Integracja lokalnych społeczności Pisarzowice – Horná Sùča na Słowacji.
W niedzielę 3 lipca odbyła się 26 już edycja Festiwalu Dychových Hudieb
Okolo Súče. Występowały tradycyjnie miejscowe kapele, ale także goście z Czech no i
oczywiście nasz zespół „Pisarzowianki”. Zespół jest już zapraszany przez starostę Juraja
Ondračkę od szeregu lat bowiem Pisarzowice mają podpisaną umowę z Horná Súčą o
wzajemnej współpracy.
W tym roku podobnie zresztą jak w roku ubiegłym były z nami rewelacyjne i gorąco
przyjmowane przez miejscowych mażoretki Gracja, występujące pod kierunkiem pani Teresy
Nycz. Dla mażoretek, młodych i ambitnych dziewczyn (są tam również mieszkanki
Pisarzowic) wyjazd był podziękowaniem i zarazem nagrodą za całokształt dużych osiągnięć
artystycznych.
Przed występem zespołu „Pisarzowianki” sołtys naszej miejscowości pan Stanisław Peszel
podziękował organizatorom za zaproszenie oraz przekazał serdeczne pozdrowienia
mieszkańcom Hornej Sùčy od mieszkańców Pisarzowic. Podkreślił, że nasza współpraca się
poszerza ponieważ był z nami prezes OSP pan Tadeusz Łaś który spotkał się ze swoim
suczańskim odpowiednikiem, a także sekretarz koła pszczelarzy Bartnik pan Jan Handzlik
wraz z Tomaszem Pieczką , którzy mieli okazję zwiedzić pasieki i zapoznać się z ich
metodami hodowli pszczół.
Sołtys wręczył również specjalne wyróżnienia dla starosty Juraja Ondraczki, a także dla
byłego starosty Pavla Bilcika za czasów którego ta współpraca została nawiązana.
Okolicznościowe listy gratulacyjne otrzymali też Jozef Mrázik, Alojz Švajda oraz Lucia
Mrazikova.
Po tym uroczystym wstępie rozpoczął się koncert zespołu „Pisarzowianki”, który zaśpiewał i
zatańczył 12 piosenek w tym 3 w języku słowackim. Zebrani jak zawsze tłumnie mieszkańcy
śpiewali wspólnie z zespołem te piosenki, które śpiewane były w ich rodzimym języku.
Po wspaniałych występach na scenie Polacy i Słowacy zostali zaproszeni do domu kultury na
poczęstunek. Oprócz mięsa były tam ich miejscowe przysmaki , a więc ciasto drożdżowe z
masą orzechową i borówkami, pizza z serem, oraz paluchy z ich piekarni z sezamem i
słonecznikiem . Były także tańce przedstawicieli lokalnych władz z udziałem mażoretek
„Gracja” i młodzieży z zespołu „Pisarzowianki”.
Był to przykład pięknej pokoleniowej integracji, atmosfera wspaniała tak że żal było wracać
do Pisarzowic. Ta piękna atmosfera była kontynuowana w autokarze. Wszyscy śpiewali przy
akompaniamencie pana Stanisława.
Nasi Słowaccy przyjaciele zostali zaproszeni do Pisarzowic na „Pisarzowskie Sobótki”, które
odbędą się 27 sierpnia.
Uczestnicy tego wyjazdu na Słowację serdecznie dziękują panu burmistrzowi Marianowi
Treli, dzięki któremu ten wyjazd mógł dojść do skutku.
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