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Atrakcje dla dzieci i dorosłych
Dzieci korzystały z licznych atrakcji, przygotowanych specjalnie dla nich: zjeżdżalni,
trampoliny i stoisk z zabawkami. Na terenie boiska mieliśmy okazję podziwiać
rękodzieło ludowe: rzeźby, wyroby garncarskie, ozdoby filcowe i wykonane techniką
decoupage. Wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił podczas warsztatów
ceramicznych i rzeźbiarskich. W jarmarczny krajobraz doskonale wkomponowały się
rzeźby Adama Sobienia z Radomia, wyroby garncarskie Zakładu Ceramicznego
„Rendocin Świętokrzyski”, drewniane zabawki z Bałtowa oraz ozdoby wykonane w
Pracowni Rękodzieła- Anny Rusak i Edyty Drabik z Radomia. Bardzo podobały się też
kolorowe literki wystawione przez Stowarzyszenie im. Bożeny Stawińskiej "Filcaki
wspomagają dzieciaki". Swoje stoiska mieli również: Komenda Powiatowa Policji w
Białobrzegach i OSP Czarnocin. Można też było obejrzeć izbę regionalną, urządzoną,
dzięki olbrzymiej pomocy pani Heleny Ciechowicz, na wzór tradycyjnego, wiejskiego
pokoju oraz spróbować potraw regionalnych, przygotowanych przez rodziców; w tym
roku były to: porka, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym oraz kopytka ze
skwarkami. Na gości jarmarku czekały też pyszne wypieki i słodkie przekąski. Aktorzy
krakowskiego teatru zaprosili najmłodszych do swojej wioski, gdzie dzieci mogły
pomalować twarze, podziwiać wyczyny szczudlarza, uczestniczyć w pokazie
gigantycznych baniek mydlanych, zwijania baloników oraz w zabawach plenerowych.
Były też konkursy rodzinne, w których można było wygrać cenne nagrody oraz loteria
fantowa.
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X Jarmark Czarnociński - 12 czerwca 2016 r.
Jarmark Czarnociński wpisał się na stałe w kalendarz lokalnych wydarzeń
kulturalnych. To ważny dzień dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Czarnocinie – organizatora festynu, społeczności wsi Czarnocin oraz
Gminy Radzanów. W tym roku zorganizowany został już po raz dziesiąty.
12 czerwca przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Rozpoczęliśmy tradycyjnie
od piosenki „Kolorowe jarmarki”, którą wykonali uczniowie klas IV - VI, następnie
uczestnicy koła teatralnego przedstawili inscenizację zatytułowaną „Ocalić od
zapomnienia”. Na scenie zaprezentowały się również dzieci z klasy I i II, które
wykonały poloneza i polkę oraz uczennice klasy III, które zaprezentowały taniec z
pomponami do piosenki pt. „Holidays”. Kolejnym punktem programu był spektakl pt.
„Witajcie w naszej bajce” w wykonaniu aktorów krakowskiego teatru. Następnie
zaprezentowała się Kapela Braci Tarnowskich z Domaniowa, która porwała do tańca
miłośników ludowych melodii. Wystąpili również absolwenci szkoły (Mateusz
Pietrasik, Alicja Łomża, Martyna Pulkowska, Paulina Kot, Angelika Popis i Sandra
Kuitkowska), którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.
Największą atrakcją okazał się koncert piosenki biesiadnej, podczas którego do
wspólnego śpiewania zaproszeni zostali wszyscy goście festynu.
Było wszystko, co powinno się składać na jarmarczny charakter imprezy: cukrowa
wata, baloniki, drewniane zabawki, rzeźby, ceramiczne ozdoby oraz dobra zabawa
przy muzyce. Wszystko to sprawiło, że odnotowaliśmy dużą frekwencję.
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"Historia Jarmarku Czarnocińskiego"

                               
Jarmark Czarnociński to festyn ludowy, którego głównym założeniem jest
wyszukiwanie i podtrzymywanie tradycji naszego regionu oraz integracja
międzypokoleniowa. Każdego roku, w drugą niedzielę czerwca, do
wspólnego projektu zapraszani są twórcy ludowi, którzy prezentują swoje
wyroby, społeczność lokalna ma możliwość zabawy przy ludowej muzyce,
degustacji potraw regionalnych. Przypominane są również obrzędy
i zwyczaje ludowe w inscenizacjach przygotowanych przez uczniów –
oczepiny, wiejskie wesele, przędzenie lnu, rwanie pierza, kiszenie kapusty,
noc świętojańska, pieczenie chleba itp. Można też obejrzeć izbę regionalną,
urządzoną na wzór tradycyjnego wiejskiego pokoju. Dużym
zainteresowaniem cieszą się turnieje rodzinne i inne atrakcje przeznaczone
dla różnych grup wiekowych. Grupę przygotowującą projekt tworzą
nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Czarnocinie.
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  I Jarmark Czarnociński - 12 czerwca 2005r.
Na pierwszym Jarmarku Czarnocińskim, przedstawiony
był obrzęd wiejskiego wesela, a na nim m.in: powitanie
chlebem i solą, ludowe przyśpiewki wykonywane przez
uczniów. Na jarmarku nie zabrakło kapel i twórców
ludowych. W zbiorach rękodzieła znajdowały się ozdoby
takie jak: "pająki", serwety, hafty, wyroby ceramiczne.
Odbyła się degustacja potraw regionalnych. Dzięki temu
przedsięwzięciu osoby z różnych grup wiekowych miały
okazję do współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnej
zabawy.

   III Jarmark Czarnociński - 10 czerwca 2007r.
 W programie trzeciego Jarmarku
Czarnocińskiego znajdowały się: tańce przy
muzyce ludowej, występy kapel ludowych,
degustacja potraw regionalnych, pokaz
technik policyjnych, kiermasz rękodzieła
ludowego, toczenie na kole garncarskim,
inscenizacja obrzędów ludowych, różne
atrakcje dla dzieci.

mn



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 06/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Jarmark Czarnociński

"Kolorowe Jarmarki"

V Jarmark Czarnociński - 14 czerwca 2009 r. 
14 czerwca odbył się 5 Jarmark Czarnociński. Uczniowie naszej szkoły przygotowali
przedstawienie pt. "Zapusty". Mogliśmy spróbować staropolskich potraw np. porki. Nasi
uczniowie zatańczyli również krakowiaka oraz 2 czeskie polki. Na szkolnym placu mieliśmy też
okazję podziwiać lub kupić figurki z gliny, które zrobili i pomalowali nasi uczniowie oraz
prawdziwe rękodzieła robione na drutach i szydełku. Nie zabrakło również zabaw dla dzieci.
Mogli oni zażyć rozrywki na trampolinach, pompowanych zjeżdżalniach i na szkolnym  placu
zabaw. Nasze grono pedagogiczne zorganizowało turniej rodziny, w którym do wygrania były
cenne nagrody. Na naszym festynie nie zabrakło panów policjantów z Komendy Powiatowej w
Białobrzegach, którzy znakowali rowery oraz udzielali informacji na temat bezpieczeństwa na
drogach.

VI Jarmark Czarnociński - 13 czerwca 2010 r.

"Jadą goście jadą"
W niedzielę, 13 czerwca 2010 r. powitaliśmy
gości i mieszkańców  na VI Jarmarku
Czarnocińskim. Zebranym przygrywały kapele
ludowe. Obejrzeli inscenizację „ Na wsi
wesele” , występy Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Przysuchy. Czas umilały im występy
młodzieżowych wokalistów i zespołu
Manhattan. Do łez rozśmieszali klowni Frico i
Coco. Wszystko przeplatane było różnymi
konkursami dla widzów. Można było
podziwiać wyroby ludowych artystów i
zwiedzić izbę regionalną, także spróbować
regionalnych potraw. Wszyscy miło spędzili
niedzielne popołudnie.

 VII Jarmark Czarnociński - 09.06.2013r.
W programie imprezy, która odbyła się 9
czerwca, znalazły się: inscenizacja tradycyjnej
nocy świętojańskiej w wykonaniu uczniów
naszej szkoły, występ kapeli ludowej
Stanisława Kujawiaka z Żdżar Starych
i Zespołu Półborzanki z Augustowa pod
Kozienicami, pokazy ratownictwa w
wykonaniu straży pożarnej z Radzanowa,
występ grupy cyrkowej „Szok” oraz zabawa
pod chmurką przy muzyce disco polo. Festyn
poprowadził Śpiewający Wodzirej - Człowiek
Orkiestra, który wykonał przeboje wielu
znanych artystów. Imprezę uświetnili również
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Białobrzegach, którzy m. in. rozdawali
elementy odblaskowe i pobierali odciski
palców oraz Ochotnicza Straż Pożarna z
Czarnocina.

Na wszystkich - małych i dużych -
czekało wiele atrakcji: konkursy
rodzinne z nagrodami, plenerowe
zabawy dla dzieci, degustacja potraw
regionalnych- porki, pyzów i pierogów
oraz prezentacja rękodzieła ludowego
przygotowana przez Stowarzyszenie
Twórców Ludowych z Kozienic.
Można było też zobaczyć izbę
regionalną urządzoną na wzór
tradycyjnego wiejskiego pokoju.
Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni,
trampoliny i kuli wodnej. Dodatkową
atrakcją było malowanie twarzy.
Powodzeniem cieszyły się też
grillowane kiełbaski, lody, wata
cukrowa, popcorn i słodycze. 



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 06/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLJarmark Czarnociński

Dzieci korzystały też z licznych atrakcji, przygotowanych
specjalnie dla nich: zjeżdżalni, trampoliny i basenu z
kolorowymi kulkami. Na terenie boiska mieliśmy okazję
podziwiać rękodzieło ludowe: rzeźby, wyroby garncarskie,
serwety, obrusy oraz ozdoby wykonane techniką
decoupage. W jarmarczny krajobraz doskonale
wkomponowały się przepiękne kwiaty z bibuły, wykonane
przez panią Jolantę Falkiewicz z Radomia, rzeźby Adama
Sobienia z Radomia, wyroby garncarskie Zakładu
Ceramicznego „Rendocin Świętokrzyski”, serwety
w wykonaniu pana Bronisława Koperskiego z Jastrzębia
oraz ozdoby Kreatywnych Miłośniczek Rękodzieła - Anny
Rusak i Edyty Drabik z Radomia. 

VIII Jarmark Czarnociński - 8 czerwca 2014 r.
8 czerwca przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Jarmark poprowadził
Karol Śmiałek- absolwent naszej szkoły, a obecnie aktor scen krakowskich.
Rozpoczęliśmy tradycyjnie od piosenki „Kolorowe jarmarki”, którą wykonały
uczennice klasy IV, następnie uczestnicy koła teatralnego przedstawili
inscenizację tradycyjnego pieczenia chleba. Był przepis na zakwas,
przyśpiewki i tańce ludowe, a na koniec- piękny i pachnący bochenek chleba.
Kolejnym punktem programu był występ kapeli ludowej pana Stanisława
Kujawiaka ze Żdżar Starych koło Jedlińska.
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IX Jarmark Czarnociński - 14 czerwca 2015 r.

Występ kapeli ludowej Stanisława Kujawiaka z Żdzar Starych, inscenizacja
obrzędów związanych ze żniwami, spotkanie z piosenką dla dzieci pt.
„Radosne nutki”, malowanie twarzy, zabawy interaktywne dla dzieci, turnieje
rodzinne, balonowe kreacje, pokaz olbrzymich baniek mydlanych, występ
klauna Kuleczki, loteryjka fantowa, wyczyny szczudlarzy, zabawa pod
chmurką, zwiedzanie izby regionalnej, kiermasz rękodzieła ludowego,
warsztaty ceramiczne, rzeźbiarskie i bibułkarskie oraz degustacja potraw
regionalnych- między innymi takie atrakcje czekały na wszystkich gości IX
Jarmarku Czarnocińskiego, który odbył się w niedzielę 14 czerwca. 
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