II Dożynki Gminy Wilamowice odbyły się 02 września 2018r. w Wilamowicach. W uroczystościach
tych uczestniczyli także liczni mieszkańcy Pisarzowic, a rolników z naszej miejscowości
reprezentowali państwo Elżbieta i Stanisław Kubiczek.
Przygotowania do przyjazdu na gminne dożynki rozpoczęły się u państwa Anety i Tomasza
Kubiczek. Rozpoczęły się te przygotowania od przystrojenia dwóch przyczep i traktora. W
przystrojeniu w słoneczną sobotę uczestniczyła też młodzież ,co było też lekcją na temat tradycji.
Niedzielna aura była jednak niesprzyjająca. Pięknie udekorowane przyczepy kolorowymi bibułami
niestety zabarwił w tęczowe kolory deszcz. Tak więc na przyczepie w asekuracji naszych strażaków
na dożynki jechali członkowie Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki” wraz ze sołtysem Stanisławem
Peszel, wicestarostą Hornej Súčy Jozefem Mrázikiem i kierowniczką WDK panią Urszulą Kucharską,
a nasi przyjaciele z Hornej Súčy wraz z Dechowvką „Kamaradi” zamiast na drugiej przyczepie,
jechali swoim autobusem. Mimo zmiany naszego scenariusza wszyscy świetnie się jednak bawili.
Przed wyruszeniem z Pisarzowic w trasę na placu członkowie grupy seniorów „Hornosúčan” śpiewali
i tańczyli w rytm grających muzyków Dechovki „Kamarádi”, także panie z zespołu na przyczepie
wirowały w rytm słowackich utworów.
Do Sanktuarium Św. Abpa Józefa Bilczewskiego w korowodzie dożynkowym weszli wszyscy
uczestnicy. Mszę Świętą odprawił proboszcz ksiądz dziekan Stanisław Morawa. W procesji z darami z
Pisarzowic szli reprezentujący naszą miejscowość rolnicy Elżbieta i Stanisław Kubiczek-złożyli w
darze wino mszalne, natomiast nasi przyjaciele słowaccy złożyli chleb z tegorocznej mąki i swojej
produkcji sery owcze- Oštiepok údenỳ,Parenỳ Chabovec i z mleka krowiego-Hrudkowy Syr. Podczas
mszy wystawione były poczty sztandarowe m.innymi pisarzowickich pszczelarzy z Koła „Bartnik”
Po mszy świętej wszyscy uczestnicy w korowodzie na przyczepach udali się na dalsze uroczystości
dożynkowe na Stadion LKS „Wilamowiczanka”.Po przywitaniu gości przez włodarzy Gminy
Wilamowice i poświęceniu wieńców dożynkowych przez proboszcz Stanisława Morawę, Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Wilamowice” wystąpił z obrzędem dożynkowym. Następnie burmistrz Marian
Trela wraz z przewodniczącym Stanisławem Nycz zaprosili rolników poszczególnych miejscowości
gminy na scenę, by wręczyć im podziękowanie za ciężką pracę i trud włożony w pracę na roli i
gospodarstwie oraz pamiątkową lalkę w stroju wilamowskim. Następnie prezes Kupiec GE-ES sp.z
o.o. w Wilamowicach Józef Gawlik wręczył rolnikom medale okolicznościowe z okazji 100-lecia
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej od Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w uznaniu za ich
zasługi. Także złotą odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał z rąk Radnej Sejmiku
Województwa Śląskiego pani Danuty Kożusznik prezes Kupiec GE-ES Józef Gawlik.
Po tych uroczystościach rozpoczęła się część artystyczna. Podczas występów zespołów częstowano
wszystkich uczestników chlebem z tegorocznej mąki oraz ciastami i kołaczami przygotowanymi przez
panie KGW z Wilamowic, KGW z Hecznarowic, KGW”Strażniczki Tradycji” z Pisarzowic, KGW z
Zasola Bielańskiego, KGW-Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka” i KGW-Stowarzyszenie Kobiet
Dankowic” oraz naszych przyjaciół z Hornej Súčy. Wystąpiły kolejno na scenie; Zespół Regionalny
„Tomislav” z Żupanji na Chorwacji, Grupa seniorów „Hornosúčan” i Dechovka „Kamarádi”z Hornej
Súčy na Słowacji, ZR”Echo” z Hecznarowic i ZR”Pisarzowianki”.Koncert disco-polo i zabawa z

Zespołem „New Trasformation” zakończyły II Dożynki Gminy Wilamowice zwieńczone
pokazem sztucznych ogni. Mimo, że pogoda była zmienna dożynki były udane.
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