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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W

dniu 11 listopada 2021 r. z okazji Narodowego Święta Nie-

niającym pochodzących z naszej gminy poległych w walkach o Nie-

podległości przy Pomniku Wolności w bolesławskim parku

podległą. Uroczystość uświetniła Orkiestra ZGH „Bolesław” (która

odbyła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie przez Polskę

oprócz hymnu narodowego odegrała wiązankę pieśni patriotycz-

niepodległości w 1918 r. W tym szczególnym i ważnym dla każdego

nych), poczty sztandarowe oraz zuchy i harcerze ze Szkoły Podsta-

Polaka dniu oddaliśmy szacunek wszystkim, którzy nie zawahali

wowej w Bolesławiu.

się oddać życia dla odzyskania wolności Ojczyzny.
O godzinie dwunastej wspólnie z Orkiestrą ZGH „Bolesław” w
Bukownie odśpiewaliśmy hymn narodowy.
Następnie zabrał głos Krzysztof Dudziński - Wójt Gminy Bole-

Obchody tegorocznego święta ze względu na trwającą pandemię
były wyjątkowe, bo odbywały się na wolnym powietrzu. Piękna pogoda i wyjątkowa okoliczność przyciągnęły nie tylko mieszkańców
naszej gminy, ale i gości.

sław, który zwrócił uwagę, że odzyskanie niepodległości w 1918 r. to

Miłym akcentem było wręczenie nagród uczniom szkół podsta-

dla Polaków powód do dumy, ale też zobowiązanie, by o tym wy-

wowych z terenu gminy, którzy wzięli udział w dwóch konkursach

darzeniu pamiętać, bo jak powiedział Józef Piłsudski: „Naród, któ-

zorganizowanych przez Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu

ry traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem

Św. Stanisława z siedzibą w Będzinie pod honorowym patronatem

ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”. Wolność należy sza-

Wójta Gminy Bolesław: Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni

nować i chronić, bo łatwo ją stracić. Dziś z niepokojem spoglądamy

Stowarzyszenia oraz konkursu historycznego pn. „Pomniki Pamięci

na nasze granice. Obyśmy nigdy nie musieli o nie walczyć jak kiedyś

Narodowej i ich bohaterowie na terenie Gminy Bolesław”.

nasi przodkowie. Cieszmy się zatem wolnością i pielęgnujmy ją.
Po wystąpieniu wójta władze samorządowe gminy i powiatu
oraz przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamięt-

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył żołnierski poczęstunek.


Beata Bazan - Bagrowska

foto-relacja Agnieszka Anioł
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Szkolne obchody Święta Niepodległości
W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu Święto
Niepodległości obchodzone było bardzo uroczyście, w podniosłej atmosferze. W tym roku występ dla klas młodszych przygotowała klasa 1B razem z
wychowawczynią. Celem akademii było przybliżenie uczniom najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski. Dzieci w atrakcyjny sposób zobrazowały,
co znaczy wolność, kraj i Ojczyzna. Nie zabrakło pieśni oraz tańców o tematyce patriotycznej w wykonaniu młodych artystów. Całość widowiska
dopełniła pięknie wykonana dekoracja przygotowana przez nauczycieli
z naszej szkoły.
Tekst i zdjęcia – wychowawcy klas pierwszych
Szkoła Podstawowa w Bolesławiu
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Patriotyczne
śpiewanie
P

atriotyzm jest częścią składową naszej kultury i tożsamości.

ściele Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Macierzyństwa NMP i św. Mi-

„Bóg Honor Ojczyzna” - głosił napis na sztandarach w różnych

chała Archanioła w Bolesławiu. Poprzedziła go msza św. za Ojczyznę,

okresach naszych dziejów i nie były to puste słowa. Piękne pieśni

której przewodniczył Ks. Bp. Grzegorz Kaszak wraz z kapłani: Ks.

nie powstały chyba ot tak, dla samego zaistnienia, ale z jakiegoś

Kanonikiem Tadeuszem Majem, Ks. dr Kazimierzem Mielczarkiem

ważnego powodu. Nasza historia sprawiła, że losy Kościoła i Pol-

oraz Ks. Proboszczem Sylwestrem Kulką. W tym dniu w naszej pa-

skiego Narodu splotły się w nierozerwalną całość i miało to swoje

rafii rozpoczęło się świętowanie 103. rocznicy Odzyskania Niepodle-

odzwierciedlenie w kulturze i sztuce…

głości. W świątyni byli obecni: Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-

3 listopada 2021 roku w bolesławskim dworze - siedzibie Cen-

dziński, członek Zarządu Powiatu Krystyna Kowalewska, z-ca Wójta

trum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu - odbyły się prze-

Agata Borkiewicz, radni, kombatanci i członkowie ich rodzin. Cieszy-

słuchania do V Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycz-

ły oko sztandary reprezentujące różne grupy społeczne, zawodowe

nej. Do konkursu, który wpisał się już w naszą regionalną tradycję,

- od szkół, przez strażaków, aż po górników. Pięknym patriotycznym

zgłosiło się 65 uzdolnionych wykonawców. Wszyscy śpiewający

akcentem była obecność na mszy ppłk. Grzegorza Gduli – dowódcy,

zaprezentowali wysoki poziom umiejętności wokalnych i dużą

Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Wojskowej 34. Dywizjonu Ra-

wrażliwość patriotyczną i artystyczną. Jury w składzie: Alicja Ja-

kietowego Obrony Powietrznej z Bytomia.

nosz – przewodnicząca, Gabriela Stańdo – Kapczuk oraz Szymon
Bisaga zakwalifikowało do finału wykonawców, reprezentujących
określone grupy wiekowe:

Dzieci, młodzież i dorośli pieśnią tak wspaniale zaprezentowali

Przedszkole: Natalia Purc.

to, co dla nas Polaków powinno być najdroższe i najważniejsze – pa-

Szkoła Podstawowa, klasy I-IV: Zuzanna Malicka, Małgorzata

triotyzm - umiłowanie Ojczyzny.

Gil, Pola Bzdek.
Szkoła Podstawowa, klasy V-VIII: Lena Mitas, Karolina Siudyka,
Emilia Marcjan i Emilia Duda.
Szkoły średnie: Laura Purc, Antoni Zimnal, Maksymilian Kaszuba, Wiktoria Siudyka.
Dorośli: Katarzyna Adamczyk-Drożyńska, Magdalena Pędras.
Kolejnym etapem konkursu był uroczysty Koncert Laureatów,
który odbył się w niedzielne popołudnie 7 listopada 2021 roku w ko-
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Po uroczystej mszy zasłuchano się w przepiękne głosy laureatów V Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i serdecznie dziękujemy,
że zechcieli wziąć udział w V Diecezjalnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej tym bardziej, iż w ubiegłym roku konkurs został
odwołany. Mamy nadzieję, że już co roku będziemy mogli się spotykać i radować, słuchając patriotycznych utworów w niesamowitej
atmosferze i akustyce bolesławskiego kościoła.


BBB

PS. Klimat spotkania doskonale oddaje fotorelacja Grzegorza Jasicy.
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„,Podlipiański Zieleniec”
przy Zespole Przedszkolno –
Szkolnym w Podlipiu

E

kologiczny ogród „Podlipiański Zieleniec” przy Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Podlipiu powstaje dzięki środkom

finansowym:
•

z budżetu Zespołu prowadzonego przez Gminę Bolesław;

•

pozyskanym od Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”
w Bolesławiu;

Jesienią uczniowie najstarszych klas posadzili tulipany i kro-

•

w ramach projektu: „Piątka dla Natury”;

kusy, aby kolorami przywitały nas wiosną. Natomiast członko-

•

w ramach projektu „Działaj Lokalnie”;

wie Koła Ekologiczno - Botanicznego przygotowują karmniki

•

w ramach programu WFOŚiGW w Krakowie.

i zapasy pokarmu dla odwiedzających ogród zimą ptaków.

Celem projektu utworzenia ekologicznego ogrodu przy Zespole

W miarę pozyskiwanych funduszy będziemy kontynuować

w Podlipiu było m. in. podjęcie działań służących podnoszeniu świa-

rozbudowę naszego ogrodu zgodnie z projektem. Planujemy w na-

domości lokalnej społeczności, w szczególności uczniów i wycho-

stępnych etapach pozyskać środki na zakup koszy, ławek, oświe-

wanków Zespołu, na temat ochrony środowiska naturalnego, wyko-

tlenia solarnego LED, solarnej fontanny ogrodowej, zbiorników na

rzystania odnawialnych źródeł energii, a także zwrócenie uwagi na

deszczówkę, które zostaną wykorzystane do podlewania roślin oraz

prawidłowe gospodarowanie odpadami. Cele te realizowane były po-

wykonanie „klasy na powietrzu”.

przez organizację konkursów, warsztatów i inne działań dydaktycznych. Laureaci wszystkich konkursów oraz uczniowie wyróżnieni w

Uroczyste otwarcie ogrodu planujemy jesienią 2022 r.


Joanna Hodur

zajęciach warsztatowych otrzymali tematyczne nagrody książkowe.
Dzięki pozyskanym z różnych źródeł środkom finansowym mogliśmy rozpocząć prace przy budowie ogrodu. Najpierw rozplantowaliśmy nawiezioną ziemię, potem powstały alejki z nawierzchnią
antysmogową wykonane przez profesjonalną firmę. Następnie rozpoczęliśmy nasadzania drzew, krzewów i bylin.
W ramach projektu stworzona została strefa dendrologiczna, w
której znajdują się lipy, klony, modrzewie, dęby, buki, jodły, jarzębina, grab oraz wierzba płacząca. Obok ww. mamy jeszcze kilka drzew
owocowych, głównie staropolskich odmian jabłoni, śliw i grusz. Na
klombach natomiast obok kilkunastu bylin posadziliśmy azalie, rododendrony, hortensje, budleje, wisterie, krzewuszki, róże, hibiskusy
i pięciorniki oraz kilkadziesiąt wrzosów.
W wyznaczonych miejscach zostały zamontowane tablice informacyjne do oznaczania roślin, a także tablice dydaktyczne oraz
budki lęgowe.
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NAGRODZONO LAUREATÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,„Kolorowe murawy galmanowe - siedlisko pełne życia”
K

onkurs fotograficzny pn. "Kolorowe murawy galmanowe

- dzieci z klas I-III

- siedlisko pełne życia" został zorganizowany przez Uniwer-

I miejsce - Hubert Bargieł z ZPS w Podlipiu

sytet Śląski w Katowicach, Gminę Miasta Jaworzno i Gminę Tar-

II miejsce - Dorota Lubaszaka z SP w Bolesławiu

nowskie Góry w związku z realizacją projektu "Dobre praktyki dla

III miejsce - Dawid Poczęsny z ZPS w Podlipiu

wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego BioGalmany" w ramach

- dzieci i młodzież z klas IV-VIII

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014

I miejsce - Zuzanna Lubaszka z SP w Bolesławiu  

- 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja

II miejsce - Tomasz Bobak z SP w Bolesławiu

do zmian klimatu Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja eko-

III miejsce - Matteo De Gregorio z ZPS w Podlipiu

logiczna.
Jury konkursu w składzie: prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik,

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom GRATULUJEMY.

prof. dr hab. Adam Rostański, dr. hab. Beata Babczyńska-Sendek, dr
Teresa Nowak, dr Izabela Gerold-Śmietańska pod przewodnictwem
dr Moniki Jędrzejczyk-Korycińskiej wyłoniło zwycięzców konkursu.
Podczas oceny jurorzy zwrócili uwagę nie tylko na aspekty techniczne konkursowych zdjęć, ale przede wszystkim na przekaz, jaki niosą.
Nagrodzone fotografie w kreatywny i intrygujący sposób pokazują
życie muraw galmanowych, które znajdują się także w gminie Bolesław (Obszar Natura 2000 Pleszczotka PLH20092, Obszar Natura
2000 ArmeriaPLH120091).
Zdjęcia oceniano w 3 obszarach (Jaworzno, Tarnowskie Góry,
Bolesław) - zgodnie z rejonami występowania muraw galmanowych.
Spośród zdjęć nadesłanych z gminy Bolesław jury wyłoniło
najlepsze w dwóch kategoriach:

Kolejny projekt Stowarzyszenia Dobroczynnego
,„Res Sacra Miser” aktywizujący młodzież powiatu olkuskiego

W

dniu 19 listopada w Bukownie „Na Skałce” odbyła się kon-

wpisało się na stałe w lokalną politykę młodzieżową? To główne

ferencja otwierająca projekt „Współdecydujemy - zaanga-

zagadnienia, o jakich dyskutowano podczas konferencji, która zgro-

żowanie obywatelskie młodzieży szkół powiatu olkuskiego”. To

madziła „Na Skałce” ponad 40 przedstawicieli sześciu szkół powiatu

kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra

olkuskiego. W dalszym etapie realizacji projektu tworzyć oni będą

Miser”, która ma na celu wdrożenie w praktykę działania szkół

Zespoły ds. budżetu obywatelskiego, odpowiedzialne za przeprowa-

powiatu olkuskiego nowego narzędzia edukacji obywatelskiej.

dzenie procesu w danej szkole.

Wspólnie z partnerskimi szkołami do lipca 2023 r. Stowarzyszenie

„Do udziału w projekcie zaprosiliśmy szkoły, które stawiają na

przetestuje wśród uczniów mechanizm uczniowskiego budżetu

promowanie aktywności społecznej, z istniejącymi Klubami Wolon-

partycypacyjnego. Środki na realizację zadania pochodzą z Fun-

tariusza czy kołami debat. Stawialiśmy przy tym na różnorodność

duszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz

– mamy cztery szkoły podstawowe i dwie szkoły średnie; szkoły z ob-

Regionalny.

szarów miejskich i wiejskich z trzech gmin powiatu olkuskiego; pla-

Jak powinno wyglądać wdrażanie budżetu obywatelskiego

cówki z obszarów, gdzie budżet obywatelski był już wdrażany i takie,

w danej szkole? Co zrobić, aby do zgłoszenia swoich pomysłów na

gdzie mechanizm ten jest nowością” – mówi Anna Dela, Prezes Za-

usprawnienia przekonać jak najwięcej uczniów i uczennic? Jak po-

rządu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”, koordyna-

winna wyglądać akcja informacyjna w szkole, aby w głosowaniu

torka merytoryczna projektu.

wzięła udział znaczna część społeczności szkolnej? Czy da się prze-

Gmina Bukowno w projekcie reprezentowana jest przez Szkołę

konać władze i organy prowadzące szkoły, aby takie rozwiązanie

Podstawową nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie na

6|

Bolesławskie Prezentacje  11 /2021 (237)
czele z Panią Dyrektor Jolantą Oleś, która jest szkolną koordynator-

przeprowadzany był w poprzednim roku szkolnym w Warszawie

ką procesu.

i Krakowie, projekt olkuski jest zatem innowacją w skali regionu.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu po-

Projekt „Współdecydujemy - zaangażowanie obywatelskie mło-

wołała 8 osobowy Zespół ds. budżetu obywatelskiego, nad pracami

dzieży szkół powiatu olkuskiego” finansowany z Funduszy EOG

którego czuwa Pani Elżbieta Kulanty.

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Gminę Olkusz reprezentują dwie szkoły podstawowe. Są to:

Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu z Pa-

Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorod-

nem Robertem Ceklarzem odpowiedzialnym za koordynację całości

ność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną war-

procesu oraz największa szkoła wiejska w gminie – Zespół Szkolno

tość. W 1. konkursie grantowym na projekty tematyczne w ramach

– Przedszkolny w Osieku z Panią Aleksandrą Wojdyłą przewodzącą

Programu przyznanych zostało 96 dużych i 76 małych grantów.

pracami w tej placówce.
Kolejni partnerzy to szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest powiat olkuski.
Pani Małgorzata Krzemień i Pani Anna Kula koordynują pracę

Stowarzyszenie uzyskało wsparcie finansowe w wysokości
82 439,34 euro na realizację działań merytorycznych w ramach dużego grantu oraz 15 542,87 euro na rozwój instytucjonalny. Projekt
realizowany jest w okresie październik 2021 r – lipiec 2023 r.

Zespołu w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Olkuszu. Szkołę branżową reprezentuje natomiast



Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu –
nad procesem w tej placówce czuwają Pani Justyna Kuźniak i Pani
Agnieszka Kocot.
Z prac wszystkich Zespołów - po przetestowaniu mechanizmu
szkolnego budżetu partycypacyjnego - powstanie „Podręcznik dobrych praktyk”. Stanowić on będzie wstęp do dyskusji z przedstawicielami władz lokalnych nad wpisaniem tego rozwiązania w praktykę działania innych szkół z terenu powiatu olkuskiego. Podkreślić
należy, że mechanizm ten jest nowością w skali kraju – jego pilotaż

1
2

3

1. Uczestnicy konferencji otwierającej projekt;
2. Warsztaty podczas drugiej części konferencji;
3. Grupa uczniów wraz z opiekunami ze Szkoły
Podstawowej w Bolesławiu,
źródło: Przegląd Olkuski
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EUROWEEK - wspaniała zabawa połączona
ze ,,szlifowaniem’’ umiejętności. Wydaje się niemożliwe?

E

uroWeek - Szkoła Liderów to program prowadzony przez Fun-

we, benzynowe, gazowe, elektryczne, chemiczne, krzesiwa metalowe

dację Euroweek, którego celem jest doskonalenie umiejętno-

i skałkowe oraz opakowania i etykiety zapałczane z Polski, a także

ści językowych w zakresie języka angielskiego, nauka wielokul-

krajów Europy i całego świata. Na koniec wycieczki poszliśmy na

turowości i rozwijanie kreatywności. Jednak przede wszystkim

rynek. Tam nauczyciele zrobili nam wspólne zdjęcie przy Kolumnie

program zmusza do śmiałości w komunikowaniu się z innymi

Trójcy Świętej pochodzącej z 1736 roku autorstwa Antona Jörga. Po

uczestnikami. Fundacja angażuje ponad 40 wolontariuszy z wie-

powrocie do ośrodka zjedliśmy obiad i udaliśmy się na kolejne zaję-

lu krajów, młodych ludzi, którzy bezinteresownie chcą pomagać

cia. Lepiej poznaliśmy też Nica. Obejrzeliśmy prezentację o jego kra-

uczniom z całej Polski.

ju - Polinezji Francuskiej. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni tym, że Nico

We wtorek, 2 listopada, trzema autokarami wyruszyło do Mię-

i inni mieszkańcy tego państwa pochodzą z rodzin wielodzietnych.

dzygórza 129 uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej

Na przykład Nico ma sześć sióstr i pięciu braci. Po kolacji nadszedł

im. Stanisława Staszica w Bolesławiu. Po kilku godzinach długiej, ale

czas na pożegnanie. Wtedy też ostatni raz spotkaliśmy wolontariu-

przyjemnej podróży dotarliśmy do Ośrodka Wczasowego Słoneczna,

szy. W sobotę, w dniu wyjazdu, zjedliśmy śniadanie, dokończyliśmy

w którym spędziliśmy kolejne dni.

pakowanie się i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Bolesławia.

Po przybyciu na miejsce mieliśmy czas na zakwaterowanie

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, podczas

i rozpakowanie się. Następnie zjedliśmy kolację. Po posiłku pozna-

których poznawaliśmy nowe gry. Było przy nich dużo śmiechu i za-

liśmy kilku wolontariuszy, między innymi Lisettę Dela Cruz, która

bawy. Wszystkim podobała się gra w mafię, gra casanova oraz gorące

przedstawiła nam się jako Super Piękna. I tak zwracaliśmy się do

krzesła. Zarówno tym młodszym jak i tym starszym uczniom wiele

niej podczas pobytu w Międzygórzu. Na koniec dnia zorganizowano

radości sprawiała także praca w grupach. Wszyscy chętnie rysowa-

dyskotekę, lecz część osób zmęczona podróżą pozostała w pokojach.

li i przygotowywali prace ze swoimi drużynami. Dużo zabawy było

Następnego dnia, po śniadaniu, poszliśmy na zajęcia, na których po-

i w trakcie przygotowywania prac, i podczas ich przedstawiania. Nie

znaliśmy kolejnych wolontariuszy- Aymana, Christiana i Irę. Po po-

można również zapomnieć o zajęciach, na których poznawaliśmy

łudniu wybraliśmy się na spacer do Zapory Wodnej na rzece Wilczka.

i wykonywaliśmy tańce z różnych krajów według instrukcji wolon-

Jest ona nietypowa, ponieważ zbiornik nie został tam zalany wodą.

tariuszy. Bardzo ciekawe były tańce meksykańskie, które prezento-

Można wejść na zaporę i przejść na drugą stronę rzeki, podziwiając

wała nam Arela. Większości uczniów sprawiały one trochę kłopotu,

piękne widoki. Trzeciego dnia, w czwartek, poznaliśmy wolonta-

co z kolei wywoływało wiele zabawnych sytuacji i śmiechu.

riuszki - Abi, Himenę i Arelę. Po obiedzie, tak jak poprzedniego dnia,

Euroweek to, bez wątpienia, świetny program, niesamowita

poszliśmy na spacer. Tym razem jego celem był wodospad Wilczki

przygoda dla uczniów, którzy chcą aktywnie spędzić czas. Zajęcia

- najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika i drugi co do wysoko-

prowadzone tylko w języku angielskim są sposobem na wysilenie

ści w całych Sudetach. W kolejnym dniu naszego pobytu, niedługo

umysłów młodzieży i dzieci w celu doskonalenia umiejętności mó-

po śniadaniu, uczniowie klas siódmych, w towarzystwie Christiana

wienia w języku angielskim. Wolontariusze pochodzący z różnych

i nowego wolontariusza - Nica, pojechali do Bystrzycy Kłodzkiej.

zakątków świata prowadzący warsztaty interaktywne i gry sprawili,

Wysłuchaliśmy tam historii pochodzącego z 1556 roku pręgierza -

że uczniowie stali się bardziej otwarci na ludzi i na świat, wykazali

narzędzia kar, pierwotnie stojącego na rynku w Bystrzycy Kłodzkiej,

się aktywnością i zaangażowaniem. Dzięki temu nie było tam czasu

który w roku 1813 przeniesiony został na Mały Rynek. Następnie

na nudę, a uczestnicy w przyjemny i praktyczny sposób poszerzyli

zwiedziliśmy Muzeum Filumenistyczne, które od ponad 50 lat zaj-

swoje umiejętności językowe. Wszyscy uczniowie, jak również na-

muje się pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, naukowym opracowy-

uczyciele, są bardzo zadowoleni z możliwości udziału w tym projek-

waniem i eksponowaniem obiektów związanych z historią niecenia

cie i chętnie powtórzą to doświadczenie.

ognia oraz historią regionu. Główny trzon kolekcji muzealnej stano-

Zuzanna Lubaszka, uczennica klasy 7A

wią przedmioty służące do niecenia ognia, m.in.: zapalniczki lonto-

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Bolesławiu
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Prawdziwa miłość zmarszczek nie dostrzega…
P

amięć o urodzinach najstarszych
mieszkańców gminy Bolesław to je-

den z najmilszych, ciepłych gestów dzięki, którym wójt gminy może zintegrować
się z naszymi seniorami i poznać ich bliżej. Tak było i teraz w jesienny poniedziałek.
Zofia Rodasik (z panny - Opala) urodziła się 25 października 1921 roku w Ujkowie
Nowym. Rodowita ujkowianka obchodziła swe 100. urodziny w domu swej córki

setnych urodzin paliła sama w piecu, prała

chwilach. Pani Zosia osiągnęła ten piękny

w Krzu.

w pralce Frania, przygotowywała samo-

wiek, ciesząc się w miarę dobrym zdro-

dzielnie jedzenie.

wiem i pogodą ducha.

Małżonek

pani

Zofii,

Wawrzyniec

z Krzykawy, górnik ZGH, zmarł młodo, bo

W dniu setnych urodzin, w obecności

Zgodnie z urodzinowym zwyczajem

w wieku 60 lat. Pani Zofia doczekała się

najbliższej rodziny, życzenia jubilatce zło-

życzymy pani Zosi „200 lat”. Gratulujemy

dzieci, 6 wnucząt, 9 prawnucząt, 1 prapra-

żyli: Wójt Gminy Bolesław Krzysztof Du-

dostojnej Jubilatce i życzymy dalszego

wnuczątka. Wzorowo zajmowała się do-

dziński, Przewodnicząca Rady Gminy Bole-

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w oto-

mem i gospodarstwem. Należała do Koła

sław Ewa Dychtoń, sołtys i radny sołectwa

czeniu kochającej rodziny.

Gospodyń Wiejskich w Ujkowie Nowym,

Ujków Nowy Marcin Macek.

udzielała się w kościelnym chórze.

Sto lat życia to wiek, o którym wszy-

Znana jest z przepysznych wypieków

scy marzymy i którego życzymy sobie na-

i wyrobów lokalnej kuchni. Nieomal do

wzajem w szczególnie uroczystych dla nas

Prawdziwa miłość zmarszczek nie dostrzega… Szacunek dla bliskich za troskliwe zajmowanie się zacną seniorką.
BBB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

SPÓŁKA WODNA W GMINIE BOLESŁAW
W związku z trwającą likwidacją kopalni ZGH „Bolesław”
i koniecznością zaprzestania jej odwadniania, co ma nastąpić
w grudniu 2021 roku, trwa bieżące monitorowanie tych obszarów gminy Bolesław, w których występują lub wcześniej występowały naturalne zbiorniki wodne oraz terenów narażonych na
zalania albo podtopienia.
Likwidacja kopalni spowoduje podnoszenie lustra wody
i wypełnienie się leja depresji, co może skutkować odtworzeniem naturalnych zbiorników wodnych i wystąpienie podtopień
w wielu miejscach gminy. Szczególnie narażone na to są tu tereny
znajdujące się w miejscowościach: Laski, Kolonia, Krążek, Podlipie i część Bolesławia.
Aby temu zapobiec i już dzisiaj rozpocząć przygotowania do
czekających nas zmian hydrologicznych, Wójt Gminy Bolesław
dąży do powołania Spółki Wodnej Gminy Bolesław, która odpowiedzialna byłaby za uporządkowanie gospodarki wodnej na
terenie gminy, odtwarzanie i utrzymanie rowów melioracyjnych
oraz zabezpieczenie terenów zagrożonych ewentualnymi podtopieniami.
Gminna Spółka Wodna, utworzona z udziałem pracowników
Urzędu Gminy i mieszkańców sołectw zagrożonych podtopieniami ma działać w celu realizacji potrzeb wskazanych ustawą
i określonych statutem.
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Takiej miłości życzymy naszym Dostojnym Jubilatom w ocze-

„ZŁOTE GODY”
W GMINIE
BOLESŁAW

kiwaniu na kolejne Jubileusze.
W 2021 roku „Złote Gody” obchodzili:
1.

Lucja i Kazimierz Adamczykowie

2.

Jadwiga i Kazimierz Bogaccy

3.

Marta i Jan Czyżowie

4.

Grażyna i Wacław Gajdziszewscy

5.

Stanisława i Henryk Halejakowie

o raz kolejny w dniu 16 listopada 2021 r. świętowaliśmy w na-

6.

Kazimiera i Tadeusz Klechowie

szej Gminie Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Dbając

7.

Anna i Tadeusz Kocjanowie

o zdrowie naszych Jubilatów, przy zachowaniu zasad bezpieczeń-

8.

Barbara i Kazimierz Kosno

stwa sanitarnego przekazaliśmy im życzenia i gratulacje.

9.

Danuta i Jerzy Kowalewscy

P

Jubilaci obchodzący „Złote Gody”, czyli Jubileusz 50-lecia poży-

10.

Janina i Zygmunt Kubańscy

cia małżeńskiego zostali uhonorowani „Medalami Róży”. W imie-

11.

Helena i Bogdan Kwiecińscy

niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia dokonał

12.

Stanisława i Ryszard Łaskawcowie

Wójt Gminy Bolesław Pan Krzysztof Dudziński.

13.

Erwina i Jerzy Molędowie

„Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów,

14.

Barbara i Remigiusz Olejnikowie

ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Prawdziwie zgodne i dobre

15.

Anna i Bronisław Rzońcowie

małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy

16.

Mieczysława i Lesław Skrzypicielowie

we wzajemnej miłości i zrozumieniu; miłości, która wszystko znosi,

17.

Teresa i Piotr Wojcieszczykowie

wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma i która nigdy nie zawie-



Elżbieta Kubańska - Kierownik USC

dzie. Bowiem „Cóż to jest Miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi serca!”

Fot. Ilona

Anioł
Fot. Agnieszka

Fot. Agnieszka Anioł

10 |

Banasik

Bolesławskie Prezentacje  11 /2021 (237)

Chrońmy
i szanujmy
naturę!

miejscach naszej gminy dzikie wysypiska. Oczywiście, zawsze możemy jechać gdzieś, gdzie jest czysto i przyjemnie można spędzić czas,
ale po co, skoro w końcu wrócimy na „stare śmieci”. Oby nie te wyrzucane przez człowieka.
Zadbajmy o najbliższe otoczenie. Zwracajmy uwagę tym, którzy je
niszczą, zaznaczając w naturze brudne ślady swojej obecności. Czy taką
pamiątkę chcemy zostawić naszym dzieciom, wnukom i przyszłym pokoleniom?


Agnieszka Pietraszko

W

szyscy chcemy żyć w czystym środowisku. Każdy mówi o degradacji środowiska na świecie, a przecież nie trzeba wyjeż-

dżać za granicę, żeby dostrzec zaśmiecone lasy i parki w swojej najbliższej okolicy.
Przyjemnie jest iść na spacer z rodziną do lasu czy parku. Nigdy
jednak nie mamy gwarancji, że będzie tam czysto i bezpiecznie dla nas,
naszych dzieci czy czworonogów. Zdarza się, że pod krzakami czy drzewami w parku leżą porozrzucane śmieci, chociaż specjalne pojemniki
i kosze są zlokalizowane w różnych jego częściach. Czy nie potrafimy
z nich korzystać? Dlaczego nie dbamy o wspólne dobro? Na to pytanie
musimy sobie odpowiedzieć sami.
Podobnie sytuacja wygląda w lasach i na polach. To my, wyrzucając śmieci, m.in. eternit, gruz, opony, zużyty sprzęt, gdzie popadnie, doprowadzamy do degradacji ekologicznej naszej okolicy. Tego, niestety,
uczymy młode pokolenie: że nie trzeba o nic dbać, bo to przecież nie
nasze. A przecież to my, mieszkańcy, tworzymy wspólnotę, która ma
wpływ na obraz miejsca, w którym żyjemy. Zapominamy, że las to nasze
zielone płuca i strefa relaksu, miejsce uspokojenia i wyciszenia.
Bardzo zasmuca degradacja przyrody i powstające w różnych

Czas na ekologię w gminie

KAMPANIA SPOŁECZNA
GMINY BOLESŁAW

Z inicjatywy Wójta Gminy Bolesław Krzysztofa Dudzińskiego –
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - rozpoczęliśmy kampanię
społeczną pn. naszBolesław.
W ramach kampanii zaplanowano działania, których celem jest
zwiększenie świadomości mieszkańców gminy w kilku obszarach
związanych z ochroną środowiska oraz wspólną troską o najbliższe
otoczenie. Chodzi głownie o zwiększenie wiedzy naszych mieszkańców na tematy związane z ekologią, a także zachęcenie do zmiany
nawyków w życiu codziennym, które ograniczą degradację wspólnej
przestrzeni do życia.
Działania proekologiczne, które już są prowadzone na terenie
gminy Bolesław, mają pomóc i zachęcić mieszkańców do troski o naturalne środowisko w zakresie:
- dbałości i poprawy czystości, estetyki na terenach wspólnych
i prywatnych,
- troski o jakość powietrza,
- umiejętnego oszczędzania wody i energii elektrycznej,
- właściwej segregacji odpadów.

Drodzy mieszkańcy, razem osiągniemy wspólny cel,
jakim jest zadbane środowisko w naszej gminie.

Wszyscy mamy wpływ na otaczającą nas przyrodę. Czy będzie
ona piękna i zadbana, czy zdegradowana? Czy będzie się tu dobrze
mieszkało?

Dbajmy i chrońmy nasz Bolesław
dla przyszłych pokoleń!
| 11
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„„Prawdziwych Cyganów już nie ma” ?
C
zy „prawdziwych Cyganów już nie
ma”? Na to i wiele innych pytań starał
się odpowiedzieć Starosta Olkuski
Bogumił Sobczyk.
Kochani! Kto chce kupić słownik polsko-romski niech od razu zrezygnuje, taki nie
istnieje. Warto jednak doczytać ten tekst
do końca, by przekonać się, jak wielobarwna jest wielokulturowość.

28 października rozdano indeksy studentkom Akademii Seniora.
"Drogie Panie, nawet nie wiecie, jak mi
Was brakowało"- przywitał zebrane Wójt
Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński.
Inauguracyjny prelegent - doktorant
studiów Akademii Jana Kochanowskiego
w Kielcach: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk wygłosił wykład pt. „Społeczność romska w Polsce”.
- Temat wielokulturowości bliski jest mi
od wielu lat, jemu poświęciłem moją pracę
magisterską. Podczas studiów poznałem
Roma z Lublina. Znajomość ta zaowocowała
ogromem wiedzy - opowiada pan Bogumił.
Romowie są ludem koczowniczym,
przybyłym z północno-zachodnich Indii.
Przeszłość tego narodu kryje wiele tajemnic.
Przez długi czas nic nie wiedziano o tym,
skąd pochodzą oraz jaki kraj reprezentują.
Obecnie są w prawie każdym zakątku świata. Statystyki, których wynik jest zaniżony,
pokazują, że w Polsce żyje około 30 tysięcy
Romów. Można spotkać ich głównie w regionie dolnośląskim, śląskim, małopolskim.
Pan Bogumił Sobczyk przez dwa i pół roku
badał zwyczaje i kulturę Romów. Formalnie
było to trudne, gdyż Romowie wprawdzie
mówią, ale nie czytają po polsku.
- U Romów także jest... starosta, on
wprowadza Goców, czyli obcych - uśmiecha
się nasz olkuski starosta.
Większość Romów ma w pewnym sensie
dwoistą tożsamość. Mają wprawdzie polskie
dokumenty, ale nie znają swych prawdziwych imion urzędowych. Często posługują
się swoimi imionami „wewnętrznymi”.
Spoiwem, które łączy Romów jest poszanowanie rodziny.
Rodzina oraz pielęgnowanie bliskich
więzi było i jest nadrzędną zasadą Romów.

12 |

Z tej racji uroczystości rodzinne, takie jak
wesela czy pogrzeby, zawsze obchodzono
z wielkim rozmachem. Małżeństwa zawierano zazwyczaj bardzo młodo, bo już w wieku
12–15 lat. Pogrzeb jest tak samo ważny jak
wesele. Przy grobach swoich bliskich nie
tylko wspominają tych, którzy odeszli. Na
cmentarzach jedzą, piją, a nierzadko także
śpiewają i tańczą. Rodzina jest dla Romów
tak ważna, że nawet po śmierci członka swojej społeczności oddają mu cześć i szacunek.
Przebywający w Polsce Romowie obchodzą
uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny. Ich zwyczaje są podobne do zwyczajów Polaków, ale niektóre z nich uległy
modyfikacjom. Należy jednak docenić fakt,
że naród poddawany przez wieki wpływom
wielu kultur, a także przemocy i prześladowaniom, mimo wszystko nie zatracił swojej
tożsamości. Co więcej, potrafił zachować
odrębność, własne obyczaje i tradycje, które
nadal pielęgnuje.
Przypomnijmy, iż Jerzy Ficowski - jako
pierwszy opisał życie Romów. Owocem kilkuletnich podróży, które odbył z nimi na
przełomie lat 40. i 50. XX wieku były monografie „Cyganie polscy”, „Cyganie na polskich
drogach”. Przedstawił w nich historię i zwyczaje tej grupy etnicznej oraz zbiór romskich
baśni „Gałązka z drzewa słońca”. Wszystkich,
którzy chcą zgłębiać ten temat, zachęcam do
lektury w długie jesienno-zimowe wieczory.
Wyjątkową postacią wśród romskiej
społeczności jest Bronisława Wajs, Papusza
(co w języku romskim oznacza lalkę), odkryta przez Jerzego Ficowskiego pierwsza świadoma poetka wśród Romów. Po opublikowaniu swoich wierszy została przez współbraci
uznana winną zdrady języka romskiego.
Wart przemyślenia jest kultowy cytat romski, który w tłumaczeniu brzmi tak:
"Jeśli pot twój pada na jedno miejsce,
drąży dół, który może zmienić się w twój
grób".


Beata Bazan-Bagrowska

PS. Wykładu wysłuchałam z ciekawością. Kultura Romów zawsze wydawała mi
się pociągająca. Pamiętam, gdy miałam 19

lat, podczas wakacji w Czchowie nad Dunajcem przylgnęły do mnie romskie dzieci.
Zostałam zaproszona przez ich babcię do
„taboru”, który składał się z ciemnego mercedesa i różowych puchowych pierzyn. Poczęstowano mnie słodkościami, wróżbami
oraz... biżuterią.
- Ile za te wróżby i kolczyki? - zapytałam.
- Nic. Ty jesteś nasza - powiedziała wtedy najstarsza Romka i wsunęła mi w garść
okrągłe kolczyki z tombaku.
PS.2
Na deser - PRZYSŁOWIA ROMSKIE:
Z dzisiejszego ognia - jutrzejszy popiół.
Zima zapyta cię, coś robił w lecie.
Życie składa się z wielu kłamstw
i z odrobiny prawdy.
Biedny jest diabeł, bo nie ma duszy.
Nie porzucaj wielkiej drogi dla malutkiej.
Człowiek robi pieniądze, ale pieniądze
nie zrobią człowieka.
Gdybym wiedział, gdzie upadnę, podścieliłbym tam sobie.
Do zamkniętej gęby mucha nie wleci.
Pies, który wędruje, znajdzie sobie kość.

REKLAMA
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SEDACJA gazem rozweselającym

Nowo otwarty gabinet stomatologiczny świadczy
usługi dentystyczne:
yy Leczenie zachowawcze dzieci i dorosłych
yy Leczenie kanałowe
yy Korony i mosty porcelanowe
yy Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
yy Usuwanie zębów mlecznych i stałych
yy Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop
zabiegowy. Sedacja wziewna gazem rozweselającym.
Gabinet czynny w godzinach:
Pn
9:00 – 18:00
Wt
14:00 – 20:00
Śr
9:00 – 14:00
Czw
9:00 – 20:00
Pt
14:00 – 20:00

www.stomatologia-bukowno.pl

REKLAMA

PUNKT

INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
Dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
Bolesław ul. Główna 46 (GOPS)
tel. 32 62-00-126

Poradnictwo specjalistyczne:
• Psycholog
• Radca prawny
• Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
• Specjalista psychoterapii uzależnień

Zapraszamy po bezpłatną, profesjonalną pomoc,
poradnictwo i doradztwo w zakresie uzależnień
oraz przemocy w rodzinie
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Pisane na paragonie
L

istopad się kończy, ale czas zadumy pozostaje. Wchodzimy w adwent - czas oczekiwania. Wielu myli go z wielkim postem, który
jest czasem oczyszczenia przez umartwienie.
A Adwent to taka ciąża, czas błogosławiony, w oczekiwaniu na
narodzenie.
Bo tak naprawdę to całe życie na coś czekamy. Na piątek, wypłatę, przelewy, zakończenie inwestycji, wakacje, gości, autobus, lepszą
pogodę.
A życie po prostu mija, dzień po dniu. Jak zrywane kartki ze
ściennego kalendarza.
Iluż ludzi gromadziło pieniądze, biżuterię, futra z norek albo
chociaż sztucznych królików. Gromadziło, czekając na lepszą okazję,
by to wydać, założyć lub podarować.
Widziałam nieraz, że kiedy przechodzili w ten inny wymiar, zostawał tylko ten ogrom dóbr materialnych. Złoto, którego podarowaniem nie ucieszyli się za życia. Skrzętnie wietrzone kiedyś płaszcze
wełniane wrzucane na żywca do kontenerów, nawet bez worków.
Nikomu niepotrzebne kolekcje różnych rzeczy. Niezużyte do końca
kosmetyki, perfumy. Podobno na sam koniec człowiek zostaje z tym,
co było dla niego najważniejsze.

Przekład? Pewna kobieta całe życie handlowała. Jeździła za
granicę, ale i w kraju potrafiła sprzedać dosłownie wszystko. Jechała, zarabiała, wpłacała na konto, znowu jechała, znowu zarabiała,
wpłacała... Gdy zachorowała, znieruchomiała - stać ją było przeżyć
ostatnie lata życia za ciężko zapracowane pieniądze. Wystarczyłoby nawet na opłacenie opiekunki. Synowie jednak podzielili się
oszczędnościami, co ich nieźle poróżniło. A matkę oddali do domu
opieki. Dom wynajęli. Podeszli do sprawy tak jak ona - na pierwszym
miejscu, wręcz na piedestale, stawiając pieniądze.
Od wielu lat przekonuje się nas, że posiadanie jest warunkiem
szczęścia. Od ilu pokoleń żyjemy w kulturze, dla której nadrzędnym
celem jest posiadanie coraz więcej i więcej, w której mówimy jeden
o drugim: „Wyglądasz jak milion dolarów”?
Tekst ten piszę między dwoma świętami. Już po 1 listopada
i w przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Przychodzimy tu
bez niczego i tak naprawdę bez niczego odchodzimy. W międzyczasie możemy kochać. A te wszystkie przedmioty powinny nam w tym
tylko pomagać. Jedynie to po nas zostanie, co z miłością zrobione.
Jak to zrobić? To proste. Musisz tylko zacząć! Najważniejsze jest,
by zacząć. Następnie zrób to jeszcze raz i znowu. Jesteś tym, o czym
mówisz. Stajesz się ucieleśnieniem tego, co gromadzisz. Uczucia jakich doznajesz - wynikają ze słów, jakimi się posługujesz. Niektóre
działania z czasem osłabiają więzi międzyludzkie. Czasem te relacje
obumierają. Samodyscyplina to po prostu robienie tego, co sobie postanowiłeś w chwili, gdy nie masz na to najmniejszej ochoty.

Beata Bazan-Bagrowska
PS. Tak więc przed Mikołajem: może prezenty skromniejsze, ale
więcej czasu na ich wręczanie.

To nasza historia
- wywiad przeprowadzony z panią Krystyną Mączką z Krzykawki
przez Kamilę Cebo –

poleca dr Tomasz Sawicki
Okolice dworku w Krzykawce; mieszkańcy i domostwa
- Jakie wspomnienia budzą się na myśl o dzieciństwie?
- Przypominają mi się młode, dziecinne lata, chodziłam tu
dla zabawy. Przed oknami rosły cudownie pachnące bratki. Ich zapach rozlegał się po wszystkich pomieszczeniach
dworku - wspomina ciocia Krystyna na myśl o dworku.
- W tamtym budynku (w czworakach) mieszkała Pani Marysia o nazwisku Ziarnik. Była moją koleżanką, z którą bawiłam się na terenie
dworku. Jej tato był ogrodnikiem, a mama sprzątała i gotowała Pani
Boguckiej. Pamiętam jeszcze dwie służące, jedna to na pewno Hela
ze Stypów.
- Czworaki znajdujące się obok dworu, niestety są w stanie agonalnym. Budynek należy do osoby prywatnej.
- Pamiętam budynek znajdujący się przy wjeździe do dworku. Mieszkała tam matka Pani Ziarnikowej (babcia Marysi Ziarnik), na nazwisko miała Dębska.
Miała dwóch synów, Adama i Józefa. Adam bardzo ładnie śpiewał. Obok ich domu znajdował się mur, był dosyć wysoki. Pamiętam, że w tych czasach chłopcy z całej wsi zbierali się przy murze,
grali w karty i śpiewali wspólnie. Organizowali się tak zawsze co
niedzielę, mieli swoją godzinę na śpiewy, a później szli do kościoła.
- Budynek znajdował się po lewej stronie wjazdu.
- Na terenie dworku znajdowała się piwnica, taki spichlerz.
Chciałam tam kiedyś zajrzeć, ostrożnie schodziłam ze schodów, ale były bardzo śliskie. Spadłam na sam dół, okropnie ciemno tam było. Poobijałam się strasznie, uciekłam
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Krystyna Mączka z córką Renatą Kaliwodą (fot. K. Cebo)
stamtąd szybko i nie miałam więcej odwagi tam zajrzeć.
- Czym zajmowaliście się na co dzień, jak wyglądała nasza okolica?
- Chodziłyśmy na dół, nad sadzawkę. Pasło się tam bydło należące do osób pracujących w dworku. Była tam też dostępna studnia.
- Sadzawka znajdowała się za dworem, za pagórkami, a te-
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reny wokół były o wiele bardziej podmokłe niż obecnie.
- Zostały mi w pamięci pewne obrazy; tam gdzie były stodoły, był kierat. Konie chodziły wokół. Tu gdzie obecnie
jest biblioteka był pokój, prawdopodobnie jadalnia. Wchodziło się przez sień, a w sieni tej znajdowała się kuchnia.
- Prawdopodobnie była to dobudówka, znajdująca się kiedyś przy ścianie pomieszczenia obecnie pełniącego funkcję
biblioteki. Aktualnie po dobudówce nie ma widocznych śladów, jednak widnieje na rysunkach technicznych dworku.
- Jak wyglądały prace sezonowe?
- Pamiętam jak ludzie chodzili na Pańskie. Na lipie znajdowała się duża
szyna służąca wówczas do zwoływania na posiłek pracujących na polu.
- Drzewo, o którym mowa, nadal rośnie przed dworkiem.
- Pamiętam kosiarzy pracujących na okolicznych łąkach,
było tu tak dużo wody, że chodzili boso. Te trawy pachniały inaczej niż obecnie, bardzo lubiłam ten zapach.
Między dwoma wzgórzami była studnia, do której chodziło się z
mamami po wodę. Znajdowała się tam również tama, żeby wody
zawsze był dostatek. Był tam przepływ z jednej sadzawki do drugiej, a woda płynęła daleko aż za górę, docelowo do Przemszy.
Gdzie łąka, tam woda, bardzo dużo wody było na naszych terenach.
- Działalność kopalni spowodowała obniżenie się wód gruntowych
na terenie gminy Bolesław.
- Czym jeszcze zajmowano się poza rolą?
- Państwo Boguccy mieli zwierzęta, chlewnie znajdowały się jeszcze
za czworakami.
- To tereny obecnego sklepu elektrycznego/Muratora.
- W sadach rosły śliwki. Z drewna robiono laski, układano
je gęsto obok siebie, tak żeby przedzierał się dym. Wyglądało to jak ruszt. Na tym wędziło się owoce, bardzo długo leżały nad dymem. W pobliżu znajdowały się dwa stawy rybne.
- Lubiłam chodzić do Marysi Zarnikowej i jej mamy. U nas w domu
nie było biedy, ale nie mieliśmy też takich przysmaków jak oni.
Pani Ziarnikowa, kucharka Boguckiej, nieraz poczęstowała mnie
czymś dobrym. Jak pierwszy raz dostałam kakao, nie wiedziałam jak pić. Od razu pobiegłam pochwalić się mamie, jakie to krowa mleko daje! Drożdżowe ciasto też pamiętam, pyszne, żółte.
- Co jeszcze działo się w dworku?
- Przed dworem organizowano święcenie pokarmów na Wielkanoc. Cała wieś tu przychodziła. Tacki, koszyki, wszystko było
ustawiane na zewnątrz. Mama chciała pokazać mi, jak to wygląda i zabrała mnie ze sobą. Gdy zobaczyłam półmisek pełny jedzenia chciałam pomóc i podnieść go z ziemi. Przewróciłam go
tylko, okropnie później płakałam. Ksiądz, który był wtedy obecny, nazywał się Cygankiewicz. Pamiętam, że był dość wysoki.
Pani Bogucka i Pan Bogucki; charakter, wygląd i życie
- Masz może wspomnienia związane z Boguckimi?
- Pani Bogucka była ładną kobietą. Pozwalała nam na wszystko.
Marysia Ziarnik była jej chrześnicą. Byłyśmy w stosunku do niej
śmiałe. Często, gdy mnie widziała, mówiła mi: „Śpiewaj Krysiu, śpiewaj!”. Śpiewałam na jej prośbę przed dworkiem. Były za to nagrody.
Pani Bogucka częstowała nas cukierkami, ale nie landrynkami. To
były czekoladowe cukierki. Marysia śmiało poszła do niej upomnieć
się o więcej, dostałyśmy jeszcze kilka na spodeczku, zapakowane
w ładne, błyszczące papierki. Pani Bogucka zabierała nas na przejażdżki bryczką do lasu, do Pani Dobieckiej. Marysia mówiła wtedy,
żebyśmy zostawiły Panie same, żeby mogły porozmawiać, a my szłyśmy nad Przemszę i na jagody. Mogłam mieć wtedy cztery, pięć lat.
Dobiecka przyjeżdżała czasem konno do dworku. Chodziła w charakterystycznym białym płaszczu i nosiła białe rękawiczki. Po jej
pałacu został tylko kamień bramy, kapliczka i wielkie lipy dobieckie.
- Pani Bogucka była niezbyt wysoka, postury „dosyć, dosyć”. Włosy miała siwe, pamiętam ją w jej białym płaszczu długości około
trzy czwarte. Chodziła pod laską, miała swojego ulubionego konia.
Była dobrą kobietą; w dworku pomagał taki Pan, Kotwinowski się
nazywał. Nie wiem, jaką dokładnie pełnił rolę, ale chodził też po

innych dworach. Kiedyś zdrzemnął się w czasie pracy, inni chcieli go obudzić, gdy zobaczyli zbliżającą się Panią Bogucką. Przeszkodziła im mówiąc: „Zostawcie go. Najwidoczniej śpi, bo tego
potrzebuje”. Pogładziła go po ramieniu dłonią w swej rękawiczce.
- Czy pamiętasz coś o Boguckim?
- Bardzo mało pamiętam Pana Boguckiego, rzadko bywał na dworze. Był w sejmie i mieszkał w Warszawie. Jak miał przyjechać, to
robiono porządki, uroczystości. Przywożono go konno ze stacji.
Bogucki był takim fundatorem pamiątkowych okolicznych miejsc,
zadbał m.in. o pomnik na Podlasce. Był ogólnie pomocny dla wsi.
Poza dworem; życie, zabawy, okolice
- Gdzie wtedy mieszkałaś i jak wyglądała okolica Twojego domu?
- Mieszkałam za dworkiem, drugi dom, bardzo dobrze go stamtąd
widziałam. Dom nadal stoi, postawiono go wrześniem 1864 roku.
Czasem chodziliśmy „na paskudy”, wzdłuż ścieżek za stodołami rosły pomidory. Do dziś pamiętam, jak smakowały. Pamiętam też, że
mężczyźni chodzili tamtędy do pracy.
- Przez Krzykawkę przebiegała bita droga, kamienna. Biegało się
po niej boso, paluchy sobie obijaliśmy. W niedzielę rano trąbił trębacz, strażak. Chodził od dworku drogą przez wieś, aż do Stasinków,
budząc wszystkich. Byłam już podlotkiem, latałam do remizy na
zabawy i pamiętam, że zabawa trwała do białego rana. Trębacz już
wychodził, a zabawa nadal trwała. Na Podlaskę też biegaliśmy na zabawy, przy pomniku stawiano bono/błono.
- Jak najmłodsi spędzali wolny czas?
- Tu gdzie mieszkałam, nie było dużo dzieci, ale znajdowaliśmy sobie
jakoś zajęcie. Graliśmy w klasy, z roku na rok droga się coraz bardziej
od tych klas wycierała. Mój tato, Stanisław Molęda, pracował zawsze
na noc. Ja wstawałam z samego rana i od razu chciałam grać piłką.
Tylko u nas na domu była taka prosta ściana i idealnie się odbijało,
ale tato się denerwował, bo nie mógł się wyspać przez to odbijanie.
- Budowała się naprzeciwko dworku Pani Ziarnik, kucharka Pani
Boguckiej. Lubiliśmy się bawić na tej budowie. Znajdowały się tam
różne materiały, również dół z wapnem. Kiedyś pasła się tam krowa,
była bardzo nerwowa przez nadmiar much. Zdenerwowana zaczęła
się wiercić, aż w końcu wpadła do tego dołu. Chcieli ją ludzie wyciągać, ale nie byli w stanie i dobili ją ostatecznie. Wystraszyłam się
wtedy, uciekłam stamtąd szybko. Kojarzę, że wtedy ludzie ze wsi odkupili mięso, żeby wspomóc nieco właściciela tej krowy.
- Pani Stefania Dukatowa uczyła w szkole na Krzykawie. Ładnie malowała, a jej córka Łuca odziedziczyła po niej talent. Miała również
syna, Adama. Pani Dukatowa przyszła kiedyś do mnie, bo słyszała
o dobrej krawcowej, czyli o mnie. Uczyłam się krawiectwa i odbywałam praktykę u krawcowej w mieście. Dukatowa musiała iść kiedyś na przymiarki do Sławkowa późnym wieczorem, jesienią. Bała
się iść sama, więc poprosiła męża o towarzystwo. Miał on czekać na
rynku. Kręcił się tam i czekał okropnie długo. W końcu poszedł do
krawcowej, przymiarka skończyła się, a on przeklął pod nosem, że
więcej się z nią nie wybierze! Całą drogę się później nie odzywał. Ja
chodziłam do Łucy, ich córki. Łuca była odważna, rok młodsza ode
mnie, ale poszła wcześniej do szkoły. Na katechezę chodziliśmy na
cmentarz, ksiądz chodził z taką chabinką i udzielał nam lekcji wśród
nagrobków. Rzadko mieliśmy katechezę w budynku, tylko w razie
niepogody.
- Śpiewałam w chórze w bolesławskim kościele, moje miejsce było
zaraz przy organach, na górze. Za moich lat na organach grały zakonnice, a ludzie stawali na miechach, pompowali kołysając się.
Ksiądz Kornobis to był taki chłop, że ciężko miał wejść na ambonę.
Po mszy chodziło się do kucharki tam, gdzie wikary miał budynek.
Częstowała nas czymś, śpiewaliśmy, robiliśmy przedstawienia. Jedno z nich szczególnie pamiętam. Przyniosłam wtedy suknie babci
Franoskowej, wypchali mi biodra poduszkami i zostałam Panią
Maciejową. Śpiewałam wtedy: „Na bok z drogi, bo z Krakowa jedzie
Pani Maciejowa! Co tu robi moja dziołcha?! Zaraz do dom mi wynocha! Ja Ci skończę to wychodne, kiej Ci spalę buty modne! Chyba
nie polecisz boso, bo by Cię wsadzili w proso!”. A to wszystko działo
się przed kościołem po mszy. Kornobis przyniósł taką dużą torbę
cukierków czekoladowych. Grywałam nawet w remizie.
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- Czy pamiętasz teren wokół kościoła?
- Stary cmentarz, były pustki, ale pamiętam taki duży grób,
jego wnętrze. Było to jak mieszkanie, grzebali tam chyba księży.
Weszłam tam, a w środku było ładnie otynkowane, znajdowało się tam kilka trumien. Pamiętam z tego cmentarza pogrzeb
dziecka. Jego mama okropnie płakała. Wtedy byłam pierwszy
raz sama na pogrzebie, bardzo mnie to wzruszyło. Dziadek Franosek mówił, że stary kościół stał gdzieś powyżej. Osuwał się,
ponieważ w czasie deszczy teren robił się mocno podmokły.
- Opowiesz o swojej rodzinie?
- Hodowali u nas w okolicy owce na wełnę. Babcia Franoskowa
siedziała i przędła na wrzecionie wełnę i zawijała później na lagi. Jeśli
się chciało, można było to farbować. Robiła spódnice, skarpety, swetry.
- W okresie wojennym, będąc małą dziewczynką wychowywałam się sama, miałam dużo swobody, kto chciał, to mnie bawił.
Mama pracowała na Krzykawie u Niemca. Robiła pranie, sprzątała, zajmowała się domem. Tato zajmował się polem, jeździł koniem. Odwiedzałam czasem syna sąsiadów, Ficu miał na imię.
Był mały, jeździł jeszcze w wózku. Tego dnia byłam wyjątkowo głodna, z zazdrości ukradłam mu pajdę drożdżowego ciasta.
- Mój rodzinny dom był na Krzykawie, gdy się przenieśliśmy na Krzykawkę nie mogłam się przyzwyczaić do nowego miejsca. Chodziłam
polami za stodołami tam i z powrotem. Jak mój tata się dowiedział, że
tam chodzę, był bardzo zły. Pogniewał się ze strachu, bał się, że wpadnę do jakiejś studni. Wszędzie mnie było ogólnie pełno, myślę, że lubili
mnie na wsi. Biegaliśmy czasem „na paskudy”, jabłka przynosiliśmy.
- Wybieraliśmy się grupą znajomych z naszej wioski na odpust do
Błędowa. Po skończonej mszy chodziliśmy na stragany, karuzele, były potańcówki. Na zabawie poznałam swojego męża. Mówił
później, że to takie zapoznanie podlane wodą, ponieważ zawsze w
czasie błędowskiego odpustu padał deszcz. Wiele moich koleżanek
również poznało wtedy chłopców. Kupowaliśmy piłki na sznurkach,
wypchane trociną i rzucaliśmy się nimi wzajemnie. Droga powrotna
również była wesoła, śpiewaliśmy wspólnie piosenki.
Wspomnienia cioci, Renaty Kaliwody - córki Krysi
- Masz jakieś miłe wspomnienie sprzed lat związane z rodzinnym
domem swojej mamy?
- Tak, do domu babci przychodził Pan Stasinek. Był niziutki, zawsze
chodził w brązowym sztruksowym garniturze, a koszulę w kratę
zapinał na ostatni guzik. Siadał wieczorami pod oknem na ławie,
wymachiwał nogami nad ziemią i opowiadał. Był człowiekiem o bogatym zasobie słów, pamiętam jak opowiadał „Krzyżaków”. W rogu
izby stał piec, tzw. ,,morcinek”. Światło było słabe i widać było palący się w nim ogień. Dziadek wchodził do domu z wiadrem buraków,
otrzepywał z butów śnieg. Obieraliśmy razem te buraki dla konia, a
w izbie roznosił się zapach kwiatów - geranium i mirty. Czekało się
na takie przytulne wieczory, choć nie było to bogate wnętrze, miało
jednak swój klimat i duszę.
- Pamiętam, jak dziadek zimą chodził do konia, a śniegu było na tyle
dużo, że robiło się w nim tunele. Ze stajni wybiegał siwy koń i tarzał
się w białym puchu. Na podwórzu znajdował się budynek z dużą, głęboką piwnicą, której bardzo się bałam.
- Moja prababcia miała wyjątkowe zdolności manualne; do dziś mam
jej aksamitną chustkę haftowaną ręcznie, zdobioną jedwabiem. Bardzo dobrze gotowała, piekła pyszne chleby i była niesamowicie spokojna w przeciwieństwie do męża choleryka.
Rozmowę przeprowadziła
Kamila Cebo z Krzykawki
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