
Koło Gospodyń Wiejskich z Oparówki wzięło udział w plebiscycie na najlepsze Koło 

Gospodyń Wiejskich  Województwa Podkarpackiego w roku 2015r. 

 

Poniżej znajduje się link do artykułu Organizatora Plebiscytu – nowiny24, w którym można 
przeczytać o wynikach konkursu. 

http://plebiscyty.nowiny24.pl/plebiscyt/wyniki/kola-gospodyn-wiejskich-
2015,27396,t,id.html 

Poniżej również opis działalności Pań z KGW Oparówka. Zapraszam do lektury: 

Koło Gospodyń Wiejskich z Oparówki liczy 28 członkiń. Zostało założone w roku 1947. 
Przewodniczącą koła jest Pani Krystyna Wilk. 

„Od początku swojego istnienia organizacja kobiet z Oparówki przełamywała rutynę dnia 
codziennego, a przede wszystkim stwarzała okazję do nabycia przydatnych w życiu 
umiejętności oraz wzbogacania swej wiedzy” – są to pierwsze słowa zapisane w kronice 
Koła, będące jednocześnie wstępem i zapowiedzią bogatej i różnorodnej działalności Pań  
z KGW. 

Zaczynając od pierwszego miesiąca każdego roku, członkinie Koła organizują spotkania 
opłatkowe dla społeczności wiejskiej, chodzą wraz z kolędą bożonarodzeniową po domach, 
by podtrzymać staropolską tradycję oraz biorą udział w Orszaku Trzech Króli 
organizowanym w Wiśniowej, prezentując się jak zawsze w strojach ludowych, uszytych 
własnoręcznie. 

W marcu obchodzony jest Dzień Kobiet, który organizują Panie z KGW dla swojej wsi, 
aczkolwiek w tym roku Gminne Obchody Dnia Kobiet zostały zorganizowane właśnie  
w Oparówce, gdzie KGW przyjęła i ugościła u siebie ponad 100 osób. 

Okres kwietniowy to czas wielkanocnych popisów rękodzielniczych. Co roku Panie z KGW 
biorą udział w wystawie pisanek i palm wielkanocnych przy Domu Kultury „Sokół” oraz 
Bibliotece Publicznej w Strzyżowie. 

Ponadto, biorą udział w gminnym konkursie na koszyczek wielkanocny przy Ośrodku 
Kultury w Wiśniowej, w którym w roku 2014 zdobyły I miejsce. Są także obecne podczas 
wystawy palm wielkanocnych w kościele parafialnym w Wysokiej Strzyżowskiej. Od 9 lat 
biorą również udział w Staropolskim Strojeniu Stołu Wielkanocnego, podczas którego 
ogłaszany jest konkurs na najbardziej oryginalny i tradycyjny wystrój stołu wielkanocnego 
oraz na najlepszą potrawę wielkanocną. Każdego roku, Panie wracają do domów  
z wyróżnieniem lub nagrodą główną. Warto dodać, że jako jedyne w gminie i powiecie 
wykonują pisanki stylem batikowym – zdobione woskiem. 

W maju KGW z Oparówki prezentują się podczas Gminnych Obchodów Dnia Matki  
i Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 



Okres letni jest również bardzo aktywnym czasem dla działalności członkiń KGW. 
Zaczynając od cyklicznej imprezy gminnej „Smak Tradycji”, podczas której są prezentowane 
tradycyjne staropolskie potrawy, ciasta i nalewki, po „Święto Ziemniaka” organizowane  
w sąsiedniej gminie, gdzie Panie prezentują Gminę Wiśniowa jako jedyne, międzynarodowe 
plenery malarskie „Wiśniowa pachnąca malarstwem”, podczas których Panie są 
odpowiedzialne za ugoszczenie artystów tradycyjnym jadłem, kończąc na  Gminnym Święcie 
Plonów, kiedy ogłaszany jest konkurs na wieńce dożynkowe, wykonywane samodzielnie. 

Ponadto, cyklicznie są organizowane Przeglądy Zespołów Pieśni i Tańca, 
Międzywojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych, Gminne Dożynki w różnych 
miejscowościach gminy, a Oparówka jest co roku gospodarzem jednej z tych imprez, gdyż 
organizatorzy mogą zawsze liczyć na najserdeczniejszą i najsmaczniejszą gościnność ze 
strony Pań z KGW. 

W grudniu członkinie mają dużo pracy związanej z konkursami, wystawami i kiermaszami, 
które dotyczą okresu bożonarodzeniowego. Po raz kolejny w roku Panie z KGW jadą do 
strzyżowskiego Domu Kultury i biblioteki, by tam zaprezentować ręcznie wykonane stroiki 
oraz wystartować w konkursie na najlepszy stół bożonarodzeniowy. W kościele natomiast 
Panie prezentują tradycyjnie wykonane szopki betlejemskie. KGW Oparówka reprezentuje 
także Gminę Wiśniowa w ramach Strzyżowsko- Czarnorzeckiej Lokalnej Grupy Działania na 
wystawie stołów bożonarodzeniowych w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. 

Ponadto, Panie przygotowują poczęstunek dla obecnych gości podczas corocznej grudniowej  
wystawy malarskiej „Wiśniowa pachnąca malarstwem” w rzeszowskiej POLFIE lub 
Filharmonii. 

KGW Oparówka brała również udział w kiermaszu ludowym „Tradycyjne potrawy”  
w Krośnie, „Pikniku Mięsnym” w Boguchwale, prezentacji potraw tradycyjnych „LGD od 
kuchni”, skąd zawsze przywoziły nagrody i wyróżnienia. 

Co roku jest także organizowana w sąsiedniej gminie, w miejscowości Brzeziny rekonstrukcja 
historyczna „ Atak Morawian na Wiślan”, podczas której Panie goszczą widzów swoim 
tradycyjnym jadłem. Ponadto, w ramach projektu transgranicznego ze Słowacją „Przyjaźń  
w kolorach tęczy” KGW Oparówka przygotowała swoje wyroby kulinarne za granicą, godnie 
prezentując stronę polską w projekcie. 

Panie opiekują się także cerkwią prawosławną w swojej miejscowości, dbając o porządek  
w świątyni i wokół niej. 

Od lat współpracują z OSP z Oparówki oraz Ośrodkiem Kultury z Wiśniowej. Najczęściej 
prezentują Gminę Wiśniowa w różnych konkursach, wystawach, pokazach na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim, a także międzynarodowym, cieszą się także opinią najbardziej 
gościnnych, serdecznych i pomocnych. Również KGW Oparówka to najczęściej nagradzane 
koło podczas konkursów kulinarnych w Gminie Wiśniowa. 

Całoroczna działalność członkiń koła przyniosła w 2014 r. następujące nagrody  
i wyróżnienia:  



- I miejsce w gminnym konkursie na koszyczek wielkanocny 

- III miejsce w konkursie na najsmaczniejszego ziemniaka podczas „Dnia Ziemniaka”  
w Wysokiej Strzyżowskiej 

- wyróżnienie podczas konkursu na najlepszy stół bożonarodzeniowy za potrawę z ryby w 
galarecie w Strzyżowie 

Dodatkowo, poza cyklicznymi wydarzeniami, w roku 2014 Panie z KGW zostały zaproszone 
do udostępnienia kilku przepisów  dla LGD, które zostały opublikowane w książce „Kraina 
Smaków – tradycyjne przepisy kulinarne KGW z terenu działania Czarnorzecko-
Strzyżowskiej LGD”. Były to następujące potrawy: zupa śliwkowa, pierogi bidule, jaglaki, 
zawijaniec oraz piernik starodawny. 

KGW Oparówka gościła także wędrowców z Gminy Wiśniowa, podczas  rajdu rowerowego, 
zorganizowanego w ramach projektu „Aktywny Czar Wiosny”. 

Zwieńczeniem pracy w 2014 r. było zorganizowanie stołu szwedzkiego z tradycyjnym jadłem 
dla ponad 100 gości, podczas obchodów 40-lecia działalności Ośrodka Kultury w Wiśniowej. 

Związek z Regionem  

Przede wszystkim, gdziekolwiek nie zjawią się Panie z KGW, zawsze są ubrane w piękne 
stroje ludowe, które zostały uszyte przez nich same, prezentując w ten sposób tradycje 
Regionu Podkarpackiego. 

Działalność Pań opiera się przede wszystkim na pielęgnowaniu tradycji związanych  
z obchodzeniem świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia – ręczne wykonywanie palm, 
pisanek, koszyczków, baranków wielkanocnych, szopek betlejemskich, stroików, 
przygotowanie kolędy, stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych wraz z tradycyjnymi 
potrawami i wystrojem ( haftowane obrusy, serwety) oraz prezentowanie ich podczas 
konkursów, wystaw, kiermaszów to przejaw kultywowania i promowania ludowych form 
obrzędu staropolskich zwyczajów. 

Jednak, bez wątpienia, najbardziej charakterystyczną stroną  działalności Pań z KGW jest 
kulinarna odsłona. 

Panie przygotowują do degustacji tradycyjne potrawy w oparciu o dawne przepisy, 
zachowując staropolskie smaki, zapachy i proporcje. Prezentują swoje jadło na konkursach, 
wystawach, degustacjach, kiermaszach, imprezach, wydarzeniach kulturalnych zachowując 
przy tym nieskazitelny wystrój stołów, na ludową nutę – słowiańskie kolory, haftowane 
serwety, czerwone korale, kwiaty z pogórzańskich łąk i aromat domowych wypieków. 

Najstarsza członkini ma 87 lat, a najmłodsza 32. Rozpiętość wiekowa świadczy o 
przekazywaniu piękna tradycji ludowych z pokolenia na pokolenie oraz o mocnym 
zakorzenieniu tożsamości kulturowej wśród mieszkanek Oparówki, która jako jedyna w 
naszej gminie była zamieszkiwana przez Zamieszańców. Tym bardziej ceni się świadome 
pielęgnowanie tradycji starodawnej Polski w przestrzeni różnorodności etnicznej wsi. 



Warto na koniec przytoczyć jedną z porad Pań z KGW: jeśli panna nie może znaleźć kawalera 
lub ma upatrzonego i chce go zwabić do siebie, najlepszym „afrodyzjakiem” jest zupa 
„ożeniaczka”, bazująca na ziołach lubczyku. I nie dziwi, że w Oparówce mężowie tutejszych 
kobiet pochodzą z najprzeróżniejszych miejscowości gminy, powiatu, województwa. Są to 
zatem mieszane Związki z całym Regionem Podkarpacia☺ 

 

 


