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There are no translations available.
Minęło 5 lat od podpisania umowy z miastem partnerskim po raz pierwszy wyjechała na Ukrainę
grupa artystyczna.
Delegacja miasta Świdnica -Zespół Pieśni i Tańca  „Jubilat" ze Świdnicy wziął udział w
programie koncertów dorocznego Jarmarku pod nazwą „Święto Chleba". Termin wizyty:
31.08.2013 – 04.09.2013. Główne wydarzenia zaplanowano na 01.09.2013 na placu
Szeptyckiego. 

      
„Święto Chleba" to unikalny festiwal, przede wszystkim jest to święto piekarzy, którzy pragną
poczęstować mieszkańców i gości Iwano-Frankowska swoimi wyrobami.
Tegoroczny program święta przewidywał:
- wystawę wyrobów cukierniczych i piekarskich;
- konkurs wśród uczestników w nominacjach: „Najlepszy korowaj 2013", „Najlepszy tort 2013";
- nagrodzenie najlepszych piekarzy;
- występy zespołów z Ukrainy i zagranicy;
- warsztaty;
- wystawę miasteczka chlebowego „Wędrówka kłosa".
Twórczym uzupełnieniem głównego wydarzenia był „Wernisaż Podkarpacki" – prezentacje prac
artystów ludowych. Rzemieślnicy ukraińscy przedstawiali mieszkańcom niepowtarzalne wyroby
rękodzieła.
Występy zespołów muzycznych z Ukrainy i krajów partnerskich odbywały się przez cały dzień
01.09.2013 na dużej scenie przy zabytkowym ratuszu miejskim.40 zespołów występujących
stragany i kramy z rożnymi wypiekami -chleb,precle bułki torty chlebowe.Pokazy na scenie w
święto chleba bardzo podobały się publiczności.Taniec górali  żywieckich w wykonaniu naszego
zespołu przypominał ich tance huculskie.Po Prezentacjach  Jubilata  mógł również
zaprezentować formacja tańca nowoczesnego ,, Czas" - zespół w tym roku obchodzić będzie
40 lecie swojej działalności.
Opiekę nad naszym pobytem sprawowali Wasyl Szeremeta i Jura Skobel  choreografowie i
członkowie zespolu Dywocvit.
Pobyt na Ukrainie był wspaniały -wspaniali  i życzliwi ludzie.Mogliśmy się spotkać z naszymi
przyjaciółmi z zespołu Dywocvit który wielokrotnie gościł u nas w Świdnicy z którym w tym roku
byliśmy razem na Międzynarodowym festiwalu w Monte Carlo  a w roku 2014 zamierzamy
razem wyjechać do Hiszpanii i Portugalii.   

Iwano-Frankiwsk  -miasto partnerskie  Inaczej polski Stanisławów.Ukraina to przepiękny kraj 
mogliśmy  zwiedzić Jaremcze a w drodze powrotnej Lwów .
Mieszkaliśmy w najlepszym hotelu w mieście. Kuchnia bardzo dobra.Skosztowaliśmy potrawy
kuchni huculskiej.
Podziękowanie dla wydziału promocji Oksana Szyjczuk
Wydział związków międzynarodowych
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Iwano-Frankiwskiej Rady Miejskiej – Iwano-Frankowsk

    

/choreograf Lubomir Szmid/
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