DOŻYNKI W PISARZOWICACH
Dożynki to wielkie i chóralne podziękowanie rolnikom, ludziom wsi za ich
ciężką pracę. Jest pocałowaniem spracowanej ręki, szacunkiem dla
pooranego bruzdami zmarszczek czoła. Święto plonów jest podziękowaniem
za chleb i spojrzeniem z miłością na matkę ziemię.
Bp Andrzej Śliwiński

W niedzielę 11 września 2016r mieli swoje święto rolnicy, działkowicze,
ogrodnicy, sadownicy i pszczelarze, którzy byli jednym z organizatorów. O
odprawienie mszy św. dziękczynnej poprosił księdza proboszcza sołtys
Pisarzowic Stanisław Peszel. Prosił o poświęcenie wieńca i chleba upieczonego z
zebranego tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na naszej pięknej
Pisarzowskiej ziemi. Prosił także o poświęcenie miodu, owoców, wina i
kwiatów. Przygotowanie dożynek to domena pań z Koła Gospodyń, które
wspiera Rada Sołecka, a w tym roku także pszczelarze z koła pszczelarzy
„Bartnik”.
Z symbolicznym bochenkiem chleba szli do ołtarza Starostowie Dożynek
państwo Agata i Adam Pieczka. Piękny wieniec dożynkowy w kształcie ula u
stóp ołtarza złożyli państwo Urszula i Jan Handzlik wraz z paniami z Koła
Gospodyń. Kwiaty i zboże pod zasiew niosły dziewczynki Kaja i Agnieszka.
Pszczelarz pan Jerzy Smolarski ofiarował złocisty miód, a sołtys Pisarzowic
Stanisław Peszel wraz z małżonką mszalne wino.
W trakcie uroczystej Mszy Św. ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście księdza
Adama poświęcił bochen chleba (upieczony przez państwo Renatę i Andrzeja
Mandów) oraz piękny wieniec zaprojektowany przez panią Urszulę Kucharską.
Wieniec wykonywały panie z Koła Gospodyń i pszczelarze z koła „Bartnik” pod
czujnym okiem pani Kucharskiej. Proboszcz poświęcił także tegoroczne zbiory,
które stanowiły piękną dekorację ołtarza. Wykonawcami byli państwo Jadwiga i
Konrad Kobielus oraz pani Wanda Adamczyk. Należy podkreślić, że zbiory
sponsorowali państwo Donata i Adam Gacek.
Po uroczystej Mszy Św. Starostowie i zaproszeni goście udali się do Domu
Kultury na „dożynkowy obiad”. Spotkanie było okazją do podziękowań, które
zebranym przekazali sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel, przewodnicząca KGW

pani Cecylia Puzoń, prezes koła pszczelarzy pan Kazimierz Markiel. Podkreślali ,
iż pomimo tego, że w Pisarzowicach ubywa rolników to zawsze znajdzie się
grupka chętnych do organizowania dożynek i kultywowania tych pięknych
dożynkowych tradycji. Podkreślili również, że w Pisarzowicach od wielu już lat
wieniec dożynkowy i bochenek chleba niesie się w darze tylko i wyłącznie
jednemu gospodarzowi. Jest nim Pan Bóg. To on daje siły do pracy, daje słońce i
deszcz by rosnąć.
„Wonne łąki i ogrody,
Czystej rzeczki ciche wody,
Zieleń lasów, błękit nieba,
Razem wielki bochen chleba.
Że w mozolnym żniwnym trudzie,
Ręce rękom, ludziom ludzie,
Dadzą bochen z ziemi wzięty,
Bochen Boży cały święty.”
Tą przepiękną pieśnią zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął parafialne
dożynki, a współorganizatorami byli:
Ksiądz proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami, Rada Sołecka, starostowie
dożynek państwo Agata i Adam Pieczka, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich,
zespół regionalny „Pisarzowianki”, państwo Urszula i Jan Handzlik wraz z
pszczelarzami, państwo Donata i Adam Gacek, państwo Renata i Andrzej
Manda, a także inne osoby, które w różnej formie przyczyniły się do tego, że ta
piękna tradycyjna uroczystość mogła się odbyć.
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