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W
łaśnie wtedy obchodzimy Naro-

dowe Święto Niepodległości. To 

właśnie 11 listopada 2018 roku, po 

123 latach zaborów, nasz kraj znów 

pojawił się na mapie Europy. W Bolesławiu tę 

ważną datę świętujemy przy Pomniku Wolno-

ści. Obchody uroczystości stają się okazją do 

przypomnienia o podstawowych zasadach, 

którymi powinniśmy się kierować w najtrud-

niejszych momentach historii — o wierności 

ojczyźnie, odwadze i wytrwałości w dążeniu 

do celu. Tymi właśnie wartościami kierowali 

się ludzie, których pamięć została utrwalona na 

tablicy znajdującej się na Pomniku Wolności. 

Pamiętajmy jednak o tym, że dla ojczyzny nie 

trzeba tylko umierać, ale i żyć dla niej w odpo-

wiedni sposób. Wszak dzisiejszy patriota to ktoś, 

kto nie wstydzi się swojego kraju, interesuje się 

jego bieżącymi sprawami, czuje się dumny z tego, 

że jest jego obywatelem. Takie postawy są charak-

terystyczne i cenne w czasie pokoju, a tym samym 

budują wiarę w to, że bohaterowie, obrońcy su-

werenności naszego kraju nie przelewali własnej 

krwi na marne.

Całe to skłaniające do historycznej reflek-

sji, ale przecież radosne święto połączyło 

kilka pokoleń mieszkańców nasz gminy w 

duchu otwartego patriotyzmu. Zgromadze-

ni w bolesławskim parku wokół Pomnika 

Wolności, wspólnie śpiewając hymn naro-

dowy, słuchając przemówienia pana wójta  

i patriotycznych utworów w wykonaniu orkie-

stry dętej ZGH „Bolesław”, czuliśmy, iż w świę-

to odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, 

biało-czerwoną rodziną. Niezwykle cieszy fakt, 

że z roku na rok jest nas coraz więcej. Są poczty 

sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, 

szkół z terenu gminy, związku emerytów, renci-

stów i inwalidów, kół gospodyń wiejskich. Jest 

warta pełniona przez zuchów i harcerzy z bo-

lesławskiej podstawówki, są odświętnie ubrane 

przedszkolaki z Bolesławia pod opieką swoich 

wychowawców i rodziców. A co najważniejsze 

obecni są mieszkańcy gminy i goście. Kwiaty co-

rocznie składają przedstawiciele władz samorzą-

dowych, zakładów i instytucji z terenu gminy i 

powiatu. To piękne świadectwo patriotyzmu.  

Za nie chcemy w tym miejscu serdecznie po-

dziękować. 

Dopełnieniem tegorocznej uroczystości był wy-

stęp artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły 

Podstawowej im. St. Staszica w Bolesławiu, który 

odbył się w dworze.

Wszyscy zebrani mieli także okazję skosztować 

wyśmienitej żołnierskiej grochówki.  

 BBB

Nasza i Niepodległa 

Ojczyzna to kraj dzieciństwa  

Miejsce urodzenia  

To jest ta mała najbliższa  

Ojczyzna 

Miasto miasteczko wieś  

Ulica dom podwórko 

Pierwsza miłość  

Las na horyzoncie  

Groby 

W dzieciństwie poznaje się  

Kwiaty zioła zboża  

Zwierzęta  

Pola łąki  

Słowa owoce 

Ojczyzna się śmieje 

Na początku ojczyzna  

Jest blisko  

Na wyciągnięcie ręki 

Dopiero później rośnie  

Krwawi  

Boli 

Tadeusz Różewicz Oblicze ojczyzny

Warto wiedzieć

11 listopada został ustanowiony świętem naro-
dowym i dniem wolnym od pracy w 1937 roku. 
Polski rząd tworzyli wtedy członkowie obozu 
politycznego Piłsudskiego, którzy chcieli w ten 
sposób upamiętnić swojego patrona. Przed woj-
ną święto obchodzono tylko dwa razy, po wojnie 
znieśli je komuniści. Przywrócono je w okresie 
obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku. Odtąd jest to 
dzień wolny od pracy.

*

 Według zaleceń średnica kokardy narodowej 
powinna wynosić od 4 do 6 cm i musi składać 
się z dwóch okręgów: białego centralnego oraz 
okalającego go czerwonego. Zgodnie z heral-
dycznym znaczeniem barw kokarda odwzoro-
wuje godło Królestwa Polskiego: białego orła na 
czerwonym polu.

Dzień 11 listopada to dla nas Polaków
jedna z najważniejszych dat w kalendarzu 
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740 lat Bolesławia

W
 kolejnym numerze ,,Bolesławskich Prezentacji” przed-

stawiamy sylwetkę jednego z najbardziej rozpoznawal-

nych ludzi we współczesnej historii Polski – Józef Haller 

von Hallenburg, bo o nim ten artykuł, to wybitna postać 

legionowa, współtwórca Błękitnej Armii, żołnierz z ,,krwi i kości”. 

W 1919 roku gościł z wizytą w Bolesławiu.

     Józef Haller von Hallenburg urodził się 13 sierpnia 1873 roku 

w Jurczycach k. Krakowa. Ukończył Wojskową Akademię Technicz-

ną w Wiedniu, a od sierpnia 1895 roku został oficerem c.k. armii. 

W 1911 roku przeszedł w stan spoczynku w stopniu kapitana. Praco-

wał w wydzierżawionym przez siebie majątku Wysocko pod Brodami. 

W 1912 roku wstąpił do Sokoła. Organizował Polowe Drużyny Soko-

ła w okręgu lwowskim. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 roku 

włączył się w organizację Legionu Wschodniego we Lwowie, którego 

został dowódcą. Walczył pod Rafajłową, Nadwórną, pod Młotkowem 

i Pasieczną, gdzie został ranny. W 1915 roku pod Częstochową uległ 

wypadkowi samochodowemu. Po powrocie do zdrowia w 1916 roku, 

dołączył do tak zwanej Rady Pułkowników. Od lipca 1916 roku został 

dowódcą II Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym objął dowództwo 

II Brygady PKP. Brygada ta uczestniczyła w bitwie pod Rarańczą (luty 

1918), potem dołączyła do polskich oddziałów w Rosji. Od marca 

1918 roku Haller przejął dowództwo 5. Dywizji Strzelców Polskich, 

następnie, całego II KP na Ukrainie, będąc już w stopniu generała. 

Skapitulował 11 maja 1918 roku w bitwie pod Kaniowem. Uciekł pod 

zmienionym nazwiskiem (w przebraniu kobiecym – aut.). Dotarł do 

Moskwy, gdzie objął dowództwo Polskiej Komisji Wojskowej. Przez 

Murmańsk w lipcu 1918 roku przybył do Francji, gdzie dokooptowano 

go do Komitetu Narodowego Polskiego. W październiku został szefem 

powstającej armii polskiej. Do wojska mogli wstępować Polacy z armii 

francuskiej, zbiegli jeńcy z armii Niemiec i Austro-Węgier oraz Polo-

nia z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. Państwa ententy 28 września 

1918 roku uznały Błękitną Armię, zwaną tak od koloru mundurów, za 

sojuszniczą i samodzielną armię polską. W 1918 roku polskie oddziały 

dowodzone przez gen. Hallera wzięły udział w walkach z Niemcami na 

froncie zachodnim w Wogezach i Szampanii. W kwietniu drogą kole-

jową Haller z częścią armii powrócił do Polski.          

     Wielkim wydarzeniem w Bolesławiu była wizyta gen. Hallera, 

która miała miejsce 2 września 1919 roku. Generał Haller przybył 

do Bolesławia na inspekcję stacjonującego tu batalionu bytomskiego 

pułku strzelców bytomskich. Mieszkańcy Bolesławia i  okolic zgo-

towali szanowanemu generałowi uroczyste powitanie. Zgłosiły się 

wszystkie organizacje społeczne. Po mszy polowej i defiladzie bata-

lionu, generał dokonał przeglądu szeregów straży pożarnej, wpisał się 

też do księgi pamiątkowej Ochotniczej Straży Ogniowej w Bolesła-

wiu. Prawdopodobnie podczas tych uroczystości złożył kwiaty pod 

Pomnikiem Wolności w bolesławskim parku. Na zakończenie wizyty 

generał zwiedził miejscową kopalnię galmanu i płuczkę oraz odwie-

dził ochronkę dla dzieci, ofiarując tysiąc marek na jej utrzymanie. 

      W latach 1919-1920 Haller uczestniczył w wojnie polsko-bolsze-

wickiej objął funkcje dowódcy Frontu Południowo-Zachodniego oraz 

Frontu Pomorskiego. 10 lutego 1920 roku dokonał uroczystych zaślubin 

Polski z Bałtykiem. Członek Rady Obrony Państwa i przewodniczący 

Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Od lipca 1920 roku Gene-

ralny Inspektor Armii Ochotniczej: dowódca frontu Północno-Wschod-

niego. Podczas bitwy warszawskiej - dowódca obrony przedpola miasta. 

Od 1921 do 1926 roku Generalny Inspektor Artylerii. Był posłem na 

sejm RP z ramienia Chrześcijańskiego związku Jedności Narodowej. 

W maju 1935 roku, podczas przewrotu, opowiedział się po stronie rzą-

du. Będąc już w stanie spoczynku, od 1936 roku przewodniczył antyrzą-

dowemu Frontowi Morges. Po agresji ZSRR na Polskę przedostał się do 

Francji. Od 1939 roku minister bez teki w rządzie gen. Sikorskiego. Po 

przedostaniu się do Anglii w 1940 roku zajmował się Urzędem Oświaty 

i Spraw Szklonych w gabinecie Sikorskiego. Józef Haller po wojnie po-

został na emigracji w Londynie. Nie zdecydował się na powrót do ko-

munistycznej Polski. Haller „bardzo chciał odwiedzić Jasną Górę, ale ko-

muniści postawili warunki, których nie chciał spełnić. Haller nie zgodził 

się poprzeć władz PRL i odciąć się od środowisk i władz emigracyjnych. 

Pozyskanie przez władze komunistyczne poparcia Hallera miałoby dla 

PRL po 1956 roku duże znaczenie propagandowe”. 

Zmarł 4 czerwca 1960 roku w Londynie w wieku 87 lat. Pochowa-

ny na cmentarzu Gunnersbury. W 1993 roku sprowadzono jego 

szczątki, które złożono w krypcie wojskowej w kościele św. Agnieszki 

w Krakowie. dr Tomasz Sawicki

Literatura:

W. Wysocki, W. Cygan, J. J. Kasprzyk, ,,Legiony Polskie 1914-1918”, Oficyna Wydawnicza 
Volumen, 2014.
J. Liszka, T. Sawicki, ,,Bolesławska Opowieść Niepodległościowa 1914-1920”, BZH nr 33, 
Bolesław 2009.
Na podst. Art. PAP, Dzieje.pl, ,,145 lat temu urodził się Józef Haller, twórca Błękitnej Armii”.
Kronika Ochotniczej Straży Ogniowej w Bolesławiu.
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OSA za ORLIKIEM

W 
październiku 2019 roku zakończono realizację zadania pn. 

„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Aktywności Sporto-

wej w Bolesławiu przy Orliku”. 

Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Małej 

Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze wielopokolenio-

wym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Otwarte Strefy 

Aktywności to przede wszystkim przestrzeń aktywności sportowej, re-

kreacji i odpoczynku skierowana do różnych grup wiekowych, a przede 

wszystkim sprzyjająca integracji społecznej mieszkańców. 

W ramach przedsięwzięcia zamontowano elementy małej architektury:

w strefie siłowni plenerowej: 12 urządzeń sportowych  do ćwiczeń  

mocowanych na pylonach: wyciąg górny + krzesło do wyciskania, 

biegacz + orbitrek, prasa nożna + wioślarz, rower + jeździec,  surfer 

(wahadło) + twister, stepper + koła Tai Chi małe, 

w strefie relaksu: stolik do gry w szachy, warcaby lub chińczyka, gra 

w „kółko i krzyżyk”, cztery ławki parkowe, kosze na śmieci,  regula-

min korzystania z siłowni oraz stojak na rowery.  

 W roku 2020 planuje się zagospodarowanie terenu zielenią oraz wyko-

nanie dojścia do placu od strony ulicy Kopalnianej. 

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 32 964,00zł. brutto. Dofinansowanie 

Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kul-

tury Fizycznej stanowi 50% wartości  zadania.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z urządzeń sprzyjających pro-

wadzeniu zdrowego trybu życia.   

Niezależnie od religii czy szerokości geograficznej,  

w każdej tradycji odnajdziemy wspólny mianownik: 

jest nim pamięć o bliskich zmarłych. Teraz nadszedł  ten 

szczególny czas wspominania i pielęgnowania pamięci o Nich. 

Niech płonące wirtualne znicze, a także lampki na Ich grobach, 

będą symbolem naszego podziękowania za Ich życie, za wspól-

ne sukcesy i porażki, za dobre słowa i uczynki, za wspomnienia, 

które wzmacniają nas na kolejne dni… Dni bez Nich. 

Na przestrzeni ostatnich lat przyszło nam pożegnać wybitne 

postacie, które przez swoje dokonania na zawsze zapisały się na 

kartach historii naszego regionu. Prezentujemy Ich sylwetki, 

aby jeszcze raz uczcić Ich pamięć. Źródłem tej  pamięci jest 

miłość i wdzięczność. 

Pierwszego wirtualnego znicza zapalamy naszej patronce: ma-

larce Marii Płonowskiej - autorce wielu pięknych obrazów, na 

których utrwalony jest m.in. niepowtarzalny charakter nasze-

go regionu.

Z wielkim żalem wspominamy śp. Stanisława Jochymka – mala-

rza, którego obrazy głęboko trafiające do wyobraźni od razu się 

rozpoznaje oraz jego koleżankę „po pędzlu” Danielę Bonecką, 

wspaniale utrwalającą na swych płótnach zarówno kwiaty, jak 

i martwą naturę.

„Poezja córką jest pamięci …” – myślimy, gdy brak nam na-

szych poetów z Klubu Pracy Twórczej: Janiny Kubańskiej, 

Zosi Lorek, Marysi Łaskawiec, Protazego Cebo, Lucjana Sta-

nisława Poczęsnego, Ani Piątek czy Ireny Stach.

Złotymi zgłoskami w gminie Bolesław zapisały się postacie 

Henryka Czerniaka i Stanisława Ginała, których  pasjonowała 

zarówno historia, jak i teraźniejszość. Swoim talentem i osobo-

wością wpisali się w historię kultury naszego regionu.

*
Pamięć o naszych zmarłych kolegach to światełko, które nie ga-

śnie i nie powinno nigdy zgasnąć w naszych sercach. Odeszli, ale 

nadal Ich wspominamy, bo są ważnym elementem naszej tożsa-

mości kulturowej. Ich praca zawodowa i społeczna czy pozosta-

wione dzieła są wartością wzbogacającą nas żyjących.

Światłem pamięci otulamy nasze koleżanki i kolegów z pracy: 

Ewę Książek - Imielską, Józefa Liszkę oraz Zbigniewa Strasia.

Ewa Książek – Imielska to animator kultury, współorganizator 

wielu imprez w naszej gminie i regionie. Jej imieniem został na-

zwany Turniej Piłki Siatkowej o puchar sołtysa odbywający się co 

roku w Hutkach.

Twórczość Józefa Liszki była przesiąknięta miłością do oj-

czystej ziemi, szacunkiem do jej historii i wybitnych postaci. 

Niebawem ukaże się książka poświęcona temu Honorowemu 

Obywatelowi Gminy Bolesław.

Zbyszek Straś – wszechstronny, pełen energii, którą wkładał  

w działalność samorządową, pisarstwo, rzeźbiarstwo i badanie 

historii regionu. 

„Tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze. Dwa światy - 

żywych i umarłych - przenikają się i oddziałują na siebie. Nie 

ma umarłych, tylko ci, co odeszli” - pisał ks. Jan Twardowski. 

Ocalone od zapomnienia wspomnienia wspierają nas żyjących.

 BBB
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Drodzy Czytelnicy!
Z uwagi na natłok informacji w październikowym numerze „BP” dwa teksty zostały podzielone na dwie części. Oto kolejna część artyku-

łów: „Zaczarowani muzyką”(str.5) oraz „Emerytura to piękny czas”(str.6).

 Życzymy miłej lektury

Zaczarowani muzyką

P
rezentujemy drugą, tym razem fotograficzną część arty-

kułu nt. czwartego koncertu V edycji Zagłębiowskiego 

Międzynarodowego Festiwalu Organowego. 

W Bolesławiu wykonawcą wyjątkowego koncertu był Ze-

spół Muzyki Dawnej ,,Chiaroscuro’’ z Litwy. Wydarzenie to miało 

miejsce dzięki dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Gminy Bolesław w ramach II edycji otwartego 

konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Małopol-

skiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. ,,Mecenat Małopolski’’. 

Izabela Strzelecka – Rzońca
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Emerytura to piękny czas cz. 2 
Podsumowanie działalności Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów  

i Inwalidów w Bolesławiu za rok 2019

W sierpniu część emerytów wyjeżdża na wczasy do Niechorza. Zakwa-

terowani w nowoczesnym Domu Wczasowym „Kliper”, blisko plaży 

i malowniczego jeziora Liwia Łuża z rezerwatem ornitologicznym. Od-

poczywają, korzystając z kąpieli w ciepłych wodach Bałtyku i spacerując 

po mięciutkim piasku. Zwiedzają Muzeum Rybołówstwa, Motylarnię, 

Gabinet Figur Woskowych. Park latarń morskich w miniaturze i  latarnię 

morską, z której rozciąga się wspaniały widok.

30 sierpnia wyruszają w Góry Świętokrzyskie i zwiedzają: Skarżysko-

-Kamienną z Muzeum Orła Białego, Muzeum Przyrody i Techniki z eks-

ponatami z wyposażenia wojska polskiego. Zwiedzają również Wąchock 

z opactwem cystersów, gdzie podziwiają piękne krużganki, ogród przy-

klasztorny, piękne freski i tablice nawiązujące do walk o niepodległość. 

Są tablice przypominające powstanie styczniowe, ale przede wszystkim te 

będące wspomnieniem okresu II wojny światowej i majora Jana Piwnika 

(pseudonim „Ponury”), jednego z cichociemnych, który pochodził z po-

bliskiej okolicy. 

7 września wyruszają do Bułgarii do Złotych Piasków. Zakwaterowani 

w pięknym hotelu „Perla” blisko plaży. Wyruszają do Nesseber, starego 

miasta położonego na wyspie, gdzie niegdyś zsyłano skazańców. Zwiedza-

ją miasto, podziwiając stare budowle, pamiętające czasy najazdów Turków 

i Tatarów, skąd rozciąga się wspaniały widok na Morze Czarne. Podziwiają 

Kaliakrę, skalisty półwysep ze świątynią w skale, gdzie z urwiska do Morza 

Czarnego  rzucały się młode dziewczyny, nie chcąc iść do haremu sułtana. 

Jadą do Bałcziku na wieczór bułgarski z tańcami na węglach i sutym po-

częstunkiem. Potem na wycieczkę do Stambułu, gdzie podziwiają pałac 

Topkapi i harem, najważniejsze muzeum w Turcji,  Hagia Sofia, nazwany 

kościołem Mądrości Bożej - miejsce największego kultu na świecie wybu-

dowane przez cesarza Justyniana oraz meczet Sulejmana wpisany na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeszcze ostatnie spojrzenie na cie-

śninę Bosfor, na tajemniczy, pełen pięknych pałaców i meczetów Stambuł  

i powrót do hotelu. Wracają do kraju pełni  wspaniałych wrażeń. Będą 

mieli co opowiadać  bliskim i znajomym.

Na tym nie kończą  się wyjazdy, bo emeryci wyruszają na wczasy zdrowotne 

do Truskawca na Ukrainę. Przedwojenne modne SPA, gdzie jeździły nasze 

hrabianki i hrabiowie, odzyskuje powoli swoją dawną świetność. Zakwate-

rowani w centrum mamy zabiegi wodne,  okłady borowinowe, laseroterapię, 

magnetoterapię, ozonoterapię, aromaterapię i pijemy wodę „naftusię” oraz 

„Marię”, oczyszczającą organizm. Wokół nas wielojęzyczny tłum. Na  szero-

kim deptaku, który prowadzi przez centrum, przewijają się ludzie różnych 

ras i narodowości. Nie odczuwa się, że trwa wojna. Jedyny akcent to zdjęcia 

poległych żołnierzy, którzy pochodzili z Truskawca. Jedziemy na wesele 

Bojkowskie. Dziwi nas, że Ukraińcy wszystko  jedzą z chlebem, nawet ziem-

niaki. Następna wycieczka to Lwów. Pierwsze kroki kierujemy na  cmen-

tarz Orląt Lwowskich i cmentarz Łyczakowski. Zapalamy znicze na grobie 

Marii Konopnickiej i Gabrieli Za-

polskiej. Obok Władysław Bełza, 

autor Katechizmu Polaka i ma-

tematyk prof. Banach oraz wielu 

innych Polaków zasłużonych dla 

nauki i  kultury polskiej. Idziemy 

na cmentarz Orląt Lwowskich. 

Widok tylu mogił robi na nas 

przygnębiające wrażenie. Wśród 

poległych młodzi chłopcy, naj-

młodszy ma  zaledwie 13 lat. 

Stoimy pogrążeni w  zadumie 

i modlimy się. Na zwieńczeniu 

kolumn łaciński napis: „Umarli-

śmy, abyście żyli wolni”. Jeszcze 

krótki spacer po Lwowie. Przed 

pomnikiem Mickiewicza i przed 

gmachem Opery Lwowskiej robi-

my pamiątkowe zdjęcia i wracamy 

do Truskawca. 

Po powrocie do domu czeka nas 

wyjazd na Żuławy Wiślane. Po drodze zwiedzamy Toruń, gdzie urodził się 

i przez pewien czas żył Mikołaj Kopernik. Następny etap to Elbląg. Zakwa-

terowani w „Hotelu Sowa” zwiedzamy pobliski Frombork, gdzie Mikołaj 

Kopernik spędził 30 lat ze swojego 70-letniego życia. Zwiedzamy katedrę, 

gdzie był kanonikiem i oglądamy jego  grób. Trumna jest widoczna przez 

oszkloną płytę. Mieszkając tu, napisał swoje  dzieło „O obrotach sfer nie-

bieskich”. Swoje odkrycia astronomiczne opierał na żmudnych oblicze-

niach, jako że był wspaniałym matematykiem. Z wieży widokowej patrzy-

my na Zalew Wiślany. Następnie ruszamy na rejs po Kanale  Elbląskim. Jest 

to wspaniała przygoda. Statek poruszany wodą płynie pod górę lub zjeżdża 

z wysokości 22 m w dół po trawie na specjalnym wozie. Po drodze zwie-

dzamy Malbork. Robią na nas wrażenie potężne mury, wyeksponowane 

zbroje rycerskie, wspaniałe wyroby z bursztynu, wyposażenie wnętrz i cie-

kawe rozwiązania techniczne. Opuszczamy to ponure miejsce i wracamy 

do domu, gdzie czeka na nas spotkanie z okazji „Pożegnania lata”. 

21 października czeka nas wyjazd   na „Biesiadę Śląską”, 23 listopada wy-

jazd do Teatru „Kamienica” Emiliana Kamińskiego. 30 listopada zapra-

szamy na zabawę andrzejkową połączoną z Dniem Seniora do  pięknie 

odremontowanej strażnicy bolesławskiej. 

Zapraszamy w nasze szeregi emerytów, rencistów i inwalidów.

Józefa Krawczyk

 Sekretarz KT PZERiI w Bolesławiu

„Emerytura to piękny czas,

A wiek emerytalny po to jest nam dany,

By realizować niespełnione plany”
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 Korony i mosty porcelanowe 
 Protezy akrylowe, szkieletowe, kombinowane
 
 Profesjonalna higienizacja (scaling + piaskowanie)

Gabinet jest zaopatrzony w RTG punktowy i mikroskop 

Rejestracja telefoniczna pod nr 696 382 504   www.stomatologia-bukowno.pl 
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Projekt „Mały człowiek, duża sprawa – mały człowiek ma swe prawa” 

Rok szkolny 2019/2020 to dla nas czas nieustannego działania, rozwoju oraz 

dawania nieograniczonych możliwości dzieciom. Już od sierpnia aktywnie 

i z wielkim zaangażowaniem przygotowywałyśmy się do realizacji działań 

programu Działaj Lokalnie 2019 „Mały człowiek, duża sprawa – mały czło-

wiek ma swe prawa”. W ramach projektu, który ma na celu szerzenie świado-

mości na temat praw dziecka, odbyły się już następujące wydarzenia:

1. Spotkanie ze specjalistą od praw dziecka Panią Dorotą Zawadzką, znaną 

jako „Superniania”, która poprowadziła zajęcia dla naszych przedszkolaków 

na temat: „Kto może wszystko? O tym co to są prawa, przywileje i obo-

wiązki”, poprowadziła szkolenie dla nauczycieli z terenu Gminy Bolesław 

oraz wygłosiła prelekcję dla rodziców „Dziecko swoje prawa ma – o pra-

wach dziecka”.

2. Zajęcia dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Bolesław „Król Maciuś 

Pierwszy – strażnikiem praw dziecka”, podczas których dzieci poznały swoje 

prawa oraz wykonały wiele zadań, by zapamiętać, jak przestrzegać tych praw.

3. Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Każde dziecko swoje 

prawa ma i dobrze je zna”. W najbliższym czasie odbędzie się posumowanie 

projektu, podczas którego wystąpią rodzice w spektaklu teatralnym: „Baśń 

o prawach dziecka”.

Nasze przedszkole w ramach wyżej wymienionych działań dołączyło do 

kampanii „19 dni bez przemocy”, nad którą honorowy patronat objęło Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej. Polega ona na podjęciu działań, mających 

na celu ochronę dzieci oraz dbanie o ich prawa.

Aktywne przedszkolaki, czyli co robimy na co dzień

Kiedy nadszedł czas powitań w naszym przedszkolu, oprócz stęsknionych 

pań, kolegów, koleżanek, czekały na dzieci nowe urządzenia zabawo-

we w ogrodzie przedszkolnym, zakupione dzięki środkom pozyskanym 

z Fundacji Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław. To dzięki nim dzieci 

mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Minęły zaledwie trzy miesiące bieżącego roku szkolnego, a u nas wiele się 

działo. Odbyła się próbna ewakuacja przedszkola, która pokazała dzie-

ciom, jak należy zachować się w momencie zagrożenia. Świętowaliśmy 

Światowy Dzień Przedszkolaka, podczas którego  nauczyciele wprowadzili 

dzieci w świat dobrej zabawy i celebrowania ich święta. Dzięki Wójtowi 

Krzysztofowi Dudzińskiemu zorganizowaliśmy wycieczkę do Wydzia-

łu Górnictwa Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach. Dzieci zwiedziły wydział, uczestniczyły w zajęciach 

w „Kopalni doświadczeń”, poznały minerały, za pomocą dobrze znanej 

wszystkim przedszkolakom gry Mincecraft. Byliśmy organizatorami już 

VII Turnieju Gminnego o Puchar Wójta Gminy Bolesław. Wspólnymi 

siłami grupy Smerfów i Puchatków zdobyły złoty medal. Obchodziliśmy 

Święto Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu dzieci grały na dywanie in-

teraktywnym, wzięły udział w zawodach o Medal Ziemniaka oraz bawiły 

się na świeżym powietrzu, jedząc ziemniaczki pieczone „prosto z ognia”. 

Podczas Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy w naszym przedszko-

lu odbyła się I edycja Tańca z Gwiazdami Przedszkolakami. Każda grupa 

otrzymała za piękny taniec kryształową kulę. Wzięliśmy udział w akcji 

„Przedszkole pamięta”, w ramach której przedszkolaki odwiedziły groby 

osób zasłużonych i cenionych w gminie Bolesław,  zagłębiły historię lokal-

nych miejsc (prelekcja nauczyciela), zapaliły znicze w miejscach związa-

nych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, wzięły udział w prelekcji 

„Bolesław dawniej... Bolesław dziś” wygłoszonej przez Panią Danutę Wie-

sławę Cieślik - Honorowego Obywatela Gminy Bolesław, mogły podzi-

wiać wystawę upamiętniającą ważne dla danej społeczności wydarzenie 

- 740 lat Bolesławia. Przyłączyliśmy się do akcji „Pomagamy” – zbiórka dla 

zwierząt ze schroniska „Rafik” w Bolesławiu.

Nasze przedszkolaki biorą również udział w wycieczkach, podczas których 

oglądają spektakle teatralne oraz muzyczne. Przedszkole odwiedziło mo-

bilne Planetarium Orbitek, które dzięki najnowszej technologii zaprezen-

towało dzieciom tajniki natury. Uczciliśmy także ważne dni w kalendarzu: 

Dzień Chłopaka, Dzień Aptekarza oraz Dzień Poczty Polskiej. Dzieci 

odwiedziły pobliskie miejsca pracy, poznały specyfikę zawodów, złożyły 

życzenia pracownikom oraz wręczyły kwiaty.

Projekty i innowacje pedagogiczne

W każdej grupie przedszkolnej realizowane są innowacje pedagogiczne 

i projekty edukacyjne. Grupa I i II może pochwalić się realizacją innowa-

cji: „Bajki uczą, bajki bawią, bajki humor Ci poprawią”, która ma na celu 

już od najmłodszych lat pokazać dzieciom, jak ważne jest czytelnictwo 

oraz zaprzyjaźnić ich z najnowszą literaturą. Grupa II realizuje innowację 

„Multimedia super sprawa – to nauka i zabawa”, która pokazuje im, jak 

bezpiecznie, świadomie i kreatywnie korzystać z najnowszych urządzeń 

multimedialnych. Natomiast grupy III i IV wspólnie biorą udział w in-

nowacjach „Cicho – sza! Nadchodzą… Ciszaki!”, która ma na celu wdra-

żanie do pracy w ciszy i skupieniu naszych milusińskich oraz do cichego 

spożywania posiłków; „Dzisiaj przedszkolak – jutro uczeń” co zapewnia 

dzieciom bezstresowe rozpoczęcie obowiązków szkolnych oraz nawiązanie 

współpracy ze szkołą podstawową. W grupie IV realizowana jest ponadto 

innowacja „Odmienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak” oraz pro-

jekt edukacyjny „Smerfastyczne Bystrzaki – już starszaki”, a grupa III bierze 

udział w projekcie edukacyjnym „Kiedyś dorośli będziemy, więc zawody 

poznajemy” oraz innowacji „Chcemy być samodzielni, odpowiedzialni 

i umieć współpracować, to dla nas ważne zadanie – z pedagogiki Planu 

Daltońskiego tak się właśnie stanie.” Innowacje oraz projekty mają na celu 

zaangażować dzieci i rodziców do wspólnego działania, poszerzyć wiedzę 

oraz rozbudzić zainteresowania.

W naszym przedszkolu dzieje się wiele, z czego jesteśmy bardzo dumni, 

ponieważ przynosi to wiele korzyści dla naszych przedszkolaków. Nie usta-

jemy w naszych działaniach i zapewne jeszcze nie raz o nas przeczytacie 

lub usłyszycie.

Marcela Cieślik

Anna Kania

nauczyciele Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI
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Książka - nierozdzielny towarzysz

„Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu,  
domownik bez naprzykrzania” - Ignacy Krasicki.

Wspaniała i aktualna myśl w obecnej tak nowoczesnej cywilizacji. Umiejęt-

ność czytania jest warunkiem funkcjonowania współczesnego społeczeń-

stwa. Dzięki niej ludzie mogą szybko i sprawnie komunikować się między 

sobą, wymieniać informacje, dzielić się doświadczeniami i przekazywać 

uczucia. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waśniewskich w Bolesławiu 

swoimi działaniami promuje czytelnictwo, między innymi włączając się w 

akcje ogólnopolskie czy organizując spotkania autorskie. 

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym po odbiór Wyprawki Czytelni-

czej! Jest to projekt dla dzieci w wieku 3-6 lat realizowany w ramach ogól-

nopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 

Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki publicznej, otrzyma w pre-

zencie wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wi-

zytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 

jego czytelnicze zainteresowania. 

Dla dzieci w wieku szkolnym zaprosiliśmy 18 września do biblioteki pisarkę  

- Agnieszkę Frączek. Uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Bole-

sławiu byli zachwyceni, kiedy autorka z pasją i z wielkim poczuciem humoru 

czytała fragmenty swoich książek i chętnie odpowiadała na liczne pytania. 

Wraz ze słoniem i kotem, bohaterami wierszyków, autorka przestawiała me-

andry języka polskiego. Rozbawiła młodą publiczność między innymi opo-

wieściami o dzieciństwie Juliana Tuwima, który płatał różne „bziki”.

Natomiast 5 listopada bibliotekę odwiedziła autorka książek dla dzieci, 

dziennikarka i tłumaczka - Barbara Gawryluk. Na spotkanie licznie przy-

byli uczniowie klas IV i V ze szkół podstawowych w Bolesławiu i Krzy-

kawie. Wyjątkowy gość opowiedział, skąd czerpie pomysły i inspiracje do 

swoich prac. Dzieci z zainteresowaniem słuchały fragmentów książek, 

anegdotek i genezy powstawania utworów. Tym sposobem poznaliśmy 

historię psa Dżoka, świnki Tutu czy foczki Klifki. Wszystko to zostało 

okraszone barwną narracją pisarki. Historie te, mimo że pisane w sposób 

prosty i przystępny dla dzieci, nacechowane są ważnymi lekcjami dla każ-

dego człowieka. Uwrażliwiają, uczą empatii, skłaniają do niesienia pomocy 

innym. 

Dla dorosłych 14 października zorganizowaliśmy spotkanie z podróżni-

kiem Grzegorzem Kłeczkiem. Zachwycił on słuchaczy swoimi zdjęciami i 

ciekawymi opowieściami z podróży po Birmie. W zbiorach biblioteki jest 

wiele nowości o tematyce podróżniczej. Zapraszamy do zapoznania się z 

ofertą w katalogu on-line pod adresem https://boleslaw-bp.sowa.pl/ i do 

odwiedzin biblioteki.  

 Renata Strojna

                                     dyrektor GBP w Bolesławiu

EKOMISJA – NIE MARNUJĘ 

U
czniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława Sta-

szica w Bolesławiu biorą udział w projekcie „EKOMISJA NIE 

MARNUJĘ” realizowanym przez Federację Polskich Banków 

Żywności. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym jego 

celem jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych na temat ekologicznych skutków marnowania żywności 

i innych zasobów, np. energii, wody. W ramach projektu odbyły się 

dwa spotkania z trenerem Śląskiego Banku Żywności. 

Klasy 3a, 3b, 7a i 7b z wychowawcami brały udział w „Projekcie Klasa” – 

wykonały dla uczniów szkoły materiały edukacyjne, makiety, prelekcje i 

quizy zwiększające poziom świadomości ekologicznej. Podczas zajęć poru-

szano zagadnienia związane z ochroną środowiska, a także ekologicznych 

skutków marnowania jedzenia i prawidłowego odżywiania się, w tym zasad 

odpowiedniego postępowania z żywnością. Uczniowie przedstawili wiele 

pomysłów na niemarnowanie żywności i wykorzystanie odpadów  z two-

rzyw sztucznych. W ramach podziękowania za przygotowanie projektów, 

uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz ekologicznymi wypiekami 

przygotowanymi przez dyrekcję oraz panie pracujące w sekretariacie.

W świetlicy szkolnej nauczyciele Agata Probierz i Paulina Chłosta realizują 

podobne zadania w ramach „Szkolnego Klubu Niemarnowania”. Jesteśmy 

przekonani, że wspólne działania przyczynią się do zwiększenia świadomo-

ści  na temat skutków marnowania żywności i zasobów natury oraz zaini-

cjują wiele cennych dla środowiska inicjatyw.

Małgorzata Rudnicka
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P
rzed 32. laty, kiedy to w Polsce po-

wołano pierwszą w świecie filię no-

wojorskiego „Achillesa”, nikt nie 

przypuszczał, że niepełnosprawni biega-

cze będą odnosili tak znaczące sukcesy. 

Prezesem filii został pan Stanisław Staroń 

z Lasek, pełniący równocześnie funkcję 

wiceprezesa Spółdzielni Niewidomych 

w Olkuszu. Jako były zawodnik i działacz 

KS „Górnik” Zabrze wiedział, jak należy 

pokierować przedsięwzięciem, by poka-

zać, że można zrobić coś dobrego. Chodzi-

ło o zainteresowanie bieganiem możliwie 

największej liczby chętnych do tej formy 

rehabilitacji, niekoniecznie predyspo-

nowanych do biegania. Sukcesy przyszły 

szybko. W olkuskiej spółdzielni od kilku 

lat istniała już silna grupa sportowców od-

noszących znaczne sukcesy - także między-

narodowe - w lekkiej atletyce, narciarstwie 

biegowym czy pływaniu. Oferta biegania 

została bardzo dobrze przyjęta i umoż-

liwiła liczne starty w biegach ulicznych 

w kraju, a w niedalekiej przyszłości poza 

granicami na dystansach od kilku kilome-

trów do pełnych maratonów. W olkuskiej 

spółdzielni pracowała pani Jadwiga Grasza 

- niewidoma zawodniczka, świetna w bie-

ganiu na nartach i LA. Spodobała jej się 

taka forma biegania – rehabilitacji i wraz 

z panem Staroniem wspólnie trenowali 

oraz startowali z coraz lepszymi rezulta-

tami. Ich zaangażowanie i sukcesy zostały 

zauważone przez pana Leszka Sibilskie-

go - twórcę „Achillesa” w Polsce, który 

umożliwił im wspólny start w Chinach 

oraz w największym na świecie maratonie 

w Nowym Jorku w 1991 roku, gdzie po-

twierdzili swe możliwości, odnosząc suk-

cesy w swych kategoriach.

Podróże i starty pozwalały zawiązywać przyjaź-

nie, które owocują do dziś. Takim przykładem 

może być wielka przyjaźń z Nickiem Trau-

mem - twórcą i założycielem Klubu „Achilles” 

w USA i ponad 90 filii na całym świecie.

Dowodem na to jest ostatni wyjazd Jadzi Gra-

szy na zawody - bieg Hope & Possibility do 

Nowego Jorku (w czerwcu bieżącego roku) na 

jego osobiste zaproszenie. Do startu w tym bie-

gu Jadwiga przygotowywała się blisko dwa lata. 

W treningach i biegach kontrolnych pomagała 

jej Marta Michoń z Olkusza i Monika Mucha - 

Labisko, była mieszkanka Lasek. 

Bieg Hope & Possibility na dystansie 5 mil to 

niepełny maraton 42 km 195 m, jednakże at-

mosfera - szczególny klimat, jaki towarzyszy 

startom w nowojorskim „Central Parku”, są 

niepowtarzalne. Jadzia była w swoim żywiole. 

Biegnąc w towarzystwie wspaniałej opiekunki 

i wolontariuszki Moniki, dała z siebie jak zwy-

kle więcej niż należało. To cała Jadzia. Swym 

występem wzbudzała szacunek i podziw wśród 

uczestników biegu, zwłaszcza polonijnych. 

Wspólne zdjęcia, rozmowy o licznych startach 

m.in. w Chinach, potwierdziły, że sport osób 

niepełnosprawnych  jest bardzo wysoko ocenia-

ny i doceniany. Jadzia zaś jest tego najlepszym 

przykładem. Dick Traum zachwycony był jej 

nieprzerwaną aktywnością sportową, wspania-

łym podejściem do życia i otoczenia. Po raz ko-

lejny przekonał się, że jego idea założenia klubu  

„Achilles”  i wciągnięcie do biegania bardzo 

szerokiej rzeszy osób niepełnosprawnych na 

całym świecie nie były chybione. Na wydanym 

przez Dicka uroczystym lanczu wspomnie-

niom nie było końca.

Pani Halina Koralewski – ambasador polskiego 

„Achillesa” w USA zadbała, by pobyt pań, poza 

akcentem sportowym, został zapamiętany jako 

dobra okazja do zwiedzania najważniejszych 

dla turystów miejsc jak: Time Scuere, Woll 

Trade Center. Znana z gościnności wielokrot-

nie podejmowała w swym domu w Polsce ludzi 

biznesu, działaczy polonijnych, sportowców. 

Pani Halinka zapewniła naszym bohaterkom 

wspaniały pobyt i bezpieczeństwo. 

*****
Zarówno pod adresem Dicka Trauma  

i  pani Haliny Koralewski za serce, życzli-

wość i zaproszenie Jadzi z Moniką kierujemy 

ogromne podziękowania. 

Podziękowanie kierujemy także do sponso-

rów, dzięki którym wyjazd doszedł do skutku, 

tj. firmom: Zakład Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych „INGREMIO-PESZEL” z Bo-

lesławia, „TAKT” z Bolesławia, ZGK „Bo-

lesław” z Bolesławia, ZGH „Bolesław” z Bu-

kowna, „MaxTop” ze Sławkowa, Chłodnie 

Europejskie Sp. z o.o. ze Sławkowa, „MAL-

BOX” z Osieka, „Maro” – Centrum Logi-

styczno – Magazynowe z Olkusza oraz INT 

Travel z Katowic.

Kolejny sukces polskiego „,Achillesa” w Nowym Jorku

Pisane na paragonie 

L
udzie tak bardzo pragną bogactwa i sukcesu. Niestety więk-

szość z nich pojmuje to jako duże pieniądze na koncie, auto  

o wartości domu oraz awanse, sławę czy bywanie na salonach.

Tymczasem może nie o to chodzi, co kto miał i kim albo gdzie bywał, ale jakim 

był człowiekiem dla rodziny czy ludzi, z którymi się w swoim życiu stykał.

Tak naprawdę pozostaje po nas pamięć. Dobra albo zła. Widać to szcze-

gólnie teraz, w listopadowy czas, kiedy odeszli od nas Ci, którzy nie mo-

gli zabrać ze sobą willi, lakierowanych samochodów, szaf z firmowymi 

ubraniami ani czegokolwiek innego.

Ludzie nie będę pamiętać, jakie kto miał auto, tylko czy kiedykolwiek 

bezinteresownie kogoś nim podwiózł.

Pragniemy bogactwa, ale zapominamy, że bogactwo to nie tylko pienią-

dze, ale i zdrowie, rodzina, dobre relacje, spokojny sen, a nade wszystko 

wdzięczność za małe rzeczy.

Dlaczego więc życie wielu z nas upływa w zadręczaniu się i narzekaniu na to, 

czego brak, zamiast cieszeniu się z tego, co się ma. Wdzięczność. Czym jest? 

Cyceron nazwał ją matką wszystkich innych cnót. A znany filozof, Adam 

Smith, uważał, że to emocja, która utrzymuje równowagę w społeczeństwie.

Mówi się, że szklanka może być do połowy pełna albo w połowie pu-

sta. W zależności od tego, czy patrzy na nią pesymista, czy optymista. 

Z praktykowaniem wdzięczności jest tak jak z chodzeniem na siłownię 

albo bieganiem. Na początku jest najciężej. Musimy włożyć więcej wysił-

ku, nie zawsze nam się chce, zdarza się ze dajemy za wygraną. 

W życiu warto kierować się słowami profesor dr Ewy Trzebińskiej, która 

twierdzi, że dobro mamy dostrzegać nawet w drobiazgach. Podobnie jak 

okazywać wdzięczność, także za małe rzeczy. 

Drogi Czytelniku! Po przeczytaniu tego tekstu wypisz sobie na kartce trzy 

rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Rób to codzienne, zamiast narzekać.

 

Beata Bazan-Bagrowska
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O
d wielu lat październik w naszej szkole jest miesiącem szczegól-

nym, na który czekają uczniowie oraz ich rodzice. Zdarzeniu, 

które ma miejsce w tym miesiącu towarzyszą wielkie przygoto-

wania oraz emocje, bowiem nasi uczniowie biorą udział w corocznej 

wymianie polsko – włoskiej. Również w tym roku szkolnym dzie-

więtnaścioro dzieci z klas VI, VII i VIII poleciało na spotkanie ze 

swoimi rówieśnikami do Bergamo, miasta, z którego pochodzi pa-

tron szkoły pułkownik Francesco Nullo. Włoscy uczniowie z zaprzy-

jaźnionej placówki uczęszczają do szkoły, której patronem jest nasz 

wspólny bohater. 

Nasz pobyt jest ściśle związany z poznawaniem historii i kultury rejonu 

Lombardii i Włoch, rozwojem języka, a przede wszystkim z tworzeniem 

przyjaźni, które często trwają przez wiele lat. Wielu naszych absolwentów 

utrzymuje wciąż kontakt ze swoimi towarzyszami z wymiany, odwiedzają 

się w wakacje, korespondują ze sobą.

W czasie tej wymiany uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Beaty 

Ślęzak i Izabeli Molędy zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Bergamo i w 

jego okolicy. W pierwszym dniu naszym głównym punktem zwiedzania 

była wioska Crespi d’Adda wpisana na listę UNESCO, której nazwa po-

chodzi od nazwiska bogatego przemysłowca - założyciela oraz rzeki, któ-

ra przepływa przez to miejsce. Następnie odwiedziliśmy obserwatorium 

astronomiczne La Torre del Sole w miejscowości Brembate. Kolejny dzień 

przyniósł wiele zachwytów i emocji związanych z pobytem w najstarszej 

części Bergamo – Citta Alta (tzw. Górne Miasto). Tam w Muzeum Hi-

storii mogliśmy wysłuchać opowieści o wspólnej historii naszych dążeń 

niepodległościowych oraz znaczeniu Francesca Nullo w walce o wolność 

naszych krajów. Widzieliśmy również wiele spektakularnych eksponatów 

np. szablę pułkownika Nullo oraz urnę z ziemią z polany tzw. Podlaski, 

którą delegacja włoska przywiozła w 1963 roku do Bergamo po obcho-

dach 100 rocznicy śmierci Francesca Nullo. W Mediolanie, zobaczyliśmy 

jeden z największych pałaców Europy – Pałac Sforzów oraz główny plac z 

pomnikiem króla Wiktora Emanuela oraz słynną katedrą Duomo. W nie-

dzielę uczniowie polscy i włoscy zwiedzali okolice Bergamo z rodzinami, 

które ich przyjęły.

Najważniejszym elementem naszego pobytu w Bergamo jest zawsze wizy-

ta w Palazzo Frizzoni – siedzibie władz miasta. Wówczas radni, dyrekcja, 

uczniowie oraz nauczyciele w przepięknym barokowym otoczeniu głów-

nej sali obrad mogą wygłosić przemówienia oraz podziękować za owocną 

współpracę. Nasz międzynarodowy projekt i w tym roku spełnił oczeki-

wania uczniów oraz ich rodziców. Po raz kolejny została wzmocniona nić 

porozumienia, powstały wspaniałe przyjaźnie. Kolejnym wyzwaniem jest 

druga część projektu, kiedy to uczniowie z Włoch przyjadą w maju do 

Krzykawy. Nasi uczniowie stworzyli specjalny kalendarz i już skreślają dni 

do ich przyjazdu.

Izabela Molęda

Wymiana polsko – włoska w roku szkolnym 2019/2020
Zespół Przedszkolno – Szkolny w Krzykawie
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