Koło Gospodyń Wiejskich "Korytniczanki" powstało 20 maja 2011 roku,
A OTO WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:
1) W czerwcu 2011 r. w Tokarni „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” Koło Gospodyń Wiejskich
zdobyło I miejsce za nalewkę grodziskową zwaną „Proboszczówką”, której przepis
pochodzi z 1927 r., kiedy to na parafii przebywał ksiądz Skurczyński, znany w tych czasach
archeolog, który również trudnił się zbieraniem ziół, którymi leczył ludzi.
2) W maju 2012 r. „Korytniczanki” podczas powiatowego święta Kłosa w maju 2012 r. wzięły
udział w konkursie na najlepszą regionalną potrawę, gdzie kapusta z grochem zdobyła
pierwsze miejsce.
3) W czerwcu 2012 roku KGW na piknik drobiowy organizowany przez Świętokrzyską Izbę
Rolniczą „Korytniczanki” jakie jedyne Koło Gospodyń Wiejskich w województwie
przygotowywały potrawy, m.in. pasztet z drobiu, diabelskie skrzydełka, placuszki drobiowe
„Danusi”.
4) We wrześniu 2012 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki” powtórnie zostało
zaproszone przez ŚIR na piknik zbożowy, który odbył się w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach. KGW przygotowało produkty regionalne (starodawne) takie jak: gołąbki z kaszy
jaglanej, ciasta, krokiety.
5) W listopadzie 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki” zdobyło pierwsze miejsce
w powiecie jędrzejowskim i piąte w województwie świętokrzyskim w Konkursie na
najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich organizowanych przez Echo Dnia.
6) 15 października 2013 r. „Korytniczanki” jako jedyne Koło Gospodyń Wiejskich zostało
zaproszone przez Świętokrzyską Izbę Rolną celem przygotowania potraw z wieprzowiny.
Panie przygotowały polędwiczki wieprzowe z serem gorgonzola, dworski udziec
wieprzowy, śliwkę zawiniętą w plaster boczku i żeberka w miodzie oraz faszerowany schab
ze śliwką i morelą
7) W czerwcu 2013 r. Koło Gospodyń Wiejskich brało udział w konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo” w Tokarni, gdzie ich gęś z pieca chlebowego została nagrodzona, a farsz z gęsi
i nalewka jałowcówka zdobyły wyróżnienie.
8) W sierpniu 2012 , 2013, 2014, 2015 r. na zaproszenie Tatrzańskiej Agencji Reklamowej Koło
Gospodyń Wiejskich „Korytniczanki” brało udział w Międzynarodowych Targach Turystyki
i Agroturystyki Wiejskiej Agrotravel w Kielcach i w Europejskich Targach Produktów
Regionalnych w Zakopanem, gdzie ich produkty regionalne cieszyły się dużym
powodzeniem
9) W listopadzie 2013 r. Korytniczanki w konkursie „Najlepsza Domowa Świętokrzyska
Spiżarnia” organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego w kategorii „słodkie” zdobyły II
miejsce za dżem z czarnego bzu, zaś wyróżnienia w kategorii: „nalewki” za nalewkę
grodziskową i w kategorii „grzyby” za rydze w miodzie.

10) W listopadzie 2013 r. w plebiscycie na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich organizowanym
przez Echo Dnia panie zajęły I miejsce w powiecie jędrzejowskim, a V w województwie
świętokrzyskim.
11) W grudniu 2013 po raz drugi KGW wzięło udział w konkursie organizowanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka na najlepszą potrawę wigilijną. Korytniczanki
przygotowały Karpia w czerwonej zalewie, a ich potrawa została wyróżniona poprzez
zamieszczenie przepisu w książce kucharskiej wydanej przez Lokalną Grupę Rybacką
Jędrzejowska Ryba
12) w 2014 roku podczas dożynek wojewódzkich w Konkursie” Przez żołądek do serca” ich
skręcanie żołądkowy zajął I miejsce.
13) W 2014 w konkursie na najlepsze KGW , Korytniczanki zdobyły I miejsce w powiecie
jędrzejowskim i I miejsce w województwie świętokrzyskim.
14) W 2015 zdobyły dwa prestiżowe wyróżnienia podczas konkursu organizowanego przez
Polskie Radio Kielce „ Jawor – u źródeł kultury”, w kategorii „ Kultywowanie ludowych
tradycji kulinarnych” i w kategorii „Zespół śpiewaczy”
15) W 2015 roku zdobyły Złotego Gryfa.
16) 10.07.2016 roku występowały na festynie „Krew darem życia” w Sokowie
17) 23.07.2016 roku w Chęcinach wystąpiły dla seniorów z województwa świętokrzyskiego.
18) W 2016 roku dostały się do finału konkursu „ Świętokrzyski Mistrz Kuchni” gdzie miały
przygotować przystawkę z grasicy ze szczawiem i jajkiem, a danie główne : górka cielęca z
jabłkiem i chrzanem. W rezultacie zdobyły II miejsce..
19) Po wielu miesiącach i kilku etapach eliminacji, znalazłyśmy się w finale ogólnopolskiego
konkursu "Kobiety na start", jako jedyny reprezentant województwa świętokrzyskiego.
Finał w Licheniu 10.09.2016 roku ,gdzie zdobyłyśmy cztery nagrody:
- pierwszą za całokształt
-drugą za kulinaria
- trzecią za rękodzieło
- czwartą nagrodę specjalną od Starosty Konińskiego
20) W maju 2017 roku zdobyłyśmy pierwsze miejsce w konkursie ,, Świętokrzyski Mistrz Kuchni”
za pierożki korytnickie z serem i pstrąga na leśnym mchu. W nagrodę pojechałyśmy
do Brukseli i otrzymałyśmy bon na przyprawy ,, Prymat”
21) W czerwcu 2017 r. na jarmarku turystycznym w konkursie na ,, Potrawę fit” zdobyłyśmy
pierwsze miejsce za pierożki korytnickie.
22) W listopadzie 2017 r w wojewódzkim konkursie na kielecką gęś w Rakowie,, Smaki Gęsiny”
zdobyłyśmy trzecie miejsce.
23) W listopadzie 2017 otrzymałyśmy ,, Świętokrzyska Nagrodę Kultury” za całokształt
dotychczasowej działalności.

24) W maju 2018 r. ponownie wzięłyśmy udział w,, Świętokrzyskim Mistrzu Kuchni”, gdzie
obroniłyśmy tytuł ,, Świętokrzyskiego Mistrza Kuchni- Amatorów „ . Na konkurs
przygotowałyśmy rybę wędzona na buraczanej pierzynce i korytnicką kaczkę za wodą.
Ponadto młode Członkinie koła po raz pierwszy wzięły udział w konkursie ,,
Świętokrzyskiego Mistrza Kuchni – Juniorów” , gdzie zdobyły nagrodę specjalną i jadą na
wycieczkę do Brukseli.
25) W konkursie w maju 2018 r. na ,,Dwudziestoleci Województwa Świętokrzyskiego” nasze
potrawy zostały laureatami tegoż konkursu
Członkinie koła gospodyń wiejskich tworzą również Zespół Śpiewaczy ,, KORYTNICZANKI”,
który odnosi liczne sukcesy muzyczne:
- drugie miejsce w festiwalu ,, Pieśni Wielkanocnych” w Daleszycach w 2014 r i trzecie
miejsce w 2018 r.
- co roczne nominacje do ,, Buskich Spotkań z Folklorem” , dwukrotnie zakończone
wyróżnieniem
- wyróżnienie dla solistki naszego zespołu w ,,Międzynarodowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek” Będzin 2014
- drugie miejsce w ,,Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek” Będzin 2016
- co roczne nominacje do ,, Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek „
Każdemu konkursowi kulinarnemu towarzyszy występ muzyczny, a ponadto jesteśmy
zapraszani na uświetnianie różnych imprez okolicznościowych.

