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Nasze osiągnięcia ...                              

 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 
W tym roku po raz pierwszy odbyły się konkursy przed-

miotowe: humanistyczny (30.X) i matematyczno – przyrodni-

czy (29.X). Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, naszą 

szkołę na szczeblu gminnym reprezentowali: Marta Cygan, 

Karol Kot, Damian Tatar. Konkurs humanistyczny był prze-

prowadzony w naszej szkole. Mieliśmy zaszczyt gościć na-

szych rówieśników ze szkół z całej gminy. 

 
/Damian T/ 

 
KONKURSY SPORTOWE 

 
Dnia 6 grudnia w Bukowej odbyły się gminne rozgrywki  

w tenisa stołowego. Udział w rozgrywkach zgłosiło 6 szkół. Na-

si chłopcy: Karol Kot i Janek Ciszek zajęli III,  

a dziewczynki: Iwona Stępień i Milena Łapot - II miejsce.  

 

W dniu 11 grudnia, rozegrano w Krasocinie zawody  

o puchar UKS ORION – Krasocin. Nasz wypróbowany zespół 

w składzie: Iwona Stępień i Milena Łapot zajął I miejsce. 

Chłopcy: Karol Kot, Kamil Gągorowski, Artur Kot, Grzegorz 

Stępień uplasowali się na dalszych pozycjach. 

 
/Iwona S., Karol K./ 

 
GRATULUJEMY ! 



Relacje ...                                               
 
 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW 
 

10 października odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. 

Miało ono bardzo uroczysty charakter. Najpierw pani dyrek-

tor dokonała pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły, póź-

niej dzieci z pomocą swoich starszych o rok kolegów przed-

stawiły program artystyczny. 

Na uroczystości byli obecni również rodzice, którzy przygo-

towali dla dzieci upominki i poczęstunek. Ślubowanie zakoń-

czyło się wspólnym spotkaniem rodziców, dzieci  

i wychowawczyni – p. Mieczysławy Ciszek.  

/Ewelina K., Mariola J./ 

Wywiady ...                        
 

                  
WYWIAD Z PANEM CZESŁAWEM KUKLĄ 

 
• Jaki ma pan zawód? 
• Obecnie jestem na emeryturze, ale przez 35 lat pracowałem 

jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mieczynie. Nie 
wiem czy wiecie, ale w tej szkole była przez wiele lat Za-
sadnicza Szkoła Rolnicza, a nawet internat.  

• Jakich przedmiotów pan uczył? 
• Byłem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie  

i uczyłem głównie biologii i chemii. 
• Wiemy, że był pan naszym radnym. 
• Tak, prze dwie kadencje reprezentowałem interesy miesz-

kańców naszej miejscowości. 
• Jaką funkcję pan pełnił ? 
• W pierwszej kadencji(1994 – 1998) byłem członkiem Komi-

sji Informacyjnej oraz członkiem Komisji Planowania Bu-
dżetu i Inwentaryzacji. W drugiej kadencji (1998 – 2000) 
byłem członkiem Zarządu Rady Gminy i członkiem Komisji 
Przetargowej. 

• Czym zajmują się radni? 
• Każdy radny pracuje w komisjach, nie więcej niż w dwóch, 

przygotowując materiały na najbliższą sesję. Radny bierze 
czynny udział w sesji – obradach Rady Gminy,  
w opracowywaniu materiałów i uchwał oraz ich zatwier-
dzaniu lub nie, na zasadzie głosowania jawnego.    



Wywiady c.d.             
 
• Ilu jest radnych w naszej gminie? 
• Do ostatnich wyborów tzn. do 11.10.2002r. było 22 

członków. Obecnie mamy 15 radnych.  
• Jak często radni obradują? 
• Sesje odbywają się przynajmniej raz w kwartale, prak-

tycznie raz w miesiącu. Poszczególne komisje odbywają 
posiedzenia przed sesją Rady Gminy, celem omówienia 
materiałów i ich zatwierdzenia na najbliższą sesję z da-
nego działu, np. sprawy dotyczące oświaty i zdrowia 
omawia Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty i 
Kultury, sprawy dotyczące rolnictwa – Komisja Rolnic-
twa. 

• Dziękujemy za rozmowę.   
 

/wywiad przeprowadzili uczniowie klasy VI/ 
 
  Korzystając z okazji, pragnę poinformować miesz-
kańców naszej miejscowości, że w Radzie Gminy działa 
Komisja Informacyjna, która wydaje miesięcznik 
„Biuletyn Informacyjny” zawierający wiadomości doty-
czące działalności Rady. Zamieszczane są tam również tre-
ści podejmowanych uchwał dotyczących terenu naszej gmi-
ny, budżet na dany rok, a po  półroczu i roku – sprawozda-
niez jego realizacji. Informator  ukazuje się  w nakładzie 60 
egzemplarzy. 
 

/p. Czesław Kukla/ 

Słowniczek gwarowy …  
 
 
biołodrzew – biała topola 

ciekać – biegać 

gospodorz – gospodarz 

jako łoni – jak przed rokiem 

kapuśniok - kapuśniak 

mycka – czapka z daszkiem  

polifka – polewka – zupa na bazie serwatki 

posfitoliła - zmięłła 

ranij - wcześnie 

smycek - smyczek 

swą każdy porze – każdy robi co chce 

śpio – śpią 

wyrko - łóżko 

zopaska – zapaska, fartuch z wełny 

 
 
 
 
 
 
 

/zebrał Michał R../ 



Przepisy babuni ... 
 
 

KAPUSTA Z GROCHEM 
 

Składniki: 
 
2 kg kapusty kiszonej 
20 dkg grochu okrągłego 
0,5 kg ziemniaków 
kawałek boczku wędzonego 
sól, pieprz 
 
Przygotowanie: 
 

Ugotować kapustę na miękko, w osobnym garnku ugo-
tować ziemniaki i groch. Kapustę dobrze wycedzić, ziemniaki 
i groch stłuc tłuczkiem. Boczek usmażyć na rumiano. Dodać 
do smaku sól i pieprz. Wszystko dobrze wymieszać. 
 

SMACZNEGO! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/wysłuchała Małgosia G./ 

Nasze wyprawy ...                                 
 

„Jesteśmy przewodnikami po ziemi włoszczowskiej”  
 

28 października byliśmy uczestnikami wycieczki historycz-
nej pod hasłem „Jesteśmy przewodnikami po ziemi włoszczow-
skiej”. Trasa wycieczki wiodła przez Borowiec – rodzinną miej-
scowość Feliksa Raka, Oleszno (kościół barokowy, zabudowania 
dworskie), Chotów (pomnik AK), Włoszczowę (Izba Pamięci Na-
rodowej) Nieznanowice (ruiny zespołu dworskiego), Ludynię 
(zbór ariański, zabudowania dworskie, które stanowiły tło do fil-
mu „Przedwiośnie”). 

 
Interesującym dopełnieniem tematyki regionalnej było spo-

tkanie (5.XI) z etnografem Edwardem Traczyńskim. Po cieka-
wej prelekcji dotyczącej architektury drewnianej, otrzymaliśmy od 
gościa w prezencie jego własny tomik wierszy pt. „Świeć słonko” 
wraz z dedykacją. 

/Iwona S., Marta C./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
      Zbór ariański  w Ludyni 

 



To powinieneś wiedzieć ...                   
 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 
 

Adwent 
To okres oczyszczenia i rozmyślań nad sobą. Rozpoczyna 
się na cztery niedziele przed świętami. Jest radosnym ocze-
kiwaniem na przyjście Pana. 
 „Adwent” pochodzi z łacińskiego słowa „Advenio” co w 
naszym języku znaczy ‘przychodzę, przybywam’. 
 
Biały obrus, puste nakrycie 
Kiedy nadchodzą święta, wtedy najmłodsi ubierają choin-
kę, mama krząta się w kuchni przygotowując 12 potraw, 
m.in. pierogi z kapustą i grzybami, karpia, barszcz czerwo-
n y ,  
a także kutię - czyli makowy deser. Na stole przykrytym 
białym obrusem powinno być jedno puste nakrycie dla nie-
spodziewanego gościa. 
 
Opłatek  
Najważniejszym momentem wieczoru wigilijnego jest ła-
manie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. 
 
Pasterka  
Po tradycyjnej kolacji, wizycie Mikołaja i odśpiewaniu ko-
lęd przychodzi czas na Pasterkę. Jest to msza święta, na 
której o północy gromadzą się wierni. Nazwana jest ona pa-
sterką, gdyż to właśnie pasterze jako pierwsi oddali pokłon 
nowo narodzonemu Jezusowi. 

/przygotował Krzysztof K./ 

Humor ...                                             
 
 

 

ŚWIECĄCA CHOINKA 

  

Synek woła do taty: 
Tato, tato, choinka się pali! 

Choinka się nie pali , tylko 
świeci – poprawia tata bę-
dący w kuchni. 

Tato, tato, teraz świeci się już 
firanka i zasłonka! 

PYTANIA 
  

Tato! Dlaczego lwy mają takie 
długie grzywy? – pyta sy-
nek. 

Nie wiem synku. 
Tato! A nie męczą cię moje 

pytania? 

Pytaj synku, bo inaczej nic nie 
będziesz wiedział. 

 

 
  
CHOWANIE ZWIERZĄT 

  
Gospodarz pyta swojego no-
wego sąsiada: 
Krowy macie? 

Mam. 
A świnie chowacie? 

A przed kim? 

U FRYZJERA 
  
Klient mówi do fryzjera: 
Chciałbym zgolić brodę. 
A co, znudziła się panu? 

Nie, ale już zapomniałem jak 
wyglądam. 

    
/wybrał Damian T./ 



Ogłoszenia ... 

 
 
JESZCZE MASZ SZANSĘ ! 
 

15 grudnia 2003 roku, mija termin przynoszenia prac lite-
rackich i plastycznych na konkurs „Trzeźwy zawsze wygry-
wa” I Twoja praca może się znaleźć na szkolnym korytarzu.  

 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 

/redakcja/ 
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