Kępiński Jarmark Bożonarodzeniowy 2015
poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:39

W sobotę 12 grudnia 2015 roku po raz kolejny na kępińskim rynku odbył się Jarmark
Bożonarodzeniowy. Główną ideą Jarmarku jest kultywowanie tradycji, promowanie
rękodzielnictwa i wyrobów naturalnych. W trakcie Jarmarku goście mieli możliwość zakupu od
wystawców ozdób świątecznych, choinek, wypieków, staropolskich wędlin, słodyczy oraz
upominków świątecznych, w urokliwej atmosferze drewnianych domków. Dużym
zainteresowaniem, cieszyły się warsztaty z malowania i zdobienia bombek choinkowych, figurek
świątecznych, wyrobu witraży i ozdób choinkowych. Ponadto dla dzieci przygotowano osobne
stoisko gdzie można było własnoręcznie zdobić pierniki. Dla wszystkich zmarzniętych czekały
barszcz z uszkami oraz pyszna kapusta przygotowana przez panie z KGW Szklarka Mielęcka.
Dopełnieniem całości imprezy była wizyta Świętego Mikołaja z elfem, który obdarował
najmłodszych drobnymi słodkościami. Na scenie wystąpili artyści ze Studia Piosenki KOK, a
także kolędnicy z zespołu Sudarynja. Ponadto odbył się koncert artystów z Kępna, którzy
nagrali płytę ze świątecznymi utworami i kolędami. Po zmierzchu organizatorzy przygotowali
specjalną atrakcję w postaci pokazu Teatru Ognia z Krakowa. Występ odbył się w dwóch
odsłonach i oba pokazy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników
Jarmarku.
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Imprezie towarzyszył również konkurs na Ozdobę świąteczną. Jury w składzie: Jan Kasendra,
Janina Gorzendowska oraz Grzegorz Grzunka przyznało nagrody za I, II, III miejsce oraz dwa
wyróżnienia.

I miejsce za złotą choinkę z gazet - zespół składający się z 5 dzieci w wieku klasa IV - V: Julia
Babiak, Hania Brząkała, Sonia Pawlak, Martyna Ratajska, Zosia Kucharska

II miejsce za srebrnego anioła z gazet - zespół składający się z 5 dzieci w wieku klasa IV - V:
Małgosia Brząkała, Ola Kempa, Amelia Skiba, Julia Stopka, Nadia Wrzosek

III miejsce za świąteczny domek Dominika Idzikowska z gimnazjum
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Wyróżnienia: Dawid Lewandowski za bałwany na nartach z gimnazjum i Tymoteusz Furmański,
przedszkolak, za pająka bożonarodzeniowego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrota Wielkopolski” pragnie podziękować wszystkim,
którzy pomogli w zorganizowaniu Jarmarku, w szczególności partnerowi projektu: Kępińskiemu
Ośrodkowi Kultury. Podziękowania kierujemy również do strażaków z OSP Kępno i Baranów,
uczestników konkursu a także do wystawców. Przedsięwzięcie było współfinansowane z
środków Gminy Kępno w ramach projektu pt. Kępiński Jarmark Bożonarodzeniowy.
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