NIEDZIELA PALMOWA
….do świątyń gronem wszystkim
idą młodzi, idą starzy
różdżkę wierzby z młodym listkiem
niosą święcić do ołtarzy…..
Niedziela Palmowa to Dzień, który w kościołach na całym świecie wierni obchodzą
w sposób szczególny. Upamiętnia on tryumfalny wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy.
Niedziela ta jest jednocześnie zapowiedzią męki , śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
Procesje wiernych tworzą barwne korowody.
Odbywają się też Konkursy zwłaszcza w naszym kraju na Palmę Wielkanocną, by rodzinna
tradycja, która jest najważniejszym i najcenniejszym dobrem jakie możemy przekazać
następnym pokoleniom nie upadła.
Nawiązując do tej pięknej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich
w kościele , Rada Sołecka przy współudziale księży naszej parafii ogłosiła I Konkurs w
dwóch kategoriach;
- Tradycyjna Palma Wielkanocna
- Najwyższa Palma Wielkanocna
Konkurs ten skierowany był głównie do dzieci i młodzieży szkolnej.
Wspaniała słoneczna pogoda przyczyniła się do tego, że przed kościołem parafialnym w
Pisarzowicach zgromadziła się duża ilości dzieci i młodzieży z palmami. Ksiądz proboszcz
Janusz Gacek w asyście wikariusza ks.Adama poświęcił wspaniałe palmy i wierni wraz z
palmami weszli do kościoła na mszę świętą. Po mszy księża wikariusze rozdawali
uczestnikom piękne zakładki do książki (zakładki o treści religijnej). Następnie zrobiono
wspólne zdjęcie i uczestnicy zgłaszający swoje ręcznie wykonane palmy skierowali się do
Wiejskiego Domu Kultury , by tam zadeklarować swoje uczestnictwo w konkursie.
W godzinach popołudniowych zebrało się Jury w osobach: p.Helena Osierda, p.Grażyna
Jurasz, p.Jadwiga Kobielus i ks.Adam Wandzel. Dokonywało ono oceny prezentowanych
palm. Ponieważ wszystkie były piękne komisja miała spory problem z wyborem tych
najlepszych.
Wyniki konkursu na „Tradycyjna Palmę” :
1 miejsce Michał Mas oraz Kaja i Filip Puzoń
2 miejsce Natalia Kierpiec
3 miejsce Krzysztof Dziubek
Wyróżnienia otrzymali : Marlena Białas, Michał Biel, Gabriela Stępniewska
Podziękowania za udział w konkursie : Kacper Smolarski, Julia Kubala, Jan Luber, Joanna
Trembla i Jakub Kępka.
Tradycyjna Palma wykonana w grupie :
Komisja przyznała dwa pierwsze miejsca dla klasy 2a i klasy 2d szkoły podstawowej.
Mniejszy problem był w wyborze Palmy najwyższej, bo tutaj największą rolę odgrywała
wysokość i stabilność. Bezkonkurencyjna okazała się palma wykonana przez uczniów klasy
1c gimnazjum w Pisarzowicach z wychowawczynią p.Agnieszką Kania.
Wysokość jej to 4,5metra.
1 miejsce klasa 1c Gimnazjum w Pisarzowicach
2 miejsce Tymoteusz Łachut i Nikodem oraz Jakub Kępka
3 miejsce Jakub Adamski

Wyróżnienia otrzymali : Mateusz Śliwa, Amelia Rybarska i Gabriela Śliwa.
W grupie dzieci przedszkolnych :
1 miejsce Antoni Kierpiec i Szczepan Białek
2 miejsce Hanna Janik
3 miejsce Milena Rybarska
Wyróżnienia otrzymali : Joanna Leśniewska, Bartłomiej Trembla, Karol Bąk, Jakub
Leśniewski i Paulina Greń.
Konkurs zorganizowała i ufundowała dla wszystkich nagrody Rada Sołecka, natomiast
zarząd KGW w Pisarzowicach przyznał nagrody indywidualne dla z dzieci z klasy 2a - 18
dzieci i klasy 2d - 23 dzieci. Wykonywali oni palmy grupowo.
We wtorek zebrali się wszyscy uczestnicy konkursu, by odebrać dyplomy i nagrody z rąk
sołtysa Pisarzowic Stanisława Peszla. Było sporo radości i zapewnień, że w przyszłym roku
znowu wystartują w konkursie. Cieszyły się dzieci i młodzież. Usatysfakcjonowani byli też
organizatorzy. Konkurs się udał. Spory udział w nim mieli także nauczyciele, którzy potrafili
zmobilizować dzieci i młodzież do wykonania palm. Zasługują więc na słowa podziękowania.
To też jest ich sukces.
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