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Tym razem organizatorzy i uczestnicy Festiwalu nie
mogli narzekać na pogodę. – W ubiegłych latach ciągle
dokuczał nam deszcz, a rok temu na chwilę przed
Festiwalem, przez Wiśniew przeszła nawałnica –
wspominał podczas otwarcia imprezy wójt gminy
Wiśniew Krzysztof Kryszczuk.
Już po raz piąty (mały jubileusz) bawiliśmy się na Festiwalu
Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”. W tym roku
impreza została przeniesiona na skwer przy urzędzie
gminy. Większość widzów uznała, że jest to dobry pomysł, bo zmiana miejsca przyniosła piękną pogodę.
Uroczystego powitania gości dokonał wójt gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk. W tym roku swoją obecnością
zaszczycili nas: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Posłowie na Sejm RP: Stanisława Prządka,
Krzysztof Tchórzewski, Krzysztof Borkowski; Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa
Orzełowska, Komendant Miejski PSP w Siedlcach – Tomasz Iwański, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy – J erzy
Wąsowski, Wójt Gminy Bielany – Zbigniew Woźniak, Prezes LGD „SKPR” – Jarosław Supera, były Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i parlamentarzysta z naszego regionu – Gabriel Janowski oraz goście z Francji: Marcel
Lanual i José Lanual. Przybył również przedstawiciel starosty siedleckiego – Kazimierz Olszewski.
Jak co roku na scenie odbyła się uroczysta ceremonia zasypywania młodych wiśni na nalewkę, która będzie
przygotowana na kolejny festiwal. W tym roku wójt gminy – Krzysztof Kryszczuk do tradycyjnego zasypywania
zaprosił: Marka Sawickiego, Stanisławę Prządka, Krzysztofa Tchórzewskiego, Krzysztofa Borkowskiego,
Janinę Ewę Orzełowską, Tomasza Iwańskiego, Jerzego Wąsowskiego, Zbigniewa Woźniaka, Jarosława
Superę, Kazimierza Olszewskiego oraz sołtysa sołectwa Wiśniew – Beatę Pasztor.
Festiwal Kuchni Regionalnej nie mógł się odbyć bez pokazu i degustacji potraw „z wisienką w tle”. W tym roku do
konkursu zgłosiło się 10. uczestników: Stowarzyszenie Mazowieckie Wisienki, Dwór Mościbrody, Patrycja
Domaradzka ze Stoku Wiśniewskiego, KGW w Śmiarach, KGW w Radomyśli, KGW w Wólce Wiśniewskiej, KGW
w Borkach – Paduchach, KGW w Mroczkach, KGW w Starych Okninach oraz Diana i Mariusz Jastrzębscy ze
Starych Oknin. Potrawy oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji – Józef Orzyłowski,
członkowie – Izabela Chalecka, Beata Izdebska, Bożena Krupa, Maria Jasińska oraz Bożena Wyrębek –
sekretarz Komisji. Pod uwagę były brane w szczególności: smak potrawy, oryginalność oraz łatwość
przyrządzenia. Jak co roku wybór zwycięzcy nie był łatwy. Po burzliwych obradach Przewodniczący Komisji
odczytał werdykt. A oto zwycięzcy:
- I miejsce – KGW w Radomyśli za „Kaczkę z musem wiśniowym”,
– II miejsce – KGW w Wólce Wiśniewskiej za „Ciasto wiśniowe”,
– III miejsce – KGW w Borkach – Paduchach za „Kieszonki drobiowe z wiśnią”.
Ponadto przyznane zostały trzy wyróżnienia dla:
– Patrycji Domaradzkiej za „Parzaki gryczane z wiśniami”,
– Stowarzyszenia Mazowieckie Wisienki za „Skrzydełka z musem wiśniowym”,
– KGW w Śmiarach za „Orzeszki z wiśnią”.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Program spotkania przewidywał szereg atrakcji dla dorosłych i dla dzieci. Na scenie organizowane były liczne
zabawy i konkursy. Ponadto obok czołgu na czekały na naszych milusińskich inne atrakcje – zabawy na
pompowanych zjeżdżalniach, w kulach na wodzie oraz jazda qadami.

Na placu przed budynkiem Urzędu Gminy odbył się pokaz jazdy konnej, którego koordynatorem była Agata
Danielewicz. Zobaczyliśmy m.in. jeźdźców: w strojach 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie w pełnym
umundurowaniu i rzędzie jeździeckim z epoki, w stroju reprezentującym dyscyplinę skoków przez przeszkody, w
galowym stroju dyscypliny ujeżdżania oraz reprezentację zaprzęgu jednokonnego o profilu maratonowym.
(wagonetka ośmioosobowa). Chętni mogli skorzystać z przejażdżki wierzchem lub bryczką.
Podczas Festiwalu na scenie zaprezentowali się: ZLPiT im. Zbigniewa Myrchy WIŚNIEWIACY, Cztery Pokolenia
z Radomyśli, Zespół Muzyczny KONKRET oraz gwiazda wieczoru – Grupa ZORBA, która zaprosiła wszystkich
w taneczną podróż na „Biesiadę do Grecji”. Festiwal zakończyliśmy Zorbą wykonaną przez wszystkich uczestników
Festiwalu.
Do zobaczenia za rok.
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