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Szanowni Państwo!

Festiwal Produktów Regional-
nych stał się piękną tradycją. Po 
raz kolejny mieliśmy przyjemność 
organizować go w Zespole Szkół 
Rolniczo-Technicznych w Zwole-
niu. Dziękuję władzom szkoły za 
udostępnienie miejsca na naszą 
imprezę, dziękuję zespołom za 
ogromne zaangażowanie w 
przygotowanie tego wydarzenia. 
Obserwując zwiększającą się z 
roku na rok frekwencję musimy 
pomyśleć o większej sali. Taka 
frekwencja cieszy, bo pokazuje, że 
festiwal warto organizować, tym 
bardziej, że po raz kolejny są  
z nami nowe zespoły.

Impreza każdorazowo ma 
motyw przewodni, tym razem 
przygotowywaliśmy ją 
pod hasłem  
„U wiejskiego stołu”. 
Mam nadzieję, że 
wszyscy bawili się 
znakomicie i... 
zapraszam za rok!

Prezes  
Stowarzyszenia  
„Dziedzictwo  
i Rozwój”
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Bartodziejaków nie było na zeszło-
rocznym festiwalu, jednak udział w tym 
wydarzeniu nie jest dla nich pierwszy-
zną. Podczas siódmej edycji zespół  
z gminy Jastrzębia zaprezentował  
cztery potrawy główne: zupę mleczną 
z dynią i zacierkami, gołąbki z kaszą  
i grzybami, kluski „Żelaźnioki” oraz 
pączki z ziemniaków.
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Weteran zwoleńskich festiwali i stały ich 
uczestnik. Na stole tego KGW nie zabrakło 
tradycyjnych przysmaków: słoniny z cebulą  
i octem, świeżonki, mięsa smażonego  
z cebulą na ciepło, marchwiaków, placka 
drożdżowego, pączków, czy kapuśniaka. - 
Mieliśmy nawet ręcznie wyszywane obrusy 
według wzorów sprzed 50 lat – opisuje 
Jadwiga Drab, jedna z członkiń KGW.
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- To już nasz siódmy występ na 
festiwalu. Zawsze nam tu się bardzo 
podoba, choć jak widać, z czasem 
nasze grono powiększa się  
i potrzeba nam coraz więcej miejsca! - 
uśmiecha się Barbara Wziątek, jedna  
z Kazanowianek. Zespół bardzo chwali 
sobie festiwalową inicjatywę, jego 
formułę oraz zapowiada oczywiście 
kolejne wizyty.
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Jeden z debiutantów w festi-
walowym gronie. - Każdego roku 
przyjeżdża inny reprezentant 
naszej gminy. Tym razem padło 
na nas. Festiwal zrobił bardzo 
dobre wrażenie, podobało nam 
się i myślę, że udanie zareklamo-
waliśmy nasze produkty – rela-
cjonuje Bożena Szymczak. KGW 
Kuczki Kolonia tworzy w sumie aż 
siedemnastu członków.
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Gmina Przyłęk wysyłała na festiwal 
już czterech reprezentantów, Łaguszo-
wianki gościły w Zwoleniu po raz trzeci. 
W tym roku postawiły przede wszystkim 
na produkty mięsne. Stół tego KGW 
był suto zastawiony mięsem pieczo-
nym, boczkiem, szynką, kabanosami, 
kaszanką, czy salcesonem. Wszystkie 
te przysmaki były oczywiście wyrobami 
własnymi.
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Kolejny z nowych zespołów na festiwalu zaliczył 
wystrzałowy debiut. Piątkowy Stok został wyróżniony 
przez komisję, stając się jednym z laureatów imprezy 
organizowanej przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo 
i Rozwój”. Zespół kusił gości wymyślnymi potrawami 
(jak oponki od malucha czy puchowa babka) oraz 
słodkościami: rogalikami z marmoladą i szarlotką 
staropolską.
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- Już wiemy po co im to – śmiał się 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski 
podczas wręczania nagrody głównej 
zespołowi. Nawiązywał tym samym do 
genezy jego nazwy, która – jak mówią 
same członkinie grupy – wynika z wciąż 
zadawanego przez ich mężów pytania 
o tej treści. - Jesteśmy już weterankami 
festiwalu i co roku staramy się przygo-
towywać nasze stoiska w wyjątkowy 
sposób – mówiły panie z Po Co Ci To.
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To koło przywiozło ze sobą silną reprezentację, z burmistrzem gminy Iłża 
Andrzejem Moskwą na czele. Stoisko KGW Pakosław kusiło m.in. chlebem 
pszennym z otrębami i słonecznikiem, babką drożdżową, makowcem, gołąb-
kami, grochówką, „pierogami babci Zosi”, czy specjalnym kącikiem z wyroba-
mi mięsnymi.
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Siódmy festiwal i siódma 
wizyta tego zespołu w Zwole-
niu. To się nazywa frekwencja! 
- Zawsze czekają na nas tutaj 
jakieś wyróżnienia i nagrody. 
Tak było i tym razem. Cieszymy 
się, że tradycji stało się za-
dość i także z tego powodu 
opuszczaliśmy festiwal niezwy-
kle zadowoleni – uśmiecha się 
Stanisława Baran, członkini 
zespołu.
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Kolejny zespół znany z występów w poprzednich 
latach. Tym razem grupa pań z Augustowa kusiła 
gości nie tylko znakomitymi daniami regionalnymi,  
ale też przyciągała oko ozdobnymi obrazami 
Puszczy Kozienickiej. Półborzanki zaprezentowały 
wszystkim także swój repertuar muzyczny i nowe stroje.
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Jeden z trzech zespołów nagrodzo-
nych przez jury w konkursie artystycznym. 
Reprezentant gminy Jedlnia-Letnisko 
przywiózł ze sobą tradycyjne potrawy: 
kulebiaka, pierogi z kapustą i grzybami, 
bigos, kapustę kartoflaną, „zawijoki” oraz 
smalec z boczkiem. Zaliczył także występ 
na scenie, do którego pieczołowicie 
przygotowywał się na szkolnych  
korytarzach w trakcie trwania festiwalu.
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Duże emocje wzbudziły 2 konkursy, w których 
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” ufundowało 
cenne nagrody. Tym razem laury były przyznawane 
za „Stoisko miłe dla oczu” oraz w konkursie artystycz-
nym „Izba kwiatem przybrana”. W tej pierwszej kate-
gorii zwyciężyli: „Po Co Ci To”, KGW Bartodzieje oraz 
„Piątkowy Stok” (wyróżnienia otrzymały z kolei KGW 
Kuczki Kolonia, KGW Pakosław i „Bartodziejaki”).  
W drugim konkursie triumfowali: „Sobótka”, „Łaguszo-
wianki” oraz „Źródło Nadziei” (wyróżnienia dla ze-
społów „Kazanowianki znad Iłżanki” i „Półborzanek”).
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jeżyk tortowy przepis zespołu Kuczki Kolonia  

karkówka z grzybami przepis zespołu Łaguszowianki

składniki :
karczek
marynata ziołowa
miód
prawdziwki
sól, pieprz, tymianek

sposób  
przygotowania:
Cały karczek zamarynować na jeden dzień  
w marynacie ziołowej. Po wyjęciu z marynaty, 
upiec w piekarniku. W trakcie pieczenia 
kilkukrotnie polewać miodem i sosem.  
Pod koniec obłożyć świeżymi prawdziwkami 
uduszonymi z cebulką przyprawionymi solą, 
pieprzem i tymiankiem.  
Życzymy smacznego!

składniki :
kasza gryczana parczana
kapusta kwaszona 
wyciśnięta z soku
sól
pieprz
boczek

sposób  
przygotowania:
Kaszę lekko gotujemy, dodajemy surowej 
kapusty kwaszonej oraz trochę obgotowanej. 
Mieszamy, okraszamy smarzonym boczkiem, 
dodajemy pieprz i sól. Następnie zdejmujemy 
liście z główki kapusty kiszonej, parzymy w wo-
dzie do momentu aż będą miękkie i zawijamy 
jak gołąbki. Całość gotujemy.

zawijaki z kaszą gryczaną przepis zespołu Sobótka   

składniki :
   5 jajek,    5  łyżek cukru,    5 łyżek 
mąki,    1 łyżeczka proszku,   1 cukier 
waniliowy, (wszystkie porcje x3), 
   2 szklanki przegotowanej wody, 
   2 zapachy rumowe,    1 cukier 
waniliowy,    sok z 2 cytryn,    kieliszek 
spirytusu

sposób  
przygotowania:
Upiec 3 biszkopty. Białka z cukrem ubić na 
sztywno, dodać żółtka. Wymieszać, dodać 
pozostałe składniki i ponownie wymieszać, 
przełożyć do dużej okrągłej foremki. Piec  

w 150 stopniach przez 20 minut. Gdy placki 
ostygną, ścinamy boki aby były podłużne, jak 
jeżyk. Z reszty ułożymy głowę. Krem: 8 jajek 
wybijamy do miski, ustawiamy na garnku z 
wodą. Ubijamy robotem dodając cukier  
(2 szklanki). Ubijamy jajka 20 min. Studzimy 
mieszając. Dodajemy 3 masła i 2 margaryny. 
Urabiamy dodając sok z cytryny. Dzielimy na 
3 części (do jednej dodajemu galaretkę, do 
drugiej sok z buraczka, do trzeciej kapucino 
z 2 łyżkami gotowanej wody). Pierwszy 
biszkopt nasączamy kapucino. Kładziemy 
drugi biszkopt nasączony pączem, krem z bu-
raczka, następnie trzeci biszkopt nasączamy 
pączem i kładziemy krem kapucino. Głowę  
z dwóch biszkoptów posypujemy wiórkami, 
z groszków robimy oczy, nos, ogonek.

}

}
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