WYSTAWCY
JARMARKU RĘKODZIEŁA I SZTUK WSZELAKICH
BOŻE NARODZENIE 2017 w Świeradowie-Zdroju
Lp.

Nasi Wystawcy:

Tylko u nas zakupisz:

1.

Andrzej Rokicki

Wędliny swojskie tradycyjne,
sery swojskie dojrzewające.

2.

Wojciech Kaczmarek

Rękodzieło - wyroby z tkanin, torby ekologiczne, poszewki, bieżniki.

3.

Ewa Kozica

Rękodzieło: bombki i ozdoby choinkowe, stroiki, kartki świąteczne,
wyroby na drutach i szydełku, hafowane obrusy, ceramika i drobne
upominki.

4.

Aleksandra Balcerowicz

Rękodzieło: ozdoby świąteczne, kanzashi, biżuteria, decoupage, flc.

5.

Anna Kuna

Choinki z makaronu.

6.

Wioleta Kowalska
Michał Jasiński

Rękodzieło: wyplatanie bransolet z nici bawełnianych z imionami,
napisami wzorkami, wykonanie biżuterii z malowanego drewna
wykonanie na oczach klientów w formie pokazu dla dzieci i dorosłych.

7.

Ewa Jóźwik

Wianki świąteczne, bałwanki na świecącej podstawie – ręcznie robione.

8.

Iwona Nawieśniak

Poduszki ręcznie robione ze świątecznym motywem, sianko
bożonarodzeniowe.

9.

2 Towers Leatherworks
Łukasz Stawowczyk

Biżuteria skórzana, malowana karylowymi farbami,
spinki do włosów, kolczyki, bransoletki itp.

10.

EPONA
Joanna Gołowczyńska

Hafy na torbach, koszulkach, polarach i w formie naszywek,
biżuteria różnego rodzaju ze szklanych koralików i sznurków.

11.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w ŚwieradowieZdroju

Ozdoby Bożonarodzeniowe.

12.

AROMACI
Paulina Tetrycz

Artykuły związane z aromateriapią, zapachami, ręcznie wytwarzane
zawieszki zapachowe (tzw. dyfuzory kamionkowe), saszetki zapachowe
(ziołowe) oraz olejki elektryczne.

13.

PUFF ART
Karolina Skowron

Ręczne malowanie porcelany, handemade w drewnie.

14.

SWEET M-ART
Marta Korzeniowska

Pierniki świąteczne, domki z piernika.

15.

Maria Gawrońska
Wyroby Artystyczne
z Włóczek i Sznurka

Wyroby artystyczne, wyplatane ręcznie chusty i czapki z włóczek
mieszanych zwijanych ręcznie, wyroby wykonywane ze sznurka
papierowego, koszyczki, patery, tace o różnym kształcie.

16.

Helena Wiśniewska

Przedmioty użytkowe i ozdobne własnoręcznie zdobione szale i wyroby z
wełny.

17.

Gabriela Prokopywna

Ozdoby szydełkowe na choinkę, swetry, bombki papieru.

18.

Justyna Steć ViviArt

Biżuteria z kamieni naturalnych, słodka biżuteria z masy FIMO.

19.

Halina Jabłońska

Ceramika użytkowa i dekoracyjna.

20.

Pasieka Rodzinna
w Górach, Mistrzowie
Pszczelarscy Karol i
Andrzej Wilk

Miody pszczele, pyłek pszczeli, propolis, świece woskowe.
Pokazy z wyrobu świec z wosku, degustacja miodu.

21.

Jacek Ogrodowczyk

Deski drewniane do serwowania żywności.

22.

Katarzyna Filipczuk
K&FstudioArt

Biżuteria oraz dekoracje i ozdoby świąteczne.

23.

Sebastan Wilk
Olive Wood Ceter

Ręcznie wykańczane produkty z drewna oliwkowego – użytkowe oraz
ozdobne.

24.

Monika Sobotko,
Beata Miesiąc,
Halina Maziarczyk

Wyroby szydełkowe, swojskie jedzenie, ciasto, pierogi, bułki na słono i na
słodko, krokiety, wędliny, ozdoby.

25.

Mariola Iwanowska

Miód i produkty pszczele, świece z wosku.

26.

Julita i Marcin Kalemba
Złota Patoka - Pasieka
Wędrowna

Miody gatunkowe: wrzosowy, spadziowy, gryczany, faceliowy, wiosenny,
rzepakowy. Miody z: cynamonem, imbirem, kakao, chili, piernikowy,
pierniki ozdobne.

27.

Teresa Kielar

Oleje tłoczone na zimno – słonecznikowe, migdały w łupinach, octy,
miody słonecznikowy.
WARSZTATY – produkcja octów ekologicznych

28.

Małgorzata Burkało

Rękodzieło: stroiki na stoły i wiszące, choinki, bombki robione różnymi
technikami, wianki, wyroby z flcu i materiału, świeczniki drewniane

29.

Henryka Socha-Zawadzka Filcowanie na mokro: odzież, torby,
Manufaktura Na Miedzy flcowanie na sucho: breloczki, broszki,
pierniki z ciasta długodojrzewającego.
WARSZTATY z flcowania na sucho bombbek

30.

Grażyna Rutkowska

Wyroby robione metodą frywolitki, wyroby szydełkowe – zazdroski,
ozdoby choinkowe
POKAZ wyrobu ozdób choinkowych - frywolitka

31.

Robert Borek Borowski

W pracowni anima-create tworzy się sztukę z odpadów cywilizacjigłównie z puszek po napojach – lampy, biżuteria, szachy, mini-rzeźby.
W pracowni Izor Magna zaś powstaje biżuteria i elementy do dekoracji
wnętrz z czystej miedzi, barwionej w ogniu i polerowanej, oraz kamieni i
drewna.

32.

Monika Wieteska Polok
ceraMonic

Ceramika artystyczna.
WARSZTATY - lepienie z gliny fgurek

33.

Jadwiga Świetlicka

Świąteczno-różnorodne.

34.

Katarzyna Grzegorzewska Rzeźba, decoupage, malarstwo, wyroby skórzane, ręcznie szyte maskotki
itp.

35.

Barbara Trendewicz

Bombki choinkowe bogato zdobione.

36.

Aneta Wieligda

Ceramika ręcznie wytwarzana z płatów gliny, wzory, patery, ozdoby
choinkowe, szkatuły, świnki skarbonki, kubki.

37.

Marian Bochenek

Biżuteria ręcznie robiona z minerałów i szkła.

38.

Janusz Marzec

Produkcja ozdób dekoracyjnych z drewna (ozdoby z korą).

39.

Rafał Wieczorek

Własnoręcznie wytwarzana ceramika.

40.

Joanna Kaniuk

Szydełkowe maskotki.

41.

Iwona Lubelska

Domowe przetwory owocowo-warzywne, kiszonki, octy, pierniczki
świąteczne, pasztety wegańskie.

42.

Anna Mielniczyn,
Anna Chuchmacz

Własnej roboty: miód, przetwory, pierogi, pierniki, ciasteczka, domowe
wypieki, grzane wino, mydełka.

43.

Maria Hojdyś

Naturalne mydła, octy, kosmetyki, biżuteria z metaloplastyki, oleje

ikołajów

zimnotłoczone, rękodzieło wełniane.
44.

Alicja Keppel

Rękodzieło drewniane, albumy foto, księgi gości, pamiętniki, notatniki,
deski do krojenia i serwowania, stroiki, wianki Bożonarodzeniowe.

45.

Renata Korn
Paczka Izerska

Ekologiczne produkty sypkie z gryki, orkiszu, płaskurki, żyta i jęczmienia,
race plastyczne.

46.

Marta Karwas

Stoisko z biżuterią, nożyk do karwingu warzyw i owoców.
WARSZTATY – karwing warzyw i owoców

47.

Marek Wąs

Przetwory z pokrzywy, zioła, sosy na bazie dyni, chatneye owocowe.

48.

Magda Syta

Produkty z mleka koziego, sery, jogurty, kajmak.

49.

Urszula Janulis

Ozdoby świąteczne, rękodzieło.

50.

Urszula NehrebeckaSzewczyk

Wędzonki, pasztety, smalce, ciasta, syropy, ciastka, pierniki.

51.

Małgorzata Waszczuk

Koty, breloki, czapki, mitenki, torby oraz bransoletki wykonane z
materiałów z recyklingu.

52.

Gosia Tomczuk

Miody raz produkty pszczele, zioła, maści i przetwory z dzikich roślin i nie
tylko.

53.

Agnieszka Šimko

Ręcznie rzeźbione świece, biżuteria z kamieni półszlachetnych i miedzi,
sutasz, biżuteria z koralików.

54.

Magdalena Kuźniarz
Kuźnia Szkła

WARSZTATY ze zdobienia bombbek i szklanych choinek – niedziela.

55.

Jan Wróblewski

4 gatunki miodów, produkty regionu lubuskiego, pierniki, świece z wosku
pszczelego.

56.

Marlena Jędrocha

Mozaika ceramiczna, dekoracje do wieszania na ścianę.
WARSZTATY z układania mbozaiki cerambicznej.

57.

Halina Kopczyk

Kompozycje florystyczne, wianki, dekoracje świąteczne.

58.

Jolanta Cios

Decoupage – bombki, ozdoby okienne, szydełko – ozdoby okienne, buciki
niechodki, czapeczki, świeczniki, choinki.
WARSZTATY – ozdabianie bombbek decoupage

59.

Aneta Krawczyk-Skiba

Stroiki, bombki ozdobne.

60.

Zbigniew Jelonek

Miód naturalny, produkty pszczele.
WARSZTATY – jakie właściwości posiada mbiód „Apteka w ulu”

61.

Anna Sabok SORIS

Bombki szyte deko, przytulanki.

62.

Izabela Pachulska

Ceramika użytkowa, anioły, patery.

63.

Izabela Jurczak

Karmniki i budki dla ptaszków drewniane.

64.

Wanda Szuleka

Rękodzieło szydełkowe, serwetki, dodatki domowe, maskotki, biżuteria,
elementy stroju.

65.

Małgorzata Bliskowska

Przetwory z okresu XIX w., kwas chlebowy.

66.

Nadleśnictwo Świeradów Świeże CHOINKI.

67.

Julia Daroszewska

Babeczki, Dżemster.

