
IX Wojewódzki Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca w Wiśniowej 
 
Jak co roku, w Gminie Wiśniowa, w okresie letnim odbywają się przeglądy i spotkania 
zespołów i kapel folklorystycznych – tanecznych, muzycznych, ludowych. W dniu 29 lipca 
odbył się już po raz dziewiąty przegląd Zespołów Pieśni i Tańca na szczeblu wojewódzkim, 
tym razem w Wiśniowej. W przeglądzie wzięły udział 4 zespoły: „Kłosowianie” ze 
Strzyżowa, „Lubatowianie” z Lubatowej, „Wisłoczanie” z Pustkowa oraz gospodarze – 
„Wisznia”. Imprezie towarzyszyła wyjątkowa okazja – tancerze z „Wiszni” po raz pierwszy 
zaprezentowali układ krakowiaka w nowych pięknych strojach, zakupionych w ramach 
projektu „Folklorem malowane”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Europa inwestująca w obszary wiejskie. Promocja 
folkloru, strojów i tradycji krakowiaka udała się na ocenę „co najmniej  zadowalającą, biorąc 
pod uwagę wakacyjne kłopoty kadrowe” – mówi choreograf zespołu, Grzegorz Tomaszewski. 
Członkowie zespołu mieli zapewne tremę przed własną publicznością, jednak na scenie nie 
było widać po nich żadnego stresu, wręcz przeciwnie, profesjonalizm i swoboda tańczyły 
razem z nimi. Nie tylko krakowiak był udanym występem „Wiszni”. Układy: lubelski i 
krośnieński również zostały przyjęte gromkimi brawami. I nie tylko „Wisznia”, ale i 
pozostałe zespoły zaprezentowały wysoki poziom artystyczny swoich występów taneczno-
wokalno – instrumentalnych. Warto podkreślić, że „Wisłoczanie” nie korzystali z żadnego 
podkładu dźwiękowego, gdyż cała muzyka była wykonywana na żywo, przy 
akompaniamencie instrumentów ludowych. „Kłosowanie” mogli się pochwalić, m.in. 
żywiołowym kontrabasem, a raczej kontrabasistą, który przyznał, iż „jeszcze na żadnej 
imprezie nie był tak dobrze nagłośniony”, z czego słuchacze mogli być tylko zadowoleni. 
Natomiast „Lubatowianom” podziękowano za przyjazd i występ  najgłośniejszymi oklaskami, 
gdyż, pomimo tragedii, jaka się wydarzyła w zespole dzień wcześniej (…), przyjechali 
specjalnie dla nas i zaprezentowali wspaniały folklor, w którym było widać zaangażowanie, 
serce i lata doświadczeń. 
Po występach, wójt Gminy Wiśniowa Tadeusz Przywara wraz z dyrektorem Ośrodka Kultury 
Władysławem Salamonem wręczyli wszystkim zespołom  pamiątkowe dyplomy i nagrody.  
A po wszystkim, artyści w pięknych strojach ludowych, w płaszczach, spódnicach, 
kapeluszach, chustach i kolorowych wiankach na głowie, z oplecionymi szyjami czerwonymi, 
niczym wino, koralami, z wypastowanymi jak w wojsku butami, w podskokach, na ramionach 
partnerów, na kolanach partnerek, z  instrumentami i bez, ustawili się do grupowego zdjęcia. 
Wojewódzki IX przegląd Zespołów Pieśni i Tańca zostanie zwieńczony specjalnym folderem, 
który upamiętni ten dzień w postaci fotografii z imprezy i informacji o uczestniczących w niej 
zespołach.  
A my, dziękujemy za kolejną dawkę folkloru, promowanie i podtrzymywanie tradycji 
ludowych naszych przodków i…. prosimy o więcej. 
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