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Krasnobrodzkie obchody
100. Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości
W związku z przypadającą w 2018
roku 100. Rocznicą Odzyskania przez
Polskę Niepodległości, z inicjatywy
Burmistrza Krasnobrodu, został zało
żony komitet organizacyjnych obcho
dów tej rocznicy w Krasnobrodzie.
W skład komitetu weszli przedsta
wiciele władz samorządowych, radni,
dyrektorzy szkół, pracownicy Krasno
brodzkiego Domu Kultury mieszkańcy
gminy oraz inne osoby związane z na
szą miejscowością. Zadaniem komitetu
jest opracowane programu obchodów
tego wielkiego narodowego święta
i współpraca przy realizacji opracowa
nego harmonogramu wydarzeń.
Członkowie komitetu spotkali się
dwukrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło
się 28 grudnia 2017 roku, a kolejne 18
stycznia br. Podczas obydwu spotkań
przedstawionych zostało wiele cieka
wych propozycji obchodów 100lecia
niepodległości. Spośród nich zostaną
wybrane najciekawsze, które złożą się
na krasnobrodzki program obchodów.
Wkrótce program ten zostanie ogło
szony.
Już teraz serdecznie zapraszamy do
aktywnego udziału w planowanych
przedsięwzięciach.
Punkt konsultacyjny dla osób
z problemem alkoholowym
i członków ich rodzin
Podobnie jak w latach ubiegłych
gmina Krasnobród oferuje pomoc psy

chologiczną dla osób z problemem al
koholowym i członków ich rodzin.
Punkt konsultacyjny, w którym dyżur
pełnił będzie psycholog pan Edwin Pa
łyga będzie czynny w Krasnobrodzkim
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Domu Kultury przy ulicy 3 Maja 26
dwa razy w miesiącu, w godzinach od
15.00 do 18.00.
Terminy
dyżurów psychologa
w 2018 roku przedstawiają się nastę
pującą:
11 i 25 styczeń,
8 i 22 luty,
8 i 22 marzec,
12 i 26 kwiecień,
10 i 24 maj,
14 i 28 czerwiec,
12 i 26 lipiec,
9 i 23 sierpień,
13 i 27 wrzesień,
11 i 25 październik,
8 i 22 listopad,
13 i 27 grudzień.
Konsultacje są bezpłatne i anoni
mowe. Serdecznie zapraszamy wszyst
kich zainteresowanych.
Informacje zebrała: Mariola Czapla
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Jubileusz 50lecia Pożycia Małżeńskiego

dniu 28 grudnia 2017r.
w Krasnobrodzie odbyła się
niecodzienna uroczystość. W tym dniu
odbył się bowiem Jubileusz Złotych
Godów zorganizowany dla 21 par mał
żeńskich z terenu miasta i gminy Kra
snobród:
Oto dostojni Jubilaci z poszczegól
nych miejscowości:
Dominikanówka
Maria i Eugeniusz Kawka
Hutki
Janina i Bernard Renka
Wanda i Henryk Zawiślak
Hutków
Teresa i Czesław Kita
Krasnobród
Teresa i Jan Gontarz
Teresa i Józef Kawalec
Krystyna i Stanisław Kłyż
Stefania i Piotr Macikiewicz
Krystyna i Tadeusz Maruszak
Majdan Mały
Jadwiga i Bolesław Kulas
Teresa i Edward Smoląg
Majdan Wielki
Czesława i Jan Deryło
Marianna i Jan Kawalec
Czesława i Lech Michalski
Ewa i Jan Tytuła
PotokSenderki
Regina i Stanisław Cisek
Zielone
Maria i Tadeusz Biela
Irena i Stanisław Dziura
Krystyna i Jan Najda
Jadwiga i Józef Nizio
Krystyna i Tadeusz Tyrka
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
św. w Kościele Nawiedzenia NMP
w Krasnobrodzie odprawioną przez
ks. prałata Eugeniusza Derdziuka –
proboszcza miejscowej parafii, który
wygłosił także homilię. W uroczysto
ściach uczestniczyli: Burmistrz Kra
snobrodu Kazimierz Misztal, Zastępca

Burmistrza Janusz Oś, Przewodniczą
cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Roland Wyrostkiewicz oraz rodziny
dostojnych Jubilatów.
Podczas Mszy Jubilaci odnowili
przysięgę małżeńską, a na jej zakoń
czenie otrzymali dyplomy gratulacyjne
od ks. biskupa Mariana Rojka  ordy
nariusza Diecezji ZamojskoLuba
czowskiej oraz Proboszcza krasno
brodzkiej parafii.
Dalsze uroczystości miały miejsce
w Krasnobrodzkim Domu Kultury.
W pierwszej części kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka
Adamczuk powitała przybyłych na
uroczystość. Następnie małżonkowie
obchodzący ten szczególny jubileusz,
trzymając się za ręce podziękowali so
bie za wspólnie przeżyte 50 lat.
Potem przyszedł czas na wręczenie
odznaczeń za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadanych przez Prezyden
ta RP Andrzeja Dudę, które wręczył
Jubilatom Burmistrz Krasnobrodu Ka
zimierz Misztal. Jubilaci otrzymali
także z rąk Zastępcy Burmistrza Kra
snobrodu Janusza Osia listy gratula
cyjne oraz kwiaty, które wręczał Prze
wodniczący Rady Miejskiej Roland
Wyrostkiewicz. Następnie Burmistrz
Krasnobrodu wygłosił przemówienie
okolicznościowe. Po nim przyszedł
czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Na zakończenie części oficjalnej
młodzież z Koła Teatralnego „Babi
niec” działającego przy Krasnobrodz
kim Domu Kultury pod opieką p. Ma
rioli Kaweckiej oraz solistki uczęsz
czające na zajęcia wokalne do p. Anety
Krupy
zaprezentowały
ciekawą
i wzruszającą część artystyczną skiero
waną do czcigodnych Jubilatów. Mło
dzież wystąpiła w składzie: Karolina
Smoluch, Kamila Powroźnik, Julia
Piechowiak, Kamila Tytuła, Gabriela
Szpyra, Weronika Osuch, Gabriela

Dobek, Wiktoria Fila, oraz Marta Szy
kuła.
Dla swoich dziadków i pozostałych
Jubilatów zatańczyła także Ewa Tyrka,
która uczęszcza na zajęcia tańca no
woczesnego, prowadzone w KDK
przez p. Anetę Lechowicz. Swoim wy
stępem program ubogacili też instrukto
rzy  Aneta Krupa (wokal) i Jarosław
Monastyrski (gitara).

Na zakończenie odbył się poczę
stunek dla wszystkich zebranych. Za
nim jednak Jubilaci i zaproszeni goście
przystąpili do degustacji wzniesiono
toast lampką szampana i wspólnie od
śpiewano tradycyjne „Sto lat”.
Z tego miejsca bardzo serdecznie
dziękuję Wszystkim tym, którzy przy
czynili się do organizacji powyższego
jubileuszu, w szczególności Pani Dy
rektor Marioli Czapla i pracownikom
Krasnobrodzkiego Domu Kultury wy
mienionym wyżej oraz Marzenie Ma
zurek i Jarosławowi Monastyrskiemu,
pracownikom Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie: Małgorzacie Grodz
kiej, Joannie Nizio, Marzenie Chwe
dorowicz, Piotrowi Garbuli i Sylwe
strowi Lizutowi.
Dziękuję także Zespołowi Folko
rystycznemu „Wójtowianie” z Krasno
brodu: paniom  Alicji Parkitny (kie
rownik zespołu), Alicji Olszewskiej,
Alinie Słota, Wiesławie Dąbrowskiej,
Elżbiecie Piela, Wandzie Sachajko,
Zofii Przytuła i panom: Mirosławowi
Berlinowi i Bogusławowi Najda za
umilanie spotkania muzyką i śpiewem.
Nie zbrakło wspólnego śpiewania
i tańców.
Uroczystość przebiegła w podnio
słej, wzruszającej atmosferze oraz po
czuciu radości ze wspólnego spotka
nia.
Agnieszka Adamczuk
Fotoreportaż  str. 20.
fot. Marzena Mazurek

Grand Prix i inne sukcesy Dominiki Radlińskiej

W

okresie świątecznym odby
wają się liczne konkursy
kolęd i pastorałek. W niektórych z nich
brała udział uczennica II klasy Gimna
zjum Zespołu Szkół w Kra
snobrodzie Dominika Radliń
ska.
W dniu 7 stycznia 2018r.
w Biłgorajskim Centrum Kul
tury odbył się Koncert Laure
atów IX Festiwalu Kolęd
i Piosenek Świątecznych
Gaudium, którego Dominika
była laureatką.

Ogromnym sukcesem Dominiki
było zdobycie nagrody Grand Prix II
Finału Wojewódzkiego Konkursu Ko
lęd „Gore gwiazda Jezusowi”. W nie
dzielę 21 stycznia
2018r. w sali wido
wiskowej przy Ze
spole Szkół Ponad
gimnazjalnych w Ra
dzyniu
Podlaskim
w finale konkursu
wystąpiło 9 młodych
wokalistów z terenu
województwa lubel

skiego, wśród nich Dominika. Zostali
oni wyłonieni spośród ponad 40 soli
stów przez profesjonalną komisję po
przesłuchaniu nagrań nadesłanych do
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie – głównego organizatora
Konkursu. Występującym artystom
akom paniował czteroosobowy zespół
lubelskich muzyków. Utalentowane
młode solistki zaprezentowały się
w rockowej aranżacji.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Renata Radlińska
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XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

X

XIV Międzynarodowy Festi
wal Kolęd i Pastorałek im.
ks. Kazimierza Szwarlika przeszedł już
do historii. Zakończył się Koncertem
Galowym, który odbył się w dniu 14
stycznia 2018 roku w Sanktuarium
Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie
na Śląsku.
Swój udział w tym wielkim wyda
rzeniu od wielu już lat ma również
Krasnobród, w którym odbywają się
corocznie eliminacje rejonowe. Ostat
nie  do 24. edycji festiwalu odbyły się
w sobotę 16 grudnia 2017 roku w Kra
snobrodzkim Domu Kultury. Jak co
roku cieszyły się one dużym zaintere
sowaniem wykonawców. Swój udział
zgłosiło 49 podmiotów wykonawczych
(soliści oraz zespoły wokalne i wokal
noinstrumetalne), ostatecznie w prze
słuchaniach wzięło udział 44 wyko
nawców.
Występujących
oceniało
Jury
w składzie: Wiesława GrabekWoś
(przewodnicząca) – nauczyciel Pań
stwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Zamo
ściu, dyrygentem chóru TARNA
VOX w Tarnawatce oraz członkowie:
Kornelia Niedbał  muzyk, muzykolog,
instruktor ds. dziedzictwa kulturowego
Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośro
dka Kultury w Lublinie i Aneta Krupa
– magister sztuki muzycznej, instruk

tor Krasnobrodzkiego Do
mu Kultury.
Po wysłuchaniu wszy
stkich wykonawców Jury
ustaliło werdykt, zgodnie
z którym tytuł laureata
i prawo udziału w przesłu
chaniach finałowych festiwalu, które
odbyły się w dniach 1113 stycznia
2018 roku w Będzinie przyznało na
stępującym wykonawcom: solistkom
Kai Peć ze Szkoły Podstawowej im.
Mieczysława Romanowskiego Józefo
wie, Aleksandrze Halusiak z Toma
szowskiego Domu Kultury i Michali
nie Lipińskiej z Biłgoraja oraz zespo
łowi
wokalnoinstrumentalnemu
„OBDAROWANI” z Parafii pw.
Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Tomaszowie Lubelskim.
Jury przyznało również wyróżnie
nia, które otrzymały solistki: Aleksan
dra Karwańska ze Szkoły Podstawo
wej w Gródku, Aleksandra Wójcik
z Centrum Muzycznego „TRYTON”
w Tomaszowie Lubelskim, Maja Rę
bisz z Tomaszowskiego Domu Kultu
ry, Ewa Zwolińska z Zespołu Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących
w Biłgoraju, Julia Jadczyszyn z To
maszowa Lubelskiego oraz Ludowy
Zespół Śpiewaczy „ALEKSANDRO
WIACY” z Aleksandrowa.
Laureaci otrzymali dyplomy i na

grody finansowe, wyróżnie
ni  pamiątkowe dyplomy
oraz publikacje albumowe
wydane przez Krasnobrodz
ki Dom Kultury.
Warto tu wspomnieć, że
po raz kolejny laureaci kra
snobrodzkich eliminacji zostali do
strzeżeni podczas przesłuchań finało
wych w Będzinie. Potwierdzeniem te
go jest fakt, zespół wokalno
instrumentalny
„OBDAROWANI”
z Parafii pw. Zwiastowania Najświęt
szej Maryi Panny w Tomaszowie Lu
belskim zajął III miejsce w kategorii
dorosłe zespoły wokalnoinstrumental
ne.
Gratulujemy laureatom i wyróż
nionym w Krasnobrodzie. Szczególnie
gorące gratulacje składamy laureatowi
przesłuchań finałowych zespołowi
„OBDAROWANI” z Tomaszowa Lu
belskiego.
Dziękujemy wszystkim uczestni
kom krasnobrodzkich przesłuchań
i zapraszamy na kolejną edycję festi
walu.
Mariola Czapla
Fotoreportaż – str. 12
fot. Mariola Kawecka
Zapraszamy również do obejrzenia
fotorelacji na stronie
www.kultura.krasnborod.pl
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III Orszak Trzech Króli w Krasnobrodzie

W

dniu 6 stycznia 2018 roku
odbyła się dziesiąta edycja
Orszaku Orzech Króli – plenerowych
jasełek wystawianych na ulicach wio
sek, miast i miasteczek w Polsce oraz
za granicą, którego organizatorem jest
Fundacja „Orszak Trzech Króli”. Or
szak wędrował w tym roku w 644
miejscowości pod hasłem „Bóg jest dla
wszystkich”.
Wśród tego grona był również
Krasnobród, w którym orszak odbył
się po raz trzeci. Jego trasa, tak jak
w poprzednich edycjach, prowadziła
z placu Siekluckiego do Sanktuarium
Maryjnego.
Autorem scenariusza i reżyserem
tego wydarzenia był Paweł Murdzek 
nauczyciel Zespołu Szkół w Krasno
brodzie. Przygotowaniem poszczegól
nych scen zajęli się mieszkańcy Maj
danu Wielkiego i Dominikanówki oraz
nauczyciele Zespołu Szkół w Krasno
brodzie. Królowie, tak jak w roku
ubiegłym, reprezentowali trzy sąsiadu
jące ze sobą parafie: król Kacper (Eu
ropa) – Sylwester Zub Parafię Zesłania
Ducha Świętego w Krasnobrodzie,
Melchior (Azja) – Adam Choma Para
fię Świętej Opatrzności Bożej w Bon
dyrzu i Baltazar (Afryka) – Jakub Jań
czuk Parafię NNMP w Krasnobrodzie.
Do organizacji orszaku zaangażowały
się też różne grupy  zespoły muzyczne
i wokalne, harcerze, strażacy i wiele
indywidualnych osób.
Organizatorami krasnobrodzkiego
orszaku byli: Krasnobrodzki Dom
Kultury, Burmistrz Krasnobrodu, Para
fia Nawiedzenia NMP w Krasnobro
dzie oraz Fundacja „Orszak Trzech
Króli”, zaś współorganizatorami para
fie: Zesłania Ducha Świętego w Kra
snobrodzie i Świętej Opatrzności Bo
żej w Bondyrzu.
Orszak Trzech Króli, to piękne
wydarzenie, dzięki któremu kultywu
jemy nasze tradycje. Orszak to także
idealna forma aktywizacji i integracji
lokalnych społeczności. Potwierdze
niem tego jest liczne grono uczestni
ków tego wydarzenia. Na pewno duży
wpływ na frekwencję miała również
pogoda, która w tym roku była niemal
że wiosenna, w przeciwieństwie do ro
ku ubiegłego, kiedy było około 20
stopni mrozu.
Zapraszam na trasę naszego orsza
ku.
Kolędowanie na Placu Siekluckiego
Orszak miał swój początek na pla

cu Siekluckiego w centrum miasta,
gdzie o godzinie 10.45 zebrali się
uczestnicy tego wydarzenia i odbyło
się wspólne śpiewanie kolęd. Popro
wadził je zespół wokalny składający
się z uczniów Zespołu Szkół w Kra
snobrodzie (Gabriela Wołowiec, Joan
na Działa, Bartłomiej Roczkowski,
Damian Rembisz, Gabriela Szpyra,
Gabriela Dobek, Sandra Złotorzyńska,
Martyna Przytuła, Katarzyna Kołpa,
Paula Kawka, Alicja Kałuża, Domini
ka Koperwas, Eryk Cybulski, Agniesz
ka Wołowiec) przygotowany przez
Marzenę Kałużę, nauczycielkę tej
szkoły.
W śpiewaniu kolęd pomocne były
śpiewniki orszakowe rozdane uczestni
kom orszaku, które otrzymaliśmy
z Fundacji „Orszak Trzech Króli”.
W ramach pakietu promocyjnego były
też korony oraz naklejki, którymi ob
darowani zostali zebrani na placu.
Dzięki koronom, strojom, w które
przebrali się aktorzy odgrywający po
szczególne sceny oraz flagom nasz or
szak był wielobarwny.
Scena I
Ogłoszenie spisu i wyruszenie
do Betlejem
(plac Siekluckiego)
Nowością w scenariuszu tegorocz
nego orszaku było to, że w pierwszej
scenie na placu Siekluckiego wzięli
udział aktorzy zaangażowani do po
szczególnych scen na trasie orszaku.
Stąd też w centrum miasta rozegrane
były cztery krótkie scenki zapowiada
jące wydarzenia, które miały miejsce
w dalszej części orszaku. Wystąpili
w nich: I scena – Herod (Grzegorz
Piwko), jego Sługa (Marek Pawluk)
i Posłaniec (Paweł Korga), II scena –
Gospodarz (Wiesław Nizio) i Gospo
dyni (Ewelina Kołtun), III scena – Jó
zef (Dariusz Grodzki) i Maryja (Dorota

Grodzka), IV scena – pastuszkowie:
Stach (Norbert Pasieczny) i Wojciech
(Radosław Kawka). W dialogach po
szczególnych scen wplecione były
wątki dotyczące Krasnobrodu, m.in.
podkreślające uroki Krasnobrodu i je
go uzdrowiskowy charakter.
W scenie rozpoczynającej orszak
wystąpił również Herold (Radosław
CiosMairot),
który
zapowiedział
przybycie Trzech Króli oraz wspólne
z nimi pielgrzymowanie do Nowona
rodzonego Pana. Po zapowiedzi Herol
da na plac przybyli trzej monarchowie:
Kacper (Sylwester Zub), Melchior
(Adam Choma) i Baltazar (Jakub Jań
czuk). Przyjechali oni bryczką (powo
ził nią właściciel zaprzęgu Krzysztof
Kłyż), w eskorcie strażaków z OSP
w Dominikanówce.
Wśród uczestników tegorocznego
orszaku były też inne postaci związane
z rocznicami, które obchodziliśmy
w 2017 roku. W związku 100. rocznicą
objawień fatimskich były to dzieci
z Fatimy: Łucja (Kornelia Pryciuk),
Hiacynta (Marianna Sachajko) i Fran
ciszek (Łukasz Pomaniec) niosące ró
żaniec oraz św. Brat Albert Chmielow
ski (Andrzej Olchawa), w związku
z tym, że rok 2017 był rokiem św.
Brata Alberta.
Tradycyjnie już zebranych na pla
cu Siekluckiego powitali i do dalszego
wspólnego, orszakowego kolędowania
zaprosili ks. Eugeniusz Derdziuk 
proboszcz Parafii NNMP i burmistrz
Kazimierz Misztal (w stroju pastusz
ka).
Potem orszak wyruszył w kierunku
Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Na
jego czele była gwiazda betlejemska
niesiona przez krasnobrodzkich harce
rzy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Ka
tolickiego „Zawisza”, a za nią trzej
królowie jadący w bryczce oraz wszy
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scy wcześniej wymienieni, do których
dołączyli niosący sztandary orszako
we, m. in. przewodniczący Rady Miej
skiej Roland Wyrostkiewicz (w stroju
pastuszka) oraz zastępca burmistrza
Janusz Oś i Sławomir Pasieczny z Do
minikanówki. Orszak tworzyli także
pozostali aktorzy, zespół „Wójtowia
nie”, parafialna schola dziecięca
(w strojach aniołków), zespół wokalny
z Zespołu Szkół w Krasnobrodzie, któ
ry prowadził kolędowanie podczas
przemarszu oraz mieszkańcy miasta
i gminy Krasnobród i sąsiednich miej
scowości.
Scena II
Maryja z Józefem
poszukują noclegu
(przygotowanie – mieszkańcy
Majdanu Wielkiego)

się takiej postawie rodziców.
Scena przy KDK zakończyła się
kolędą „Nie było miejsca dla Ciebie”
w wykonaniu „Wójtowian”.
Następnie uczestnicy orszaku,
śpiewając, wyruszyli w dalszą drogę,
do kolejnej sceny.
Scena III
Anioł u pasterzy
(przygotowanie – mieszkańcy
Dominikanówki)
Kolejna scena miała miejsce na
parkingu przy urzędzie miejskim. (sce
nografia: drewniany szałas, przy któ
rym na sianie odpoczywają pasterze).
W scenie tej, śpiących pasterzy budzi
śpiew „Gloria in excselsis Deo” w wy
konaniu Anioła (Ewa Monastyrska)
i małych aniołków (parafialna schola
dziecięca działająca przy Parafii

Scenę przy Krasnobrodzkim Domu
Kultury rozpoczął zespół „Wójtowia
nie”, wykonując utwór pt. „Gwiazda
zaświtała nowa na wschodzie”. (sceno
grafia  drewniana gospoda, na ladzie
znajdują się różnego rodzaju stare na
czynia). Przy ladzie stoją biesiadnicy
(Angelika Kawalec, Magdalena Cisek,
Dominik Tyrka) oraz Gospodyni
(Ewelina Kołtun), która ich obsługuje,
obok Syn gospodarzy (Przemysław
Nadłonek), który pomaga w obsłudze
gości.
Tutaj rozegrana została scena,
w której Maryja z Józefem (Dorota
i Dariusz Grodzcy) poszukują noclegu.
Po rozmowie właściciela gospody 
Gospodarza (Wiesław Nizio) z Józe
fem, okazuje się, że nie ma dla nich
miejsca w gospodzie. Mogą liczyć je
dynie na miejsce w szopie za miastem,
do której się udają. W scenie tej był też
dialog pomiędzy gospodarzami, pod
czas którego gospodyni mówiła o chę
ci zysku i podkreślała wartość pienią
dza. Z takim podejściem do życia nie
zgadzał się ich syn, który zbuntował

NNMP pod kierunkiem Ewy Mona
styrskiej). Anioł oznajmił pasterzom:
Wojciechowi (Radosław Kawka), Ma
ciejowi (Michał Kustra) i Stachowi
(Norbert Pasieczny) wielką nowinę
o narodzeniu Bożego Syna. Młodzi pa
sterze byli zaskoczeni i przestraszeni
przybyciem anioła. Nie rozumiejąc in
formacji, które im przekazał zwrócili
się do najstarszego z nich, doświad
czonego pasterza – Ambrożego (Jan
Gawron) o wyjaśnienie im tej nowiny.
Po rozmowie z nim i przygotowaniu
darów dla nowonarodzonego Pana wy
ruszają w drogę, aby oddać mu hołd
i złożyć dary.
Na zakończenie sceny schola dzie
cięca (Marta Antoniak  akompania
ment na gitarze, Borys Kostrubiec,
Igor Kostrubiec, Lena Kostrubiec, Ka
lina Kostrubiec, Kamila Kowal, Domi
nika Kowal, Weronika Roczkowska,
Antonina Chrzanowska, Natan Mona
styrski z mamą – Ewą) zaśpiewała pa
storałkę pt. „Chojka, chojka”.
Wspólnie kolędując, orszak w usta
lonym wcześniej szyku, udał się w kie
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runku Podklasztoru.
Scena IV
Pałac Heroda
(przygotowanie – Zespół Szkół
w Krasnobrodzie)
Po przybyciu na Podklasztor, przy
ulicy Tomaszowskiej rozegrana została
kolejna scena – „Pałac Heroda”. Jej
obsadę stanowili głównie nauczyciele
Zespołu Szkół w Krasnobrodzie przy
wsparciu także pedagoga Krzysztofa
Górnika oraz Jakuba Piwko. (sceno
grafia: na tle budynku, którego okna
i drzwi zabite są deskami stoi tron, na
którym siedzi Herod).
Zanim aktorzy wcieli się w swoje
role, zespół „Wójtowianie” wykonał
utwór pt. „Od wschodu słońca aż do
zachodu królowie jadą”.
W scenie tej Sługa (Marek Pawluk)
zapowiada Herodowi (Grzegorz Piw
ko) przybycie Trzech Króli. Monar
chowie: Kacper (Sylwester Zub), Mel
chior (Adam Choma) i Baltazar (Jakub
Jańczuk) przynoszą Herodowi nowinę
o narodzeniu nowego Króla Świata.
Zapraszają go, by udał się z nimi
w drogę i oddał hołd nowemu Królo
wi. Herod odmawia i pozostaje w swo
im królestwie, prosząc jednocześnie
monarchów, aby w drodze powrotnej
odwiedzili go ponownie i powiedzieli,
gdzie mieszka nowy Król. W tym cza
sie, w obawie o swój tron, Herod za
namową Diabła (Krzysztof Górnik)
wydaje Żołnierzom (Kazimierz Miel
niczek i Jakub Piwko) rozkaz do zabi
cia wszystkich dzieci w państwie, li
cząc na zamordowanie również nowo
narodzonego Króla. Po wykonaniu
rozkazu do Heroda przychodzi Śmierć
(Joanna Górnik) i Diabeł, aby zabrać
jego duszę. Scena kończy się walką
Diabła i Śmierci o tron Heroda.
Po zakończeniu sceny „Wójtowia
nie” zaśpiewali utwór pt. „Kolęda gło
si wszystkim krajom”, następnie or
szak wyruszył dalej.
Scena V
Przygotowanie
(przed bramą wejściową
do sanktuarium)
Przed wejściem do sanktuarium,
głos zabrał pasterz Ambroży (Jan
Gawron), który przypomniał o właści
wym przygotowaniu i zachowaniu się
w kościele mówiąc: „Stójcie bracia.
Zbliżamy się do domu Bożego. Koniec
wygłupów i dowcipkowania. Ogarnij
cie strój, bo przed Panem należy za
chować się poważnie i być ubranym
tak, aby nie siać zgorszenia. A klękać
należy na dwa kolana; nie na jedno,
jak byście strzelali do zająca. No, już
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spokój. Idziemy!”
W odpowiedzi na zaproszenie Am
brożego wielobarwny orszak wchodził
do kościoła. W tym czasie Krasno
brodzka Orkiestra Dęta, która stała
przed wejściem do sanktuarium zagra
ła kolędę pt. „Mędrcy świata”.
Scena VI
Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus
(w sanktuarium przy szopce)
Przy żłóbku są Józef z Maryją
i Dzieciątkiem Jezus oraz aniołowie.
Jako pierwsi pokłon i dary Dzieciątku
Jezus złożyli pastuszkowie z Ambro
żym na czele mówiąc: „Królu nasz
i Panie, składamy Tobie dary, które są
owocem naszej codziennej pracy, co
dziennego trudu. Prosimy Cię błogo
sław naszemu krajowi, naszym wsiom,
miastom i naszym rodzinom. Spraw, by
nasze starania o rzeczy doczesne nie
przysłoniły nam drogi do zbawienia”.
Następnie Dzieciątku Jezus pokłon
złożyli królowie ofiarując dary: Kacper
– złoto, Melchior – kadzidło, Baltazar
– mirrę, a po nich dzieci z Fatimy nio
sąc w darze różaniec oraz św. Brat Al
bert Chmielowski, który ofiarując
w darze chleb powiedział: „Dobry Bo
że, przynoszę Ci w darze chleb. Dzię
kuję Ci, że łączysz ludzi w pomocy dla
biednych, opuszczonych i potrzebują
cych. Proszę, aby każdy, kto patrzy na
ubogiego, powiedział: ecce homo, aby
zobaczył w nim człowieka takiego sa
mego jak on i wyzwolił w sobie chęć
niesiania pomocy, i podał mu dłoń.
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Matko pełna łask niech za Twoim
wstawiennictwem ludzie stają się do
brzy jak chleb”.
Eucharystia
Orszak zakończył się mszą św.,
którą w intencji parafian odprawił
ks. proboszcz Eugeniusz Derdziuk. Jej
oprawę muzyczną zapewniła Krasno
brodzka Orkiestra Dęta z kapelmi
strzem Mateuszem Krawcem na czele
i chór parafialny działający pod kie
rownictwem organisty Józefa Bąka.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz
podziękował wszystkim zaangażowa
nym w organizację orszaku i biorącym
w nim udział.
Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w organizację orsza
ku:
* Panu Pawłowi Murdzkowi  auto
rowi scenariusza i reżyserowi orszaku,
* Aktorom – mieszkańcom Domini
kanówki i Majdanu Wielkiego, na
uczycielom Zespołu Szkół w Krasno
brodzie i osobom im towarzyszącym,
osobom grającym królów, herolda,
dzieci z Fatimy, Św. Brata Alberta
Chmielowskiego oraz osobom, które
zadbały o odpowiednie stroje i rekwi
zyty, wykonały scenografię,
* Wykonawcom oprawy muzycznej
i prowadzącym kolędowanie – ze
społowi „Wójtowianie”, Krasnobrodz
kiej Orkiestrze Dętej, zespołowi wo
kalnemu z Zespołu Szkół w Krasno
brodzie, scholi dziecięcej i chórowi
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parafialnemu z Parafii Nawiedzenia
NMP,
* Harcerzom ze Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
(Paweł Korga, Paweł Najda, Mariusz
Najda, Karol Kostrubiec, Bartek Ku
rantowicz, Łukasz Podolak wraz ze
szczepowym Józefem Wryszczem) za
prowadzeni orszaku z gwiazdą oraz
obsługę nagłośnienia,
* Księżom proboszczom  ks. dr Eu
geniuszowi Derdziukowi, ks. Roma
nowi Sawicowi i ks. Arturowi Sokoło
wi za współorganizację orszaku i jego
promocję
* Panu Krzysztofowi Kłyżowi za
użyczenie bryczki wraz zaprzęgiem
i jej powożenie
* Policji i strażakom z OSP w Domi
nikanówce, Wólce Husińskiej i Hut
kowie za zapewnienie bezpieczeństwa
podczas przemarszu,
* Pracownikom KDK za obsługę or
ganizacyjną i promocję wydarzenia,
* Uczestnikom orszaku za udział
w tym wydarzeniu.
Serdecznie dziękujemy za zaanga
żowanie wspólnie spędzony czas i mi
łą atmosferę, dzięki którym udało się
zorganizować piękne plenerowe jaseł
ka.
W imieniu organizatorów
Mariola Czapla
Fotoreportaż  str. 1011
fot. M. Kawecka i M. Mazurek

Kultywowanie zwyczajów i tradycji
bożonarodzeniowych w przedszkolu

Świąteczne czytanie
Literatura świąteczna wzbogaca
i poszerza wiadomości dzieci przed
szkolnych. Słuchając różnych opowia
dań dzieci przenoszą się w świat ma
gii. Uzupełnieniem tych przeżyć są
piękne kolorowe ilustracje, które uka
zują cały kunszt tych cudownych
Świąt Bożego Narodzenia. Pani Alinka
i tym razem nas nie zawiodła. „Mistrz
Jemioła” bardzo zainteresował przed
szkolaków. Z wielką uwagą słuchały
czytanego opowiadania. A ilustracje
były rewelacyjne: kolorowe i świą
teczne. Dziękujemy pani Alinko.
Świąteczne opowieści
Kultywowanie zwyczajów i trady
cji związanych z Bożym Narodzeniem
jest wpisane w nasze życie od wielu
pokoleń. Czas Świąt Bożego Narodze
nia jest dla nas wielkim przeżyciem
emocjonalnym i duchowym. Z inicja
tywy pani Marysi Pani Alina Słota

z radością przyjęła zaproszenie i chęt
nie spotkała się z przedszkolakami. Jej

ogromna wiedza wzbogaciła dzieci
intelektualnie i duchowo. Z dużym
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zainteresowaniem oglądając symbole
świąteczne, opowiadały o swoich prze
życiach i wspomnieniach z domów ro
dzinnych. Na ręce pani Alinki składa
my serdeczne podziękowania za czas
poświęcony naszym przedszkolakom,
życząc wszelkiej pomyślności w nad
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chodzącym 2018 roku.
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe z rodzicami
wpisało się w tradycję naszego przed
szkola. Corocznie przedszkolaki przy
gotowują z tej okazji Jasełka. Śpiewa
nie kolęd, dzielenie się opłatkiem

Zaciekawione i chętne do pracy przed
szkolaki zaskoczyły nas wszystkich.
W ruch poszły wałki i foremki. Z rąk
dzieciaków wychodziły różne wzory
pierników. Z pieczeniem trudno było
nadążyć. Następnym etapem było de
korowanie wypieków. Puściły wodze

i składanie życzeń... nic dodać nic
ująć. Cudowny świąteczny nastrój
udzielił się wszystkim. Szczęśliwego
Nowego Roku.
Świąteczne wypieki
w „Biedronkach”
W dniu 13 grudnia 2017 roku,
w naszej grupie odbyły się zajęcia
z rodzicami. Z racji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia postanowi
liśmy spróbować swoich sił w piecze
niu pierniczków.
Przybyłe do przedszkola mamy za
opatrzone w potrzebne artykuły spo
żywcze i odpowiednie akcesoria raźno
zabrały się do pracy. Przygotowane
ciasto nie czekało długo na odbiorców.

fantazji. Coraz więcej przybywało ko
lorowych, lukrowanych pierniczków.
Zapach naszych wypieków rozchodził
się po całym przedszkolu. Nie sposób
było ich nie spróbować. Mniam…
mniam…, ale smakowite. Dzięki na
szej gościnności mogło się o tym prze
konać wiele osób.
Dla dzieci było to bardzo ciekawe
doświadczenie, które na długo pozo
stanie w ich pamięci. Serdecznie dzię
kujemy mamom, które poświęciły
swój czas i zapoznały dzieci ze sztuką
kulinarną świątecznych wypieków.
Maria Domańska
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Co słychać u przedszkolnych „Słoneczek”?
Eksperymentalne czwartki
w „Słoneczkach”
Już od października cyklicznie
w każdy czwartek w grupie zerowej
„Słoneczka” przeprowadzam wspólnie
z dziećmi doświadczenia i ekspery
menty. W ciekawy, i mam nadzieję
przystępny sposób, odsłaniam dzie
ciom tajniki nauki. Bardzo zależy mi
na tym, aby rozbudzić ich naturalną
dziecięcą ciekawość, która być może
w przyszłości zaowocuje. Z relacji ro
dziców wiem, że dzieci z wielkim za
ciekawieniem wyczekują tego dnia,
a po południu próbują te doświadcze
nia powtarzać w domu.
Eksperymenty dotyczyły załamania
się światła w wodzie oraz napięcia po
wierzchniowego .W swoich ekspery
mentach wykorzystywałam zwykłe jaj
ko, aby odpowiedzieć dzieciom na py
tanie: „Czy możemy unosić się na
wodzie?”. Oczywiście odpowiedzią
była dobrze posolona woda, w której
jajko swobodnie pływało. Próbowali
śmy za pomocą plastikowej butelki od
dzielić białko od żółtka  oczywiście
próba się powiodła. Wyhodowaliśmy
piękne kryształki soli. Ostatnim na
szym doświadczeniem było obserwo
wanie wydobywającej się z wulkanu

lawy. Jak niewiele trzeba, aby to się
stało, trochę octu, płyn do mycia na
czyń i soda. Ku zadowoleniu dzieci la
wa wydobywała się przez dłuższy
czas. Mam nadzieję, że wystarczy mi
pomysłów na jeszcze wiele czwart
ków.
Obchodzimy urodzinki w 0 „b”
Dzień urodzin dla każdego dziecka
jest dniem szczególnie ważnym. Jest to
„Jego dzień”. To właśnie ten mały
człowiek w tym dniu znajduje się
w centrum uwagi. Jest najważniejszy,
a inni zastanawiają się w jaki sposób
mogą mu sprawić radość i przyjem
ność. Dzień ten stanowi symbol jego
narodzin i przyjścia na świat. Urodziny
w naszej grupie to jedyna w swoim ro
dzaju wyprawa w świat przygody, któ
ra na długo pozostaje w pamięci dzie
ci, a w szczególności jubilata. To bar
dzo ważne wydarzenie pełne nie
spodzianek i niezapomnianych prze
żyć. W tak ważnym dniu, wszystkie
dzieci z jubilatem/ką na czele są bar
dzo przejęte. Bohater dnia zdmuchuje
świeczki na torcie, od kolegów i kole
żanek otrzymuje życzenia, tradycyjne
„100 lat” i album z pracami plastycz
nymi. Od wychowawcy  życzenia
oraz pamiątkowy dyplom. Od września

świętowaliśmy już siedem razy, przed
nami o wiele więcej takich dni, a do
kumentowanie tych wydarzeń to dla
mnie wielka przyjemność.
„Słoneczka” w Domu
Pomocy Społecznej
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć
grudniowy…”
W dniu 20 grudnia 2017r. grupa
zerowa „Słoneczka” zaprezentowała
jasełka bożonarodzeniowe w krasno
brodzkim DPSie. Aktorzy, jak zwykle
dali z siebie wszystko.
Otrzymaliśmy głośne brawa oraz
gorące podziękowania od pensjonariu
szy i pracowników za występ. Trady
cją jest, iż grupa występująca obdaro
wuje wszystkich mieszkańców kartka
mi świątecznymi, które wykonywane
są przez uczniów klas IIII.
Na wielu twarzach widać było
wzruszenie i wdzięczność za naszą
obecność. Zostawiliśmy pamiątkowy
wpis w kronice placówki z życzeniami
dla wszystkich Wesołych Świąt. Na
koniec zostaliśmy zaproszeni na słodki
poczęstunek. Z wielką radością i po
czuciem spełnienia dobrego uczynku
wracaliśmy do szkoły.
Barbara Dziura
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