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Świat bez kobiet byłby  

jak ogród bez kwiatów

W marcu kobiety na całym świe-
cie obchodzą swoje święto. Z tej 
okazji wójt Gminy Bolesław we 
współpracy z Centrum Kultury 

w  Bolesławiu zaprosił  Panie na uroczystość, 
która odbyła się 8 marca w bolesławskim 
dworze.
Dzień Kobiet to przede wszystkim piękna 

tradycja, będąca podziękowaniem za mi-

łość i uśmiech ale także wspaniała okazja do 

zwrócenia uwagi na rolę kobiety we współcze-
snym świecie. Tak było i w tym roku w bole-

sławskim dworze. 

Koncert „Muzyka łączy pokolenia” w wyko-

naniu Zespołu Pod Saksofonem Wójta oraz 

wokalistek kropka.pl. Cały występ zyskał 

ogromny aplauz.

Kabaret „Weźrzesz” zaprezentował… skecze 

bardzo różnorodne. 

„Świetna organizacja: pan wójt i panowie 

radni potrafią świetnie zadbać o piękniejszą 

część gminy. Dziękujemy bardzo czujemy 

się docenione. Wspaniała muzyka, wielkie 

starania całego zespołu muzycznego i śpie-

wających pań. Dziękujemy panie wójcie za 

szacunek dla kobiet i poświęcenie swojego 

czasu, aby pięknie zagrać i zaśpiewać. „Sza-

cunek działa w dwie strony”- takie komen-

tarze dobiegały z sali.

Co roku obchody Gminnego Dnia Ko-

biet  przebiegają  w coraz gorętszej atmosferze. 

Tym razem bawiono się w srebrzystej, kosmicz-

nej scenografii rodem z filmu „Seksmisja”.

Piękne kwiaty, loteryjka z prezentami  oraz 

uściski od panów dopełniły słów uznania.

 BBB

Dworski 

Kobiet
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Dostosowanie zabytkowego Dworku w Krzykawce dla osób niepełnosprawnych…

Staropolski dworek w Krzykawce  
będzie jak nowy!

Z inicjatywy Wójta Krzysztofa Dudziń-
skiego dworek w Krzykawce stanie się 
miejscem bardziej dostępnym  i przy-
jaznym dla osób niepełnosprawnych.

Powstała myśl, by zdobyć środki na przy-

stosowanie obiektu i… udało się wcielić ją 

w życie!

Na realizację zadania pn. „Modernizacja 

i  remont zabytkowego dworku w  Krzy-

kawce oraz zakup wyposażenia na potrzeby 

rozwoju prowadzonej działalności z zakresu 

usług kulturalnych” pozyskano środki euro-

pejskie w wysokości 176 354 zł w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

18 lutego 2019 roku rozpoczęto roboty re-

montowo-budowlane, których zakończenie 

planowane jest 24 czerwca 2019 roku.

Wykonawcą zadania jest firma PROFIL-

-BUD pana Macieja Piwowara. Na przed-

miotowe prace, zawarto umowę na  kwotę 

348 047,44 zł brutto. Zakres rzeczowy za-

dania obejmuje w szczególności:

wykonanie na poziomie parteru toa-

lety dla niepełnosprawnych, aneksu 

socjalnego, wymianę parkietu, cykli-

nowanie i lakierowanie podłóg drew-

nianych, stolarki drzwiowej i schodów 

oraz wymianę kuchni gazowej, 

wykonanie w piwnicy remontu toalety 

dla personelu, przebudowę istniejących 

toalet, w celu wydzielenia toalety dla 

osób biorących udział w warsztatach 

i  pomieszczenia na środki czystości, 

wydzielenie pomieszczenia kotłowni 

drzwiami przeciwpożarowymi, zamon-

towanie hydrantu, dobudowę  opraw 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

malowanie pomieszczeń, podniesienie 

poziomu płyty portyku przed wej-

ściem głównym, utwardzenie dojścia 

do budynku, a także malowanie ele-

wacji.

Ponadto, w ramach realizacji dofinansowywa-

nego zadania,  planowana jest również wymia-

na pieca do wypalania ceramiki oraz zakup ze-

stawów meblowych: stołów i krzeseł.

Cieszy fakt, że chluba gminy Bolesław bę-

dzie coraz bardziej atrakcyjna i przyjazna 

dla zwiedzających.

Dzieci i młodzież, licznie i chętnie biorą 

udział w wycieczkach do Staropolskiego 

Dworku w  Krzykawce. Wśród atrakcji, 

w których uczestniczą, należy wymienić: 

warsztaty ceramiczne, zabawy ruchowe 

w parku i na placu zabaw. Po remoncie nasi 

goście zastaną tu dużo lepsze warunki.
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Z akłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S. A. są wydawcą kilku 
książek. Szczególnie ich prezes i dyrektor naczelny w jednej 
osobie, mgr inż. Bogusław Ochab stara się dbać o zachowanie 
i pozostawienie dla przyszłych pokoleń śladów tego, co wyda-

je się ważne dzisiaj, teraz, a co nie ma szans przetrwania bez wykorzy-
stania papieru i pióra. Modna jest ostatnio tak zwana „kapsuła czasu”. 
Zakopana, zamurowana notka raczej w tym przypadku nie spełniłaby 
oczekiwań. Dotychczas więc ukazały się takie książkowe pozycje, jak: 
ZGH „Bolesław”. Dzieje, wydarzenia, ludzie; 
Dzieje. Karda. Myśl techniczna; 
Żywioły w świecie podziemnych skarbów olkuskich kopalń rud; 
Górników polskich świetny stan. 
Dwa razy w roku wydawany jest Biuletyn informacyjny. 
 
To te ważne dokumenty będą kiedyś świadectwem obecnych 
czasów. To w nich zawarte zostały poważne treści. 
Ale przecież nie koniecznie samymi czarno-białymi barwami 
otoczony jest człowiek, dlatego nie tylko ważna pozostaje kwe-
stia przeszłości, bieżącej kondycji, kronikarskiego odnotowa-
nia faktów czy uwypuklenia szans rozwojowych firmy. Czegoś 
zatem brakuje w tym opisie. Może zwykłego ludzkiego odczu-
wania świata, a więc również: uśmiechu, radości z podjętych 
trafnych decyzji, chęci zwierzenia się – wyznania grzechów. 

Przecież są chwile w życiu człowieka, o których nie da się zapo-
mnieć – czasem wesołe, czasem straszne. Uzupełnieniem opisu 
zawartego w wyżej wymienionych pozycjach może będą w ta-
kim razie wspomnienia ludzi – szczególnie mamy tu na uwadze 
górników – uwypuklające ich sukcesy i porażki. Warto je zatem 
zachować na dłużej, ale ustne przekazywanie nie do wszystkich 
ma szansę dotrzeć, a poza tym pamięć ludzka z czasem zakopa-
na zostaje do ziemi. Przetrwać może tylko słowo pisane. 
My, nasze rodziny, wiemy kim są, jak żyją, jak mieszkają 
współcześni górnicy, ale czy nie interesującym byłoby wie-
dzieć kim byli, jak żyli, gdzie mieszkali kopacze – nasi przod-
kowie? O nich prawie nic nie wiemy i wiedzieć nie będziemy. 
Nie udawajmy zdziwienia − jak to, nie zachowały się ich oso-

Wspomnienia i pamięć

Centrum Bolesławia  
zyska nowy wizerunek
Jego wizytówką jest centrum: obszar od budynku szkoły do 
remizy OSP. 
Wolnostojące sklepy i kioski, w których od dawna nic się 
nie dzieje, zostaną zlikwidowane  przez właścicieli. 
W pobliżu remizy (na miejscu zburzonego już budynku 
GS) powstanie sklep DINO. 
Małymi krokami  zacznie się zmieniać także ścisłe centrum 
stolicy naszej gminy. 
Planowana jest przebudowa zatok autobusowych i wy-
miana wiat przystankowych, które – zgodnie z projektem 
- będą nawiązywać do stylu retro, by podkreślić charakter 
najstarszej części naszej miejscowości.  
W planach jest także wykonanie modernizacji terenów zie-
lonych (demontaż ażurowego umocnienia skarp, wykonanie 
zabezpieczenia w formie słupków stalowych i łańcuchów 
ozdobnych pełniących funkcję barierki) oraz wymiana na-
wierzchni chodników, jezdni zatok i peronów. Wszystko do-
stosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
O szczegółach przeczytacie Państwo już wkrótce w kolej-
nych numerach „BP”.

-
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biste wspomnienia? A no nie zachowały się, bo nikt ich nigdy 
nie spisał, nie nagrał… Oni niestety nie mieli takich możli-
wości, jak my mamy. Próbujemy zatem wykorzystać okazję 
i chcemy pozostawić dla przyszłych pokoleń widoczny znak, 
odciśniętą na papierze wizytówkę obecnych czasów. One na 
pewno z ciekawością sięgać będą po taki zapis tym bardziej, 
że pochodzi on z autentycznych, osobistych relacji ludzkich.  
W kolejnej  książce p.t. Wspomnienia ocalone. Kopalniane re-
miniscencje pragniemy osobiste wspomnienia, z mozołem ze-
brane przez Wacława Kroka i  Jana Ryszarda Chojowskiego, 
przedstawić szerszemu ogółowi społeczeństwa, które przecież 
w większości z górnictwa żyje, ale także pozostawić je w formie 
zadrukowanej strony tekstem i w ten sposób zachować dla po-
tomnych. My – ZGH „Bolesław” − naprawdę nie wydajemy 
książek, których nie chcielibyśmy wydać. My bardzo osobiście 
tę sprawę traktujemy. Naszym celem i priorytetem oczywiście 
nie jest wydawanie książek, otwieranie muzeów, ale mimo tego 
poważnie to zadanie traktujemy uznając, że nie samym chle-
bem człowiek żyje. Traktujemy to, jako obowiązek wobec ludzi 
będących pracownikami Zakładów, ale także wobec szerszej 
społeczności zamieszkującej tereny, z  których czerpiemy bo-
gactwo w postaci zalegającej w ziemi rudy Zn-Pb.
Teraz kilka słów wypadałoby napisać o tej ostatnio wydanej 
książce, której już sam tytuł wiele mówi: Wspomnienia ocalo-
ne. Kopalniane reminiscencje. 

Składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy jest raczej autorski. 
Nie mniej jednak zmieściły się w  nim wspomnienia kolegi 
Ryszarda Wnuka, geologa, pasjonata geologii historycznej, 
a  także uzupełniające wypowiedzi na temat bolesławskie-
go górnictwa panów : Bronisława Chibińskiego i  Czesława 
Miklewicza. Podzielono ten tom na cztery części. W pierw-
szej znalazły się rozdziały: „o  ludziach podziemi co nieco”, 
„o górnictwie ogólnie”, a w ramach tego tematu bolesławskie 
i  pomorzańskie górnictwo potraktowano porównawczo. 
Umieszczono w niej też rozdział pod tytułem „modernizacje 
i  nowe rozwiązania”. W  części drugiej przywołano zagroże-
nia. Opisano tu kilka przypadków, a  przede wszystkim ten 
słynny z  2009 roku, który o  „mały włos” nie doprowadził 
do zatopienia kopalni. Część trzecia to tak zwana „karuzela 
stanowisk”. Oczywiście jest to tylko kilkuletni rejestr zmian 
osobowych, należałoby go kontynuować, bo jest ciekawy, ale 
cóż rejestratory mają to do siebie, że się psują. Część czwar-
ta obejmuje wykaz osób zaangażowanych, uzupełniony ich 
krótkimi autobiografiami. Do tego pierwszego tomu słowo 
wstępne napisał autorytet w  dziedzinie górnictwa, prof. dr 
hab. inż. Janusz Roszkowski. Jest to ważne, że tak barwna po-
stać zechciała się podjąć tego wyzwania.

Tom drugi to część piąta całości. Zawiera wspomnienia 
podpisane imieniem i nazwiskiem autorów, i  te niby należy 
traktować jako wypowiedzi „na poważnie”. Ale ta piąta część 
zawiera także wypowiedzi nie podpisane, może bardziej prze-
śmiewcze, anegdotyczne. Te są równie cenne.
Czym zatem zachęcić do czytania? Otóż, może ktoś chciałby 
się na przykład  dowiedzieć, jak górnik w chodniku wodnym 
pstrągi łowił, albo:

- jak inspektor za pomocą wahadełka wyszukiwał nieprawi-
dłowości w górniczej robocie,
- jak inspektor do domu wracał z puszką lakieru w torbie,
- jak duchy w łaźni górników straszyły,
- jak wyglądała kontrola stanu trzeźwości w kopalni, 
- jak wyglądała kopalniana gościnność.
A może ktoś inny chciałby głębiej wniknąć w temat i zapytać 
na przykład, z czego słynęła Technika Strzałowa?
Na wszystkie te pytania (i wiele innych także) w książce zna-
leźć można odpowiedź.
Wszyscy niby się znamy, jednak okazuje się, nikt nie wie do 
końca, co w tym drugim, czasem nawet bliskim nam koledze, 
głębiej siedzi. Przy tych czy innych okazjach dopiero ujawnia-
ne są jakieś szczegóły. Tak to jakoś mamy zakodowane, że bar-
dziej wyraziście widzimy w drugiej osobie te jej słabsze cechy. 
Dzięki książce wielu dało się poznać może z tej lepszej strony. 
Wypowiedziało się w niej 86 osób (łącznie z autorami licząc). 
Cennym jest, że wspomnień nie wstydzili się dyrektorzy. Są 
wypowiedzi dyrektora Janusza Stępniewskiego, dyrektora Cze-
sława Robakowskiego i obecnego prezesa, dyrektora Bogusła-
wa Ochaba. Wypowiedział się dyrektor techniczny Andrzej 
Trepka czy dyrektor Józef Godyń. Swoje przemyślenia wyarty-
kułowało szereg osób ze ścisłego kierownictwa kopalni, ale są 
też wypowiedzi osób dozoru. Szczególnie jednak wartościowe 
są, i ciągle byłyby, wspomnienia górników i przedstawicieli in-
nych specjalności górniczych zaangażowanych bezpośrednio 
w  procesie wydobycia. Ale tych śmiałków znalazło się tylko 
dziesięciu. Szkoda, bo wiele ciekawych historyjek opowiedzie-
li. Szkoda tym bardziej, gdyż ich autentyczne doświadczenia 
w zmaganiu z naturą i żywiołami, to jak rodzynki w każdym 
stanowiącym dokument tekście. Może jeszcze kiedyś otworzy 
się przed nimi druga szansa? 
Osoby wypowiadające się można określić konkretną, wy-
mierną liczbą, ale w  książce znalazło się dużo, dużo więcej 
nazwisk. Podejrzewamy, że wiele ludzkich istot (choć się nie 
spodziewają) może się w niej odnaleźć, pomimo tego, że nic 
o sobie nie napisały. Warto na wszelki wypadek sprawdzić… 
Wypowiadającym się dziękujemy i gratulujemy wspaniałych 
tekstów wspomnień, a wszystkich zachęcamy do nabywania 
książki i  życzymy przyjemnej lektury. Książkę można naby-
wać w  Dziale Szkolenia i  Analiz Społecznych ZGH „Bole-
sław” S.A. (budynek Laboratorium), tel. 32 295 5998. 

ZGH „Bolesław”
Opr.J.Ch
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27 lutego 2019r. w Dworze w Bolesławiu Wójt 
Gminy Bolesław oraz Zarząd Zakładów Gór-
niczo-Hutniczych „Bolesław” w Bukownie 
zorganizowali kolejne spotkanie informacyjne 

(pierwsze odbyło się 10 października 2018 roku) dotyczące 
perspektyw działalności górniczej na terenie Gminy. 

Prezes Zarządu, dyrektor naczelny ZGH „Bolesław”, 
Pan Bogusław Ochab omówił bieżącą działalność 
spółki, przedstawił projekty związane z terenami 
przemysłowymi i poprzemysłowymi, zwrócił też 
uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego w sołectwie Bolesław.
Podobne spotkanie, tym razem z mieszkańcami 
Lasek, Kolonii, Małobądza i Pniaków, odbyło się  
11 marca 2019 roku. 
Wszystkie spotkania z przedstawicielami ZGH  
„Bolesław” cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy. Zgodnie z powiedze-
niem „nic o nas, bez nas” – następne spotkania infor-
macyjne - już wkrótce.

O planach  
ZGH „,Bolesław” 
w naszej gminie
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Bądź z nami! Centrum Kultury zaprasza!

Więcej na naszej stronie internetowej:

www.gminaboleslaw.pl/centrum-kultury
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Bolesław
się zmienia

    Po latach oczekiwań wreszcie się udało. Będą zmiany 

w  ,,centrum” Bolesławia. Trudno było patrzeć na zabu-

dowania rogu ulic: Głównej i Laskowskiej. Zaniedbane, 

rodem z głębokiego PRL-u obiekty zniknęły. Jak w tego 

rodzaju sprawach można napisać, że miały swoją historię, 

która naznaczyła starszych mieszkańców Gminy Bolesław. 

Kiedyś zabudowania dworskie – browar (rys. 1). Potem 

w  powstałym budynku Szkoła Powszechna (zdj.2),  na-

stępnie zabudowania przechodzą w  ręce Gminnej Spół-

dzielni Samopomoc Chłopska. Na dole sklepy, na górze 

fryzjer i sklep pasmanteryjny i materiałami z metra. Przez 

jakiś czas sama góra stała pusta, następnie na krótki czas 

zainstalowała się szwalnia firmy ,,Kanita” (zdj.3,4,5). 

Obok budka z wagą i materiały opałowe (węgiel, koks). 

W magazynie obok, materiały dla rolników między inny-

mi nawozy sztuczne. Sklep z materiałami budowlanymi, 

a przy samej drodze skup złomu. 

W latach 60, 70 i 80 dwudziestego wieku, tego typu skła-

dy były powszechne w całej Polsce. Składy materiałowe 

GS-u zakładane były przeważnie w środku miejscowości  

tak aby była możliwość dobrego dojazdu z każdej strony.  

Z biegiem lat, jak wszystko - się zmienia i wcześniej czy 

później trzeba dostosować się  do współczesności świa-

ta. Przez ostatnie dziesięć lat to miejsce przypominało 

o upadku minionej epoki. Czas na zmiany. Czy powsta-

nie nowego obiektu zmieni układ w handlu w Bolesła-

wiu – to pokaże czas. Jedno jest pewne, że samo miejsce, 

zmieni się na plus.

     Znacznie wcześniej zdecydowano o wyburzeniu bu-

dynku (starego) Ośrodka Zdrowia (zdj. 6). Powstał no-

woczesny budynek Centrum Medycznego. Teraz miesz-

kańcy Bolesławia doczekali się zdecydowanych zmian 

w centrum miejscowości.

 Tomasz Sawicki
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Wydawanie żywności

Uwaga!Dla kogo Mama 4+?
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Dla kogo Mama 4+?
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1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

-

Termin i miejsce wydawania artykułów spożyw-

czych:

12 kwiecień 2019 r. od godz. 11:00 do godz. 14:30

-
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Starość darem czy zagrożeniem? cz.1

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie  

nie można ani zobaczyć, ani dotknąć. 
Trzeba je poczuć sercem... H. Keller

U
czucie wstydu, lęk i  strach przed 
sprawcą, który nierzadko jest je-
dynym opiekunem, poczucie winy 
płynące z przekonania, że się zasłu-
żyło na złe traktowanie oraz obawa 

przed umieszczeniem w domu starców po-
wodują, że osoby starsze nie ujawniają faktu 
krzywdzenia i w milczeniu przeżywają swój 
ból i cierpienie.
Faktem jest, że w naszym społeczeństwie 

stale przybywa osób po 65. roku życia, 

a  także tych, którzy osiągnęli 80. rok 

życia. Według danych GUS, w  Polsce 

w 2030 roku będzie mieszkało aż 10 mln 

ludzi starych. Cieszy fakt, że żyjemy coraz 

dłużej; jest to z  całą pewnością zjawisko 

pozytywne. Rodzi jednak potrzebę zasta-

nowienia się nad tym, w jaki sposób po-

strzegamy ten fakt? Pojawiają się kluczo-

we pytania typu: Czy na ludzi starszych 

potrafimy spojrzeć jak na dar dla naszego 

społeczeństwa? Czy dostrzegamy w  se-

niorach osobowe dobro i bogactwo? Czy 

wręcz przeciwnie - dopatrujemy się w sę-

dziwym wieku problemu i  zagrożenia? 

Czy w  naszym wspólnym, społecznym 

myśleniu pojawia się aspekt dotyczący 

jakości życia osób starszych? Czy dbamy 

o  ich dobrostan i  poczucie bezpieczeń-

stwa, a w sytuacji ich zagrożenia potrafi-

my pomóc, uwzględniając wszelkie czyn-

niki wiążące się z  okresem tzw. późnej 

dorosłości, czyli od 60. roku życia?

Starość darem czy zagrożeniem?
W  minionych czasach większość kultur 

całego świata wyznawała zasadę dotyczą-

cą szacunku dla osób starszych. Natural-

ną rzeczą było powszechne przekonanie, 

że starość wiąże się z  wieloma cnotami 

nabytymi wraz z  upływem życia, które 

warto uznawać i  cenić. Przyjmowano, iż 

cechą równoznaczną z  sędziwym wie-

kiem jest mądrość życiowa wypływająca 

z  wieloletniego doświadczenia, której 

młodzi ludzie w  naturalny sposób mieć 

nie mogą. To owa mądrość sprawiała, że 

seniorzy byli obsadzani na najwyższych 

stanowiskach i  pełnili najważniejsze 

funkcje w społeczeństwie, m.in. sędziów, 

mentorów, posłów, kapłanów.  Postrzega-

nie ludzi starszych jako skarbnicy wiedzy, 

a także należny im szacunek umiejscawiał 

ich w  kręgach elit społecznych. Młodsi 

wiekiem szanowali starszych, nie tylko 

kierując się odczuwanym wobec nich 

respektem, ale także słuchali, podziwia-

li i  chłonęli tę cenną wiedzę płynącą nie 

z  mądrych ksiąg, lecz z  serc i  umysłów 

seniorów. Doceniali rolę ludzi starszych, 

traktując ich jako strażników zbiorowej 

pamięci oraz pośredników w  przekazy-

waniu tradycji narodowych i rodzinnych.

We współczesnym świecie role się od-

wróciły. To młodzi wiodą prym. Starsi 

autorytetami? Niestety dziś to stwier-

dzenie brzmi jak anachronizm, należy 

do przeszłości i nie pasuje do obecnego, 

dynamicznie zmieniającego się świata. 

Dziś młodość nie wierzy doświadczeniu 

starości i  nie potrzebuje refleksji, a  za-

trzymanie się choć na chwilę w  pędzie 

życia może skutkować wypadnięciem 

z  roli i  pozbawić możliwości osiągnię-

cia życiowego sukcesu. Bezduszne ze-

pchnięcie osób starszych na margines 

przyszło szybko i  bezrefleksyjnie. Bo 

wielkiej refleksji i osobistego zastanowie-

nia potrzeba do chłonięcia obrazu świata 

kreowanego przez współczesne media...

W reklamach i kolorowych pismach kró-

luje młodość, kult młodzieńczego, dosko-

nałego ciała i znaczna sprawność umysłu. 

Nie ma tam miejsca na słabość, zmarszcz-

ki i  zniedołężnienie. Obecna rzeczywi-

stość jako jedyny słuszny kierunek obra-

ła przyszłość. Świat stawia na młodość, 

sprawność i  nowoczesność. Ważna stała 

się przydatność i  wydajność człowieka. 

W tym nastawieniu coraz częściej pomija 

się ludzi starych, których nierzadko po-

strzega się jako balast czy źródło proble-

mów, a  starość jako złą, brzydką, niewy-

godną, jednym słowem niepotrzebną.

Współczesny świat to era nowych tech-

nologii, Internetu i  szybkiego dostępu 

do wszelkich potrzebnych informacji. 

To co było aktualne i pożądane wczoraj, 

dzisiaj już trąci myszką. Czy rzeczywiście 

tak wygląda realny świat, w  którym ży-

jemy? Stanowczo nie. Ale karmieni taką 

medialną papką młodzi ludzie podświa-

domie ją przyswajają i na jej bazie kodu-

ją stereotypy krzywdzące osoby starsze 

i niepełnosprawne. 

Życie w codziennym galopie jest jak bez-

litośnie rozpędzone koło, które z  jednej 

strony uniemożliwia dostrzeżenie rzeczy, 

które są piękne i wartościowe w swej sub-

telności, a z drugiej powoduje niezauwa-

żanie czy wręcz negowanie tego, co trud-

ne, nieatrakcyjne, kłopotliwe.... Ludzie 

starsi i niepełnosprawni nie nadążają w tej 

„gonitwie”, i  przestają być partnerami 

tych młodych, sprawnych i  aktywnych. 

Pozostają w  tyle, izolowani, niezauważa-

ni, wręcz „przeźroczyści”, a zdarza się nie-

jednokrotnie, że są krzywdzeni.

Cierpienie w milczeniu
Niezaprzeczalnym jest fakt, że wraz 

z upływem czasu kondycja ludzka słabnie. 

Zachodzą zauważalne zmiany zarówno 

w  wymiarze fizycznym, psychologicz-

nym, jak i społecznym. Z wiekiem ludzie 

stają się coraz mniej sprawni, odczuwają 

coraz więcej dolegliwości zdrowotnych. 

Negatywne aspekty starości to obniżenie 

sprawności psychofizycznej i  samodziel-

ności, większa zależność od innych, świa-

domość zbliżającego się kresu życia i zwią-

zany z tym lęk, konieczność dostosowania 

się do przemian społecznych, cywilizacyj-

nych i kulturowych, utrata osób bliskich 

oraz nierzadko utrata poczucia bycia oso-

bą użyteczną i potrzebną, co jest związane 

z przejściem na emeryturę. Wymienione 

czynniki obniżają zdolność do samoobro-

ny, a to powoduje, iż ludzie starsi stają się 

grupą szczególnie narażoną na przemoc, 

niejednokrotnie ze strony osób bliskich 

czy opiekunów. Są również tą grupą osób 

krzywdzonych, które rzadko szukają 

pomocy, nawet jeśli mają świadomość 

niczym niezawinionej krzywdy. Uczucie 

wstydu, lęk i strach przed sprawcą, który 

nierzadko jest jedynym opiekunem, po-

czucie winy płynące z przekonania, że się 

zasłużyło na złe traktowanie oraz obawa 

przed umieszczeniem w  domu starców 

powodują, że w  milczeniu przeżywają 

swój ból i cierpienie.

cd. w następnym numerze
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20 marca 2019 roku najbladziej sprytne 
przedszkolaki z  gminy Bolesław pokazały 
co potrafią!
Do wspólnej zabawy sportowej przystąpiły 

przedszkola z naszej gminy. Moc emocji  i wra-

żeń widoczna była we wspólnym kibicowaniu wszystkich  sze-

ścioosobowych drużyn. 

Zwycięzcą konkursu j miało zostać przedszkole, które w uczci-

wej rywalizacji zdobędzie największą liczbę punktów po wyko-

naniu wszystkich przewidzianych zadań konkursowych. 

Każda  placówka biorąca udział w Turnieju otrzymała  dyplom 

za uczestnictwo, wszystkie dzieci biorące w nim udział  zostały 

nagrodzone słodyczami, natomiast drużyny które zajęły 3 pierw-

sze miejsca otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy 

Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego. 

W  zawodach najszybciej i  najdokładniej zadania wykonywali 

mali sportowcy z Przedszkola w Podlipiu.  Drugie miejsce zajęła 

reprezentacja Przedszkola w  Krzykawie, a  trzecie (równorzęd-

nie)– dzieci z Bolesławia i Lasek. Konkurs przebiegał w miłej 

i  przyjacielskiej atmosferze. Każde Przedszkole otrzymało dy-

plom i  tablice magnetyczną, ufundowaną przez Wójta Gminy 

Bolesław. Dzieciom jury wręczyło nagrody książkowe ufundo-

wane przez Radę Rodziców Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 

w  Podlipiu oraz pamiątkowe plakietki   sprezentowane przez 

drukarnię OSMA w  Olkuszu. Pan Dawid Sadowski zadbał 

również o nauczycieli i opiekunów, przygotowując dla nich miły 

upominek.  

Zabawy w grupie w korzystny sposób wpływają na rozwój spo-

łeczny dziecka. Pozwalają oswoić się z zasadami życia w grupie 

rówieśniczej, uczą współpracy i  rozumienia siebie nawzajem. 

Oprócz tego uczą empatii, obserwowania innych, pobudzają 

wyobraźnię i  ćwiczą pamięć. Organizator konkursu -Zespół 

Przedszkolno – Szkolny w Podlipiu – Przedszkole w Podlipiu 

osiągnął wspaniały cel:  IV edycja Gminnego Konkurs wiedzy 

i  umiejętności „Sprytny przedszkolak” zintegrowała wszystkie 

nasze  Przedszkola poprzez wspólną zabawę .

Gratulujemy przedszkolakom i życzymy kolejnych sukcesów.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem. które Pań-

stwu mamy przyjemność zaprezentować.

BBB

Sprytny przedszkolak
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23 marca 2019 roku mieszkańcy Bolesławia mogli poczuć się jak 

w wiedeńskiej operze. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez 

Wójta Gminy Bolesław i Centrum Kultury w Bolesławiu. To nie-

zwykłe widowisko było jedyne w swoim rodzaju.

Naszym gościem była Urszula Rojek - śpiewaczka operowa i musi-

calowa, koncertująca  na największych scenach Europy i Ameryki. 

Ten dzień był dla artystki szczególny. 

Na wniosek Komandorii Zagłębiowskiej Orderu Św. Stanisława, 

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego przyznał Urszu-

li Rojek odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uroczystego 

wręczenia odznaczenia dokonał Dyrektor Generalny Małopol-

skiego Urzędu Wojewódzkiego Szymon Strzelichowski w asyście 

Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego oraz Komando-

ra Henryka Bebka. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej” ustanowiona w 1969 roku jest przyznawana osobom wy-

różniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

Urszula Rojek  zachwyciła publiczność śpiewem, w świecie muzy-

ki określanym jako sopran liryczno-koloraturowy. Zróżnicowany 

repertuar obejmował operę, operetkę, musical, także muzykę sa-

kralną od baroku do współczesności. Całości dopełnił akompania-

ment Megumi Otsuka. To uzdolniona  pianistka  urodzona w Ja-

ponii. Jej ojciec był renomowanym organistą w Tokio – naukę gry 

na fortepianie rozpoczęła w wieku 3 lat, bardzo wcześnie zaczęła 

też pisać własne kompozycje. Bolesławską publiczność zachwyciła 

przede wszystkim cudownym wykonaniem utworów Fryderyka 

Szopena, którymi wypełniała przerwy w występach Urszuli Rojek. 

Koncert w wykonaniu tak znanej i utalentowanej śpiewaczki oraz 

towarzyszącej jej akompaniatorki był niezapomnianym przeży-

ciem i na długi czas pozostanie w pamięci  zebranych. Publiczność 

na stojąco oklaskiwała artystki, zaś walc w wykonaniu tego mię-

dzynarodowego duetu muzycznego porwał do tańca słuchaczy nie 

tylko pierwszych rzędów.

Jak widać bolesławski dwór  ma bardzo różnorodną ofertę, także 

tę z najwyższej półki.
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