Okres podziękowań za tegoroczne plony.
Członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” w tym roku mają obfity czas, uczestnictwa
w dożynkach. W sierpniu uczestniczyli w dożynkach w Malcu, natomiast 3 września brali udział
w dożynkach Gminnych w Kozach na zaproszenie organizatorów.
Co prawda pogoda był bardzo kapryśna i uniemożliwiła zabawę w przepięknym parku przy Pałacu
Czeczów, ale nie zrażeni aurą członkowie zespołu dali show na koziańskiej scenie. Następnie
członkowie uczestniczyli we wspaniałej biesiadzie na sali GOK-u w Kozach, którą poprowadził nasz
akompaniator p.Stanisław Olearczyk i trwała zaplanowana dalsza część artystyczna.
Natomiast przy pięknej słonecznej pogodzie 10 września członkowie zespołu oraz członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Pisarzowicach uczestniczyli w I Dożynkach Gminy Wilamowice, które
odbyły się w Starej Wsi. Główny organizator to Burmistrz Gminy pan Marian Trela.
Zaczęło się od wykonania wieńca dożynkowego na konkurs. Projekt wykonała p.Urszula Kucharska,
natomiast stelaż wykonał tradycyjnie już p.Zbigniew Barabasz. Przez dwa dni pod „czujnym okiem”
i przy udziale p.Urszuli wieniec wykonywały panie z KGW, p.U.Tora, M. Kubiczek, p. I .Mleczko
i p.C.Puzoń. Natomiast (pojazd) traktor i przyczepę, którym na dożynki zajechał zespół wraz
ze sołtysem p.Stanisławem Peszelem dekorowały trzy pokolenia, a mianowicie; wspaniała młodzież
Patrycja, Daniel, Kaja, Zuzanna, Rafał, państwo B.Z.Kostrzewa, państwo M.D.Handzlikowie
,p.Z.Wajda, p.C.Puzoń i seniorzy państwo D.J.Handzlikowie.
10 września o godzinie 9:15 spod WDK w asekuracji pojazdów OSP wyruszył „śpiewający” korowód
pisarzowicki utworzony z członków zespołu i sołtysa Pisarzowic w kierunku Granicy Bielska-Białej
dzielnica Hałcnów. Na Granicy Pisarzowic i Bielska zespół zaśpiewał dla okolicznych mieszkańców,
którzy przyjęli nas oklaskami. Następnie po dołączeniu do korowodu Burmistrza Wilamowic Mariana
Treli z żoną Barbarą ,korowód przyjechał na Rynek w Wilamowicach. Z Wilamowic po utworzeniu
Gminnego Korowodu przy śpiewie zespołów i gry orkiestry dętej wszyscy uczestnicy poszczególnych
Sołectw ,udali się na udekorowanych pojazdach do Starej Wsi, gdzie odbyła się cała uroczystość
dożynkowa. Tam też gromadzili się zacni zaproszeni przez organizatorów goście. Podczas uroczystej
mszy świętej dary ofiarne składały delegacje poszczególnych sołectw. Pisarzowice reprezentował
sołtys Stanisław Peszel z małżonką ofiarując wino mszalne. Po mszy świętej kolorowy korowód udał
się pod muszlę koncertową, udekorowaną przepięknymi wieńcami dożynkowymi, które brały udział
w X Konkursie wieńców dożynkowych. Konkurs zorganizował m.innymi RZR,KiOR w BielskuBiałej, MGOK Wilamowice, GS”Samopomoc Chłopska” Wilamowice. Miło nam poinformować,
że w kategorii wieńców „Kompozycje współczesne” wieniec „Łódź Piotrowa” z Pisarzowic zdobył
wyróżnienie. Z rolników naszą miejscowość na dożynkach reprezentowało małżeństwo państwo
Helena i Jan Handzlik, którzy otrzymali od Burmistrza Wilamowic Mariana Treli podziękowanie za
wieloletnią ciężką pracę na roli.
Podczas imprezy dożynkowej Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy częstowały wszystkich zebranych
pod muszlą estradową, jak tradycja każe; kołaczami z serem, owocami ,budyniem. Nie zabrakło
również chleba.
Nie zabrakło także akcentu Pisarzowic. Wystawiały swoje dzieła Panie z Klubu Rękodzieła
„CafeART”, działającego przy WDK pod kierunkiem p.Urszuli Kucharskiej oraz częstowały
pysznymi jabłkami z tegorocznych zbiorów Panie promujące Szkółki Krzewów Ozdobnych Państwa
Milczyńskich z Dankowic i z Pisarzowic Państwa Pudełek i Państwa Kubiczek.
Serdeczne podziękowanie kierujemy pod adresem wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji
tych I Dożynek Gminnych , a złota myśl;
….więc jedzmy, bawmy się wesoło
jak tradycja każe,
nie zapominajmy o tych ,co nam
przekazali to święto w darze (….)
Niech będzie drogowskazem na następne lata.
Przew.KGW C.Puzoń

