Majowe weekendy członków Z.R.”Pisarzowianki”

….”promienie słońca dzień po dniu wschodzą
i obdarzają nas blaskiem
i ciepłem swych promieni”(....)

Piękne słoneczne i bardzo gorące weekendy majowe sprzyjały spotkaniom nie tylko przy grillu w
ogródkach, ale i w plenerze.
Członkowie Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki” wszystkie weekendy spędzili na różnych scenach,
bawiąc obecnych i promując naszą miejscowość oraz gminę. Zespół wystąpił na scenie w amfiteatrze
;w Zebrzydowicach, Łękawicy oraz Pruchnej.
W pierwszy weekend majowy zespół brał udział XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów
Regionalnych „Złoty Kłos- Euro-Folklor 2018”w Zebrzydowicach. Przegląd miał zasięg
międzynarodowy i przeznaczony był dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na dwudniową srebrną edycję
Złotego Kłosa do Zebrzydowic zawitały zespoły regionalne z Polski, Słowacji i Czech. Wystąpiło 80
zespołów. Zespół Śpiewaczy „Małokończanie” KGW -działający przy świetlicy GOK w Kończycach
Małych zagwarantował sobie występ na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków ludowych w
Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Gratulacje należą się Z.R.”Dankowianie”, którzy w grupie zespołów śpiewaczych z
towarzystwem instrumentów muzycznych ( dorosłych) zajęli III miejsce.
Patronat honorowy pełnili; Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król,Wójt Gminy Zebrzydowice
Andrzej Kondziołka.
Patronat medialny: TVP3,Polskie Radio Katowice,Głos Ziemia Cieszyńska,Głos gazeta Polaków w
Republice Czeskiej,OX.Pl,ViFi.pl.
Występom towarzyszył kiermasz rękodzieła ,wypieków ciast ,a było to na dziedzińcu zamkowym.
Drugi weekend to „Regionalne Spotkania z Tradycją – Przegląd Zespołów Kół Gospodyń
Wiejskich”, w amfiteatrze w Łękawicy.
Podczas przeglądu na scenie zaprezentowały się zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu i
spoza niego, łącznie wystąpiło 40 zespołów. Wszystkie prezentowały charakterystyczne dla siebie
stroje i repertuar folklorystyczny.
Przeglądowi towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw. Z naszej Gminy wystąpiły zespoły;
Z.R.”Dankowianie”, ZPiT „Wilamowianie”, Z.R.”Echo” z Hecznarowic,Z.R”Zasolanie” z Zasola
Bielańskiego, i Z.R.”Pisarzowianki”.
W trakcie spotkania z Tradycją prowadzona była akcja charytatywna na rzecz małżeństwa z Kocierza
Rychwałdzkiego, które w pożarze z 8 kwietnia straciło dom. Gospodynie z Koła działającego w tej
miejscowości zbierały na nowy strój regionalny dla swojej szefowej, oraz strażacki mundur dla męża,
strażaka OSP w Kocierzu Rychwałdzkim.
Organizatorami przeglądu był Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w
Bielsku-Białej, gmina Łękawica oraz tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury.
Patronatem honorowym objęli imprezę; wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek oraz wicemarszałek
województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa.
Impreza realizowana była w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2022
W majowy ostatni weekend członkowie zaśpiewali podczas Powiatowego Święta Ludowego
Powiatu Cieszyńskiego na Rodzinnym Pikniku Wędkarskim, w przepięknie położonym
Gospodarstwie Agroturystycznym „Wodna Dolina” w Pruchnej. Na pikniku wystąpiła także orkiestra
dęta z Pruchnej i odbywały się zawody wędkarskie w 2 kategoriach: dzieci do lat 18 oraz dorośli.
Organizatorami byli: Gospodarstwo Agroturystyczne „Wodna Dolina”, Zarząd powiatowy PSL
Powiatu Cieszyńskiego, Koło PSL Strumień-Chybie oraz RZR,KiOR w Bielsku-Białej. Patronat
honorowy pełnili; Burmistrz Gminy Strumień Anna Grygierek, Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek,

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Katowicach Stanisław Dąbrowa, Prezes Zarządu
Powiatowego PSL w Cieszynie Danuta Kożusznik. Patronat medialny; OX.PL, „mojeKGW.pl”
Dodatkowych atrakcji nie brakowało, a mianowicie skorzystać można było z rowerków i kajaków
wodnych, spacerkiem przejść ścieżkami edukacyjnymi na stawach rybnych. Dzieci miały do
dyspozycji plac zabaw. Odbył się Konkurs „Weekend z Fordem”, który wygrał mieszkaniec Pruchnej.
Szczególnym dniem był też odpust parafialny 15maja ku czci Matki Bożej Matki Kościoła, gdzie
ksiądz proboszcz Janusz Gacek obchodził swoje 40-lecie sakramentu kapłaństwa. Na uroczystość
zostali zaproszeni księża Jubilaci i tak swoją obecnością zaszczycił nas ks.Jacek Jaskiernia ,ks.Józef
Walusiak, wśród dostojnych gości byli księża emeryci, nasi rodacy oraz księża z okolicznych parafii.
Uroczystość w kościele uświetnili swą obecnością mieszkańcy Pisarzowic, rodzina księdza
proboszcza-jubilata, dzieci pierwszokomunijne, chór parafialny, orkiestra dęta, poczty sztandarowe;
górników,strażaków,pszczelarzy oraz w strojach regionalnych członkinie KGW-ST z Pisarzowic.
Po uroczystej mszy świętej Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na salę OSP w
Pisarzowicach, gdzie zostali przywitani przez sołtysa oraz śpiewem przez Z.R.”Pisarzowianki”,grała
także orkiestra dęta.
Podsumowując miesiąc maj, można powiedzieć, iż upłynął on na śpiewie i wspaniałej atmosferze
członkom zespołu „jak promienie słońca, dzięki którym piękno rośnie wokoło”; cyt.” w promieniach
słońca rosną tylko dobre rzeczy”.
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