Pszczelarze Koła Bartnik w Pisarzowicach mają swój sztandar.

Piękną uroczystość przeżywaliśmy w niedzielę 15 maja 2016 r. Kolejna organizacja
działająca w Pisarzowicach otrzymała sztandar. Po strażakach, górnikach, Uczniowskim
Klubie Sportowym „Sokół”, placówkach oświatowych, swój sztandar ma od tego dnia Koło
Pszczelarzy „ Bartnik” - grupa ludzi hobbystów , których łączy miłość i pasja do pszczół.
W miejscowym kościele na uroczystej mszy św. podczas której nowy sztandar został
poświęcony obecnych było 18 pocztów sztandarowych i liczna grupa zaproszonych gości.
Aktu poświęcenia dokonał główny celebrant profesor ks. Prałat Robert Tyrała Kanonik
Katedry Wawelskiej w Krakowie zaś przekazali sztandar w sposób uroczysty pszczelarzom
pan prezydent Bielska Białej Jacek Krywult i starosta powiatu bielskiego pan Andrzej
Płonka. Sztandar odebrał sekretarz koła pan Jan Handzlik i po jego prezentacji wręczył
chorążemu pocztu sztandarowego.
Tą uroczystością, tym swoim świętem z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia koła pszczelarze z
Pisarzowic stworzyli cząstkę historii swojego koła, a także cząstkę historii naszego regionu.
Stąd na sztandarze oczywiście oprócz pszczoły ma swoje miejsce herb sołectwa Pisarzowice,
naszej gminy Wilamowice, miasta Bielska Białej, gdzie ma siedzibę Beskidzki Związek
Pszczelarzy „BARTNIK”. Znajduje się także na sztandarze symbol religijny. Patron pszczelarzy
św. Ambroży. To znak naszej kultury, której korzenie wywodzą się z chrześcijaństwa. Rangę
sztandaru podnosi fakt jego poświęcenia. Przez to oprócz wymiaru świeckiego ma on także
wymiar religijny co jest powodem oddawania mu należytych honorów. Będzie uczestniczył
zarówno w uroczystościach świeckich jak i w uroczystościach kościelnych. Sztandar stanowi
znak całej naszej wspólnoty i jego zadaniem jest też łączenie tych, którzy urzeczywistniają
te same wartości. Tych, którzy widzą potrzebę dobrej współpracy i wspólnej budowy naszej
małej ojczyzny jaką są Pisarzowice.
Chciałbym tą drogą bardzo serdecznie podziękować tym ,u których zrodził się ten
szlachetny pomysł fundowania sztandaru. Tym wszystkim, którzy przeszli trudną drogę od
pomysłu do jego realizacji. Tym wszystkim , którzy wsparli ten pomysł finansowo. Ich
nazwiska wygrawerowane są na specjalnych gwoździach umieszczonych na drzewcu
sztandaru, oraz na pamiątkowej tablicy.
Szczególne podziękowania kieruję także na ręce tych wszystkich, którzy swoją obecnością
zaszczycili całą tą uroczystość.
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