VIII KONKURS NA PIOSANKĘ LUDOWĄ
I PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ ZWĄZANĄ
Z OKRESEM WIELKANOCY

13 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Palmową ponad 130 uczestników wzięło udział
w VIII Powiatowym Konkursie na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną
z okresem Wielkanocy, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.
Na obiektach Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka, gdzie odbywał
się kiermasz, zapachniało wędzonką, stoły zapełniły się polskim święconym, które zgodnie
z tradycją składało się z zimnych mięs, szynek, kiełbas, żuru, zawsze musiał być chrzan, ocet
symbolizujący cierpienie Chrystusa i oczywiście stosy jaj. Święcone nie mogło obejść się bez
ciast: mazurków, serników, bab oraz kołaczy.
To właśnie dzięki konkursowi możemy podziwiać te przepiękne tradycyjne stoły
wielkanocne ze święconym i z całą jego obrzędową symboliką. Misternie wykonane rożnymi
technikami pisanki zachwyciły jurorów i licznie przybyłych na kiermasz mieszkańców
Dębicy, a przygotowane przez uczestników konkursu stroiki będą zdobić niejeden
wielkanocny stół w powiecie.
Bardzo budującym jest fakt, że twórczość ludowa przeżywa swój „renesans”. Również
młodzi ludzie sięgają do tradycji, a sam konkurs jest dowodem aktywnego wykorzystania
tradycji w edukacji regionalnej, zarówno w szkole, jak i w innych ośrodkach.. Udział
w konkursie bierze coraz większa liczba uczestników i to napawa nadzieją, że uda się
uchronić własną tożsamości regionalną dla przyszłych pokoleń.
Komisja VIII Konkursu w składzie:
Lucyna Samborska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dębickiego
Barbara Kozicka – plastyk
Ryszard Kucab – plastyk Kierownik Galerii Artystycznej
Ryszard Pajura – Redaktor Naczelny tygodnika Obserwator Lokalny
przyznała nagrody i wyróżnienia:

w kategorii PISANKA TRADYCYJNA:
I miejsce – Dorota Szalwa - Straszęcin
II miejsce – Kinga Cebulska - Glinik
III miejsce – Maria Pytko - Żyraków
wyróżnienie – Halina Komórek
w kategorii PISANKA WSPÓŁCZESNA:
I miejsce – Barbara Bielatowicz – Żyraków
II miejsce – Zofia Siop - Stasiówka
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich – Brzostek
wyróżnienie – Małgorzata Szymaszek - Nagawczyna
wyróżnienie – Jakub Janiga

w kategorii WSPÓCZESNE OZDOBY WIELKANOCNE:
I miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej - Brzostek
II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej - Dębica
III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej – Bobrowa Wola
III miejsce – Dom Pomocy Społecznej - Parkosz
wyróżnienie – Środowiskowy Dom Samopomocy – Dębica
wyróżnienie - Aleksandra Pysz – Przedszkole Weldon Kids – Dębica
wyróżnienie – Joanna Bernad, Dominika Bernad
w kategorii STÓŁ WIELKANOCNY:
I miejsce – Stowarzyszenie „Górzanki” - Góra Motyczna
II miejsce – Stowarzyszenie „Zawisłocze Pilzneńskie” - Mokrzec
III miejsce – Stowarzyszenie „Zasowianki” - Zasów
wyróżnienie – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku
Nagrodę specjalną Grand Prix za wykonanie najpiękniejszej pisanki ufundowaną
przez Ryszarda Pajurę Redaktora Naczelnego Tygodnika Obserwator Lokalny otrzymały
Joanna i Dominika Bernad z Tuszymy.
Nagrodzeni otrzymali bony finansowe do realizacji w sklepie Fanti, a wszyscy
uczestnicy obdarowani zostali upominkami ufundowanymi przez Starostwo.

