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                                                 Luty 2015 

      „Każdy dzień, każda godzina, każda minuta jest wyjątkowa” 

 W sobotę 14 lutego stowarzyszenie zorganizowało Dzień Seniora  Jest to tradycyjne , 

coroczne spotkanie starszych  i najstarszych mieszkańców Książnic.  Tegoroczne było pod 

hasłem „Warto żyć – by dla innych Być” . Na projekt  pod tą nazwą otrzymaliśmy dotację  z 

Gminy Mielec Współgospodarzami spotkania było nasze stowarzyszenie oraz strażacy z  

książnickiej OSP  Spotkanie poprowadziła autorka projektu Wanda Mika a stroną kulinarną 

zajęły się członkinie organizacji . 

      Składało się z trzech części : multimedialne życzenia dla seniorów przekazała prowadząca 

wraz z receptą lekarską – co należy czynić aby zdrowym i wesołym być. Receptę otrzymał 

każdy senior.                                

  Kolejno wystąpili :” Chorzelowiacy „   oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej W Książnicach. 

Zespół z SOKiS-u przedstawił montaż tematyczny a niespodzianką na tę okazję były tańce 

polskie w wykonaniu zespołu wraz z życzeniami przekazanymi przez panią Bożenę Telegę  . 

Dzieci ze szkoły pod opieką pani Teresy Burdzy przedstawiły dwa teatrzyki- w komediowej 

wersji  znaną baśń „ Śpiąca królewna” oraz „ Rzepkę”  Seniorzy byli pod olbrzymim 

wrażeniem występów oklaskom nie było końca .  



Gościem spotkania był Wójt Gminy Mielec Józef Piątek 



 

 

 

                                  Marzec  2015 

W marcu miały miejsce dwa ważne wydarzenia w naszym stowarzyszeniu  :  

-Wystawa naszego  rękodzieła  

- Dzień Kobiet  . 

                                            5 marca  

„Doceńmy rękodzieło bo są to nasze umiejętności i praca” 

                          została otwarta wystawa naszych prac pt. „Pasje-  Nasz świat” w Samorządowym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie 

Wystawa „Rękodzieła oraz  Kolekcji Dawnych Sprzętów Gospodarskich „ prezentowała 

prace wykonane nie tylko przez członkinie naszego stowarzyszenia lecz także przez 

mieszkańców Książnic . Kolekcja dawnych sprzętów gospodarskich wzbogaciła wystawę oraz 

pokazała mały wycinek życia w  dawnych czasach . Zwiedzający mieli szansę zobaczyć mini 

sypialnię z łóżkiem przykrytym kapą oraz wiele sprzętów codziennego użytku .W każdej 



wiejskiej kuchni popularne były wyszywane makatki , których nie zabrakło na wystawie. 

Napisy na nich wyszyte dawały kulinarne wskazówki np. „ Świeża woda zdrowia doda”.     

Sprzęty wystawione na wystawie to fragment dużej kolekcji Mariusza Sosina  poświęconej życiu 

naszych przodków.                 

                  Na wystawie rękodzieło zaprezentowały panie: Janina Węgrzyn Bogumiła Pogoda 

Małgorzata Zawierucha, Elżbieta  Węgrzyn, Krystyna Sosin. Ewa Lipa, Agnieszka Sosin, Marta Twarda-

Kuś, , Wanda Mika. 

Były to: serwetki szydełkowe i  haftowane, wielkanocne i bożonarodzeniowe ozdoby szydełkowe, 

obrusy , chusty, kwiaty z włóczki, papierowe ozdoby, obrazy haftowane. Nowością były ręcznie 

wykonane kropidła przez Janusza Strzelczyka. 
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                                                                           8 marca 

„Kobieta jest jak herbata w torebce z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej 

wodzie”  

                                                                                                                                                 Nancy Reagan 

 

                                                                                                         

W niedzielę 8    marca  nasza delegacja uczestniczyła w obchodach Gminnego Dnia Kobiet  

w  Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie Jedną z nagród „ Wyjątkowa 

Kobieta Gminy Mielec „ za 2014 rok otrzymała prezes Stowarzyszenia Nowoczesnych Pań  

w Książnicach  Elżbieta Węgrzyn  





 

                                            

 

 

                                                                       Lipiec – Sierpień 2015 

 

„Do Ciebie Matko Boża Zielna 

Kwiaty polskie przynosimy 

Nasze polne wonne zioła 

Boś tych kwiatów jest królowa 

Każdy kwiatek wola  

Zabierz mnie dziś do kościoła” 

Fragment wiersza  



 

Tradycyjnie letnie miesiące poświęcone są zbiorom Klosów zbóż , kwiatów i ziół tak aby 

przygotować się do Święta Matki Bożej Zielnej  Jak co roku  trwały prace nad 

wykonaniem wieńca w remizie . Panie ; Bogusia Pogoda, Ela Węgrzyn, Gosia Zawierucha 

,Irena Strzelczyk , Marysia Pogoda, Ewa Lipa , Wanda Mika przygotowały wieniec.  15 

sierpnia  w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  nasz wieniec po raz kolejny 

dziękował Matce Bożej za piękno przyrody otaczającego nas świata   

 

 

                                4  październik 2015 

Więcej warzyw i owoców 

Będziesz zdrowszy 

To jest sposób 

W niedzielę czwartego października przedstawicielki naszego stowarzyszenia  Ela 
Węgrzyn, Bogusia Pogoda, Marysia Pogoda, Wanda Mika brały udział w X targach 
ogrodniczych w Boguchwale. Reprezentowałyśmy Gminę Mielec . 
 



Trzy nasze produkty zostały zgłoszone do konkursu na „ Najlepszy produkt regionalny i 
lokalny- potrawy z warzyw i owoców”  

Do konkursu zostały zgłoszone  :rolada jabłkowa –Bogusi Pogoda, placek ziemniaczany – 
zmiociorz wykonany przez Małgorzatę Zawieruchę, drożdżówka ze śliwkami Marysi Pogoda.  
Wyróżnienie otrzymała Rolada Jabłkowa przygotowana przez Bogusię Pogoda. 
Produkty przygotowane przez nas mają ścisły związek z naszym kulinarnym dziedzictwem 

Rolada jabłkowa -  jabłecznik to jedno z najstarszych ciast z owocami z naszej okolicy Dawniej 

pieczony na cieście drożdżowym  Dopiero od połowy XX wieku na cieście kruchym nasza wersja 

współczesna to ciasto biszkoptowe z jabłkami. 

 Placek ziemniaczany zwany zmiociorzem był popularny w naszej wsi w sezonie jesiennym i 

zimowym  z dodatkiem kapusty kiszonej ,wersje dawne były ubogie tylko z dodatkiem słoniny  

Bogata wersja zawiera kiełbasę , boczek . Nadal jest pieczony  lecz już nie w brandurze lecz w 

piecykach.  

 

Drożdżówka ze śliwkami- placek drożdżowy był bardzo popularny  Był wypiekany w naszej wsi od 

najdawniejszych czasów. Przed II Wojną światową w ubogich domach był podawany jako jedyny 

placek na weselach z kawą zbożową. Nadal jest ciastem popularnym z dodatkiem owoców 

sezonowych. 

W naszych produktach związek z regionem wynika z kultury upraw ,dostępnych surowców, tradycji 

,zamożności naszych przodków i stanowi ważny element naszej kulinarnej tożsamości regionalnej. 

Jest wynikiem doświadczeń kulinarnych naszych przodków, którzy bazowali na składnikach jakie 

dawała nasza ziemia Powiat mielecki leży w północnej części Podkarpacia .Był terenem ubogim stąd 

ciasta słodkie pszenne były w biednych  wsiach rarytasem podawanym w czasie Świąt i uroczystości 

rodzinnych Z kolei potrawy z ziemniaka są u nas bardzo popularne w różnych wersjach a kształtowały 

je wpływy z naszego i sąsiednich regionów z racji położenia geograficznego. Kuchnia się zmieniała 

lecz przywiązanie do własnych korzeni pozostało. W prezentowanych na konkurs  potrawach 

widoczna jest ewaluacja jaką przechodziły one przez wieki  

Stoisko prezentowało się dostatnio naszymi zbiorami z pól, sadów oraz wypiekami naszych 
wspaniałych pań- członkiń naszego stowarzyszenia 

                       Odwiedził  je Wójt Gminy Mielec Józef Piątek wraz z wice wójtem Janem Mazurem, 

którzy dodawali nam wiary w nasze umiejętności – dziękujemy.  



Wspólnie z nami prezentowane były książnickie miody z „Maciejki”

 





 

 



 

                                      6 listopad 2015 

„Nawet tak prosta czynność jak gotowanie jajek wymaga skupienia i uświadomienia 

sobie jaką rolę w życiu odgrywa czas”  

                                                                                                 Artur Conan Doyle -Przygody Sherlocka Holmesa 

„Zmieniamy nawyki żywieniowe” to temat szkolenia ,które przeprowadziła pani Ewa 

Gawlak   w dniu 6 listopada w naszej kuchni Jak przygotować szybkie ,zdrowe dania przy 

użyciu prostych dostępnych składników , co warto i czym zastąpić te i inne informacje 

padały w trakcie przygotowań dań Były to :kotleciki z ryżu w dwóch odsłonach oraz 

zapiekanka. Królową kuchni tym razem była cukinia  

 



 



 


