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Iława w ś wiątecznym naśtroju 
 

Od 17 do 19 grudnia na iławskim Starym Mieście odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy 

zorganizowany przez Iławskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie SART. Wzięło w nim udział dużo 

ludzi i wystawców. Nasza ekipa z Warsztatu Terapii Zajęciowej też była. Mieliśmy swoje stoisko z 

rękodziełem, a grupa dziennikarska odwiedziła Jarmark i opowie wam co widziała i słyszała… 

Mimo tego, że jest covid-19 można było poczuć ducha świąt. Było dużo straganów i pięknych ozdób. 

Nasze stoisko warsztatowe z pracami uczestników też było. Pytaliśmy sprzedających czy są pierwszy 

raz na iławskim jarmarku, co sprzedają i w jakich cenach. Wszystko można było kupić w niskich cenach, 

co sprawdzaliśmy sami. Możecie posłuchać o tym w kilku wywiadach. 

Jak ktoś zgłodniał, to można było też dobrze zjeść. Był samochód z goframi, z frytkami na wykałaczkach, 

stragan z wiejskimi potrawami. Swoje potrawy serwowała Gęsia Chata, można było nawet 

posmakować tych potraw za darmo! Do kupienia była też gorąca kawa, herbata. Ciepłe jedzenie 

pomagało wytrzymać chłód, który dało się czuć przy długim staniu. 

Na Jarmarku było też dużo atrakcji dla dzieci. Była piękna karuzela wiedeńska, z której korzystali duzi i 

mali. Obsługa była miła, bo nawet naszego kolegę Bartka na wózku inwalidzkim pomogli ustawić na 

karuzeli. Po Starym Mieście chodziły też postacie z bajek: Mrówka, Mikołaj, Król Lew, Elza, Królewna 

Śnieżka, Elfy. Dzieci chętnie robiły sobie z nimi zdjęcia. 

Na Jarmarku była też scena, na której dzieci i młodzież, które zgłosiły chęć prezentowały swoje talenty. 

W niedzielę wystąpił chór Gospel, w którym śpiewa nasza szefowa (red. w projekcie NOWE FIO) – pani 

Magda. Gospel śpiewał kolędy, niektóre też śpiewała sama publiczność. Burmistrz Miasta Iławy Pan 

Dawid Kopaczewski i Dyrektor ICK Lidia Miłosz złożyli wszystkim życzenia świątecznie.  

Jarmark bardzo nam się spodobał. Czekamy na następny Jarmark Bożonarodzeniowy w 2022 roku. 

Dołączamy nasze zdjęcia i nagrane wywiady. 

ROZMOWY Z WYSTAWCAMI  

Opracowanie: red. Jakub Ługiewicz, Wiktoria Ławicka 
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Publikacja powstała w ramach warsztatów medialnych realizowanych w projekcie „Akademia 

obywatelska – edukacja i aktywizacja społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami” 

realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Iławie, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

NOWEFIO na lata 2021 – 2030. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Hxg9cTlp32shfTM5miqqr2H9tlXevvgQ/view?usp=sharing

