Wykład dla słuchaczy AZW w Pisarzowicach- „ KGW Strażniczki Tradycji”
Wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach prowadzony przez kierownik panią Urszulę
Kucharską ma wiele form : artystyczno-wokalno-taneczno-naukowych . Dzięki tej wspaniałej
,energicznej i z głową pełną pomysłów kobiecie wszyscy od;” maluczkich do seniorów znajdą
coś dla siebie”. Warto wspomnieć iż kierowniczka pani Urszula Kucharska jest członkinią
KGW w Pisarzowicach, dzięki jej pomysłom powstają piękne rok rocznie wieńce dożynkowe.
Warto zaznaczyć, że działalność WDK rozpościera swe skrzydła na pozostałe organizacje
działające w Pisarzowicach.
Tak też, przed Świętami Bożego Narodzenia przewodnicząca KGW pani Cecylia Puzoń
została zaproszona przez panią Urszulę na przeprowadzenie wykładu „KGW- Strażniczki
Tradycji” dla słuchaczy Akademii Złotego Wieku w Pisarzowicach. Przewodniczącej
towarzyszyły najmłodsze członkinie zespołu Kaja i Zuzanna. Cieszy też fakt, że słuchaczkami
AZW jest wiele członkiń KGW w Pisarzowicach.
Przewodnicząca wprowadziła słuchaczy w temat tradycji i obrzędów, opierając się na
przykładach ,zwłaszcza z terenu Pisarzowic.
Przedstawiła również program działania obecnego Zarządu KGW na rzecz propagowania,
kontynuowania i celebrowania tradycji jak i obrzędów. Podkreśliła znaczenie obecnie
kultywowanych tradycji jak i konieczność przywrócenia i przypominania oraz odnawiania
zapomnianych już dzisiaj tradycji, które są tak ważne dla podkreślenia naszej tożsamości.
Podsumowaniem wykładu były prezentacje Kronik KGW i Kronik Z.R.”Pisarzowianki”, oraz
powrót do korzeni poprzez prezentację archiwalnych fotografii, zwłaszcza najstarszej
fotografii z 1930roku,na której to kobiety (babcie i prababcie obecnych członkiń KGW)
ambitne i prężnie działające potrafiły wówczas zorganizować kurs szycia i haftu na
maszynach Singer. Ciekawostką były maszyny zasilane elektrycznie (wówczas zasilane
agregatem ).Można było oglądać porcelanowe laleczki w strojach ludowych z całego świata.
Przewodnicząca zakończyła swój wykład ,odczytaniem fragmentu wiersza pani Haliny
Skrzypczyk;
„……upływa życie, mijają lata
W melodię pieśni ludowej słowa te wplatam.
Bo jakże miło wspominać te lata spędzone w kole,
A jeszcze milej w KGW-owskim Zespole.
Starym tradycjom wiernie hołdować,
Od zapomnienia dawne pieśni i folklor zachować.
I ten strój ludowy tęczą kolorów bogaty
Co niegdyś zdobił wszystkie wiejskie chaty.
Dzisiaj już legendą pozostać ma bogatą
I chlubą wraz z jubileuszową datą”.
Następnie wszyscy słuchacze AZW otrzymali słodki upominek od pani Urszuli Kucharskiej i
połamali się tradycyjnym opłatkiem składając życzenia. Wieczór upłynął wspaniale i miło
przy pysznych wigilijnych potrawach i wspólnym śpiewie kolęd.
Dziękuję serdecznie pani Urszuli Kucharskiej za zaproszenie i udostępnienie zdjęć z
wykładu.

