Orszak Trzech Króli Wiśniowa 2020 r.

„..Cuda, cuda ogłaszają!!..” Pod takim hasłem odbył się tegoroczny Orszak Trzech Króli w
gminie Wiśniowa. Warto wspomnieć a właściwie nawet się pochwalić, że tym razem nasze
przygotowania do obchodu Święta Trzech Króli były transmitowane w TVP3 Rzeszów oraz w
publicznych TVP1, TVP2, TVP INFO. Jest to dla mieszkańców Gminy Wiśniowa i Ośrodka
Kultury duży zaszczyt, że nasza tradycja, ciągle żywa budzi zainteresowanie tak znaczących
mediów.
Nasz pochód rozpoczęliśmy wspaniałym koncertem młodych talentów z naszej społeczności,
mianowicie występ zespołu ludowego „Wisienka” z Markuszowej prowadzonego przez
Dariusza Datę. Przy dźwiękach akordeonu, skrzypiec, fletu, klarnetu i perkusji, młodzież
odśpiewała piękne, polskie i tradycyjne kolędy, zachęcając uczestników do przyłączenia się i
śpiewu. Przybyli bardzo licznie na orszak mieszkańcy gminy oraz miejscowości z gmin
sąsiednich, otrzymali korony, śpiewniki i naklejki oraz z radością nieśli świąteczne chorągwie.
Wśród zebranych znaleźli się między innymi Marcin Kut wójt Gminy Wiśniowa, zespół pieśni i
tańca Wisznia, uczniowie z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej oraz
panie z Koła Gospodyń z Oparówki. Nie zabrakło również wiele pomysłowych kreacji i
przebrań przygotowanych przez naszych mieszkańców, których kreatywność bardzo mile nas
zaskoczyła i dodała uroku naszym obchodom. Wszystko to symbolizuje trzech wędrujących
monarchów, którzy zmierzali do Betlejemskiej Stajenki, aby powitać narodzone Dziecię. My
natomiast, przystrojeni w korony i królewskie szaty, w asyście prowadzących orszak koni z
gospodarstwa agroturystycznego Ranczo Kozłówek, udaliśmy się w stronę parafialnego
„Betlejem” czyli do Kościoła pw. NMP Królowej Świata. Po drodze przystanęliśmy również
pod Urzędem Gminy, gdzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśniowej przygotowały
scenkę oraz rozdały własnoręcznie przygotowane słodkości o wdzięcznej nazwie
„KaMeBal-ki”. Ciasteczka swą nazwę wzięły od imion jubilatów czyli Kacpra, Melchiora i
Baltazara. Mamy nadzieję, że ta nazwa i ten pomysł stanie się naszym niepowtarzalnym,
regionalnym produktem. Po krótkim i słodkim posiłku, doszliśmy do kościoła, gdzie młodzież
KSM przedstawiła scenkę rodzajową. Na zakończenie odbyła się Msza Święta
koncelebrowana przez księdza proboszcza Marka Materę i ks. katechetę Jarosława
Stefańskiego, który zajął się scenariuszem prezentacji słownych. Podniosłość wydarzenia
artystycznie oprawiła schola parafialna, prowadzona przez Ewę Grzebień. Funkcję
przewodniczącego zgromadzenia publicznego pełnił Daniel Januszek. Śpiewy podczas
orszaku inicjowała Aleksandra Sienkowska, za całość wydarzenia odpowiedzialny był
Grzegorz Tomaszewski. Nad bezpieczeństwem czuwali strażacy z jednostki OSP Wiśniowa,
OSP Jazowa oraz policja. Bogata dokumentacja fotograficzna posłuży do rozstrzygnięcia
konkursu na najbardziej oryginalne przebranie i charakteryzację rodzin, grup, klas itp.
Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z Wiśniowskiego Orszaku Trzech Króli w telewizji
internetowej iTV południe.
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