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W dniu 28 stycznia w Domu Ludowym w Złotnikach odbyło się I Złotnickie Kolędowanie. Inicjatorem i organizatorem tego spotkania było
nowopowstałe stowarzyszenie „Ludzie z pasją”, które otrzymało wsparcie finansowe na ten cel z funduszu sołeckiego. Impreza miała charakter
integracyjny. Połączyła licznie zebranych mieszkańców Złotnik z różnych pokoleń. Gościem specjalnym spotkania był Pan Józef Piątek, Wójt Gminy
Mielec, najstarsza mieszkanka Złotnik, Pani Kamila Ciejka, która w tym roku będzie obchodzić 98 urodziny, a także pan Kazimierz Kumorek, radny
Rady Gminy Mielec. Zaproszonych gości i uczestników spotkania przywitała wiceprezes stowarzyszenia pani Krystyna Florek wraz z sekretarzem
panią Teresą Leś oraz sołtysem Złotnik panią Zofią Załucką.

Uroczystość rozpoczęto przypomnieniem tradycji kolędowania w Złotnikach, które sięgają ponad pół wieku wstecz i kojarzone są z jasełkami
rydlowskimi wystawianymi corocznie przez mieszkańców Złotnik. Wielu z nich pamięta reżyserów – amatorów w osobach pana Józefa Grzelaka, Józefa
Wiącka, Ireneusza Indyka, którzy swoim zapałem potrafili zmotywować blisko 30 osobową złotnicką grupę teatralną, kolędującą w sezonie
świątecznym. Przez lata aktorzy zmieniali się, a przedstawienie było wystawiane w okolicznych kościołach, domach ludowych. Mieli szansę oglądać
go mieszkańcy Krynicy, a także widzowie w SCK w Mielcu. Z czasem aktorzy pochłonięci codziennością zaniechali spotkań teatralnych. Jednak pamięć
i potrzeba serca skłoniła Zarząd stowarzyszenia „Ludzie z pasją” do przywołania sympatycznej tradycji i eksponowania jej w nowej formie.
Tegoroczne spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Złotnik. Pozwoliło uczestnikom ujawnić talenty wokalne i odświeżyć
wspomnień czar podczas oglądania niemalże archiwalnego nagrania dawnych jasełek. Gwiazdą wieczoru był Michał Hyjek, mieszkaniec Złotnik, który
jako laureat Festiwali Ogólnopolskich pn Zaczarowana Piosenka u Anny Dymnej, czy Integracja Dźwiękiem Malowana, promował nasz region na arenie
ogólnopolskiej. Podczas tegorocznego Złotnickiego Kolędowania wykonał dla słuchaczy ulubione pastorałki. Wśród śpiewu i muzyki, które aranżowali
pan Robert Florek oraz Kornelka Hyjek, w świątecznej i radosnej atmosferze wszyscy miło spędzili czas. Uczestnicy otrzymali gwarancje, że takie
spotkania będą odbywały się cyklicznie.
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