
Nasza działalność  w 2013 roku 

 
Listopad - Jesienny wieczór naszych babć. 
 

 Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach  impreza  promocyjno- kulturalna 

 „Jesienny wieczór naszych babć – darcie pierza” która  zintegrowała lokalne grupy 

społeczne poprzez wzmacnianie współpracy i solidarności społeczności wiejskiej przez 

odtwarzanie wspólnych tradycji  darcia pierza i „ wyskubanego” Babcie opowiedziały 

młodzieży jak to dawniej  było w długie jesienne wieczory bez telewizji i komputera 

Nauczyły się przyśpiewek ludowych i wspólnie z babciami je śpiewały.  Przedstawiony 

został folklor ludowy obszaru działania LGD PROWENT -obrzęd darcia pierza 

i wiejskiego wesołego spotkania z okazji zakończenia pracy przy muzyce i śpiewie. 

Uczestnicy wzięli udział w konkursie  otwartym Pt. „W kręgu tradycji ludowej” 

Organizacja wydarzenie promocyjno- kulturalnego byłą próbą przybliżenia szerszej 

publiczności unikalnej i wyjątkowej kultury obszaru LGD PROWENT. Dzięki tej inicjatywie 

mieszkańcy na żywo mogli zetknąć się z tradycjami obrzędami i  dziedzictwem  kulinarnym. 

Spotkanie zorganizowało „ Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań” z Książnic.  
 

 



 
 

 



Październik  
Przystępujemy do konkursu  „Uchronić przed zapomnieniem” Nasz projekt Pt: „Jesienny 

wieczór naszych babć –darcie pierza „ został wybrany do realizacji w listopadzie. 

 

Sierpień -  Rok przeminął dożynek nadszedł czas. 

Udział w dożynkach gminnych w Podleszanach.Wieniec zajął I miejsce w kategorii Wieniec 

o tematyce religijnej w Gminie Mielec 

 

 
 
Lipiec - W darze nasze zboże 

Wieniec dożynkowy  wykonany przez Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań  z Książnic tworzy 

cztery  łuki na okręgu zakończone koroną. Nad całością wznosi się hostia. 

 

 
                           

  



Marzec – Kobiety mówią zawsze prawdę, lecz nie całą prawdę. 

 

Gminny Dzień Kobiet. Elżbieta Węgrzyn prezes stowarzyszenia otrzymuje Tytuł Wyjątkowa 

Kobieta Gminy Mielec 

 

 

 
 

 

Prace nad Palmą Wielkanocną na święta do kościoła. 

 

Kolorowe kwiaty na konstrukcji mocnej, to są elementy palmy wielkanocnej. 

 

 
 

 

 

Luty - Pożyteczne ferie 2013  
Dzieci członkiń Stowarzyszenia „Nowoczesnych Pań  w Książnicach „spędzały czas ferii 

w remizie strażackiej  w sposób pożyteczny i bezpieczny. Prezes stowarzyszenia Elżbieta 

Węgrzyn zadbała o to , aby się nie nudziły. Wniosek napisany przez radną otrzymał dotację 

na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci w czasie ferii 



 
 

Zajęcia odbywały się w remizie strażackiej. Podczas spotkań były zajęcia plastyczne, 

rekreacyjno ruchowe, zabawy tematyczne Były wyjazdy na basen i do kina. Na dobry 

początek odbyła się dyskoteka owocowa. Słodki poczęstunek i napoje na zabawę 

przygotowały dzieci przy pomocy mam - opiekunek Nie zabrakło pieszych wypraw 

związanych z zadaniami konkursu. Uczestnicy odszukali wśród mieszkańców osoby, które 

wyróżniają się poprzez swoje pasje.  

Jakie produkty są zdrowe? Czego nie powinno zabraknąć w pożywieniu dzieci i dlaczego? - 

na te i inne pytania odpowiedziała dzieciom pani dietetyk Spotkanie z gościem zakończyło się 

wykonaniem zdrowych kanapek.   

 Trzecie zadanie czyli obserwacja warunków w jakich przebywają  zwierzęta domowe, 

uczestnicy realizowali w trakcie wycieczek. Zadawano pytania  gospodarzom czy ich psy są 

puszczane z  uwięzi ,czy buda czworonogów  jest ocieplona. Akcję zakończono 

rozwieszeniem plakatów dotyczących opieki nad zwierzętami. Ferie zakończyło wspólne 

ognisko połączone z pieczenie kiełbasek . 

 

 
 



 

 

Luty – organizacja Dnia Seniora  

 

„ Młodość byłaby wspaniała gdyby przytrafiła się pod koniec życia” 

( H.H. Asquith) 

 
W sobotę 2 lutego odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora w książnickiej remizie. Zostały 

przygotowane przez Stowarzyszenie” Nowoczesnych Pań w Książnicach”.  

 

 Wszystkich zebranych seniorów i gości powitała radna RG i przedstawicielka pań ze 

stowarzyszenia radna Wanda Mika , złożyła gorące życzenia seniorom oraz podziękowała za 

ich obecność w życiu dzieci i wnuków.  

Życzenia seniorom złożył również Wójt Gminy Kazimierz Gacek oraz kierownik zespołu „ 

Chorzelowiacy” Bożena Telega. Wójt zwrócił uwagę na to jak bardzo seniorzy są potrzebni 

naszemu społeczeństwu „ bez Was byłoby smutno i pusto ” powiedział. 

 W uroczystości uczestniczyli również księża; ks. dr Bolesław Klaus z Kurii Tarnowskiej oraz 

proboszcz parafii Książnice ks. Józef Baczyński i wikary ks. Krzysztof Misiaszek, 

przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń tj. prezes OSP Witold Dziuba, prezes Koła 

Terenowego PSD Podleszany Danuta Zaremba, dyrektor miejscowej szkoły Mirosław Burdzy 

i sołtys wsi Jan Strzępka 

 Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała prezes „Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań” 

Elżbieta Węgrzyn. 

 

Atrakcją spotkania były występy zespołu „ Chorzelowiacy „ z Chorzelowa oraz męskiego 

chóru parafialnego z Książnic. Oba występy zostały wysłuchane z wielką przyjemnością. 

Szczególne wrażenie na seniorach zrobiły przyśpiewki regionalne, które przeniosły ich w 

świat młodości. Na kilku twarzach pojawiły się łzy wzruszenia. Nie były to jedyne łzy tego 

wieczoru, bowiem do śmiechu doprowadziły zebranych scenki rodzajowe przygotowane 

przez członkinie stowarzyszenia. Był to list seniorki Pt., „ Ale się porobiło na te stare lata” 

odczytany przez Krystynę Sosin oraz „Szła babuleńka” wykonany wspólnie przez panią 

Krystyną z seniorami Władysławem Bawołem i Anielą Kulpą. 

 Uczestnicy pozowali do wspólnego zdjęcia. Wieczór upłynął w miłej i wesołej atmosferze 

przy śpiewie i tańcu.  

 

 

 


