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Przedświąteczne szaleństwo na jarmarku w Krzęcinie!

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia… Czas pełen magii, rodzinnych spotkań, wspólnego
kolędowania oraz aromatów, na które czeka się cały rok. To także czas obdarowywania się
prezentami oraz dobrym słowem. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Gminne
Centrum Kultury w Krzęcinie, aby wprowadzić wszystkich w ten magiczny czas oczekiwania,
zorganizowało 9 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy.
Dane wydarzenie stało się już tradycją, na którą każdy czeka z niecierpliwością, to przedświąteczne
wydarzenie w niepowtarzalnej atmosferze. Tegoroczny Jarmark ze względu na niesprzyjającą aurę
pogodową został zorganizowany, dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, na
sali gimnastycznej. Mimo tego, Jarmark zachwycał piękną świąteczną scenografią jeszcze bardziej
potęgując magię świąt… Założeniem naszego Bożonarodzeniowego Jarmarku była prezentacja
dorobku artystycznego oraz kulinarnego Mieszkańców Gminy Krzęcin oraz jej miłych Gości. Jarmark
był także świetną okazją do zacieśniania więzi poprzez wystawianie stoisk z rękodziełem, ozdobami
oraz pysznymi potrawami przez osoby fizyczne, stowarzyszenia, sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich,
Szkołę Podstawową oraz Przedszkole. Dane wydarzenie było również okazją do wzajemnej integracji,
szukania świątecznych inspiracji, a nawet trafionych prezentów gwiazdkowych. Jarmark
Bożonarodzeniowy 2018 uroczyście otworzył Święty Mikołaj wraz z Mikołajkami, którego na tę
specjalną okazję eskortowała krzęcińska Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Krzęcina. Zanim
jednak Święty Mikołaj zadzwonił swoim złotym dzwoneczkiem, dając sygnał, że świetną zabawę czas
zacząć… Choszczeńsko-Krzęcińska Orkiestra Dęta przywitała uczestników Jarmarku pięknymi
tradycyjnymi kolędami. Podczas Jarmarku nie zabrakło wielu atrakcji… Dużym zainteresowaniem
cieszył się bowiem LEŚNY ZAKĄTEK, gdzie każdy w POCZCIE ŚW. MIKOŁAJA mógł wysłać list do
Świętego. Dużo radości dzieciom sprawiło również ozdabianie wielkiej choinki oraz bombki, a także
robienie sobie zdjęć z Mikołajem oraz jego wspaniałą rodzinką. Dzieci były również częstym gościem
w WARSZTACIE ŚW. MIKOŁAJA, gdzie same mogły stworzyć ozdoby świąteczne z kolorowego
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papieru, wstążki czy włóczki – a pomysłów i inspiracji do tego było mnóstwo. Również każdy Gość
Jarmarku mógł podziwiać piękną wystawę prac konkursowych. Dwie magiczne choinki zostały
ozdobione aż 50 pracami konkursowymi! Konkurs na „Najpiękniejszą wiszącą ozdobę choinkową”
został rozstrzygnięty 6 grudnia br. Komisja w składzie: Edmund Pokorniecki, Beata Kusal oraz
Stefania Okoń zdecydowała, że: - I miejsce w kategorii przedszkole zdobyła Antonina
Wiśniewska, wyróżnienie otrzymali: Jan Rutkowski, Nikola Hawrylewicz oraz Hanna Nawrocka
- I miejsce w kategorii uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zdobyła Michalina Wiśniewska,
wyróżnienie otrzymali: Zuzanna Bartczak oraz Sebastian Borkowski - I miejsce w kategorii
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej otrzymała Kinga Nowak, wyróżnione otrzymały: Marta
Grudzińska oraz Patrycja Przepiórska - I miejsce w kategorii uczniowie klas VII-VIII szkoły
podstawowej i gimnazjum otrzymała Kornelia Salomońska - I miejsce w kategorii dorośli zdobyła
Judyta Mroczkowska, wyróżnienie otrzymały: Natalia Kośmider, Wiesława Bobryk i Genowefa
Wieligórka. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się podczas Jarmarku. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się również PIEROŻKARNIA czyli stoiska z kwintesencją dobrego smaku
w połączenia z tradycją i nowoczesnością. Pierożkarnia była miejscem rozstrzygnięcia konkursu na
„Najsmaczniejsze Pierogi”, nad którym czuwała Pierożkowa Komisja w składzie: Katarzyna
Stefańczyk, Grażyna Kaczmarek oraz Urszula Wiąz. Do konkursu zgłosiły się 4 drużyny: 1. Pani
Agnieszka Leciejewska 2. Pani Ewa Rutkowska 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie 4.
Stowarzyszenie Klubu Seniora Granowiacy. Każdy kto był obecny na Jarmarku mógł skosztować
pierogów i oddać swój głos na najlepsze pierogi – wrzucając go do specjalnej skrzynki, tym samym
podczas konkursu publiczność wyłaniała własnego Pierogowego Mistrza, natomiast Komisja
wyjątkowo w tym roku wyłoniła aż czterech zwycięzców. Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone
bonami świątecznymi, natomiast 4 miejsce oraz tytuł Pierogowego Mistrza Publiczności zostały
nagrodzone nagrodami rzeczowymi. I miejsce zdobyła Pani Ewa Rutkowska (300 zł) II miejsce
zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie (200 zł) III miejsce zdobyło Stowarzyszenie Klubu
Seniora „Granowiacy” (100 zł) IV miejsce otrzymała Pani Agnieszka Leciejewska (nagroda
rzeczowa) Natomiast „Nagroda Publiczności” trafiła do Stowarzyszenia Klubu Seniora „Granowiacy”.
Bony pieniężne, nagrody, podarunki oraz gratulacje dla zwycięzców w obu świątecznych konkursach
zostały wręczone przez Sekretarza Gminy Krzęcin Pan Ryszarda Przywartego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin Pana Artura Konopelskiego. Wszystkim zwycięzcom w obu
konkursach gratulujemy! ;) Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie nie zapomniało również o
łasuchach! ;) Specjalnie dla nich przygotowana została CUKIERNIA ŚW. MIKOŁAJA, to właśnie
można był napić się pysznej i aromatycznej kawy, herbaty i czekolady. Oprócz tego w tym miejscu
można było zakupić przepyszne domowe ciasta! :) Podczas trwania Jarmarku wszyscy uczestnicy
mogli także zakupić wiele ciekawych ozdób, pysznych ciast oraz rękodzieła. A to za sprawą licznych
stoisk… Wśród nich były stoiska: 1. Samorządu Uczniowskiego SP w Krzęcinie 2. Oddziału
Przedszkolnego przy SP w Krzęcinie 3. Wiesławy Bobryk z Krzęcina 4. Zuzanny Biniek –
Płachetka z Radaczewa 5. Koła Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie 6. DEKORATORNIA Magdaleny
Rutkowskiej z Granowa 7. Pracownia krawiecka Arlety Więcek z Recza 8. Pierogowy Team z
Wardynia 9. Stoisko „Pomagamy Ryśkowi” – z którego dochód został przeznaczony na leczenie
chorego na nowotwór Ryszarda Andrzejewskiego z Choszczna 10. AVON Wioletty Ptaszyńskiej z
Choszczna Mając na uwadze fakt, że Święta Bożego Narodzenia to czas radości i wspólnego
kolędowania Gminne Centrum Kultury przyczyniło się do kultywowania tej pięknej tradycji poprzez
bogaty program artystyczny, wykonanych przez bardzo zdolnych lokalnych artystów. Na naszej małej
jarmarkowej scenie swoje umiejętności zaprezentowały Przedszkolaczki, Zespół Tańca
Współczesnego SWING, dzieci i młodzież z placówek kultury w Rakowie, Objezierzu, Chłopowie,
Granowie, Krzęcinie, Zespół Śpiewaczy Granowianki oraz Gminny Chór CON PASSIONE
wprowadzając wszystkich w świąteczny czas... Pod koniec Jarmarku wylosowane zostały dwa listy,
które sam Święty Mikołaj nagrodził zabawkami! Szczęśliwcami okazali się Filip Paprota oraz Lena
Kaczmarek. ;) Na zakończenie Jarmarku pracownicy GCK, Św. Mikołaj oraz jego uczestnicy
wykonali wspólny mikołajkowy taniec, integrujący wszystkich dobrych ludzi w ten magiczny czas...
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Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie jako Organizator pragnie złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dzięki ludziom o wielkich sercach
udało się Nam wprowadzić Mieszkańców oraz miłych Gości Gminy Krzęcin w magiczny czas
oczekiwania na święta… Bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim artystom, wystawcom oraz
Mieszkańcom i Gościom za tak liczne przybycie. Cieszymy się ogromnie, że byliście z Nami… Do
zobaczenia za rok! Życzymy Wam już teraz WESOŁYCH ŚWIĄT! Gminne Centrum Kultury w
Krzęcinie

