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Prawie pięćdziesięciu wystawców z powiatu jaworskiego, złotoryjskiego, świdnickiego i
zielonogórskiego, tłumy zwiedzających i – przede wszystkim – kupujących, ludowe zespoły
wygrywające skoczne melodie na scenie: tak było w ostatnią niedzielę, 5 kwietnia, na 2.
Kaczawskim Jarmarku Wielkanocnym w Paszowicach.
Uroczystego otwarcia Jarmarku dokonał gospodarz gminy wójt Henryk Hawrylewicz wraz z
Beatą Castaneda – Trujillo z zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, Mariuszem Forysiem,
prezesem LGD Partnerstwo Kaczawskie i Małgorzatą Świderską, dyrektor GOKu. Jarmark
licznie odwiedzili samorządowcy z rodzinami, m.in. wicemarszałek Piotr Borys, starosta
Stanisław Laskowski, wójtowie Maria Leśna (Złotoryja), Zbigniew Przychodzeń (Męcinka) i
Seweryn Sterc i Andrzej Marciniak (Wądroże Wielkie). Wśród gości był również Paweł
Czyszczoń, dyrektor Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.
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Nowością podczas tegorocznego jarmarku była wystawa gołębi pocztowych i ozdobnych, w
której wzięli udział hodowcy z gmin Paszowice i Mściwojów, w tym Irena Grega prowadząca
mistrzowską hodowlę w Snowidzy. Hodowcy prezentowali również ozdobny drób i ekologiczne
kurki zielononóżki. Ogromne zainteresowanie zarówno u dzieci, jak i dorosłych wzbudzały
rasowe króliki z hodowli Stanisława Krawczyka z Paszowic i Mariana Dziaska z Jawora, u
którego można było również kupić strusie jaja.
Wiele osób zrobiło zakupy na kiermaszu kwiatów, krzewów ozdobnych, drzew owocowych.
Zainteresowanie zwiedzających wzbudzały stoiska winoroślarzy: Franciszka Filipowskiego z
Jawora i „Winnicy na Leśnej Dolinie” Małgorzaty i Jarosława Lewandowskich z okolic Zielonej
Góry, którzy na dodatek prezentowali wino z tejże winnicy. Stroiki świąteczne i inne wyroby
artystyczne można było oglądać na stoiskach Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie,
Młodzieżowej Drużyny OSP Paszowice, Ośrodka Wsparcia PCPR w Jaworze, Klubu 4 H z
Mściwojowa, firmy „Kolorek” z Wilkowa czy świetlicy GOK w Nowej Wsi Wielkiej. Wyroby
artystyczne z siana prezentowali Ewa Gibała z Pomocnego i Waldemar Nędza z Dobromierza.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa rzeźby w drewnie z powstającej w
Paszowicach pracowni „Stasiulówka”. A jako konferansjer części plenerowej imprezy
debiutował udanie Ryszard Michałków.
Nie zabrakło oczywiście największej atrakcji turystycznej Paszowic - Pustelnika z Groty, który
tym razem zaprezentował się „wielkanocnie”, czyli z koszyczkiem pełnym jajek…
czekoladowych, którymi obdzielał zarówno dzieci, jak i dorosłych. A dla tych, którzy by
zgłodnieli podczas jarmarku drużyna OSP Paszowice, dowodzona przez Pawła Pieniążka,
serwowała kiełbasę z kuchni polowej.
Jak na prawdziwym jarmarku było również w świetlicy wiejskiej: tłumy zwiedzających oglądały
stoiska wystawców z terenu Partnerstwa Kaczawskiego, na scenie prezentowały się zespoły:
BOLKOWIANIE, DOBROMIERZANIE, KUKUŁECZKI, PIOTROWICZANKI, POGÓRZANIE i
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WIADROWIANIE, pod sceną w specjalnym kojcu siedziały kurczaczki, wśród publiczności
krążył z kamerą Dariusz Kwaśny z telewizji kablowej Studio JAWOR, wywiady przeprowadzał
Marek Perzyński, publicysta tygodnika katolickiego „Niedziela” i znany autor książek o Dolnym
Śląsku, a z mikrofonem uwijała się prowadząca całą imprezę dziennikarka Radia PLUS Jolanta
Czaplicka. Natomiast ozdabianiem koszyczków „na zamówienie” zajmowały się przez
instruktorki GOKu Jolanta Romanowska i Dorota Pisulska.
Wśród stoisk krążyła komisja konkursowa pod przewodnictwem Ryszarda Czerwińskiego,
specjalisty od produktów lokalnych z Urzędu Marszałkowskiego, która oceniała przygotowane
przez koła gospodyń, zespoły folklorystyczne i mieszkanki wsi stoły wielkanocne, baby i inne
ciasta. Palmy przygotowane przez dzieci oceniała natomiast komisja dowodzona przez Gabrielę
Męczyńską ze Stowarzyszenia Kaczawskiego. Wszyscy laureaci konkursów otrzymali
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę Paszowice, GOK oraz Stowarzyszenie
Kaczawskie.
Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim osobom i instytucjom, których pomoc i
zaangażowanie przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia tej niezwykle udanej
imprezy, jaką okazał się kolejny Kaczawski Jarmark Wielkanocny.
Wyniki konkursów
„Stół Wielkanocny”
1. miejsce zespół ludowy CZAPLANKI z Czapli (Gm. Pielgrzymka)
2. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie
3. miejsce zespół folklorystyczny KUKUŁECZKI z Pogwizdowa
„Baby i inne ciasta Wielkanocne”
1. miejsce zespół folklorystyczny KUKUŁECZKI z Pogwizdowa za mazurek
2. miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiechowej (gm. Świerzawa) za mazurek
3. miejsce Grupa Odnowy Wsi Wilków (gm. Złotoryja) za babkę jogurtową
Wyróżnienie: zespół ludowy CZAPLANKI z Czapli za mazurek, KGW w Wiadrowie za babkę.
„Palma Wielkanocna”
1. miejsce Gminne Przedszkole w Wiadrowie
2. miejsce klasa V ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie
3. Gimnazjum w Wiadrowie
wyróżnienia: świetlica GOK w Nowej Wsi Wielkiej, klasa I i klasa V z SP w Paszowicach,
Ernest Wideł z kl. III c SP nr 1 w Jaworze, klasa III i klasa IV z SP w Pogwizdowie, Oliwia
Szymańska z SP w Pogwizdowie.
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