
„Smak tradycji” w Wi śniowej 
 
„Smak tradycji” jest promocją słowiańskiego dziedzictwa kulinarnego, podczas której 
prezentowane są regionalne potrawy i nalewki. W ramach corocznej imprezy organizowany 
jest również konkurs na najlepszą potrawę regionalną. Tak było i  tym razem, kiedy 15 lipca 
do Wiśniowej przyjechało 13 Kół Gospodyń Wiejskich, by na stoiskach zaprezentować 
własne pomysły na smaki tradycji w postaci różnych potraw (mięsnych, warzywnych), 
wypieków( na słodko, na słono) i nalewek ( mocnych, mocniejszych). Do Wiśniowej przybyli 
również zaproszeni goście: Jerzy Moskwa – prezes LGD, wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański, Marek Śliwi ński – burmistrz Miasta i Gminy Strzyżów,  wójt Gminy Wiśniowa 
Tadeusz Przywara, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Miga, Joanna Czekajowska- 
dyrektor GOK z Frysztaka. 
W konkursie pod nazwą „LGD od kuchni” wzięło udział 6 kół z terenu Czarnorzecko-
Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania: z Oparówki i Różanki, z Grodziska, Huty 
Gogołowskiej, Bratkówki i Korczyny/Sporne. Potrawy, które zostały przygotowane do 
konkursu, były oceniane według kryteriów: smak, wygląd, sposób podania, dekoracja potraw, 
konsystencja, oryginalność oraz tradycyjność. Wybór był ciężki, bo Komisja musiała 
zdecydować pomiędzy krokietami, pierogami, plackami ziemniaczanymi a pasztetem z 
cukinii czy też zupą „Kwasówka”. Komisja ( w składzie: Marta Utnicka, Andrzej Łapkowski, 
Wojciech Tomkiewicz, Aneta Wilk, Irena Zielińska, Władysław Salamon)  postanowiła 
jednak przyznać I miejsce paniom z KGW z Bratkówki za paciarę ( małycha, pindyga).  
Zaproszeni goście oraz tłumy mieszkańców Gminy Wiśniowa mogli spróbować każdą 
potrawę ze wszystkich stoisk, jeśli  mieli na to jeszcze siły, gdyż w miarę jedzenia apetyt 
rośnie, a miejsca w żołądkach ubywa. A wśród prezentowanych potraw, znalazły się, m.in.: 
proziaki, szaszłyki, bigos warzywny, chleb domowy ze smalcem, gołąbki, schab pieczony, 
krokiety, racuchy, gulasz z cukini, roladki mięsne, różnego rodzaju pierogi, wypieki, ciasta 
drożdżowe, rogaliki, placki, kompoty i nalewki. Palce lizać. I w tym miejscu należą się 
wszystkim paniom z KGW słowa uznania i podziękowania za „smakowy raj”, jaki stworzyły, 
gdyż każda ich potrawa była przysłowiowym „niebem w gębie”. 
Imprezę uświetnił zespół ludowy „Twierdzanie” z Twierdzy działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury z Frysztaka oraz kapela ludowa „Wiśniowianie” z Wiśniowej. Artyści 
ludowi wstrzyknęli zebranym mocną dawkę regionalizmu w postaci muzyki tradycyjnej, która 
podsycała smak tradycji. 
Po wręczeniu dyplomów i nagród, sesji zdjęciowej oraz zakończeniu oficjalnej części 
spotkania, rozpoczął się festyn, który okazał się zbawienną szansą na spalenie zbędnych 
kalorii po degustacji potraw☺ 
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