Jubileusz Naszych Słowackich Przyjaciół
W dniu 30 czerwca i 01 lipca delegacja Rady Sołeckie na czele ze sołtysem Stanisławem
Peszel,wiceburmistrzem Stanisławem Gawlikiem ,prezesem naszych strażaków Tadeuszem Łaś , prezesem
pszczelarzy Janem Handzlikiem oraz członkami Z.R.”Pisarzowianki” świętowali na Słowacji wraz z
mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi ,
810-lecie powstania Hornej Súčy.
Horná Súča to malowniczo położona miejscowość rozciągająca się na powierzchni 53,3km² (niewiele mniej
niż cała powierzchnia gminy Wilamowice).Zamieszkuje ją około 3700 mieszkańców. Najbliższe duże miasto
to Trenčin. Pisarzowice już od 20-tu lat utrzymują kontakty z tym sołectwem. W lipcu 2010 roku zostało
podpisane oficjalne porozumienie w sprawie nawiązania przyjaznych kontaktów i współpracy. Parafowali je
starosta Hornej Súčy Juraj Ondračka oraz sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel.
W pierwszym dniu uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godzinie 14:00.Były występy zespołów
muzycznych i śpiewaczych,wśród których wystąpił zespół „Spevácky zbor Senior Hornosúčan”.Jest to
zespół gospodyń i gospodarzy,którzy działają podobnie jak u nas członkinie KGW. Są oni z członkiniami
pisarzowickiego Koła zaprzyjaźnieni. Występowali też w pierwszym dniu ;zespół dziecięcy Čajka,
holigonkarka Vlasta Mudriková i zespół śpiewaczy Chotár.
Pierwszy dzień zakończył się zabawą taneczną przy muzyce DH Žadovjáci i DJ Vašo Hále. Członkowie
delegacji z Pisarzowic spędzili miło wieczór wraz z właścicielem hotelu Alojzem Švajda. śpiewając przy
płynącej muzyce z akordeonu pana Stanisława.
Drugi dzień był bardziej uroczysty i rozpoczął się mszą świętą w kościele pw. świętego Jana Nepomucena.
Msza święta była odprawiana przez proboszcza w Dolnej Súčy i proboszcza Hornej Súčy. Uświetnili mszę
muzycy DH Mladik, Diakonia Muzyczna oraz członkowie Zespołu Regionalnego„Pisarzowianki”.
Po mszy świętej był uroczysty obiad ,a następnie około 14:00 w kolorowym korowodzie wszyscy uczestnicy
przeszli z placu przykościelnego na Rynek, gdzie odbywały się dalsze jubileuszowe uroczystości.
Po występie Z.R.”Pisarzowianki” był przepiękny występ solowy pana Mariana Bango. Pan Marian jest
niewidomy,ale Pan Bóg obdarzył go za to nieszczęście przepięknym głosem. Po jego występie nastąpiła
pierwsza część wyróżnień. Dla nas szczególna, bowiem sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel otrzymał tytuł
„Honorowego mieszkańca Hornej Súčy”.Stosowny dokument został wręczony przez starostę Juraja
Ondračke i wicestarostę Jozefa Mrázika. Drugi tytuł honorowego mieszkańca otrzymał były proboszcz
suczańskiej parafii.
W trakcie wyróżnień w tej części programu pani Cecylia Puzoń wręczyła panu staroście okolicznościową
pamiątkę od członków ZR”Pisarzowianki”.Organizatorzy uhonorowali także wszystkich zasłużonych dla
Hornej Súčy mieszkańców. Po tej części entuzjastycznie witany wystąpił ponownie pan Marian Bango, który
porwał niektórych do tańca. Po jego występie nastąpiła druga tura wyróżnień podczas której sołtys
Pisarzowic
wraz ze słowami podziękowania wręczył panu
staroście obraz Chrystusa
Frasobliwego,wykonany metodą haftu krzyżykowego przez jedną z członkiń KGW-ST z Pisarzowic. Pan
burmistrz Stanisław Gawlik także ze słowami podziękowania wręczył panu staroście okolicznościową
paterę.
Po wyróżnieniach koncertowali DH Komoranka,DH Chabowienka,DH Kamradi. Kończyła dzień czeska
dychowka Vičnovjanka.
My niestety musieliśmy wracać o godzinie 18:00.
Podróż na Słowację i do domu upłynęła bardzo wesoło i ze śpiewem. Jak mówił nasz kierowca pan Ireneusz
był to „bardzo wesoły autobus”.Na akordeonie grał nasz wspaniały pan Stanisław, a śpiewali wszyscy
uczestnicy.
Nasi wspaniali przyjaciele z Hornej Súčy na drogę powrotną zaopatrzyli nas nie tylko w ich domowe ciasta i
ciasteczka, więc syci i weseli wróciliśmy do Pisarzowic.
Członek RS-Cecylia Puzoń

