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Muzeum Kultury Ludowej
przygotowuje swoją  największą
imprezę folklorystyczną XXVII
Międzynarodowy Jarmark Folk-
loru najwyższą  rangą tego typu
imprezę w Polsce północno-wschod-
niej pod patronatem Marszałka Sena-
tu prof. dr hab. Longina Pastusiaka,
Marszałka Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskie-
go i Wojewody Warmińsko-Mazurs-
kiego Stanisława Szatkowskiego.

To scena dla duchowej kul-
tury ludowej grup narodowych i re-
gionalnych zamieszkujących pół-
nocną i wschodnią  Polskę, zobaczyć
będzie można sztukę ludową i trady-
cyjne rzemiosło wiejskie z Białorusi,
Czech, Litwy, Łotwy, Litwy.

W pierwszą sobotę i nie-
dzielę 7-8 sierpnia, Węgorzewo roz-
brzmiewać  będzie muzyką kapel
ludowych, śpiewaków, zespołów. Jak
w roku ubiegłym swój kunszt
śpiewaczy, taneczny, muzyczny
zaprezentują wykonawcy  z Polski

Węgorzewo 2004: Jarmark Folkloru
oraz państw ościennych. Wyróż-
niające się zespoły z województwa
warmińsko-mazurskiego uzyskają
promocję na Ogólnopolski Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu nad Wisłą w roku 2005.
Po raz piąty zostaną przyznane hono-
rowe nagrody Jarmarku „Z łote
Jelonki” – za szczególną troskę w
pielęgnowaniu rodzimej tradycji.

Podczas imprezy odbywają
się pokazy rzemiosł tradycyjnych:
kowalstwa m.in. kucia podków,
tkania na krosnach, przędzenia na
wrzecionie, przędzenia na koło-
wrotku, wyrobu świec z wosku
pszczelego, „bicia” masła, toczenia
na kole garncarskim, plecionkarstwa
ze słomy i wikliny, obróbki burszty-
nu, wykonywania wycinanek z
papieru oraz wyrobu koronki
klockowej, frywolitkowej i szydełko-
wej. Odbywają się ciekawe konkursy
dla publiczności np.; rzut podkową
czy rozpoznawanie ziaren zbóż. W
tym roku w sposób szczególny

pragniemy promować kwas chlebo-
wy, w konkursie wyłoniony zostanie
„Najlepszy Kwas Chlebowy 2004
Roku” oraz „Najlepszy Tradycyjny
Kwas Chlebowy 2004 Roku”.

Atrakcją sobotniej nocy są
spektakle teatrów ludowych, obrzędy
oraz zabawa ludowa którą prowadzić
będą  kapele i zespoły ludowe na
węgorzewskim Placu Wolności.

Sponsorami naszymi są Senat
RP, Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”, Urząd Miejski w Węgorze-
wie, Związek Gmin Warmińsko-Ma-
zurskich oraz Stowarzyszenie Samo-
rządów Polskich Euroregionu „Nie-
men” – ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy serdecznie do
Węgorzewa 7-8 sierpnia na Jarmark
jedyny w swoim rodzaju, ukazujący
autentyczny folklor i sztukę ludową,
która wyrasta z głębi serca i którą
tworzy samo życie, a obcowanie z
kulturą ludową dostarczy Państwu
wielu  nowych wzruszeń.

PROGRAM  XXVII  JARMARKU  FOLKLORU
Węgorzewo – 7-8.08.2004 r.

sobota 7 sierpnia
godz. 10.00 –18.00 Kiermasz sztuki ludowej i
                                             rękodzieła – Plac Wolności
godz. 12.00–13.00 Koncert orkiestry dętej
                                            – Plac Wolności
godz. 12.00–13.00 Korowód uczestników Jarmarku
godz. 13.00        Otwarcie XXVII Międzynarodo-
                              wego Jarmarku Folkloru – Plac Wolności
godz. 13.30–19.00 Przegląd zespołów i solistów
godz. 20.00 Widowiska obrzędowe, teatry
                               ludowe, zabawa ludowa – Plac Wolności

niedziela 8 sierpnia
godz. 10.00–17.00 Kiermasz sztuki ludowej i
                                             rękodzieła
godz. 10.00–17.00 Przegląd zespołów i solistów
godz. 17.00–18.00 Uroczyste zakończenie Jarmarku

W Jarmarku występują zespoły i soliści z
województwa warmińsko-mazurskiego i innych województw
oraz państw ościennych: Czech, Litwy, Białorusi, Ukrainy,
Rosji, Łotwy, Niemiec, Mongolii.

Podczas Jarmarku zapraszamy na pokazy rzemiosł
tradycyjnych.

IMPREZA POD PATRONATEM:
Marszałka Senatu RP - Longina Pastusiaka

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzeja Ryńskiego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Stanisława Szatkowskiego
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