ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W PISARZOWICACH
Boże , Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej,
byśmy jej ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Tą piękną modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi zakończyła się w naszym kościele uroczysta Msza Św.
odprawiona w intencji Ojczyzny, w intencji parafii oraz w intencji tych naszych mieszkańców, którzy swoje
życie oddali za Ojczyznę podczas I i II wojny światowej. Mszę Św. odprawił proboszcz ks. Janusz Gacek, a
wzięli w niej udział oprócz mieszkańców przedstawiciele wszystkich działających w Pisarzowicach
organizacji. Były poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum, poczet sztandarowy UKS „Sokół”,
strażaków i pszczelarzy. Uroczystość uświetniła obecność orkiestry.
Po Mszy Św. na piękny program słowno muzyczny zaprosiła młodzież szkolna. Przypomniała ona, że 11
listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiegne pod
Paryżem Niemcy podpisały rozejm kończący I wojnę światową. W październiku 1918roku stało się już jasne,
że wojna dobiega końca. W Polsce rozpoczęła się walka o władzę pomiędzy środowiskami skupionymi
wokół Komitetu Narodowego Polskiego i Romana Dmowskiego oraz Radą Regencyjną, którą popierał Józef
Piłsudski. Polacy zaczęli przejmować władzę na okupowanych ziemiach. Już od 19 października w Cieszynie
działała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod przewodnictwem księdza Józefa Londzina, a 28
października 1918 roku w Krakowie powołana została Polska Komisja Likwidacyjna na czele której stanął
Wincenty Witos. Jeszcze 10 listopada doszło do spotkania Józefa Piłsudskiego z niemiecką Centralną Radą
Żołnierską . W wyniku zawartych porozumień w nocy rozbrojono 30-tysięczny garnizon stacjonujący w
Warszawie, a w ciągu następnych siedmiu dni ewakuowano z Królestwa około 55 tysięcy niemieckich
żołnierzy. Na wieść o powrocie Piłsudskiego do Warszawy Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej oddał mu się
do dyspozycji. 11 listopada w Warszawie Rada Regencyjna powierzyła komendantowi władzę wojskową i

naczelne dowództwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi, a 14 listopada także władzę cywilną. 18 listopada
powołany został pierwszy rząd Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Jędrzejem Moraczewskim na czele,
który tak pisał o pierwszych dniach niepodległości. „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości,
jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność, niepodległość,
zjednoczenie. Własne państwo ! Na zawsze !Będzie dobrze. Jesteśmy Wolni”.
11 listopada to Święto Niepodległościowe obchodzone jako rocznica odzyskania przez naród polski
niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa
Piłsudskiego zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny.
Dziś mamy wolność, ale musimy sobie sami odpowiedzieć na pytanie czy potrafimy z tej wolności w sposób
należyty korzystać. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie co robić aby się łączyć a nie dzielić. Co robić by
faktycznie zło można było dobrem zwyciężać, nienawiść wzajemną tolerancją, a zwykłą głupotę mądrością.
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czym jest dla nas troska o dobro ojczyzny .Te patriotyczne zadania
stoją teraz przed współczesnym pokoleniem Polaków.
Po uroczystościach kościelnych wszyscy udali się na miejscowy cmentarz pod pomnik poległych
mieszkańców Pisarzowic. Miejsce do uroczystości przygotowała młodzież szkolna i członkowie OSP
Pisarzowice . Po hymnie państwowym Dyrektor Szkoły pani Lidia Dziubek wygłosiła okolicznościowy
referat. Następnie odbył się apel poległych pięknie przeprowadzony przez pana Warota , uczniów z
Gimnazjum i naszą orkiestrę.
Po apelu poległych okolicznościowe wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem składały delegacje:
gminnych władz samorządowych, lokalnych władz samorządowych, OSP Pisarzowice, KGW Pisarzowice,
Koła Emerytów i Rencistów, LKS „Pionier”, koła pszczelarzy „Bartnik”, Akcji Katolickiej, Kółka Rolniczego,
Fundacji Krzyż Dziecka, UKS „Sokół”, Rady Rodziców, młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Pomnik zaścielony został kwiatami i oświecony płomieniem zniczy. Ten widok zapewne zmuszał zebranych
do osobistej refleksji i zadumy. Uroczystość zakończyła modlitwa prowadzona przez księdza proboszcza
Janusza Gacka oraz hymn państwowy odegrany przez naszą orkiestrę.
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