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W niedzielę 6 sierpnia 2017roku na stadionie sportowym w Złotnikach odbył się Piknik Historyczny w stylu renesansowym. Patronat honorowy nad
Piknikiem objął Wójt Gminy Mielec Józef Piątek. Patronat medialny  imprezy objęły : Hej.mielec, Tygodnik KORSO, Radio Leliwa, e-mielec24, Czyli
wiesz, Promocja Mielec, Wieści Regionalne.

Piknik rozpoczął uroczysty przemarsz wojsk i salwa na wiwat. Podczas Pikniku Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba zaprezentowało zgromadzonej
publiczności pokaz żonglerki chorągwiami, pokaz musztry paradnej i bojowej oddziału halabardników, pokaz dynamicznych przeformowań i sposobów
posługiwania się dawną bronią drzewcową, uzupełniony o zabawne scenki  z widzami. Nie zabrakło pokazów artyleryjskich z różnego rodzaju armat
oraz pokazu sprawności artylerii z czasów XVI-XVII wieku. Widzowie mogli także zobaczyć pokaz musztry regimentu muszkieterów. Oczywiście  był
pokaz tańców renesansowych m.in.  pavany, w bogato zdobionych renesansowych strojach dworskich. Uczestnicy pikniku a zwłaszcza najmłodsi
mogli również wziąć udział  w  warsztatach tańca dworskiego. Natomiast Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Sarmata” z Sandomierza  bawiła
wszystkich zebranych pokazami szermierki na szable i szpady oraz warsztatami tą bronią  na wesoło przy aplauzie roześmianej  publiczności.

Dodatkowymi atrakcjami  było Obozowisko historyczne – obóz regimentu piechoty autoramentu cudzoziemskiego i narodowego. Były to namioty,
obozowe meble i sprzęty, z  którymi mogła zapoznać się publiczność. Dziewczęta i kobiety miały okazję odwiedzić renesansową garderobę
prezentującą kopie historycznych ubiorów z epoki renesansu. Można w niej było zobaczyć i przymierzyć ubiory dworskie i rycerskie.  

Dużym zainteresowaniem  cieszyła się Strzelnica łucznicza, na której  łucznicy w strojach epokowych prowadzili naukę strzelania z łuku
historycznego. Dla wszystkich chętnych przeprowadzono wiele historycznych zabaw: m.in. warsztaty szermierki na wesoło i  turniej plebejski, w
którym można było spróbować sił w różnych konkurencjach sprawnościowych.

Tuz przed 20.00 odbyła się inscenizacja bitewna w wykonaniu wszystkich rekonstruktorów: Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba i Grupy
Rekonstrukcji Historycznej „Sarmata” z Sandomierza  a podczas inscenizacji można było oglądać  pojedynki na szable, salwy armatnie, salwy z
muszkietów, wszystko oprawione wspaniałą narracją historyczną.

O godz. 21.00 zebrani mogli zobaczyć wspaniały pokaz Teatru Ognia i Światła Amatum. Ten fireshow to znacznie więcej niż pokazy ognia. Muzyka z
motywami etnicznymi, ułożona do niej choreografia, dopracowane kostiumy inspirowane dawną słowiańską tradycją i wysokie umiejętności
profesjonalnych tancerzy ognia tworzyły integralną całość. Widzowie przez chwile mogli  przenieść się do świata pradawnych obrzędów,
odprawianych w czasie najkrótszej nocy w roku. W pokazie zobaczyć można było między innymi walkę na płonące miecze, taniec leśnych nimf i wiele
widowiskowych efektów ogniowych.

Oprócz części historycznej  było wiele dodatkowych atrakcji dla dzieci- wesołe miasteczko, balony helowe, kramy z zabawkami.

Piknik zakończyła zabawa taneczna, na której grał zespól „Braders”.

Organizatorami Pikniku Historycznego był Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, Rada Sołecka, Ochotnicza Straż
Pożarna i Ludowy Klub Sportowy „Złotniczanka” - organizacje ze Złotnik. Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie składa
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i przebiegu Pikniku Historycznego Złotniki 2017.
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