
Gminne święto plonów w Jaszczurowej 
 
Tegoroczne  dożynki w Gminie Wiśniowa połączone były z uroczystym otwarciem 
Wiejskiego Domu Kultury w Jaszczurowej. To były ważne i przełomowe wydarzenia dla 
mieszkańców całej wsi, gdyż gminne święto plonów odbyło się tam po raz pierwszy 
w historii. Ponadto, ta oddalona od centrum gminy, i wydawać by się mogło, że zapomniana 
przez resztę ludzi mała wieś, w końcu zaistniała i pokazała się z najlepszej strony. Powodów 
do dumy miała nie tylko społeczność Jaszczurowej, ale również Tadeusz Przywara, wójt 
Gminy Wiśniowa, który stamtąd właśnie pochodzi. Podczas  przemówienia, wspominał swoje 
lata dzieciństwa i młodości, spędzone na ciężkiej pracy w rolnictwie. Zaznaczył również, że  
w miejscu, w którym dziś stoi nowo wyremontowany dom ludowy ( teraz: Wiejski Dom 
Kultury), kiedyś stał garaż, w który nikt nie chciał inwestować. Na szczęście, w imię idei 
wyrównywania szans, nie tylko siedziba gminy ma dom ludowy, nie tylko większe wsie, jak 
Markuszowa czy Szufnarowa, czy wioski położone przy drodze wojewódzkiej, ale także 
Jaszczurowa, ukryta w dolinie i otoczona malowniczymi pagórkami. 
W przygotowanie dożynek zaangażowała się cała wieś, na czele z panią dyrektor SP              
w Jaszczurowej, Marią Bysiewicz, sołtys wsi Małgorzatą Ciołkosz oraz Bożeną Andreasik – 
przewodniczącą  Koła Gospodyń Wiejskich. Oprócz pań z KGW, pomagali strażacy                
i wszyscy chętni młodsi i starsi mieszkańcy wsi. W organizacji imprezy brał udział Ośrodek 
Kultury z Wiśniowej, a za suto zastawione stoły odpowiadali liczni sponsorzy. 
Starostami dożynkowymi byli: Maria Budzisz oraz Szczepan Furtek, mieszkańcy 
Jaszczurowej.  
Podczas święta plonów, obecni byli zaproszeni goście, w tym, m.in.: przedstawiciele powiatu 
ropczycko-sędziszowkego - przewodniczący Rady Powiatu Władysław Tabasz, wójt Gminy 
Wielopole Skrzyńskie Czesław Leja, Starosta Strzyżowski Robert Godek, wójtowie i radni 
Gminy Wiśniowa oraz prezesi, kierownicy instytucji rolniczych i dyrektorzy szkół z terenu 
gminy. Uroczystość w Jaszczurowej wzbogaciły także poczty sztandarowe reprezentowane 
przez: Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej 
Polskiej z Wiśniowej, OSP z 13 wsi Gminy Wiśniowa oraz jeden reprezentant Gminy 
Wielopole Skrzyńskie – OSP z  Brzezin. Dożynkom towarzyszyli również reprezentanci firm 
i instytucji rolniczych: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz KRUS. 
Cała uroczystość rozpoczęła się polową Mszą Świętą na placu przy budynku ludowym, 
celebrowaną przez ks. proboszcza Józefa Kłosowskiego, któremu asystował ks. wikary 
Damian Jacek. Podczas homilii ksiądz dziekan apelował do władz gminy o stwarzanie 
dogodnych warunków młodym ludziom, by nie wyjeżdżali za granice kraju w poszukiwaniu 
chleba, którego jest pod dostatkiem na wiejskich polach. Zauważył, że w dzisiejszych czasach 
coraz więcej osób rezygnuje z mieszkania na wsi, emigruje do miast, zostawiając 
gospodarstwa rolne. Podkreślił, jak ważna w życiu rolnika jest pracowitość, oddanie, pokora    
i lojalność wobec ziemi. Mszę Świętą uświetniły występy chóru parafialnego „Gloria” oraz 
młodzieży z Brzezin i Jaszczurowej. 
Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku Wiejskiego Domu Kultury 
poprzez symboliczne przecięcie wstęgi zawieszonej przed drzwiami budynku oraz 
poświęcenie obiektu. Historycznego otwarcia dokonali: wójt Tadeusz Przywara, 
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Miga, sołtys wsi Jaszczurowa Małgorzata Ciołkosz 
oraz starostowie dożynkowi. Pierwszą część imprezy zakończył wspólny obiad. 
Następnie miała miejsce prezentacja wieńców dożynkowych. Podczas pokazu, panie z KGW 
mówiły o tym, ile czasu, pracy i wysiłku poświęciły na wykonanie wieńca, z czego zostały 
one zrobione i co symbolizowały motywy zawarte w całości kompozycji, a główny 
prowadzący, Grzegorz Tomaszewski pochwalił młodzież, która nie wstydziła 



się reprezentować swojej wsi ( m.in. z Jaszczurowej, Kożuchowa, Kalembiny i Kozłówka)          
w zwyczajach dożynkowych, podtrzymując tradycję przodków. 
Po prezentacji wieńców i ogłoszeniu konkursu na najpiękniejszy i najbardziej oryginalny 
wieniec, przyszedł czas na występy artystyczne kapeli ludowej „Wiśniowianie” z Wiśniowej 
oraz zespołu ludowego „Twierdzanie” z Frysztaka. 
Kiedy dobiegła końca część artystyczna, komisja w składzie: Maria Raś, Marcin Kut i Maria 
Bysiewicz ogłosiła wynik XXI konkursu na wieniec dożynkowy, przyznając równorzędne 
nagrody wszystkim wieńcom i podkreślając wysoki poziom prac, w które włożono estetyczne 
i misterne przygotowania.  
 
Dożynki są świętem plonów, a zwłaszcza rolników, którzy w ten dzień dziękują za zbiory. 
To także dzień, w którym powinno się dostrzec ich niedocenianą pracę i wysiłek. W tym dniu 
nie są ważni oficjalni goście, władza i urzędnicy, ale właśnie rolnik, pomijany w polityce              
i wyśmiewany w miastach. To nie rolnicy powinni dziękować za zbiory, lecz to każdy z nas 
winien dziękować rolnikowi za to, że na stołach jest chleb(…) 
 
Podsumowując, dożynki w Jaszczurowej się udały. Pogoda dopisała. Sponsorzy też. Goście 
tłumnie przybyli. Stoły zastawione, wódki nie zabrakło, biesiada na całego. Do białego rana. 
Tygodniowe, a nawet miesięczne przygotowania, stres, zmęczenie na pewno zaowocują 
w długoletnie miłe wspomnienia wyniesione z Jaszczurowej. 
 
 
A. Sz. 


