać list prosto do Laponii ze specjalną pieczęcią samego
Mikołaja, która daje gwarancję szybkiej wysyłki! Spośród wszystkich listów drogą losowania,
nagrodzone zostały dwa. Z pomocą Elfa można było również wykazać się pomysłowością i
zdolnościami manualnymi, tworząc własnoręczne renifery oraz mikołaje. Jarmark Świąteczny był
doskonałą okazją do skosztowania wielu tradycyjnych, regionalnych potraw oraz idealnym miejscem
dla tych , którzy poszukują inspiracji na prezenty dla swoich najbliższych. Stoiska tworzyły: 1. Koło
Gospodyń Wiejskich w Chłopowie 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Objezierzu 3. Koło Gospodyń
Wiejskich w Krzęcinie „Aktywni Plus” 4. Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie
5. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie 6. Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Krzęcinie 7. Pani Wiesława Bobryk z Krzęcina 8. Pani Zuzanna Biniek-Płachetka
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z Radaczewa 9. Pani Kamila Nowak i Błażej Tuka z Żeńska 10. Pani Magdalena Rutkowska 11.
Sołtys z Krzęcina Kamil Kozłowski 12. Koło Gospodyń Wiejskich z Płoszkowa Organizatorzy
postanowili przyznać nagrody dla wszystkich wystawców „pierogowych” za ich trud, wkład pracy w
tworzenie takich smakołyków jak pierogi. Stoiska z pysznymi pierogami tworzyli: 1. Koło Gospodyń
Wiejskich w Chłopowie 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Objezierzu 3. Koło Gospodyń Wiejskich w
Krzęcinie „Aktywni Plus” 4. Ewa Rutkowska Wszystkim wystawcom dziękujemy za chęć
uczestnictwa w tegorocznym jarmarku, Wasz udział bez wątpienia uświetnił wydarzenie oraz
potwierdził potrzebę kultywowania pięknej polskiej tradycji i zwyczajów związanych ze świętami.
Podczas jarmarku można było również podziwiać wystawę prac konkursowych „Lampion
Bożonarodzeniowy”, który został rozstrzygnięty 4 grudnia w sali GCK, a podczas niedzielnego
wydarzenia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Nowością jarmarku była przystań pod jemiołą –
czyli udekorowane miejsce jemiołą, gdzie zgodnie z tradycją zakochani mogą się pocałować, a
zwaśnieni pogodzić. Podczas jarmarku można było również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z
Mikołajem na specjalnej połyskującej ściance. Wójt Gminy Krzęcin i Gminne Centrum Kultury jako
główni organizatorzy Jarmarku Świątecznego składają serdeczne podziękowania WSZYSTKIM,
którzy przyczynili się choć w drobnej mierze do organizacji tego wydarzenia. Dzięki wspólnej pracy i
zaangażowaniu możemy stworzyć magiczną krainę, którą jest Gmina Krzęcin. Cieszymy się, że
byliście Państwo z nami! Do zobaczenia za rok!
Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie

