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4 
maja 2019 roku na Polanie Nullo 

dowódca Kompanii Żandarmerii 

Wojskowej złożył meldunek o go-

towości do uroczystości komen-

dantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej  

w Krakowie pułkownikowi Mirosławowi 

Kaliskiemu. Orkiestra Dęta ZGH „Bole-

sław” pod batutą Jerzego Sojki i kierownic-

twem Bogusława Soleckiego w Bukownie 

odegrała hymny: polski i włoski. Tak roz-

poczęły się obchody 156. rocznicy bitwy 

pod Krzykawką.

Przypomnijmy, iż na naszej ziemi 5 maja 

1863 roku w bitwie pod Krzykawką zginął 

włoski pułkownik Francesco Nullo, biorący 

udział w powstaniu styczniowym. Za swoją 

postawę na stałe zapisał się na kartach lokal-

nej historii.

Bolesławianie i zaproszeni goście 

pamiętają o bohaterskim pułkowniku  

z południa Europy. Pięknie opowiedzieli  

o tym w swoich przemówieniach: Krzysztof 

Dudziński - Wójt Gminy Bolesław, Aldo 

Amati - Ambasador Włoch, Zbigniew 

Starzec - Wicewojewoda Małopolski, Pa-

weł Piasny - Starosta Powiatu Olkuskiego 

oraz profesor Wojciech Narębski, jeden  

z ostatnich żyjących żołnierzy 2. Korpusu 

Polskiego gen. Władysława Andersa, wal-

czący m.in. pod Monte Cassino.

Na tę okoliczność gmina Bolesław, na 

terenie której to wydarzenie miało miejsce, 

rokrocznie organizuje specjalną uroczystość, 

podczas której gromadzą się Polacy i Włosi  

z Instytutu Kultury Włoskiej, Stowarzyszenia 

Dante Alighieri oraz Towarzystwa Przyjaź-

ni Polsko-Włoskiej działającego w Olkuszu.  

W tym roku udział w uroczystości wzięli rów-

nież pani Monika Kwiatosz – Konsul Hono-

rowa Republiki Włoskiej oraz uczniowie La 

Scuola Media Francesco Nullo di Bergamo 

biorący udział w wymianie polsko-włoskiej. 

Przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod 

pomnikiem i udały się do bolesławskiego 

dworu, gdzie obejrzały występ dzieci i mło-

dzieży Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Krzy-

kawie oraz uczennic Szkoły Podstawowej nr 129  

w Krakowie, które zaśpiewały m.in. „Balladę  

o niezwykłej wojennej przyjaźni”- dedykowaną 

profesorowi Wojciechowi Narębskiemu. Wy-

stąpili także artyści z Teatru Muzycznego IWIA.

 

 BBB

‚„Serce oddałeś tej ziemi,
Ducha słonecznej Italii.”

Czy wiecie, że:
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Wymiana polsko-włoska w Zespole 
Przedszkolno-Szkolnym w Krzykawie
T

o już szósta wymiana międzynarodowa w naszym Zespole. Wy-

miana przebiegała wg wcześniej ustalonego harmonogramu.

 W dniu 3 maja 2019 (piątek) do szkoły przyjechali uczniowie 

i opiekunowie włoscy ze Scuola Nullo Bergamo. Na miejscu przygoto-

wano wielkie i gorące powitanie przez uczniów naszego Zespołu, ich 

rodziców oraz Dyrektora. 

4 maja, w sobotę wszyscy spotkaliśmy się na Polanie Nullo z oka-

zji obchodów 156. rocznicy bitwy pod Krzykawką. Uczniowie polscy  

i włoscy złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona obu szkół płk. France-

sco Nullo. Zaraz po uroczystościach spotkaliśmy się w Stadninie Koni 

„Husar”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach „Od ziarenka do bo-

chenka chleba” oraz jeździe konnej. 

5 maja odbyła się wycieczka do Muzeum Górnictwa Rud w Bu-

kownie. 

Poniedziałek uczniowie spędzili w ukochanym Krakowie, który 

jest stałym punktem wymiany. Tym razem wzięli udział w grze ulicznej, 

która jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów na połącze-

nie zwiedzania, integracji i świetnej zabawy. Potem był obiad, zwiedza-

nie kościoła Mariackiego i spacer po Wawelu. 

7 maja, we wtorek w dworze w Bolesławiu miało miejsce spotka-

nie z Wójtem Gminy Bolesław. To był ostatni dzień, dzień pożegnania.  

W szkole odbył się uroczysty apel oraz polsko-włoski mecz siatkówki. 

Mamy nadzieję, że następna wymiana już w październiku.
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Urząd Gminy Bolesław

 

Godziny pracy urzędu:

Kasa Urzędu czynna:

Ekodoradca Gminy Bolesław  
- Agnieszka Mól
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MAMY TEGOROCZNEGO MAŁEGO MISTRZA ORTOGRAFII

26 
kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Bole-

sławiu odbyły się eliminacje powiatowe XIX edycji 

Konkursu „Mały Mistrz Ortografii Powiatu Olku-

skiego”. Konkurs objął honorowym patronatem Ma-

łopolski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Wójt 

Gminy Bolesław.

Jak co roku konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów 

i nauczycieli klas drugich i trzecich szkół podstawowych. O tytuł Ma-

łego Mistrza Ortografii ubiegało się 350 uczniów ze szkół powiatu ol-

kuskiego. Do III - finałowego etapu przystąpiło 20 uczestników, z naj-

większą liczbą punktów w etapie gminnym.

Komisja Powiatowa pracowała w  składzie: przewodnicząca – Urszu-

la Grzanka, członkowie: Beata Wójcik, Agnieszka Szymczyk - Wy-

żychowska, Marta Kosobudzka - Margas, Bożena Nidzińska, Edyta 

Sadzawicka i Wanda Cieślik. Jej zadaniem było opracowanie zadań 

konkursowych do trzech etapów konkursu, czuwanie nad jego przebie-

giem oraz dokonanie poprawy prac konkursowych.

10 maja o godzinie 12.00 rozpoczęła się część galowa finału. Po oficjal-

nym powitaniu gości dyrektor szkoły, pani Małgorzata Dyrda  podzię-

kowała Komisji Powiatowej, Komisjom Gminnym, sponsorom oraz 

wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w organizacji tego przed-

sięwzięcia. Następnie pani dyrektor odczytała protokół z wynikami. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. Nagrody wręczali: pan Krzysztof Dudziński - wójt 

Gminy Bolesław oraz pani  Agata Borkiewicz, która sprawuje funkcję 

zastępcy wójta.

 I miejsce i tytuł  „Małego Mistrza Ortografii Powiatu Olkuskiego” 

zdobyła Martyna Czapnik ze Szkoły Podstawowej w Trzyciążu (opie-

kun pani Sabina Kościółek).

 II miejsce i tytuł „Małego Wicemistrza Ortografii Powiatu Olkuskie-

go” zdobył Kaspian Rudawski ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Olkuszu 

(opiekun pani Karolina Kot).

 III  miejsce i tytuł „Małego Wicemistrza Ortografii Powiatu Olkuskie-

go” uzyskała Maja Nowak ze Szkoły Podstawowej w Dłużcu (opiekun 

pani Anna Nawrot).

 Po ogłoszeniu wyników pani dyrektor Małgorzata Dyrda pogratulo-

wała zwycięzcom, a następnie głos zabrał  wójt p. Krzysztof Dudziń-

ski. Na zakończenie uroczystości odbył się krótki program artystyczny 

w wykonaniu uczennic klasy II b oraz uczennicy klasy II a. Nagrody dla 

finalistów ufundowali: Starosta Powiatu Olkuskiego oraz Wójt Gminy 

Bolesław.

Ortografia pełna jest niespodzianek. Niemal w każdym polskim wyra-

zie czyhają pułapki. Zwycięzcom oraz pozostałym finalistom należą się 

gratulacje, gdyż wykazali się ogromną wiedzą z zakresu ortografii i gra-

matyki języka polskiego. Podziękowania należą się również opiekunom  

za zaangażowanie w przygotowanie swoich uczniów.

Do zobaczenia za rok w jubileuszowej XX edycji!

 ORGANIZATORZY

Po co komu ortografia?
Niektórzy twierdzą, że: „błędy ortograficzne to takie literackie odciski 

palców człowieka.”

Ile błędów ortograficznych można było zrobić w 10. Dyktandzie o Pió-

ro Wójta?

-

Warto pamiętać o poprawnej pisowni w języku ojczystym, ponie-

waż jak mówił wielki pedagog Janusz Korczak: 

„Błąd w mowie i piśmie jest jak tłusta plama na fotografii matki, 

którą kochasz”.

 Pamiętajmy o tym nie tylko podczas konkursów. c.d. str. 7
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REKLAMA REKLAMA

Celem konkursowego dyktanda było  kultywowanie tradycji po-

sługiwania się poprawną polszczyzną, kształtowanie umiejętności 

poprawnego pisania, popularyzowanie kultury języka ojczystego, 

możliwość sprawdzenia własnej intuicji ortograficznej, a także ak-

tywizacja i integracja mieszkańców naszego regionu. Samo słowo 

dyktando (łac. dicto – dyktuję) –  to rodzaj sprawdzianu polega-

jący na zapisaniu ze słuchu dyktowanego tekstu. Oceniana jest 

poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortogra-

fii i interpunkcji.

Zdaniem organizatorów (Szkoły Podstawowej w Bolesławiu i Cen-

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu), wszyscy uczest-

nicy dyktanda zostali zwycięzcami, ponieważ przyszli i sprawdzili 

się w ortograficznej „klasówce”, którą tym razem była  „Opowieść 

o  na niby chorowitym chrząszczu, czyli rzecz o  hipochondryku 

Ambrożym”.

Warto wiedzieć, że chrząszcz Ambroży pochodził z  Żywiecczy-

zny i  miał chitynowy pancerzyk. Lubił zajadać się tłustą chałwą 

z  orzechami i  chrupiącymi chipsami, tym samym trudno mu się 

było pozbyć ohydnych choróbsk i  hordy krwiożerczych bakterii!   

Oby chorowity chrząszcz przyniósł szczęście … 

W ortograficzne szranki stanęło w tym roku 16  uczestników. Kto 

został zdobywcą głównej nagrody – dowiemy się już wkrótce.

Jej wręczenie nastąpi w dniu  15 czerwca 2019 roku podczas Święta 

Gminy Bolesław.

BBB
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 2 maja jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych. 

Ustanowiono je ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku.

Są dwa powody historyczne, dla których ustanowiono Dzień 

Flagi Rzeczypospolitej właśnie 2 maja. Po pierwsze, to właśnie tego 

dnia zdobywający Berlin żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej 

zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po 

drugie, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowa-

nia flag tak, aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego 

przez władze święta 3 maja.

Barwy biała i czerwona, niemal od początku państwa polskie-

go, były symbolem jego suwerenności. Biel symbolizuje srebro, 

wodę i czystość. Czerwień polskiej flagi oznacza ogień, odwagę  

i waleczność.

W bolesławskim parku zachęcano nas jako Polaków do iden-

tyfikowania się z polską flagą podczas ważnych dla naszego kraju 

wydarzeń. Uroczystość podzielona była na dwie części.

W pierwszej – tej oficjalnej, przy Pomniku Wolności delegacje 

różnych środowisk w asyście Orkiestry Dętej Zakładów Górni-

czo-Hutniczych „Bolesław” złożyły kwiaty. Potem organizatorzy 

(Wójt Gminy Bolesław oraz Centrum Kultury w Bolesławiu) za-

prosili zebranych na koncert Chóru Kantare w bolesławskim dwo-

rze oraz żołnierski poczęstunek.

 BBB

Z biało-czerwoną 
w tle
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Tam, gdzie zaczyna się bohaterstwo
D

ocierają do miejsc, z których zwykli ludzie chcą jak najszybciej 

uciec. 

Nikomu nie ufamy tak bardzo, jak strażakom. Nic w tym dziw-

nego. Jeśli twój dom stanie w płomieniach, jeśli ucierpisz w wypadku 

albo zostaniesz uwięziony przez powódź, oni zjawią się na miejscu jako 

pierwsi. Podziwiamy ich za odwagę i zdolność do poświęceń w sto-

sunku do zupełnie obcych osób. Pójdą w ogień ratować ludzi, których 

nigdy wcześniej nie widzieli ryzykując, że nie wrócą już do własnych 

rodzin, bowiem w walce z żywiołem nie można być niczego pewnym, 

wydarzyć może się dosłownie wszystko.

Docenił to nasz Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński, któ-

ry zarekomendował  cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu naszej gminy Wielkiej Kapitule Stowarzyszenia Dam i Kawa-

lerów Orderu św. Stanisława. Uroczystości odbyły się 12 maja 2019 

roku w Kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny i św. 

Michała Archanioła w Bolesławiu.

Orkiestra ZGH „Bolesław” pod dyrekcją Kawalera Orderu Jerzego 

Sojki zagrała utwór „Witaj Majowa Jutrzenko”, a następnie, w obecno-

ści Komandorii Zagłębiowskiej Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Or-

deru św. Stanisława, władz gminy i zaproszonych gości, Order III  klasy 

- Krzyż Komandorski otrzymały następujące jednostki:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, Jednostka  

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykawie, Jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Podlipiu.

Zarząd OSP Laski  z przyczyn organizacyjnych podjął decyzję o in-

nym terminie uhonorowania jednostki.

“Przypomnijmy , iż Orderem św. Stanisława III klasy nagradzamy oso-

by wyróżniające się w swoim środowisku wzorową pracą samorządową, 

działalnością charytatywną, naukową oraz na polu kultury i sztuki. 

Wszystkich cechuje wyjątkowa otwartość, wrażliwość i przyjaźń. Szczegól-

nie honorujemy osoby zasłużone w organizacji życia osób wykluczonych 

i poszkodowanych przez los. Radujemy się, że tak liczna grupa aspiruje do 

wypełniania dewizy Orderu:  Praemiando Incitat, co znaczy: Nagradza-

jąc - Zachęca.” - wypowiedziano podczas uroczystości.

Wyróżnionym jednostkom serdecznie gratulujemy. BBB

Z okazji Dnia Strażaka przekazujemy wszystkim 
Strażakom najserdeczniejsze życzenia. Składamy 

Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie 
podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego 

oraz gorące podziękowania za działalność ratowniczą, 
bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Życzymy 

Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów 
z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności w życiu osobistym. 
Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu 
strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla 

Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Kochani!

Jesteśmy przekonani że przed Wami jeszcze wiele 
dobrych działań, które zaowocują wdzięcznością 

i szacunkiem drugiego człowieka, często symbolicznie 
przekazanych w orderach medalach, ale także życzliwym  

słowie czy uśmiechu.



10 |

Bolesławskie Prezentacje  ∠  05/2019 (208)

Słowa, dobrze, że jesteście…
Łzę w perłę zamienić drogą: 

To ambicja poety, to jego pragnienie, 

To cel, to jego życie, jego przeznaczenie.

Alfred de Musset

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku poezja jest czymś anachro-

nicznym. 

Jednak są jeszcze ludzie, którzy w życiowym pędzie potrafią się 

zatrzymać, pozwolić sobie na chwilę zadumy, pokontemplować świat, 

a potem trafnie i ze smakiem ubrać go w słowa.

Wszak wiersz ma tę niesamowitą siłę, że w krótkiej formie może 

przekazać tak wiele treści.

Z przyjemnością informujemy, że 17 maja o 17.00 w bolesławskim 

dworze  został rozstrzygnięty nasz wiosenny konkurs poetycki.

Prace bolesławskiej XLI Wiosny Poetyckiej oceniał pan Marek 

Pieniążek: poeta, teatrolog i polonista, doktor habilitowany, profesor 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w Katedrze Dydaktyki Li-

teratury i Języka Polskiego, w Pracowni Edukacji Regionalnej, a także 

w Pracowni Dramatu i Teatru. Kierownik Zespołu Badań nad Media-

tyzacją Kultury i Sztuki. 

Ach ta poezja! Nie ma w niej nic, co można by zmierzyć lub zwa-

żyć. I to jest najbardziej niesamowite. Niby nic, a wytrąca z równowagi 

i przeciętności zwykłego dnia. 

A przynajmniej, niektórych z nas... 

Które wiersze trafiły prosto w serce naszego jurora?

Pierwszą nagrodę otrzymała Rozalia Hagno (Bukowno), drugą – 

Anna Krzemień (Bukowno), trzecią Daniel Galus (Czatachowa).

Wyróżnienia zostały przyznane takim autorom jak: Mirosława 

Kalecińska (Bukowno), Katarzyna Rebuś - Gumółka (Bukowno) oraz 

Remigiusz Żak (Ogrodzieniec).

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Bolesław  - Bartłomieja Prychodko uroczyście wręczono 

pani Klarze Marzec z Międzygórza.

W kategorii dziecięco-młodzieżowej pierwszą nagrodę za najpięk-

niejszy wiersz o wiośnie przyznano poetce Zuzannie Jurkiewicz (Klu-

cze), drugie miejsce wypisała Joanna Góźdź (Klucze), trzecie Jadwiga 

Konieczniak (Klucze).

Na wyróżnienie zasłużyły również:  Zofia Pichlak (Bolesław-

-Dąbrowa Górnicza), Dominika Kocjan (Klucze) i Natalia Pandel 

(Klucze).

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Cen-

trum Kultury w Bolesławiu oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu. 

Ponoć poeci mają to do siebie, że nawet jak mówią prozą, to myślą 

wierszem.

Zdradzę wam tajemnicę: 

nie czytamy poezji dlatego, że jest ładna. 

Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego 

a człowiek ma uczucia. 

Medycyna, prawo, finanse czy technika 

to wspaniałe dziedziny, 

ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości.

(Stowarzyszenie Umarłych Poetów)

Na koniec dobra wiadomość dla wszystkich tych, którym pisanie 

wierszy nie wychodzi albo nawet nie… przychodzi do głowy. Kocha-

ni! Głowa do góry! Niektórzy twierdzą, że najlepsza poezja to cisza... 

wyciszenie z szumu prozy i czczej gadaniny. To odskocznia od dnia co-

dziennego... zapomnienie się na chwilę, oddech, chwila samego ze sobą.

Dobrze jednak, że są słowa, bo wypowiadają je ludzie…

BBB
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Jak się bronić przed przemocą?
„Podobnie jak sąsiad nie może zmusić nas do pomalowania domu 

na fioletowo, nikt na świecie nie może nas skłonić do uczynienia cze-

gokolwiek”

Zelektryzowała i  pobudziła do myślenia całą salę młodzieży 

oraz nieco starszych młodych duchem słuchaczy. Pisarka Ewa No-

wak gościła w bolesławskiej bibliotece i z intelektualnym humorem 

zachęcała do pokonywania własnych słabości.

7 maja 2019 r. w czytelni biblioteki mówiła o starszym, stosują-

cym przemoc bracie, szkolnym koledze Marcinie z „wyższej półki” 

oraz o domowo-szkolnym mobbingu.

„Gdyby pokusić się o stworzenie profilu „sprawcy”, to mogłaby nim 

być osoba charakteryzująca się wysokim poziomem biernej agresji, 

dbająca o własne korzyści, postrzegająca kolegów jako rywali, zazdro-

sna o  sukcesy innych, posiadająca przy tym wyolbrzymione poczucie 

własnej wartości i przeceniająca swoje umiejętności. Sprawcy mobbin-

gu nie mają żadnych wyrzutów sumienia. Wśród agresorów zdarzają 

się także i tacy, którzy posiadają niewysokie mniemanie o sobie, co po-

woduje, że u innych doszukują się wad. Potrzeba stworzenia margi-

nesu bezpieczeństwa (dominacja nad drugim człowiekiem) pozwala 

zrekompensować brak zaufania do samego siebie. „

- Prawo pierwszych połączeń… Co to takiego? Jak się nauczysz 

w  młodości, tak przez całe życie – Ewa Nowak tłumaczyła uczniom 

klas siódmych ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. - Jeśli 

pozwolisz sobą pomiatać w domu, szkole, to może dość do tego i w pracy.

Zwykle nie mamy problemów z  rozpoznaniem przemocy fizycz-

nej. Jej stosowanie wywołuje ból i nierzadko pozostawia ślady w po-

staci ran, złamań, siniaków. Choć nie wszyscy potrafią radzić sobie 

z przemocą fizyczną, potrafią ją rozpoznać. Pod tym względem prze-

moc psychiczna jest bardziej problematyczna. Często ofiara przemocy 

psychicznej nie wie, że ma do czynienia ze znęcaniem. Nie zawsze też 

wiadomo, jak udowodnić znęcanie psychiczne, którego ślady nie są 

oczywiste.

Nie ma najmniejszego sensu znoszenia cierpień z niewłaściwego 

powodu. Pamiętaj, że nie można łamać granic, nie ponosząc przy tym 

żadnych konsekwencji.

Zgłaszaj każdą przemoc. Mów o niej.

Zgłaszając wybijasz niebezpieczną broń z  ręki sprawcy. Na 

wszystko są paragrafy -tłumaczyła pani Ewa.

Spotkanie z Ewą Nowak współorganizowane było z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu. W wydarzeniu wzię-

li udział: Zastępca Wójta Gminy Bolesław Agata Borkiewicz, radni 

Gminy Bolesław, Kierownik GOPS z sekretarzem Gminnej Komi-

sji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Samorzą-

dowego Zespołu Oświaty i  Wychowania oraz nauczyciele, którzy 

przybyli na spotkanie z uczniami.

 Beata Bazan-Bagrowska

PS. Na koniec intrygujące zadanie domowe zadane przez pisar-

kę. Zlecamy wszystkim czytelnikom „BP”. Czas realizacji? Najbliż-

sze dwa dni do godz.12.00

Uwaga: Zakochaj się w kimś z „wyższej półki”! I to wcale nie 

po to, by się z  tą osobą spotykać. Zakochaj się po to, by dla niej 

wspinać się na wyższy poziom. Jak? Czytając minimum 20 minut 

dziennie lekturę, którą karmi się ta wymarzona osoba. Cóż… Librus 

Synergia! Energia połączona to… więcej energii. Potężna siła, która 

góry przenosi.

„,Calineczka”  
w bibliotece
W ramach  Tygodnia Bibliotek  dzieci 
z  Przedszkola w  Bolesławiu odwiedziły 
bibliotekę.   Przybyły z  życzeniami z  oka-
zji Dnia Bibliotekarza. Pani bibliotekarka 
przeczytała książeczkę pt. „Przygody Fenka: 
biblioteka”, a także opowiedziała o zasadach 
korzystania ze zbiorów. Niespodzianką dla 
najmłodszych gości był spektakl pt.  „Cali-
neczka” w wykonaniu aktorów z Teatru La-
lek „Bajka”. Przedszkolaki z zaciekawieniem 
obejrzały przedstawienie, a  potem mogły 
pobawić się kukiełkami z  bajki. Uwień-
czeniem spotkania był słodki poczęstunek 
i wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

T
ym razem nagrody wywalczyły naj-

młodsze solistki - podopieczne na-

szej pracowni muzyczno-teatralnej 

„Pozytywka”, które wzięły udział w XIII 

Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecię-

cej dla Przedszkolaków ,,O Pluszowego 

Misia” w MOK w Bukownie. 

W konkursie wystąpiło 88 dzieci.

I miejsca wyśpiewały Marysia Tarasów  

w kategorii 4-latków i Laura Nowakowska - 

w kategorii 5-latków. 

III miejsce zdobyła Maja Kozioł w kategorii 

6-latków. 

Dziewczynki przygotowała do konkursu 

Iwona Pilarz.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

I znów zbieramy laury muzyczne
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