Upalny Jarmark Ludowy
2022-06-21 14:24:33

Zespoły taneczne, kapele ludowe, tradycyjna i nowoczesna kuchnia oraz lokalni rękodzielnicy, twórcy i wystawcy zaprezentowali się w niedzielę
(19.06) na XIV Podkarpackim Jarmarku Ludowym „Roztańczony Chorzelów 2022”, którego partnerem zostało Województwo Podkarpackie.
„Roztańczony Chorzelów” to święto folkloru podczas którego spotykają się zespoły i kapele ludowe, aby poprzez swoje prezentacje dbać o
pielęgnowanie tradycji i tożsamości narodowej. Wydarzenie, to ochrona tradycji regionu, promowanie twórczości wokalnej, muzycznej i tanecznej. To
także konfrontacja artystycznych dokonań dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich zespołów tańca ludowego oraz kapel ludowych. Poza
wydarzeniami na scenie, to również stoiska wystawiennicze. W tym roku zobaczyć i nabyć można było przedmioty robione na szydełku, przedmioty z
wikliny papierowej, biżuterię, zabawki odpustowe, ubranka, maskotki i torebki handmade. Nie zabrakło również tradycyjnych lodów, potraw z grilla
oraz dań w odsłonach tradycyjnych i nowoczesnych przygotowanych przez KGW w Woli Mieleckiej.
Wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia Jarmarku którego dokonali, Józef Piątek Wójt Gminy Mielec oraz patron honorowy wydarzenia,
Bożena Telega-Kuźnik, kierownik ZPiT „Chorzelowiacy”, pomysłodawczyni oraz koordynator Jarmarku oraz Damian Małek dyrektor SOKiS.
Podziękowali oni zespołom, opiekunom, choreografom, muzykom i publiczności za przybycie do Gminy Mielec. – Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Jest mi niezmiernie miło, że możemy was dzisiaj gościć w naszym regionie. Chce żebyście się bardzo dobrze bawili i przekonany jestem, że atmosfera
na pewno będzie bardzo dobra. Mamy rewelacyjne zespoły i kapele oraz wspaniałą komisję artystyczną, która będzie wszystkich sprawiedliwie
oceniać. Już teraz gratuluję prezentacji scenicznych oraz serca włożonego w kultywowanie kultury ludowej. Życzę wielu sukcesów oraz już dziś
zapraszam za rok na XV jubileuszowy Jarmark Ludowy – powiedział w trakcie rozpoczęcia Józef Piątek.
Podczas Jarmarku Zmotoryzowana Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. generała Maczka przeprowadziła zbiórkę na leczenie chorej na
mukowiscydozę Klary Kukułki. Przejazdy zabytkowymi motocyklami i willysami cieszyły się dużą popularnością dzięki czemu w krótkim czasie udało
się uzbierać kwotę ponad 2 tysiące złotych. Zbiórkę dodatkowo zasilił ZPiT „Przewrotniacy” z Przewrotnego, który na leczenie Klary przekazał
zdobytą podczas Jarmarku nagrodę.
Niedzielna aura nie ułatwiała występów w strojach ludowych. Wysoką temperaturę odczuwała również zgromadzona publiczność, dlatego dużym
zainteresowaniem cieszyły się kurtyny wodne przygotowane przez OSP Chorzelów. Ponadto druhowie przygotowali mały tor sprawnościowy oraz
pokazy wyposażenia strażackiego.
Na tegorocznym Jarmarku zaprezentowali się m. in MLZPiT „Krakowiak”, ZPiT „Mali Wielopolanie”, DZT „Ziemia Mielecka – Abrakadabra”, ZPiT „Mali
Rzeszowiacy”, ZPiT „Wiercany”, RZPiT „Gacoki”, ZPiT „Przewrotniacy”, KL Gacoki, KL „Padwianie”, KL ZPiT „Chorzelowiacy”. Prezentacje sceniczne
oceniała komisja artystyczna w składzie: Alina Kościółek-Rusin, choreograf, Nina Wojturska, choreograf, Jacek Ścibor, muzyk, Kazimierz Bober,
muzyk. Jury szczególną uwagę zwracało na wierność i oryginalność prezentacji, reżyserię i kompozycję programu, dbałość i sposób noszenia stroju,
stylowość i charakter programu, jednolitość stylistyczną w prezentacji scenicznej, poziom wykonawczy, interpretację, wartości artystyczną oraz
ogólny wyraz artystyczny. Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji jury postanowiło przyznać:
I Kategoria wiekowa zespołów tanecznych (6-9 lat)
1. I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” gr. IV
2. II Nagroda Dyrektora SOKiS - Zespół Tańca „Ziemia Mielecka”
3. III Nagroda - Zespół Pieśni i Tańca „ Mali Wielopolanie”
II Kategoria wiekowa zespołów tanecznych (10-15 lat)
1. I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” gr. I
2. II Nagroda Dyrektora SOKiS - Zespół Pieśni i Tańca „Mali Rzeszowiacy”
3. III Nagroda - Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” gr. II
III i IV Kategoria wiekowa zespołów tanecznych (16 lat i więcej )
1. I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany”
2. II Nagroda Dyrektora SOKiS - Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „ Gacoki”
3. III Nagroda - Zespół Pieśni i Tańca „ Przewrotniacy”
Kategoria kapel Ludowych
1. I Nagroda Wójta Gminy Mielec - Kapela Ludowa „Gacoki”
2. II Nagroda Dyrektora SOKiS - Kapela Ludowa „Padwianie”
3. II Nagroda Dyrektora SOKiS - Kapela Ludowej ZPiT „Chorzelowiacy”
4. III Nagroda - Kapeli Ludowej „Podkówka”
Kończąc odczytanie protokołu Komisja Artystyczna stwierdziła, że jest pełna uznania dla tancerzy, choreografów, muzyków za prezentowany
poziom artystyczny oraz za pielęgnowanie i kultywowanie tradycji, tańca i śpiewu ludowego.
Dodatkową atrakcją dla widzów podczas obrad Komisji Artystycznej była prezentacja muzyki góralsko-lachowskiej przygotowana przez kapelę z
Limanowej. Wydarzenie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Viva Band.
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