Serdecznie zapraszamy na Jarmark Cudów
organizowany przez
Lokalną Grupę Działania „ Partnerstwo na Jurze” wraz
z Centrum Handlowym MAX
w dniach 24 ÷ 25 marca 2018 roku
w godzinach 10:00 ÷ 19:00.
Wydarzenie ma na celu promocję rękodzieła ludowego,
rzemiosła oraz tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi.
Na terenie Centrum Handlowego Max w Chrzanowie,
przygotowaliśmy dla Państwa sporą ilość bezpłatnych
warsztatów oraz kiermasz produktów rękodzielniczych.
W drewnianych domkach można będzie zakupić różnorodne dzieła
rękodzielnicze, ozdoby świąteczne takie jak koszyki wiklinowe, dekoracje do
domu, zabawki - wszystko ręcznie wykonane.
Oczywiście będzie też można nabyć wiele smacznych, ekologicznych
wypieków, produktów spożywczych „jak z babcinej spiżarni”, powideł,
dżemów, pysznych miodów i słodyczy.
Warsztaty prowadzić będą
ludowi artyści, między innymi
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Karniowic, które wprowadzą nas w
świat zdobienia jajek wielkanocnych. Zdobienie jaj to stary zwyczaj,
pisanki są podstawą święconego i wielkanocnego stołu. Panie pokażą i
nauczą uczestników tradycyjnych technik zdobienia metodą batikowania
i techniką rytowniczą.
Kolejną atrakcją będzie pokaz robienia kwiatów z bibuły tzw. bibułkarstwo, które
zaprezentuje Pani Kazimiera Musiak jedna z najbardziej znanych w Małopolsce
twórczyń ludowych, wymieniana na stronie Szlaku Rzemiosła.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaczały pokażą jak zrobić tradycyjne palmy
wielkanocne. Polecamy poznanie tej jakże pięknej ludowej umiejętności
zanikającej w naszym kraju.
Na warsztatach które poprowadzi Pani Jadwiga
Bolek, będzie można nauczyć się robić z filcu kurczaczki, króliczki, które staną się świetną
ozdobą każdego świątecznego stołu. Pani Jadwiga od wielu lat wykonuje maskotki typu
lalki, zwierzątka z materiału i włóczki, ozdabia przedmioty metodą decoupage, kwiaty z
bibuły i krepiny. Wiele z tych rzeczy będzie można zobaczyć i nabyć na jej stoisku.
Odbędzie pokaz robienia gobelinów w wykonaniu Pani Małgorzaty
Polańska-Kubiak, która przyjedzie do nas wraz z córką
Marceliną, z odległej Łomnicy Zdrój. Gobelin to jednostronna
tkanina naśladująca obraz, wykonana na krośnie, może
zawierać motywy figuralne, pejzażowe podobnie jak w
malarstwie. Na stoisku Pań będą dostępne też drobiazgi i
biżuteria tkana ręcznie - breloczki, korale, ozdoby do włosów
oraz rękawice furmańskie
Odwiedzający goście będą mogli zakupić również smakołyki
- świąteczne wypieki wykonane
przez Koło Gospodyń Wiejskich
Gromcu.
Ciekawą atrakcją dla małych i dużych będą bezpłatne przejażdżki Lokomotywką
Chrzanolandii z pod CH MAX. Może już widzieliście państwo lokomotywkę w
ubiegłym sezonie na drogach naszego powiatu. Teraz będziecie mieli
niepowtarzalna okazje sami się przekonać jak wygląda Chrzanów z okien
„ciuchci”.

Zapraszamy na warsztaty z garncarstwa, dzięki którym zobaczymy jak dawniej powstawały naczynia gliniane. Dawnej
nasz region był zagłębiem garncarstwa. Na chwile obecną to sztuka na wymarciu. W
2015 roku odszedł ostatni lokalny rzemieślnik kultywujący tradycję garncarstwa Pan Jan
Głuszek z Brodeł. Oprócz pracy twórczej bardzo chętnie uczestniczył w wielu imprezach
kulturalnych, na których prezentował tajniki swojego rzemiosła. Na Jarmarku warsztaty
poprowadzi Pan Piotr Skórkiewicz, na co dzień pracownik Muzeum – Nadwiślańskiego
Parku Etnograficznego w Wygiełzowie. Możecie się sami przekonać, że praca na kole
garncarskim wcale nie należy do łatwych, jak się może wydawać patrząc z boku.
Panie ze Stowarzyszenia „Wesoła Jesień”
z Zagórza nauczą dekorowania
tradycyjnych wypieków wielkanocnych –
mazurków. Jego symbolika jest ściśle
powiązana z okresem Wielkiego Postu – a w zasadzie jego zakończeniem.
Po czterdziestu dniach obowiązkowej wstrzemięźliwości od potraw
mięsnych i słodkich wypieków, mazurek stanowił pewnego rodzaju
nagrodę dla wytrwałych w wierze i postanowieniu chrześcijan.
Uczestnicy
imprezy będą mogli również własnoręcznie przygotować
ozdoby świąteczne na stół wielkanocny oraz dekoracyjne
jajeczka, które udekorują wielkanocny koszyk. Będą jajeczka
z rzeżuchą, króliczki z jajek i inne ciekawe ozdoby.
Wielka atrakcją Jarmarku
Wielkanocnego
będzie
pokaz wykonania rzeźby
Jezusa Frasobliwego. Pan
Rudolf większość życia
związał rzemiosłem artystycznym i sztuką. Jest pasjonatem rzeźbiarstwa, traktuje je jako
hobby oraz zawód i jemu podporządkowuje cały swój czas. W swoich pracach artysta
popularyzuje również folklor. Pan Rudolf często uczestniczący w konkursach, wystawach,
plenerach rzeźbiarskich, kiermaszach i prezentacjach rzeźbiarstwa na żywo w całym
kraju, jak też za granicą. Teraz sami Państwo będą mogli bliżej zapoznać się ze sztuka
naszego wybitnego gościa.
W dniach 22 - 23 marca w godzinach od 16 do 18.30 odbędzie się pokaz rzeźbienia piła
elektryczną, w tym czasie rzeźba uzyska swój wstępny kształt natomiast w dniach 24 i 25
marca wewnątrz Centrum Handlowego dzieło będzie dokańczane tradycyjnymi
metodami.
Do bardzo popularnego w naszej okolicy rzemiosła nawiązują kolejne
warsztaty. Wikliniarstwo to rzemiosło, -inaczej plecionkarstwo, które polega
na nadawaniu młodym pędom form przedmiotów. Obecnie najczęściej
możemy spotkać się z wielkanocnymi koszyczkami na ”święconkę” , ale z
wikliny może wykonać też walizki, kosze na drewno, kosze upominkowe,
pojemniki gospodarcze, szuflady wiklinowe, tace, tacki i wiele innych
przedmiotów. Atrakcyjną naszych warsztatów będzie możliwość
własnoręcznego wyplecenia wozu z wikliny, który można będzie zabrać ze
sobą i udekorować nim świąteczny stół. Serdecznie polecamy.
Jarmark jest innowacyjną formą prezentacji tradycji i kultury, a także promocją produktów regionalnych, tradycyjnych i
wsparciem dla ginących zawodów. Podczas wydarzenia można będzie zakupić rękodzieła ludowe, dekoracje
wielkanocne oraz znaleźć oryginalny prezent dla najbliższych.

Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a własnoręcznie wykonane prace,
każdy uczestnik zabiera ze sobą.

Zatem do zobaczenia w CH MAX 😊
w dniach 24÷25 marca 2018 roku.

