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”
Praemiando Incitat”

Order Św. Stanisława - zaszczytne wyróżnienie

N
ie od dziś wiadomo, że „Historia jest 

nauczycielką życia”. Tak jak przed 

laty potrzebujemy szlachetnych, god-

nych naśladowania postaw i wzorców 

dla przyszłych pokoleń. 

Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Pol-

sce, kontynuując jego tradycję i szczytne cele, 

nagradza osoby zasłużone dla kultury narodo-

wej oraz zaangażowane w dzieła charytatyw-

ne, tak bliskie sercom Polaków. 

Bractwo Orderu Świętego Stanisława to sto-

warzyszenie o charakterze dobroczynnym, 

które opiera się na społecznym zaangażowaniu 

członków. Kapituła Orderu po wnikliwym 

rozpatrzeniu kandydatur uhonorowała orde-

rami następujące osoby:

Order I klasy – Krzyż Wielki Orderu Św. Stanisława 

otrzymali:

 Dr inż. Bogdan Ćwięk - zawodowo zwią-

zany z górnictwem, a z chwilą odejścia na 

emeryturę organizował pomoc rodzinom 

górniczym, zwłaszcza wdowom i sierotom 

po górnikach, którzy zginali w kopal-

niach.

 Ryszard Bolesław Liszczyk - całe swoje 

życie związał z harcerstwem i w tym duchu 

wychowaniu młodzieży.

 Kazimierz Drozd - współpraca przy 

budowie kościołów i pomoc bydgoskiej 

parafii.

Order II klasy – Krzyż Komandorski z Gwiazdą  

otrzymali:

 Edmundas Daubaras - prezydent federacji 

Fitnes i federacji Kulturystyki

 Jadwiga Stando -współpracuje z Ośrod-

kiem Szkolno-Wychowaczym w Będzinie.

 Urszula Rojek - śpiewaczka występująca na 

międzynarodowych scenach koncertowych 

Europy.

 Katarzyna Misiek - bezinteresownie udzie-

la porad prawnych , organizatorka pomocy 

dzieciom w nauce.

 Wiesław Kopeć - aktywnie angażuje się 

w działalność w Austrii

 Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bo-

lesław, działalność społeczna i kulturalna

Order św. Stanisława III klasy otrzymał:

 Jerzy Sojka - dyrygent Orkiestry ZGH 

Bolesław, aranżer, kompozytor, związany 

z muzyką i regionem od pokoleń.

Warto pamiętać, że Order Świętego Stanisła-

wa - symbolu królewskiego hołdu dla zamor-

dowanego w 1079 r. biskupa krakowskiego 

Stanisława ze Szczepanowa jest wyróżnieniem, 

które otrzymują ludzie na całym świecie czynią-

cy dobro, poświęcający swój czas, angażujący się 

dla dobra drugiego człowieka. Wszystkim od-

znaczonym życzymy dalszych sukcesów związa-

nych z pracą, pasją i poświęceniem. Dziękujemy 

przy tym za szczególną, nieustanną troskę i sta-

rania dla dobra drugiego człowieka.

*Uroczystość odbyła się 6 maja 2018 roku 

w  rzymskokatolickim kościele p.w. Macierzyń-

stwa Najświętszej Maryi Panny i św. Michała 

Archanioła w Bolesławiu. Uroczystość roz-

poczęła się Mszą św., którą oprócz proboszcza 

parafii Sylwestra Kulki koncelebrowali Ojcowie 

Józef Chomik i Andrzeja Lang z zakonu Ojców 

Kamilianów w Hutkach. 

*Przybliżmy teraz historię samego Orderu…

7 maja 1765 r. król Stanisław August Poniatow-

ski ustanowił Order św. Stanisława BM. Dzień 

później dokonano jego pierwszych nadań.  

Order mieli otrzymywać ci, którzy podejmą się 

służyć Rzeczypospolitej i działać na rzecz jej 

wzmocnienia, co odzwierciedlać miała dewiza 

„Praemiando Incitat” (nagradzając zachęcać). 

Order ten wówczas zajmował drugie miejsce 

w hierarchii polskich orderów, po Orderze 

Orła Białego, a przed ustanowionym w 1792 r. 

Orderem Virtuti Militari. 

*Warto przypomnieć, iż w naszym Bolesławiu 

na przestrzeni wieków przebywali polscy wład-

cy. Gościł tutaj Bolesław V Wstydliwy, zało-

życiel miejscowości Bolesław. Jan III Sobieski 

kierując się na Wiedeń zatrzymał się w Bolesła-

wiu. Stanisław August Poniatowski był gosz-

czony przez dwa dni przez Sariusza-Aleksandra 

hr. Romiszewskiego. Na naszej ziemi pierwszą 

inwestyturę (czyli nadanie orderu) nadano 

właścicielowi dóbr bolesławskich hrabiemu 

Sergiuszowi Aleksandrowi Romiszewskiemu. 

(1740-1795), właścicielowi miejscowych dóbr, 

posłowi na Sejm Czteroletni, fundatorowi 

miejscowej parafii. 

Warto wspomnieć ,że gdy hrabia Romiszewski 

w XVIII wieku, kawaler Orderu św. Stanisława 

(otrzymał order z rąk króla w 1788 roku. ) i jego 

zięć Ignacy Moszyński starali się o założenie tej 

parafii w Bolesławiu przy końcu XVIII wieku, 

to z dumą pisali do biskupa Feliksa Turskiego: 

my jesteśmy kawalerami orderu św. Stanisława 

– wiedząc, że to bardzo przemówi do biskupa 

krakowskiego.

*Inwestytura, jako święto Orderu św. Stanisława 

włącza się w obchody 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę.

*Inwestytura, uhonorowanie nowo przyję-

tych do Orderu poprzez nadanie im prawa 

do noszenia Orderu Św. Stanisława Biskupa 

Męczennika, jest również okazją do publicz-

nego wyrażenia wierności przez postulantów 

ideom Orderu, a także zobowiązania do 

honorowego postępowania w codziennym 

życiu i niesieniu pomocy potrzebującym. 

Dobroczynność, opiekuńczość i chęć niesienia 



Bolesławskie Prezentacje   ∠  05/2018 (197)

| 3 

pomocy innym to z całą pewnością cechy, które 

powinna posiadać każda prawdziwa Dama i do-

brze wychowany Kawaler.

Orderem został odznaczony także nasz regio-

nalny pisarz Józef Liszka i dyrektor Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej Barbara Rzońca.

*Przypomnijmy, iż Komandoria w Będzinie 

rozpoczęła działalność w 1997 r., a do jej 

założenia przyczynił się Henryk Bebak. Ko-

mandoria obecnie prowadzi szeroko zakrojo-

ną działalność dobroczynną i charytatywną. 

Przede wszystkim służy dzieciom z najbied-

niejszych rodzin oraz tym, które zostały po-

szkodowane przez los.

"Jak pomożesz dzieciom - taka młodzież -

Jak wychowasz młodzież - takie społeczeń-

stwo" 

To domena Komandorii Zagłębiowskiej 

w Będzinie.

Cóż… Każde dziecko przychodzące na świat 

przypomina białą kartkę czystego papieru na 

której to dopiero wychowanie i rozwój cech 

charakteru zdecyduje jaką treścią zapisze się 

jego życie. Często te strony pomagają zapi-

sać poprawną polszczyzną ludzie, którym 

sercom jest bliski zarówno patriotyzm jak 

i wychowanie młodych patriotów.

Polska jest krajem, w którym przez wieki kształ-

towało się pojęcie patriotyzmu. To przecież 

nasz kraj ma reputację tak silnie walczącego 

o niepodległość.

W 100. Rocznicę odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Komandoria odda hołd poległym 

za wolność Ojczyzny przy pomniku niepodle-

głości w Bolesławiu. 

Wszystko to spina swoistą klamrą związki 

tego zaszczytnego odznaczenia z gminą Bo-

lesław.  

BBB

MAMY MISTRZA!!!

D
nia 26 kwietnia bieżącego roku 

w Szkole Podstawowej im. St. Sta-

szica odbył się finał konkursu orto-

graficznego„Mały Mistrz Ortografii 

Powiatu Olkuskiego”. 

To już XVIII edycja tego konkursu w naszym 

powiecie, którego organizatorem jest nasza 

szkoła. Uznając słuszność tego przedsięwzięcia, 

patronat nad konkursem zgodzili się objąć: Ma-

łopolski Kurator Oświaty –Barbara Nowak, 

Starosta Olkuski - Paweł Piasny, Wójt Gminy 

Bolesław Krzysztof Dudziński.

Celem konkursu było motywowanie uczniów 

do doskonalenia własnych umiejętności 

w zakresie ortografii i gramatyki języka pol-

skiego oraz wyłonienie uczniów o wysokich 

kompetencjach w zakresie stosowania zasad 

ortograficznych. Cieszy fakt propagowania 

wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej 

odpowiedzialności za czystość i piękno ję-

zyka polskiego i popularyzacja konkursu 

jako jednej z form rozwijania zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. Dzięki rokrocznemu fi-

nałowi „Małego Mistrza” obserwuje się piękne 

zintegrowanie środowiska samorządowego, 

nauczycielskiego, sponsorów i prasy lokalnej 

wokół działań na rzecz edukacji.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas III 

z 38 szkół podstawowych powiatu olkuskiego. 

Do III etapu zakwalifikowało się 20 uczniów 

z najwyższymi wynikami. Podczas finału 

uczestnicy z poszczególnych szkół zmierzyli 

się z trudnym tekstem dyktanda i zadaniami 

ortograficznymi przygotowanymi przez Ko-

misję Powiatową w składzie: przewodnicząca 

Urszula Grzanka, Bożena Nidzińska, Anna 

Ziaja, Małgorzata Piętka, Maria Wojdyło, 

Katarzyna Biel,. Edyta Probierz – Gdula.

Zarówno dyktando, jak i test ortograficzny 

sprawdzały znajomość różnych zasad pisowni 

i interpunkcji. Po konkursie uczniowie udali się 

na poczęstunek, a potem uczestniczyli w cieka-

wych warsztatach chemicznych, przygotowa-

nych przez panią Sylwię Rudy wraz z uczniami 

naszej szkoły.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone o godzinie 

13.00 podczas uroczystego spotkania wszyst-

kich jego uczestników, nauczycieli, opiekunów, 

rodziców, zaproszonych gości i organizatorów 

konkursu. Uroczyste spotkanie uświetnione 

zostało występem uczniów klas młodszych pod 

kierownictwem p. Moniki Chmielińskiej.

Tytuł „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Ol-

kuskiego” zdobyła Zuzanna Lubaszka ze 

Szkoły Podstawionej w Bolesławiu. W ciągu 

wszystkich edycji to już drugi tytuł mistrza 

zdobyty przez naszą szkołę. Podziękowa-

nia i gratulacje za przygotowanie uczennicy 

złożono Wandzie Cieślik. I wicemistrzem 

została uczennica ze Szkoły Podstawowej 

w Wierzchowisku Natalia Januszek. Tytuł 

II wicemistrza zdobyła Agnieszka Piątek ze 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Olkuszu. Wy-

różnienie, czyli IV miejsce w konkursie zdo-

była Emilia Rząd ze Szkoły Podstawowej nr 

9 w Olkuszu. Wyróżnienie, czyli V miejsce 

zdobył Szymon Dela ze Szkoły Podstawowej  

w Trzyciążu. Uczniowie, otrzymali atrakcyjne 

nagrody ufundowane przez sponsorów:

Wójta Gminy Bolesław, Starostę Powiatu Olku-

skiego, Radnych Gminy Bolesław: Ewę Dych-

toń, Iwonę Skupińską i Józefa Gołąb, Firmę 

Marlibo (Mariolę i Jacka Czekaj) , Firma Su-

pra BHP (Piotra Rudnickiego). 

Laureatom i finalistom nagrody i pamiątkowe 

dyplomy wręczały: Dyrektor Agata Borkie-

wicz i Wicedyrektor Małgorzata Dyrda oraz 

Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.

Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i po-

godnej atmosferze. 

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edy-

cji konkursu ortograficznego „Mały Mistrz Po-

wiatu Olkuskiego”. 

Opr. UG.
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Innowacje pedagogiczne  
w przedszkolu im. Barbórki w Bolesławiu

I
nnowacje pedagogiczne w przedszkolu, czyli kreatywni edu-

-zmieniacze poszukiwani i znalezieni! Nasza kadra pedagogicz-

na, to innowatorzy – nauczyciele z pasją, partnerzy w relacjach, 

mentorzy zachęcający i wspomagających dzieci w rozwoju, au-

torytety, które czują, że mogą być prekursorami zmian. 

Dlatego bardzo cieszy fakt, że coraz częściej pojawia się odwaga i chęć 

wprowadzania innowacji pedagogicznych w naszym przedszkolu. 

„Kreatywność to proces generowania oryginalnych pomysłów, 

które mają wartość. (…) Innowacja natomiast to wprowadze-

nie nowych pomysłów w życie.” 

Ken Robinson 

Innowacje pedagogiczne realizowane w tym roku szkolnym: 

 SMOG GORSZY NIŻ SMOK – wdrażanie dzieci do dbania o środowisko  

naturalne i własne zdrowie oraz wyrabianie nawyków proekologicznych. 

Autorem innowacji jest Katarzyna Marcjan – Skowrońska

Odbiorcy: grupa I – Puchatki, 3,4-latki

Małe dziecko aktywnie i spontanicznie wchodzi w relacje ze środo-

wiskiem społeczno – przyrodniczym. Nawiązuje żywy i silny kontakt 

z przyrodą. Jest gotowe do poznawania przyrody i jej ochrony. Dlatego 

już w przedszkolu dziecko powinno poznawać piękno otaczającego 

nas świata i potęgę przyrody. Należy uświadamiać mu fakt, że czło-

wiek, zwierzęta, rośliny i przyroda martwa stanowią część tego samego 

środowiska i mają w równym stopniu prawo do istnienia. 

Od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej 

postawy człowieka wobec środowiska Problem zanieczyszczenia po-

wietrza w naszej okolicy narasta z każdym rokiem. W bieżącym roku 

szkolnym dzieci, co raz rzadziej, mogą bawić się swobodnie na świe-

żym powietrzu. Z powodu, I stopnia zagrożenia zanieczyszczeń po-

wietrza, jesteśmy zmuszane do ograniczania wyjść na świeże powietrze, 

a często do całkowitej rezygnacji z nich, ze względu na dobro dzieci. 

W styczniu 2018 w południowej Polsce wystąpiło rekordowo wyso-

kie zanieczyszczenie powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały 

przekroczone nawet o ponad 3000%. Ponieważ problem zanieczysz-

czeń powietrza może zostać zniwelowany jedynie poprzez zmiany 

nawyków ludzi, uważam, iż niezwykle ważne jest edukowanie w tym 

kierunku od najmłodszych lat. Stąd pomysł na innowację pedagogicz-

ną „SMOG GORSZY NIŻ SMOK”. Innowacja realizowana jest od 

01.03.2018 do 30.06.2018 roku. Wdraża ona dzieci do dbania o śro-

dowisko oraz pozwala nabyć nawyki, które pozostaną w dzieciach 

do końca życia. Głównym hasłem innowacji jest: „MAMO, TATO 

NIE TRUJ MNIE. SEGREGUJ ŚMIECI, ZAMIAST PALIĆ JE! 

KAŻDY PRZEDSZKOLAK TO DOBRZE WIE - CZYSTYM 

POWIETRZEM ODDYCHAĆ CHCE!”

 ZABAWY LITERKAMI – wprowadzenie dziecka w świat pisma odimienną 

metodą Ireny Majchrzak.

Autorem innowacji jest Marcela Cieślik

Odbiorcy: grupa II – Smerfy, 4,5-latki

Głównym celem wprowadzenia innowacji pedagogicznej  

„Zabawy z literami...” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego, jak 

również wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci. 

Celem głównym wdrożenia projektu do działań edukacyjnych jest: 

stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku moż-

liwości intelektualnych, stymulowanie rozwoju aktywności dzieci 

poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do 

nabycia umiejętności czytelniczych, wyzwalanie pozytywnych emo-

cji na rozwinięcie zainteresowania kodem literowym, rozbudzenie 

wiary dziecka we własne możliwości, w etapie końcowym całościowe 

rozpoznawanie i czytanie wyrazów, fragmentów tekstu. Założeniem 

tej metody jest fakt, że nie ma umiejętności czytania bez stosowania 

percepcji wzrokowej i ćwiczenia umysłu. Punktem wyjścia staje się 

imię dziecka, przechodzi się w tej metodzie od litery do głoski (a nie 

odwrotnie jak w tradycyjnej metodzie). Autorka metody I. Majchrzak 

podkreśla, że dziecko uczy się liter przez obserwację. 

Metoda ta oparta jest na dwóch założeniach empirycznym i teoretycz-

nym, którymi w tej innowacji nauczyciel kieruje się, założenia empi-

ryczne: każde dziecko w wieku od dwóch i pół roku życia reaguje na 
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napis własnego imienia i może je rozpoznawać wśród innych słów. 

Kartka z imieniem wprowadza dziecko w świat znaczeń, a nieizolo-

wanych liter, dziecko doświadcza, że może być wyrażone za pośrednic-

twem pisma. Obserwacje i porównanie własnego napisanego imienia 

z imionami kolegów ułatwia rozpoznanie fonetycznych funkcji liter. 

Założenia teoretyczne: pismo jest fenomenem wizualnym dlatego 

powinno być poznawane zmysłem wzroku. Dziecko łatwiej pojmuje 

relacje między głoską, a literą na podstawie analizy napisanych słów 

niż mówionych. Wymóg głoskowania w nauce czytania powoduje 

trudności i frustracje u wielu dzieci, dlatego metoda Ireny Majchrzak 

za priorytet uznaje posługiwanie się zmysłem wzroku. Metody, które 

są stosowane w innowacji: Metoda I. Majchrzak , „Elementy metody 

dobrego startu” wg. M. Bogdanowicz, elementy technik C. Freineta, 

elementy wg. W. Sherborne, zabawy integrujące i aktywizujące dzieci 

wg. pedagogiki zabawy, zabawy badawcze, techniki i metody terapeu-

tyczne: metoda symboli dźwiękowych, malowanie dziesięcioma pal-

cami, prace indywidualne, zespołowe, z całą grupą. 

Przewidywanymi efektami jest: przygotowanie dzieci do nauki czy-

tania w celu osiągnięcia gotowości szkolnej do podjęcia obowiązków 

w szkole, wydłużenia okresu zaznajomienia się dziecka wieku przed-

szkolnym z pismem, co gwarantuje mu większy sukces w zagłębieniu 

się tajników czytania, stymulowanie rozwoju aktywności dziecka 

poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzące do nabycia 

umiejętności czytelniczych, zainteresowanie się kodem literowym, 

rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości. Termin realizacji 

innowacji: 13.03.2017 r. - 31.06.2020 r.

 NA TROPIE SMAKÓW - kuchnia małych przedszkolkaów.

Autorem innowacji jest Aneta De Gregorio. 

Odbiorcy: grupa III – Słoneczka, 5,6-latki

Innowacja ma na celu ukształtowanie u wychowanków prawidłowych 

postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowego stylu życia - troski o wła-

sne zdrowie, aktywnego wypoczynku i prawidłowego odżywiania. 

Rodzice powinni być partnerami w procesie kształtowania postaw 

prozdrowotnych dzieci, dlatego zamiarem realizowanej innowacji jest 

włączenie rodziców w te działania, poprzez czynny udział w warszta-

tach kulinarnych, w pracach ogrodniczo-porządkowych, w zawodach 

i imprezach rekreacyjno sportowych, w prelekcjach o tematyce zdro-

wotnej, w zajęciach otwartych o charakterze zdrowotnym. Program 

ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności 

od zainteresowań dzieci.

Głównym celem innowacji jest promowanie prawidłowego odży-

wiania się i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie właściwych 

zachowań, umiejętności i nawyków praktycznych: higienicznych, 

kulinarnych, ogrodniczych, estetyki nakrywania do stołu, a także 

zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów już 

od najmłodszych lat życia oraz włączanie rodziców w działania na 

rzecz przedszkola. Innowacja realizowana jest przez cały rok szkolny 

2017/2018. 

MISTRZ LEGOFUN 

16 maja 2018r. w Szkole Podstawowej w Bolesławiu odbył się III Po-

wiatowy Konkurs Lego Mindstorms - budowa robotów „MISTRZ 

LEGOFUN”. 

Organizatorami byli nauczyciele (mgr Katarzyna Pięta, mgr Sylwia 

Rudy, mgr Tomasz Chrobak), uczniowie (Emil Grzebinoga, Franciszek 

Szlęzak, Paweł Piwowarczyk, Tomasz Krzystanek) oraz absolwenci (Mi-

chał Furmański, Filip Gil). W zmaganiach konkursowych wzięli udział 

uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Olkusza, Bolesławia, Podli-

pia, Kosmolowa, Jangrotu, Gołaczew, Bukowna i Krzykawy. Uczestnicy 

konkursu pracowali  w dwuosobowych  zespołach mieli za zadanie zbu-

dować funkcjonalnego robota w oparciu o instrukcje, w ciągu 30 min.

Jury konkursowe wyłoniło laureatów:

 I miejsce zajęli Kacper Słaboń, Mateusz Grzanka ze Szkoły Podsta-

wowej w Bolesławiu (opiekun p. Sławomir Stempniowski),

 II miejsce zdobyli Szymon Olejnik, Mateusz Pęgiel ze Szkoły Pod-

stawowej w Krzykawie (opiekun p. Beata Jurczyk - Szotek)

 III miejsce zajęli Miłosz Ćmiel, Dominik Żurek ze Szkoły Podsta-

wowej nr I w Olkuszu (opiekun p. Jadwiga  Sawicka - Pragnący),

Wyróżnienia otrzymali:

Gabriel Gołąb, Samuel Sołtysik ze Szkoły Podstawowej nr I w Bukow-

nie (opiekun p. Bogusława Adamowicz).

W czasie przerwy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie obejrzeli po-

kazy chemiczne pt: ,,Chemiczne Czary - Mary”, przygotowane przez 

członków koła chemicznego oraz pokazy robotów Michała Furmań-

skiego i Filipa Gila. 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę.

Uczniom gratulujemy i zapraszamy za rok. 
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Mali Odkrywcy

O
d września w Przedszkolu im. Barbórki w Bolesławiu, 

prowadzone są zajęcia badawcze „Mali Odkrywcy.” 

W zajęciach uczestniczą chętne dzieci ze wszystkich 

grup wiekowych. 

Podstawowe założenia zajęć polegają na wzbogacaniu podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego o treści i zagadnienia 

związane z przyrodą i dziecięcymi eksperymentami. 

Zajęcia realizowane są według opracowanego programu z wykorzy-

staniem zgromadzonych wcześniej scenariuszy, pomocy i materia-

łów. Podstawowym założeniem prowadzonych zajęć jest:

1. zainspirowanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez sto-

sowanie narzędzi i zabaw badawczych, 

2. stymulowanie zachowań twórczych poprzez podejmowanie 

różnorodnej działalności plastycznej. 

W ramach zajęć badawczych organizowane  

są następujące zagadnienia: 

 Zabawy, eksperymenty badawcze: woda, powietrze, zmysły, 

ogień, optyka, magnes, niewidzialne pismo, itp. 

 Zajęcia kulinarne: ciepłe lody na jesienne chłody, kefir pyszny 

zdrowy owocowy, świąteczne pierniki, soki naturalne, walen-

tynkowe babeczki, wiosenne kanapeczki, wata cukrowa, itp.

 Niecodzienne zajęcia plastyczne: robimy glutka, ciecz newto-

nowską, sztuczny śnieg, piasek kinetyczny, malowanie pianą, 

kule musujące do kąpieli,itp.

 Zajęcia praktyczne: tworzymy szklarnie – zajęcia przyrodni-

cze, pierwsza pomoc – zajęcia z udziałem Strażaków z OSP 

Bolesław, itp.

Możemy stwierdzić, że dzięki realizacji bloków tematycznych 

z zakresu „Mali Odkrywcy”, dzieci usystematyzowały swoją  

wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.  

Poznały właściwości niektórych materiałów przyrodniczych 

(woda, piasek, powietrze). Przekonały się, że warto dla zdrowia 

często przebywać na świeżym powietrzu, ale przy okazji pobytu 

działać w ukierunkowany sposób, obserwować, badać. 

Przedszkolaki wyrobiły u siebie nawyk zdrowego odżywiania 

się. Przekonały się do częstszego spożywania warzyw i owoców.  

Zgodnie współdziałały z kolegami w proponowanych przez na-

uczyciela działaniach badawczych. Nabyły umiejętności współ-

działania, poprzez wspólne rozwiązywanie problemów. Nauczyły 

się wyciągania trafnych wniosków z doświadczeń i zjawisk przy-

rodniczych, przez co rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe. 

Nauczyły się dokumentowania wyników doświadczeń w postaci 

rysunków, ilustracji i zdjęć. Zajęcia pozwoliły na wzbogacenie 

wyobraźni dzieci w trakcie twórczej zabawy przedmiotami co-

dziennego użytku. 

Dzieci coraz częściej przyjmują postawę twórczego badacza wo-

bec otaczającego ich świata. Przede wszystkim czerpią ogromną 

przyjemność i radość z doświadczeń i zabaw badawczych, które 

dają dzieciom wiele satysfakcji. Wdrożenie tych zajęć przyczyniło 

się do ujawnienia drzemiących w każdym dziecku możliwości do 

odkrywania i rozwijania indywidualnych uzdolnień. Dostarczyło 

dużej ilości przyjemności i nowych przeżyć. 

Wiedza i umiejętności zdobywane podczas zajęć staną się inspi-

racją i pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach 

edukacji.

Zajęcia „Mali Odkrywcy”, cieszą się ogromnym zainteresowaniem 

wśród naszych przedszkolaków. 
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Barwy 
Ojczyste
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze, biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze barwy ojczyste.

T
e słowa Czesława Janczarskiego zacytował podczas przemówie-

nia z okazji Święta Flagi Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-

dziński. 2 maja w całej Polsce, także w naszej Małej Ojczyźnie 

jest obchodzone to jedno z najmłodszych świąt państwowych. 

Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę 

o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. 

W majową środę Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński ,Przewodni-

cząca Rady Gminy Bolesław Ewa Dychtoń oraz Dyrektor Centrum Kul-

tury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu wraz z pracownikami zaprosili 

wszystkich mieszkańców na tradycyjną uroczystość przy Pomniku Wolno-

ści w Bolesławiu. 

Obiekt ten upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z hi-

storią naszej Ojczyzny - odzyskaniem niepodległości.

„Bohaterom poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny w latach 

1914-1920 oraz wszystkim, którzy oddali swe życie za wolność Polski” 

- taka piękna dedykacja zdobi pomnik ,pod którym delegacje złożyły 

z szacunkiem kwiaty. Pomnik został zrekonstruowany na wzór tego, który 

stanął w parku w 1919 roku. Jak co roku o tej porze zabrzmiały dźwięki 

Hymnu Państwowego.

W patriotyczny nastrój wprowadziła zebranych Orkiestra Dęta j Zakładów 

Górniczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie oraz występ Chóru Kanta-

re działającego przy Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. 

Jedną z atrakcji była Wystawa Banknotów XX wieku.

Wszystkich ucieszył pożywny żołnierski poczęstunek przygotowany we 

współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bolesław. 

BBB
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Dzień Europy

9 
maja 2018 r. w naszej Szkole Podstawowej w Bolesławiu obchodziliśmy Dzień 

Europy. Z tej okazji dzieci i młodzież miały okazję zaprezentować swoje ta-

lenty muzyczne, taneczne i językowe. W klasach młodszych każda klasa za-

śpiewała piosenkę w języku angielskim. W nagrodę wszyscy uczniowie zostali 

obdarowani słodyczami. 

Odbył się także Mini Playback Show, podczas którego dzieci zaprezentowały różne utwo-

ry za pomocą tańca, śpiewu na żywo lub udając wykonawcę. Wszyscy bawili się w rytmie 

światowych przebojów. Zwyciężyła Emilia Marcjan z klasy 1a, która zaśpiewała piękną, 

francuską piosenkę. Drugie miejsce zdobyła Natalia Chmura z klasy 3a, która swoim tań-

cem zachwyciła publiczność. Trzecie miejsce przypadło Ani Woźniak z klasy 1b, która 

tańczyła do przeboju Michaela Jacksona. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i puchary. Roz-

strzygnięto ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny „The most beautiful capitalcities 

in Europe”. Nagrody bardzo ucieszyły uczestników konkursów. Obchody Dnia Euro-

py uświetnił występ pary tanecznej ze Szkoły Tańca Art Dance w Krakowie - Szymona 

Rudnickiego i Oli Bólad, która zaprezentowała walca angielskiego, walca wiedeńskiego 

i hiszpańskie paso doble. Daria Dudek ze Szkoły Tańca Wena wraz z dziećmi klas trzecich 

przygotowała układy taneczne, których nauczyła się mieszkając we Włoszech.

W klasach starszych zorganizowano konkurs piosenki angielskiej, podczas którego wy-

stąpiły uczennice szkoły podstawowej: Karolina Nowak (klasa 5 B), Iwona Krzystanek 

(6A), Justyna Foryś (7A), Rozalia Dessauer (7A), Amelia Kumor (6a), Weronika Kilian 

(6B). Zwyciężyła Rozalia Dessauer, II miejsce zajęła Justyna Foryś, a III miejsce zdobyła 

Karolina Nowak.

*07.05.2018 r. odbył się konkurs o krajach niemieckojęzycznych. W konkursie uczestniczyło 

16 osób z klasy 2 a i 2 b gimnazjum oraz z klas 7 a i b szkoły podstawowej. Uczniowie odpo-

wiadali na pytania dotyczące ciekawostek z 4 krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii, 

Szwajcarii oraz Lichtensteinu). Wyniki ogłoszono podczas obchodów dnia Europy. Zwycię-

żyła Alicja Pomierna, II miejsce zdobyła Weronika Pietrzyk, III miejsce zajęła Justyna Foryś, 

a wyróżnienie otrzymał Kacper Słaboń. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali w nagrodę 1 

dzień bez pytania, a uczniowie, którzy zdobyli I, II, III i IV miejsce ocenę celującą z wiedzy 

o kraju. Nagrody rzeczowe w tym konkursie zostały ufundowane przez Instytut Niemiec-

ki Goethego w Krakowie oraz biuro podróży ,,Galeria Podróży” w Olkuszu. Dla wszystkich 

uczniów uczących się języka niemieckiego przewidziano niespodziankę. Z biura Federalnego 

Rządu Angeli Merkel, kanclerza Niemiec, która w tym roku po raz 4 została powołana na 

stanowisko kanclerza, pani Agnieszka Nowak otrzymała autograf z podpisem kanclerz Angeli 

Merkel dla naszej szkoły oraz pismo pochwalne za zaangażowaną pracę nauczyciela języka 

niemieckiego oraz pielęgnowanie przyjaźni polsko – niemieckiej opartej  na zaufaniu i wza-

jemnym szacunku między naszymi narodami dla lepszej przyszłości Europy. 7 maja odbył się 

także quiz wiedzy o Francji. Aż troje uczniów zajęło ex aequo pierwsze miejsce. Byli to: Agata 

Baranowska – kl. 2b, Piotr Henzolt – kl. 2a oraz Emilia Piekoszewska – 2a.

Na zakończenie obchodów dnia Europy zorganizowano poczęstunek. Degustowano an-

gielską herbatę Early Grey, austryjacki czekoladowy tort Sachera oraz francuskie croissanty. 

Uroczystość przebiegła w miłej, radosnej, festiwalowo – tanecznej atmosferze, a jednocześnie 

była okazją do małej kulturowej podróży po Europie. 

Agnieszka Nowak, Małgorzata Rudnicka
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Już dziewiąty raz zmagali się z ortografią

M
ożna robić coś pod czyjeś dyktando ale niekoniecznie jest 

to przyjemne i owocne. Lepiej już zapoznać się bliżej z or-

tografią i poprawnie napisać dyktando.

W Gminie Bolesław jest to rokrocznie możliwe dzięki współpracy 

Centrum Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

23.04.2018 r dwudziestu uczestników już dziewiąty raz zmagało się 

z ortografią nie pod dyktando Wójta ale za to pod Jego Patronatem. 

Jury na czele z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bolesławiu – Agatą 

Borkiewicz oceniło prace zgodnie z zasadami obowiązującymi wg 

Słownika Języka Polskiego .

Zerknijmy na fragment, z jakim musieli stoczyć ortograficzne po-

tyczki wszyscy walczący o Pióro Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa 

Dudzińskiego:

„Chomik dżungarski Okruszek, blisko spokrewniony z nutrią 

i jeżozwierzem, był, skądinąd miłym drapichrustem. Ten 

przybysz ze stepów odległej Mandżurii bezsprzecznie najbar-

dziej lubił chuliganić. Często gęsto zachowywał się haniebnie, 

nic a nic nie mogło go powstrzymać od bisurmanienia”

To tylko fragment, bo dyktando było dużo, dużo dłuższe.

*Tytułem Dworskiego Mistrza Ortografii uhonorowano Dariusza 

Szproch (z Kielc),Dworskim Vice mistrzem Ortografii została 

Katarzyna Leśniak ( ze Szkoły Podstawowej nr4 w Olkuszu) II 

Dworskim Vice mistrzem Ortografii – Oliwia Szkarłat (ze Szko-

ły Podstawowej nr 3 w Olkuszu).

Gratulujemy!

A wszystkim tym, którzy nie władają zbyt dobrze piórem słowa po-

cieszenia od samego Stephena Kinga:

Błędy ortograficzne to takie literackie odciski palców człowieka. 

Beata Bazan-Bagrowska
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Polsko-włoska przyjaźń nie jest sloganem

155. rocznica bitwy pod Krzykawką

5 
maja minęło 155 lat od śmierci pułkownika 

Francesco Nullo, który zginął w bitwie pod 

Krzykawką. Była to jedna z bitew Powstania 

Styczniowego, rozegrana 5 maja 1863 roku na 

pograniczu Krzykawki i Krzykawy.

Uroczystości organizowane były przez Wójta Gminy Bole-

sław, Przewodniczącą Rady Gminy Bolesław oraz Centrum 

Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu. Warto przy-

pomnieć, iż Patronat honorowy nad tym wydarzeniem ob-

jął Ambasador Włoch Alessandro de Pedys oraz Marszałek 

Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Te uroczyste obchody wpisały się w historię naszego tere-

nu. W tym roku tradycyjnie odbyły się w naszej Krzykawce.

Tamna ukwieconej majowo Polanie Nullo, pod pomni-

kiem, przy dźwiękach orkiestry ZGH „Bolesław” wieńce 

złożyli: Ambasador Republiki Włoskiej, przedstawiciele 

Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, władze Gmi-

ny Bolesław, Powiatu Olkuskiego, sąsiednich miast i gmin, 

przedstawiciele Posłów na Sejm RP, reprezentanci miejsco-

wych organizacji i szkół oraz Instytutu Kultury Włoskiej 

i Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Włoskiej. Uroczystość 

uświetniły Kompania Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, 

poczty sztandarowe wystawione przez Ochotnicze Straże 

Pożarne, organizacje i szkoły z terenu Gminy Bolesław.

*Po części upamiętniającej wydarzenia sprzed lat nastą-

pił przemarsz do Staropolskiego Dworku w Krzykawce. 

Organizatorzy zapewnili tam takie atrakcje jak: koncert 

Muzyki Polskiej w wykonaniu artystów z Agencji Ar-

tystycznej „VIOLINO”, program przygotowany przez 

uczniów Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzykawie, 

rekonstrukcję historyczną oraz harcerską biesiadę przy 

ognisku. Staropolski Dworek w Krzykawce jest prawdzi-

wą perełką naszego terenu i rokrocznie zachwyca podczas 

majowych uroczystości. Dla gości i mieszkańców przy-

gotowaliśmy artystyczne stoiska. W ramach kiermaszu, 

obok Centrum Kultury, swoje rękodzieła wystawiła grupa 

Malarcie, znana z kopiowania obrazów patronki Centrum 

Kultury Marii Płonowskiej. Zebranych poruszyły rekon-

strukcje historyczne przygotowane przez Małopolską 

Chorągiew Husarską i Podolski Regiment Odprzodowy. 

Niecodzienną, interesującą lekcją historii była wystawa 

„Banknoty XX wieku”.

Poczęstunek dla uczestników przygotowały panie z miejsco-

wych Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba przyznać, że specja-

ły naszych pań są po prostu pyszne i na wskroś polskie.  

Do zobaczenia za rok!

BBB
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