W 100-lecie odzyskania Niepodległości R.P. Zespół Regionalny ”Pisarzowianki” świętuje
swoje 20 urodziny.
Jubileusz rozpoczął się 7 października mszą świętą ,w której to członkowie uczestniczyli ze
swoimi rodzinami w kościele parafialnym pw. Św.Marcina. Członkowie zespołu podczas mszy świętej
złożyli jako votum wdzięczności Matce Bożej „drewniany różaniec”.Różaniec ten będzie towarzyszył
w pożegnaniu w naszym parafialnym kościele osoby zmarłej należącej nie tylko do zespołu, ale do
żywego różańca.

W Pisarzowicach sensacja, baby tworzą zespół tańca
KGW chce występować Okolice zawojować....
tak było 20 lat temu,a dzisiaj.......uroczystość Jubileuszowa odbyła się 27 października na sali OSP
w Pisarzowicach.
Po przywitaniu gości przybyłych na obchody jubileuszu, prowadząca imprezę kierownik zespołu
Cecylia Puzoń przypomniała najważniejsze fakty z historii zespołu, który powstał w listopadowy
wieczór 1998roku.Założycielem zespołu był Stanisław Olearczyk akompaniator i kierownik
muzyczny,który te funkcje pełni do dnia dzisiejszego. Choreografem jest pani Bogusława Kubiczek,
która też przez 10 lat pełniła funkcję kierownika zespołu. Od 2012roku kierownikiem jest Cecylia
Puzoń,.która pełni też funkcję przewodniczącej KGW”Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach.
Zespół od swego istnienia aktywnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach sołeckich, gminnych
powiatowych,wojewódzkich,dożynkach, przeglądach zespołów regionalnych, uroczystościach
kościelnych. Występował i występuje na scenach Słowackich czy w Czechach. Uzupełnić informacje o
historii zespołu ,można było oglądając i podziwiając przywiezione nie tylko z zagranicznych wojaży
nagrody, dyplomy, suveniry, puchary przez członków zespołu. A ilość ich była imponująca.
Gratulacje i życzenia na kolejne lata promowania regionalnego folkloru składali obecni na uroczystości
samorządowcy: Burmistrz Gminy Wilamowice wraz z przewodniczącym Rady Miasta, Zarząd PZChiO
oddział Bielsko-Białą,wiceprezes RZRKiOR w Bielsku-Białej ,radna powiatu bielskiego,prezes Banku
Spółdzielczego w Wilamowicach, sołtys Pisarzowic z małżonką,Dyrektor MGOK wraz z
wicedyrektorem,Kierownik DK w Starym Bielsku,Kierownik WDK w Pisarzowicach, przedstawiciele
organizacji działających w Pisarzowicach,dyrektorzy placówek oświatowych, Redaktor Naczelna
miesięcznika „Mój Powiat”,delegacje zespołów regionalnych działających w gminie,byłe członkinie ,
darczyńcy i sympatycy zespołu. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia,które przyznano
Jubilatom przez Zarząd Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Bielsku-Białej. Srebrną
Odznakę Honorową otrzymał za wybitną działalność artystyczną p.Stanisław Olearczyk, brązową
uhonorowano członków zespołu, a kierownik Cecylii Puzoń wręczono Dyplom Honorowy za wybitne
zasługi dla amatorskiego ruchu artystycznego.
Szefowa zespołu wręczając wraz z paniami z zespołu statuetki na zakończenie jakże wspaniałej
uroczystości, podziękowała wszystkim władzom powiatowym, samorządowym, organizacjom
działającym na terenie Gminy Wilamowice jak i poza nią, sponsorom, darczyńcom,
sympatykom,członkom zespołu którzy występowali na przestrzeni 20 lat istnienia i ich rodzinom,a
obecnym członkom zespołu „małym i dużym” za zaangażowanie .
Podziękowania skierowane także były w szczególności na ręce Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki,
Burmistrza Mariana Treli oraz Dyrektora M-GOK w Wilamowicach Aleksandra Nowaka,którzy to
objęli patronat nad Jubileuszem Zespołu.
Na zakończenie części artystycznej wszyscy zebrani mogli zobaczyć „Deser muzyczny” w postaci
scenki rodzajowej w wykonaniu członków zespołu, gdzie słowa do piosenki napisał nasz rodak pan
Michał Sobański oraz występ byłego członka zespołu Rafała Tobiasiewicza, który to zaśpiewał piosenki
m.innymi skomponowane przez siebie.
Następnie rozpoczęła się biesiada,gdzie grający na akordeonie p.Stanisław bawił wszystkich
wspaniale. Biesiada przy suto zastawionych stołach ,a przygotowanych przez członkinię zespołu
p.Beatę Kostrzewa wraz ze swoją grupą, trwała do późnych godzin nocnych.
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