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Wybory Chłopa Roku 2016 już w niedzielę!
Autor: Arleta Wojtczak
Data: 22 kwietnia 2016

Już w najbliższą niedzielę 24 kwietnia w Racławicach w woj.
małopolskim odbędą się XXII Wybory Chłopa Roku!
Organizatorem zapowiadanych przez nas Wyborów Chłopa Roku jest Stowarzyszenie na Rzecz
Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice. Jednym z patronów projektu został Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Małopolska Izba
Rolnicza.
Skoro panowie coraz mniej chętnie chcą się pokazywać na scenie, czy w następnych latach
nie zmienić nieco formuły i nie zorganizować wyborów Baby Roku albo nawet
zaangażować w nią szkoły rolnicze.
Małgorzata Sadowniczek, zastępca wójta gm. Racławice

Kandydaci zwyczajowo występują w strojach ludowych, charakterystycznych dla regionu,
który reprezentują. Zwycięzcą zostanie ten kandydat, który w 6 konkurencjach wykaże się siłą,
sprawnością i zaradnością, a także fachową wiedzą rolniczą oraz najlepiej zabawi publiczność
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śpiewem, tańcem i dowcipem.
– Sama impreza co roku przyciąga od 10 do 15 tys. gości. Tu wszystko zależy od pogody. Z rok
niestety coraz mniej rolników chce zostać Chłopem Roku. Na chwilę obecną mamy 6 kandydatów
i myślę, że jest to optymalna liczba. Zastanawiamy się jednak, skoro panowie coraz mniej chętnie
chcą się pokazywać na scenie, czy w następnych latach nie zmienić nieco formuły
i nie zorganizować wyborów Baby Roku albo nawet zaangażować w nią szkoły rolnicze. Czas
pokaże, jak dalej impreza będzie ewoluowała – mówi Małgorzata Sadowniczek, zastępca wójta gm.
Racławice.

W związku z malejącą liczbą uczestników organizatorzy zastanawiają się nad damską edycją
wydarzenia.

Celem imprezy jest przede wszystkim upowszechnianie wiejskiej kultury, ukazanie życia wsi, jej
tradycji i obrzędowości oraz promocja Racławic. Konkursowe potyczki kandydatów do tytułu Chłopa
Roku oraz zlot Wojciechów i Bartoszów corocznie gromadzą na słynnych racławickich polach wielu
widzów. Impreza cieszy się dużą popularnością, stała się ogólnopolską uroczystością i na
trwałe wpisała się w kalendarz gminy Racławice.
Więcej o samej imprezie znajdziecie w artykule: Kto zostanie Chłopem Roku 2016 w Racławicach?

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

