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W niedzielę 2 sierpnia 2015 r. na placu przed Urzędem Gminy odbył
się już po raz dziewiąty Mazowiecki Festiwal Kapel Ludowych „Pod
Siedlcami w Wiśniewie”. Licznie zgromadzoną widownię oraz
uczestników Festiwalu – śpiewająco - powitał Zespól Ludowy im. Zb.
Myrchy WIŚNIEWIACY.
Publiczność miała okazję wysłuchać wiele znanych i popularnych melodii
ludowych, charakterystycznych dla obszarów Mazowsza i Podlasia. W
tegorocznej edycji zmagań konkursowych wzięło udział 11 kapel:
• „Mroczkowiacy” z miejscowości Jeleniec;
• Kapela Jana Kani z Lipnik;
• „Wenus” z Łukowa;
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•
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„Zorza” z Łukowa;
Kapela Janka Muzykanta z Borków-Kosów;
Kapela „Jaśki” z Sobolewa;
„Powiślaki” z miejscowości Strych;
„Melodia” z Łukowa;
„Bocianisko” z Garwolina;
Kapela Stanisława Figielskiego z Goniwilka Nowego;
„Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego.

Po zakończeniu występów konkursowych na scenie zaprezentowali się nastoletni artyści:Michał Mucha, grający na
akordeonie oraz kapela w składzie: Konrad Skolimowski – akordeon guzikowy, Tomasz Kantowicz – bębenek i Ilona
Kantowicz - tamburyn. Nie zabrakło również naszego rodzimego muzykanta -Janka Muzykanta.
Publiczność nie ograniczała się tylko do słuchania, ale przy bardziej znanych utworach wiele par ruszyło do tańca,
pozostała część zebranych głośno śpiewała, a wszystko razem sprawiało wrażenie autentycznej, spontanicznej zabawy.
Poziom Festiwalu był bardzo wysoki i wyrównany, wszyscy wykonawcy zebrali zasłużone gratulacje i oklaski, a po
naradzie Jury w składzie: Michał Hołownia, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach – przewodniczący oraz
członkowie: Stanisław Wróblewski, były kierownik LZ Wiśniewiacy i Marek Stańczuk– lider zespołu Podoba Mi Się
zdecydowało, że: nagrodę główną - GRAND PRIX IX MFKL „Pod Siedlcami w Wiśniewie” otrzyma – „Kapela Jana Kani
z Lipnik”.
Przyznano także:
I miejsce – Kapeli „Mazowszaki” z Mińska Mazowieckiego,
II miejsce – Kapeli „Powiślaki” z miejscowości Strych,
III miejsce – Kapeli Stanisława Figielskiego z Goniwilka Nowego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali statuetki i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli: wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk,
przewodniczący Rady Gminy Wiśniew Tomasz Dąbrowski, dyrektor GOK Janina Dołgich oraz fundatorka nagrody
głównej Teresa Zając.
Organizatorem IX Mazowieckiego Festiwalu Kapel Ludowych był Ośrodek Kultury w Wiśniewie.

