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[1]
Kiermasz Wielkanocny w Opolu Lubelskim odbył się 6-7 kwietnia na Skwerze Miejskim. Przybyło
kilkunastu wystawców głównie z rękodziełem i słodkimi wyrobami nawiązującymi do świąt. Podczas
wydarzenia można było wziąć udział w konkursie „Dekoracja koszyczka Wielkanocnego” , w którym
było 9 zgłoszeń. Najpiękniejszą według komisji była kompozycja przygotowana przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi Skoków. Odbyły się również warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych. W trakcie
Kiermaszu Wielkanocnego wręczono również dyplomy i nagrody za udział w konkursie „Wielkanocny
Qulling”:
Kategoria I (dzieci przedszkolne)
Amelia Fiuk - wyróżnienie
Lena Wychodzka - wyróżnienie
Zofia Strawa - wyróżnienie
Maja Radziwiłowicz - wyróżnienie
Franciszek Kilian - III miejsce
Martyna Sosik - II miejsce
Maja Podgajna - I miejsce
Kategoria II ( klasy 1-3)
Hanna Samonek - wyróżnienie
Stanisław Zawadzki - wyróżnienie
Kalina Maj - III miejsce
Maria Strawa - II miejsce
Karolina Śmiech - I miejsce
Kategoria III (klasy 4-8)
Maciej Fiuk - wyróżnienie
Dawid Ptak - wyróżnienie
Patryk Kuś - III miejsce
Joanna Jurak - II miejsce
Emilia Dudek - I miejsce
Kategoria IV (młodzież gimnazjalna i szkoły średnia)
Aneta Rogala - II miejsce
Wiktoria Kucharczyk - I miejsce
Wszystkim uczestnikom kiermaszu wystawcom, odwiedzającym i uczestnikom konkursów,
warsztatów serdecznie dziękujemy za udział.
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