„ W KGW Babska wiosna w sercach gra od 150 lat czyli wiosenne spotkanie kobiet”

16 kwietnia 2016roku wszystkie członkinie wraz z zaproszonymi gośćmi ,a
w szczególności z Honorową Członkinią 103-latką Panią Aniela Kwarciak spotkały się na Sali OSP
w Pisarzowicach.
Przewodnicząca przywitała wszystkich zebranych słowami piosenki; cyt…..; wiosna, cieplejszy wieje
wiatr, wiosna znów nam ubyło lat, wiosna w koło, rozkwitły bzy, śpiewa skowronek nad nami, drzewa
strzeliły pąkami, wszystko kwitnie i ja i Wy.
W tym wspaniałym wiosennym dniu, świętujemy nie tylko przybycie wiosny ale także świętujemy tutaj
w tej naszej małej ojczyźnie w Pisarzowicach Jubileusz powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce
,a to 150 lat ich istnienia (…).
Przewodnicząca nakreśliła krótki rys historyczny powstania Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce, a
Prezes RZKRiOR Pani Danuta Kożusznik z domieszką humoru uzupełniła historię powstania tej
naszej polskiej organizacji kobiecej.
Na spotkaniu było bardzo wiosennie nie tylko od dekoracji, ale od atmosfery panującej na Sali. Były
kwiaty ,życzenia 200lat życia dla pani Anieli Kwarciak, 100 lat dla koleżanek Marii Carbol i Marii
Szwed, które to obchodziły swoje urodziny, podziękowanie za lata współpracy z byłym prezesem OSP
p.Janem Niklem,( podziękowanie także złożył sołtys Pisarzowic pan Stanisław Peszel),podziękowanie
za pracę w Zarządzie przez wiele lat , ustępującej z Zarządu koleżance Barbarze Płonka i
podziękowanie za prowadzenie kroniki KGW i Zespołu dla pani Czesławy Mleczko. Był szampan,
występ zespołu „Pisarzowianki” i pyszny posiłek przyozdobiony wiosennymi ziołami; mniszkiem
lekarskim czy czosnkiem niedźwiedzim. Został także odczytany List gratulacyjny z okazji Jubileuszu
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich na Ziemiach Polskich dla KGW Pisarzowice od Redakcji
kwartalnika i portalu mojeKGW.pl.
Wspólne biesiadowanie przy akompaniamencie pana Stanisława Olearczyka i śpiewie wraz z
zespołem trwało do późnych godzin wieczornych.
Można było także podziwiać przepiękne prace artystyczne wykonane przez członkinie koła,
koleżankę Irenę Mleczko i Urszule Kucharską.
Cała ta otoczka spotkania na każdym kroku oparta była w klimacie wiosennym ; kwiatach, datach,
rysie historii i symbolice tak jak przystało na miesiąc kwiecień;

Kwiecień stary pleciuga
Same bajdy plecie;
Że kotki za płotem,
A to…. bazie przecież
Opowiada, że zima
Ukryła się w sadzie
I na młode drzewka
Czapy śnieżne kładzie
A toż śliwy i jabłonie
Obsypane kwieciem!
A kwiecień bajłuda
Swoje plotki plecie.
Przewodnicząca KGW-Cecylia Puzoń

