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Kultywowanie spuścizny przodków przejawia się w wielu formach działalności – taniec  

i śpiew w zespołach ludowych, podtrzymywanie tradycyjności zwyczajów świątecznych, 

patriotycznych podczas  uroczystości czy imprez okolicznościowych, gwara w widowiskach 

obrzędowych, twórczość rękodzielnicza, rzemieślnicza… Tradycyjnie można tyż  gotować, 

piec, pędzić, jeść, pić, smakować i ucztować. 

Po staropolsku, po raz dziesiąty przystrojono nie tylko siebie, lecz przede wszystkim stoły 

wielkanocne przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wiśniowa. Tym razem w 

Jazowej, w dniu 2 kwietnia odbyła się impreza mająca na celu promocję dziedzictwa 

kulinarnego, przygotowanie do degustacji tradycyjnych potraw wielkanocnych w oparciu o 

dawne przepisy, gustowne i apetyczne ich wyeksponowanie używając naturalnych 

materiałów dekoracyjnych , samodzielnie wykonanych elementów (pisanki, palmy, baranki, 

stroiki itp.), ręcznie haftowanych obrusów, serwet. W tym roku do prezentacji, a zarazem 

konkursu przystąpiło 12 z trzynastu kół. Wypada powiedzieć, iż najważniejszym punktem 

programu były występy artystyczne kapeli ludowej Wiśniowianie z kontrabasem na czele, 

jednak pierwsze skrzypce na imprezie grały Panie zachęcające do czerpania z obficie 

zastawionych wielkanocnych stołów. I to one odegrały najważniejszą rolę w tym dniu. Bez 

nich, po prostu – nie było by co jeść. 

Starannie przygotowane i udekorowane stoły, dopieczone ciasta i świeżutkie chleby, 

doprawione kaczki, dogotowane jajka, nalewki na trawienie i bimber na dob(p)icie – uczta 

smaków i zapachów przypominała scenę jednego z grzechów głównych – nieumiarkowanie w 

jedzeniu i piciu☺ - tylko oczy by jeszcze jadły… 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej jest inicjatorem i organizatorem cyklicznych imprez takich, jak 

Staropolskie Strojenie Stołu Wielkanocnego, czy Smak Tradycji. A  Panie z KGW przyczyniają 

się do promocji Gminy Wiśniowa na najwyższym poziomie w sferze przedsięwzięć 

kulinarnych czy artystycznych. Ich działalność  jest znana nie tylko w naszej gminie, powiecie, 

lecz całym regionie podkarpackim oraz za granicą. O Gospodyniach piszą w prasie, mówią w 

telewizji lokalnej. Powód do dumy jest. Zwłaszcza, gdy słyszymy  Roberta Godka, starostę 

strzyżowskiego, który przyznał podczas ostatniej imprezy wielkanocnej, że koła z Gminy 

Wiśniowa działają najprężniej w całym powiecie. 

W Jazowej, wśród zaproszonych gości, poza wymienionym już starostą Powiatu Strzyżów, 

byli również Radni Powiatowi: Małgorzata Książek i Piotr Myćka, Stefania Michałek i 

Mieczysław Bochenek z Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, 

przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, Anna Bełch z Czarnorzecko-

Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, Marcin Kut, wójt Gminy Wiśniowa,  Wanda Gąsior, 

przewodnicząca Rady Gminy, radni gminni, sołtysi, odmłodzony Zarząd OSP z Jazowej z 

Piotrem Szczotkowskim i Rafałem Wójtowiczem na czele, oczywiście przedstawicielki 12 kół z 

Gminy Wiśniowa oraz zaprzyjaźnione z Jazową koło gospodyń z Jałowego ( przew. Jadwiga 



Widomska)., wraz z zespołem ludowym „Zamłynianki”, działającym przy Domu Kultury w 

Ustrzykach Dolnych. Główną gospodynią imprezy była Renata Rymarska – Wójtowicz, sołtys 

wsi Jazowa, radna gminna oraz przewodnicząca KGW Jazowa. Ponadto, w wydarzeniu wzięły 

udział redaktorki z gazety codziennej Nowiny, które zbierały informacje na temat działalności 

kół z naszej gminy, przeprowadzały wywiady, potrzebne do przygotowywanego przez 

Nowiny wydawnictwa „Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu, cz.II”. Książka, która niebawem 

ma się ukazać, stanowi zbiór przepisów na regionalne potrawy, opowieści o zwyczajach, 

tradycjach, ludziach i miejscach; to podróż śladami dawnych smaków. W tym miejscu 

przypominam, że została również wydana w ubiegłym roku przez Czarnorzecko- Strzyżowską 

LGD książka „Kraina smaków”, w której zostały opisane tradycyjne przepisy kulinarne KGW z 

terenu działania Stowarzyszenia LGD, w tym z obszaru Gminy Wiśniowa. 

Dziesiąte już gminne świętowanie z tradycją wielkanocną rozweselała kapela ludowa 

Wiśniowianie z Ośrodka Kultury oraz wspomniani już goście z Jałowego, którzy specjalnie na 

tę okazję przygotowali program sceniczny z elementami przyśpiewek ludowych oraz 

zabawnych wierszyków. 

Podczas imprezy zostały rozstrzygnięte konkursy na koszyczek wielkanocny, najpiękniejszy 

stół i najsmaczniejszą potrawę wielkanocną. Za koszyczek wypełniony kraszankami – 

pisankami wszystkie koła zdobyły równorzędne nagrody, o czym zadecydowała jednogłośnie 

komisja: Maria Raś, Zuzanna Opielowska i Stanisław Koziarz. Za udekorowane stoły i ich 

wygląd estetyczny – komisja w składzie: Anna Bełch, Stefania Michałek, Władysław Salamon 

przyznała równorzędne nagrody, natomiast nagrodę główną w konkursie na potrawę 

otrzymały  Panie z KGW Oparówka za żurek ze święconką. Ponadto, starosta Godek przyznał 

nagrodę indywidualną za danie, które smakowało mu najbardziej – a był to również żurek, 

ale tym razem z Kalembiny. A w konkursie na potrawę wielkanocną Gospodynie zgłosiły 

następujące smakowite propozycje, które, przy okazji, mogą stać się inspiracją lub na stałe 

zagościć w domowym menu:  

• KGW Tułkowice: chrzan staropolski 

• KGW Markuszowa: chleb orkiszowy z czarnuszką 

• KGW Jaszczurowa: kaczka nadziewana 

• KGW Oparówka: żurek ze święconką 

• KGW Niewodna: pasztet struclowy 

• KGW Pstrągówka: schab ze śliwką i brzoskwinią w winie wytrawnym 

• KGW Różanka: kurczak nadziewany wątróbką 

• KGW Szufnarowa: rolada boczkowa z ziołami 

• KGW Jazowa: kura faszerowana z domowej zagrody 

• KGW Wiśniowa: babeczki z nadzieniem serowo – chrzanowym 

• KGW Kalembina: żurek 

• KGW Kozłówek: przekąska wielkanocna 



Imprezę poprowadził Grzegorz Tomaszewski, instruktor Ośrodka Kultury, a w wolnych 

chwilach radny do Rady Powiatu Strzyżów. 

Oprócz wydarzeń kulinarnych, przez cały rok coś się dzieje:  KGW organizują Dni Seniora, 

Matki, Kobiet, Pikniki Rodzinne, zabawy karnawałowe, pogadanki, spotkania warsztatowe, 

kursy, pokazy, wyjazdy. Biorą udział w konkursach świątecznych, dożynkowych, ukazując 

talent rękodzielniczy. Przygotowują nawet programy artystyczne. Współpracują z Ośrodkiem 

Kultury i Gminą Wiśniowa, swoimi parafiami, OSP, sołtysami, a dzięki temu wypracowanemu 

przez lata partnerstwu – aktywujemy, edukujemy i integrujemy lokalną społeczność, 

promując przy okazji nasz region.  

W tym roku Koła Gospodyń Wiejskich obchodzą w całej Polsce Jubileusz 150- lecia istnienia. 

To okazja, by bliżej poznać bogatą historię działalności wszystkich KGW z naszej gminy, które 

miały ogromne znaczenie  dla polskiej wsi. To okazja, by zainteresować się formami 

aktywności kół, uświadomić sobie ich wkład, zrozumieć ich wpływ, wynikający z 

zaangażowania, ciężkiej pracy na rzecz  całej lokalnej społeczności. Ośrodek Kultury z 

Wiśniowej jest w trakcie gromadzenia archiwów, informacji oraz przygotowywania 

opracowania na temat historii, działalności Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wiśniowa. 

Mamy nadzieję, że będzie to godne podsumowanie i zaprezentowanie pracy Pań z naszych 

kół. Więcej informacji wkrótce. 
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