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Obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką
i bohaterskiej śmierci F. Nullo

O

bchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką przebiegały
w tym roku w naszej gminie w sposób wyjątkowy. 7 maja
pod pomnikiem upamiętniającym powstańców stycznio-

wych poległych podczas bitwy pod Krzykawką odbyła się uroczystość nadania imienia Francesco Nullo Oddziałowi Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie oraz ustanowienia dnia śmierci bohaterskiego Włocha, tj. 5 maja – świętem Oddziału.
W obchodach uczestniczyli znamienici goście, m.in. Komendant
Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastepca
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr Robert
Jędrychowski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie płk Robert Musiel oraz żołnierze Krakowskiego Oddziału ŻW
z Kompanią Reprezentacyjną na czele, Ambasador Włoch w Polsce Aldo Amati, Konsul Honorowa Włoch w Krakowie - Katarzyna Likus,
Dyrektor Instytutu Kultury Włoskiej - Ugo Ruﬁno, Starosta Olkuski
- Bogumił Sobczyk, Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego – Krystyna
Kowalewska oraz Radni Rady Powiatu Olkuskiego, Burmistrz Miasta
Bukowno - Mirosław Gajdziszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Roman Piaśnik, Dyrektor Biura Poselskiego Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacka Osucha – Michał Zasucha,
Z-ca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie - Ewa Gil, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Agata Knapik, Komendant Komisariatu Policji w Bukownie
- podkomisarz Sławomir Patela, Prezes i członkowie Towarzystwa
Przyjaźni Polsko – Włoskiej im. Płk. F. Nullo, Przewodnicząca – Ewa
Dychtoń oraz Radni Gminy Bolesław, Proboszczowie paraﬁi z terenu
Gminy Bolesław, Dyrektorzy, kierownicy, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz instytucji i ﬁrm działających na terenie gminy, Komendant Wojewódzki – Sebastian Piekoszewski, Komendanci Gminni
oraz członkowie grup terenowych Straży Ochrony Przyrody, przedstawiciele organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń, Prezesi
jednostek OSP oraz druhowie OSP z terenu gminy, Przewodniczący
i członkowie kół gospodyń wiejskich, członkowie Grupy historyczno –
rekonstrukcyjnej, uczniowie szkół, w szczególności Szkoły Podstawowej imienia Francesco Nullo w Krzykawie, i ich rodzice, mieszkańcy
gminy oraz goście.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz przybyłe poczty sztandarowe – Oddziału
Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolesławia, Krzykawy, Lasek i Podlipia, Szkół Podstawowych w Bolesławiu, Krzykawie i Podlipiu, oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Koła Gospodyń Wiejskich
w Podlipiu.
Obchody rozpoczęło odegranie przez orkiestrę wojskową polskiego
i włoskiego hymnu oraz uroczyste wciągnięcie na maszty ﬂag obu
państw.
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Następnie Krzysztof Dudziński Wójt Gminy Bolesław powitał za-

w dobie agresji Rosji na Ukrainę, wspaniały przykład naszego bra-

proszonych gości i przedstawił sylwetkę bohaterskiego Włocha, któ-

terstwa broni, wspólnoty wartości i jedności w przeciwstawianiu się

ry wraz z innymi powstańcami walczył w obronie naszej ojczyzny.

rosyjskim zapędom imperialistycznym.
Po odczytaniu przez Kierownika Sekcji Wychowawczej OŻW w Krakowie st. chor. szt. Andrzeja Łakomego Decyzji Ministra Obrony
Narodowej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia Święta Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie, głos zabrał Aldo Amati - Ambasador Włoch w Polsce.
On również podkreślił rangę wydarzenia, które ma wyjątkowe znaczenie w czasie, gdy na wschodzie Europy ma miejsce wojna. Ambasador podkreślił swój bliski kontakt z bohaterem uroczystości
– Francesco Nullo, bowiem podobnie jak on urodził się w Bergamo.

Po wystąpieniach nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej
nadanie imienia pułkownika Francesco Oddziałowi Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie. Aktu tego dokonali Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - gen. dyw. Tomasz Połuch, Zastępca Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej - gen. bryg. dr
Robert Jędrychowski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej - płk. Robert Musiel, Ambasador Włoch w Polsce
- Aldo Amati oraz Wójt Gminy Bolesław
- Krzysztof Dudziński.
Gen. dyw. Tomasz Połuch - Komendant Główny Żandarmerii
Wojskowej odczytał list okolicznościowy Mariusza Błaszczaka - Ministra Obrony Narodowej. Oto jego fragment:
Dziś Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie otrzymuje swojego patrona, którym jest pułkownik Francesco Nullo. Ten bliski przyjaciel wielkiego Garibaldiego, gdy na polskich ziemiach wybuchło
Powstanie Styczniowe, zebrał grupę włoskich ochotników i wyruszył
w stronę Krakowa, by wesprzeć polskie dążenia niepodległościowe.
Śmierć w bitwie z wojskami rosyjskimi uniemożliwiła mu oddanie
jeszcze większych militarnych zasług sprawie polskiej. Czyn tego
dzielnego Włocha jest w Polsce doceniany i pamiętany. Stanowi dziś,
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Zgodnie z ceremoniałem wojskowym poświęcenia tablicy pamiątko-

Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia przez zaproszone dele-

wej OŻW w Krakowie dokonał ks. por. Błażej Woszczek.

gacje wieńców przed pomnikiem pułkownika Francesco Nullo.

Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie
sztandaru Szkole Podstawowej im. Francesco Nullo w Krzykawie.
Sztandar ufundowany przez rodziców Zespołu Przedszkolno –
Szkolnego w Krzykawie w 2020 roku z powodu pandemii nie był
oﬁcjalnie przekazany. Uroczystość pod pomnikiem Nullo stała się
doskonałą ku temu okazją. Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała go na ręce Pani Dyrektor, a ta wręczyła sztandar uczniom szkoły. Potem nastąpiła jego krótka prezentacja.

Ważnym momentem sobotniej uroczystości było udekorowanie
przez Starostę Olkuskiego doktora nauk humanistycznych Tomasza
Ryszarda Sawickiego medalem „Pro Patria”, przyznawanym w uznaniu za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku naszego miejscowego historyka – także wiedzy o historii i tradycji naszego regionu.
Gratulacje i podziękowania złożył także Wójt Gminy Bolesław.

Zgromadzeni na Polanie Nullo goście mieli możliwość obejrzenia rekonstrukcji Bitwy pod Krzykawką w wykonaniu Grupy historyczno
– rekonstrukcyjnej.
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Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach do uroczystości oraz przyczynili się do uświetnienia
obchodów 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką, a w szczególności
w

Komendantowi Głównemu i Zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

w

Komendantowi oraz żołnierzom Oddziału Żandarmerii
Wojskowej w Krakowie

w

Komendantowi Wojewódzkiemu, Komendantom Grup Terenowych i strażnikom Straży Ochrony Przyrody

w

Prezesowi, kierownictwu oraz pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” w Bolesławiu

Po widowisku nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do

w

parku przydworskiego w Krzykawce, gdzie odbyła się druga część
obchodów.

Prezesowi i członkom Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjno-Wędkarskiego „Podlipianie”

w

Kierownikowi i pracownikom Gminnego Zakładu Oczyszczania Ścieków z siedzibą w Małobądzu

w

Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej
im. Francesco Nullo w Krzykawie

w

Kierownikowi i pracownikom referatu inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej Urzędu Gminy Bolesław

w

Prezesom i druhom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Bolesław

w

Przewodniczącym i członkom Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Bolesław

w

Dyrektorowi i pracownikom Centrum Kultury im. M. Płonowskiej w Bolesławiu.

Podziękowania kieruję także do naszych sponsorów i dobroczyńców, tj.
- światowej sławy kucharza Chefa Nestora Grojewskiego za
Ta piękna uroczystość, w tym roku mająca wyjątkowy, bo wojskowy charakter, przypieczętowała ścisły związek gminy Bolesław
z Oddziałem Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Przypomnijmy,
że w ubiegłym roku, 15 października, dzięki zabiegom Wójta Gminy
Bolesław, Krzysztofa Dudzińskiego, krakowski Odział ŻW otrzymał
sztandar, do ufundowania którego przyczynili się m.in. darczyńcy
(przedsiębiorcy, prywatni oﬁarodawcy) z naszej gminy. Dzięki temu
herb Gminy Bolesław (obok Odznaki Pamiątkowej Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, herbu Województwa Małopolskiego oraz herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa) znalazł
się na płacie tego wojskowego sztandaru.
Nadanie imienia F. Nullo Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej

przyrządzenie przepysznych włoskich makaronów,
- Państwa Marty i Artura Kotulskich oraz ich przyjaciół za ugotowanie wyśmienitej grochówki i serwowanie jej z wojskowej
kuchni polowej,
- Restauracji Bida za przekazanie swojskiego chleba, smalcu i kiszonych ogórków, którymi częstowały członkinie Kół Gospodyń
Wiejskich,
a także Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za swojskie wypieki
i napoje.
Dziękuję też Państwu Agnieszce i Mirosławowi Ćwięczkom,
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”
oraz wszystkim niewymienionym, którzy poświęcili swój czas
i pomogli w organizacji naszej uroczystości.

w Krakowie jeszcze bardziej związało naszą gminę z tą formacją
wojskową. Odtąd obchody kolejnych rocznic Bitwy pod Krzykawką

Dziękuję też serdecznie wszystkim mieszkańcom gminy i go-

i śmierci bohaterskiego Włocha będzie uświetniać obecność kra-

ściom organizowanych w naszej gminie uroczystości patriotycz-

kowskich żandarmów – pocztu sztandarowego, kompani honoro-

nych. Dzięki Państwu obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzy-

wej i wojskowej orkiestry. To wartość dodana i wielkie wyróżnienie

kawką połączone w tym roku z uroczystością nadania imienia

dla naszej gminy.

Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie i ustanowienia
jej patrona, odsłonięcia tablicy pamiątkowej ŻW, symbolicznego

(nieopisane zdjęcia z przebiegu uroczystości pochodzą ze strony

przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. F. Nullo w Krzy-

internetowej Komendy Głównej oraz krakowskiego Oddziału Żan-

kawie nabrały wyjątkowego charakteru.

darmerii Wojskowej)

Z wyrazami szacunku Krzysztof Dudziński
Wójt Gminy Bolesław
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Pomnik upamiętniający bitwę pod Krzykawką
i płyty pamiątkowe

Fot. Muzeum PTTK w Olkuszu

W

Fot. Muzeum PTTK w Olkuszu

Fot. Tomasz Sawicki

Fot. Tomasz Sawicki

1915 roku w miejscu bitwy i śmierci Francesco Nullo le-

Rzeźba orła (fot.2), została ukryta i przechowana przez okres II woj-

gioniści stacjonujący w Bolesławiu i Sławkowie ustawili

ny światowej, u mieszkańca Bolesławia, Feliksa Michniewskiego.

krzyż z napisem ,,Legioniści 1915 r. - Powstańcom 1863r.”.

W 1963 roku z okazji 100 rocznicy bitwy pod Krzykawką wykonano

Do 1938 roku miejsce bitwy było upamiętnione drewnianym krzy-

nową mosiężną tablicę, którą w niedługim czasie skradziono. Po tym

żem usytuowanym na niewielkim kopcu i ogrodzonym żerdziami

incydencie zdecydowano o wmurowaniu kamiennej tablicy, wmon-

z drewna brzozowego (fot.1 – archiwum PTTK Olkusz).

towano w górnej części pomnika, nowego orła z kamienia, ale bez

W tym też 1938 roku, 3 marca w Olkuszu odbyło się zebranie komite-

korony. Oryginalny orzeł, który pierwotnie miał stanąć na zwieńcze-

tu budowy pomnika ,,Włocha płk. Francesco Nullo". Komitet wybrał

niu pomnika, znalazł miejsce w Muzeum PTTK w Olkuszu i jest tam

projekt rzeźbiarza Jaźwickiego z Krakowa. Była to kolumna z dwo-

do dzisiaj.

ma bocznymi ﬁlarami o wysokości 5 m. Na zwieńczeniu miała być

W 153 rocznicę obchodów bitwy pod Krzykawką PRL-owski orzeł na

rzeźba orła startującego do lotu. Na frontonie krzyż niepodległości

pomniku otrzymał koronę z piaskowca, którą wykonano w zakła-

oraz popiersie Nulla z tablicą metalową i napisem ,,Bohaterom po-

dzie kamieniarskim Bogusława Pichety z Olkusza.

wstania/pułkownikowi Francesco Nullo, Władysławowi Romerowi/

Przez kolejne lata płyta kamienna wmurowana w pomnik była wie-

innym poległym w walce o wolność Polski/dnia 5 maja 1863 roku/

lokrotnie poprawiana, co przyczyniło się też do pogorszenia jej jako-

hołd składa ziemia, której bronili”. Całość miała być ogrodzona me-

ści wizualnej i estetycznej (fot.3).

talowymi słupkami z datą na bramce ,,1863”.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Bolesław, Krzysztofa Dudzińskiego,

Ze względu na koszty zdecydowano, aby powstał pomnik muro-

miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie w historii ziemi bole-

wany w oparciu o miejscowy kamień z kamieniołomów Dukatów

sławskiej. W 159. rocznicę bitwy pod Krzykawką, w dniu 7. maja 2022

w Krzykawie Nowej. Wykonawcami byli murarze sprowadzeni

roku, krakowski Oddział Żandarmerii Wojskowej otrzymał swojego

z gór. Przy pomniku pracował również murarz Michał Molendaz

patrona, którym stał się bohater spod Krzykawki płk Francesco Nul-

Krzykawy.

lo. Nadarzyła się więc okazja do poprawy wizualnej pomnika płk.

Budowa pomnika trwała dwa miesiące (lipiec, sierpień 1938 roku)

Francesco Nullo. Została wymieniona tablica główna oraz wmuro-

i była ﬁnansowana ze składek społecznych mieszkańców ziemi ol-

wana pod nią tablica poświęcona nadaniu imienia F. Nullo Oddzia-

kuskiej. W skład komitetu wchodzili między innymi Antoni Bogucki

łowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie (fot. 4). Decyzją Ministra

były wicemarszałek senatu 1930-1935, właściciel majątku ziemskiego

Obrony Narodowej 5 maja (dzień śmierci F. Nullo) stał się świętem

i dworku w Krzykawce, Antoni Piekoszewski z Kuźniczki, Jan Pieko-

jednostki z Krakowa, co oznacza, że odtąd będzie ona obecna pod-

szewski z Krzykawy oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej

czas corocznych majowych obchodów Bitwy pod Krzykawką.

w Krzykawie.

Zdemontowana z pomnika „stara” tablica została zabezpieczona.

Planowane uroczystości odsłonięcia pomnika w dniu 8 maja 1939

Można ją obejrzeć w dworku w Krzykawce.

roku z powodów narastającego zagrożenia wojną nie doszły do
skutku. Nie zamontowano przed wojną ani orła wieńczącego pomnik, ani tablicy pamiątkowej.
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Barwy Ojczyste, czyli Święto Flagi RP
w bolesławskim parku
Kolejny rok toczy się swoim rytmem…

W związku z tym w wielu miejscach Polski dzień 2 maja jest obcho-

Przyszedł czas na obchody Święta Flagi - tradycyjnie już przy

dzony poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń czy mani-

Pomniku Wolności w bolesławskim parku. Na pomniku wyryte są

festacji patriotycznych, podczas których eksponowane są oczywi-

nazwiska tych, którzy walczyli o naszą wolność. Jakiegoż innego

ście nasze barwy narodowe.

nabiera to wymiaru - gdy po sąsiedzku właśnie o tę wolność walczą.
MORALE - słowo retro, tak jak słowem retro wydawała się do
niedawna wojna.

Tak było i u nas.
2 maja piękne, szczere słowa wypowiedział do zebranych Wójt
Gminy Bolesław Krzysztof Dudziński. Delegacje złożyły wyraz sza-

Ileż w tych walczących musiało być determinacji? Oddali swoje

cunku i pamięci w formie żywych kwiatów. Uroczystość uświetniła

życie, ale tak naprawdę jakby przedłużyli je, znajdując ciągle żywe

Orkiestra ZGH „Bolesław” oraz program artystyczny „Barwy Ojczyste”

miejsce na kartach historii naszej Małej Ojczyzny.

w wykonaniu uczniów klasy 1 b Szkoły Podstawowej w Bolesławiu.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20
lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do ﬂagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Atmosferę „podkręcił” żołnierski poczęstunek dla wszystkich.
Resztę dopowie fotorelacja.
Beata Bazan-Bagrowska
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Z widokiem na wolność

7

maja 2022r. odbyły się obchody 159. rocznicy Bitwy pod
Krzykawką. Uroczystość zgodnie z projektem złożonym
przez Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesła-

wiu, pn. „Z widokiem na wolność” doﬁnansowano ze środków
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Pod pomnikiem włoskiego pułkownika F. Nullo i innych
powstańców poległych podczas bitwy pod Krzykawką miało
miejsce nadanie imienia Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej temu
wydarzeniu. W tym dniu został oﬁcjalnie przekazany Szkole Podstawowej im. F. Nullo w Krzykawie ufundowany przez rodziców
sztandar, a miejscowy historyk dr T. Sawicki został odznaczony
medalem Pro Patria. Uczestnicy uroczystości mieli też możliwość
obejrzeć widowisko o Bitwie pod Krzykawką przygotowane na
Polanie Nullo przez Grupę Rekonstrukcji Historycznych.
Obchody 159. rocznicy Bitwy pod Krzykawką objęli honorowym patronatem: Aldo Amati – Ambasador Włoch, płk Robert Musiel - Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w Krakowie oraz Krzysztof Dudziński – Wójt Gminy Bolesław.
W części artystycznej przygotowanej w parku przy staropolskim dworku w Krzykawce wystąpili: Szkoła Podstawowa
im. płk Francesco Nullo w Krzykawie z okazjonalnym programem patriotycznym, zespoły KANTARE i MAŁA ESTRADA
działające przy Centrum Kultury im. M. Płonowskiej oraz zespół TE DEUM z Olkusza.
Uroczystościom towarzyszyły stoiska: artystyczne wystawione przez Centrum Kultury oraz proﬁlaktyczno-promocyjne
Żandarmerii Wojskowej, na którym zaprezentowano m.in. symulator dachowania, symulator jazdy 3D i symulator zderzeń.
Goście mogli częstować się przysmakami, które oferowały
stoiska gastronomiczne:
w

COOKING SHOW – Festiwal makaronów włoskich przygotowywanych na miejscu przez światowej sławy kucharza Chefa Nestora Grojewskiego,

w

grochówką gotowaną w kuchni polowej przez Państwa
Martę i Artura Kotulskich oraz ich przyjaciół,

w

chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami przekazanymi
przez karczmę BIDA, a serwowanymi przez nieocenione członkinie działających na terenie naszej gminy Kół
Gospodyń Wiejskich, które oferowały też własnoręcznie
przez siebie przygotowane wypieki.

Wszystkim sponsorom, także tym niewymienionym, składamy
wyrazy wdzięczności, a druhom jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych przekazujemy podziękowania za dbałość
o porządek i bezpieczeństwo podczas obu części uroczystości.
Barbara Rzońca
fot. archiwum Centrum Kultury w Bolesławiu
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Utwory Jana Brzechwy
w grafice

Z

okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły

Podstawowej w Podlipiu zorga-

programie graﬁcznym okładkę książki
z wybranym utworem Jana Brzechwy.

nizowany został GMINNY KON-

Liczył się pomysł oraz zastosowanie

POLONISTYCZNO-INFORMA-

różnych technik komputerowych w pre-

KURS

TYCZNY pn. „Utwory Jana Brzechwy

zentacji tematu.

w graﬁce”. Patronat honorowy nad

Młodych talentów wśród uczniów klas

konkursem objął Wójt Gminy Bolesław -

VII-VIII Gminy Bolesław nie brakuje. Ze

Krzysztof Dudziński.

wszystkich nadesłanych prac wyłoniliśmy
zwycięzców. Zapraszamy do obejrzenia

Jego

celem

było

motywowanie

efektów twórczej pracy naszej młodzieży.

uczniów do efektywnego spędzania czasu przed komputerem, kształtowania

Tekst i zdjęcia:

kompetencji cyfrowych oraz rozwijania

A.Nalepa, M.Smółka

ciekawości literatury. Uczniowie mieli

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Podlipiu

za zadanie zaprojektować w dowolnym

10 |
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POCIĄG DO
LITERKOWA
W SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W BOLESŁAWIU

ODJECHAŁ

PUNKTUALNIE

W

czwartek 31 marca 2022 roku uczniowie klasy 1b w ramach inno-

wacji pedagogicznej „Zabawa w teatr” przygotowali przedstawienie „Pociąg do Literkowa” przybliżające alfabet, znajomość

samogłosek i spółgłosek.
Po pięknym występie pierwszoklasistów pan maszynista dał sygnał do odjazdu. Pociąg ruszył powoli, potem jechał coraz szybciej, szybciej i odjechał. Na

peronie zostawił dla uczniów ciekawe zadania, aby sprawdzić ich wiedzę z edukacji polonistycznej.
Do udziału w zabawie zaproszono drużyny uczniów z klas I-III do. Zadanie pierwsze polegało na wypisaniu na kartce jak największej ilości wyrazów
na wylosowaną przez ucznia danej drużyny literę. Kolejne zadanie to ułożenie
5 zdań z rozsypanki wyrazowej. Trzecia konkurencja polegała na wybraniu
samogłosek z wszystkich liter zamieszczonych w kopercie. Ostatnia czwarta
konkurencja polegała na odwzorowaniu wylosowanego przez uczniów wyrazu
z dostępnych przedmiotów znajdujących się w „magicznym” pudełku”. Oceniana
była pomysłowość i oryginalność projektu.
Wszystkie zadania oceniane były przez jury w składzie: pani Małgorzata
Rudnicka – wicedyrektor szkoły oraz pani Agnieszka Sędzik – pedagog szkolny.
Najwięcej punktów zdobyła klasa IIIa. Miejsce II zajęła klasa IIIb, natomiast na
III miejscu uplasowała się klasa IIc. Zwycięskie klasy otrzymały w nagrodę gry
edukacyjne, a wszyscy uczniowie dostali pyszne słodkie ciasteczka.
Okazję do obejrzenia tego barwnego i edukacyjnego przedstawienia miała również grupa 6 -latków z Przedszkola im. Barbórki w Bolesławiu, którą
w ramach promocji naszej szkoły gościliśmy wraz z wychowawcami w piątek
8 kwietnia. Wysłuchali z ogromnym zaciekawieniem starszych koleżanek i kolegów. We wtorek 12 kwietnia wspólnie z rodzicami zobaczyli szkołę podczas Dnia
Otwartego. Rodzice mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną szkoły.
Podczas wizyty przyszli uczniowie zobaczyli świetlicę, bibliotekę, sale lekcyjne klas I-III oraz sale gimnastyczne. Mamy nadzieję, że we wrześniu zagoszczą w progach naszej szkoły. Gorąco zapraszamy.
Tekst i zdjęcia - Edyta Sadzawicka
wychowawca klasy 1b Szkoła Podstawowa w Bolesławiu
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Na każdym mundurze wypisana jest historia gotowości oddania
życia, ale i cierpienie bliskich, którzy to rozumieją. Mundur to nie
tylko okrycie wierzchnie. To honor, wiązany zwykle z męstwem
i poświęceniem.
Załóżmy, że wyjeżdżam w podróż samochodem. Znam cel. Mam ze

Pisane na paragonie

sobą mapę, która wskazuje mi drogę. Jestem zdecydowany wyjechać. Nigdy jednak nie dotrę do celu, jeśli samochód nie ma silnika
w dobrym stanie.

Maj... M jak Maj. M jak Miłość. M jak Męstwo. M jak... Mundur.

Dar męstwa to taki silnik, siła napędowa, która pozwala wzrastać

Co to jest Mundur, co to jest Miłość, co to jest Męstwo?

zarówno podczas wielkich historycznych wyzwań, jak i szarych

Miłość to nie tyle odczucie co czyny, jakie z tego odczuwania wyni-

trudności dnia codziennego. I pamiętajmy, mundury są nie tylko

kają (lub od jakich czynów się powstrzymują).

galowe - piękne i dostojne, wzbudzające dumę i podziw. Mniej wi-

Męstwo to odważne działanie, nawet wtedy, a może szczególnie

doczne są te polowe: przykurzone, przepocone, wytarte.

wtedy, gdy po ludzku napawa nas strach. Mimo przeszkód czło-

Czasem "łatwiej" jest przelać krew niż pot...

wiek decyduje się bez wahania. Jest pokarmem nadziei. To głównie
ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem -

w każdym moim zwycięstwie

śmiercią. To działanie właśnie w imię Miłości, wyższych wartości.

jest pot i krew poświęceń

„Żyć znaczy walczyć”. Każdy mundur jest odkupiony potem, krwią

chcę ubrudzić ręce

i wyrzeczeniami.

by wybudować szczęście

M - majowo, M - mundurowo...

Wiara, siła, męstwo

Noszenie munduru to duma, zaszczyt, ale i mnóstwo obowiązków.

to nasze zwycięstwo:

W maju pamiętamy o mundurach z sąsiedztwa, naszych strażac-

Luxtorpeda

kich, z dawnych lat, z czasów Nullo, także wojskowych, chociażby
tych żandarmerii, która w tym roku jeszcze bardziej związała się

Beata Bazan-Bagrowska

z naszym regionem podczas uroczystości w Krzykawce.

Jaka to J

melodia?

na

est taka muzyka,

Jest taka muzyka… Można ją usłyszeć szczególnie teraz w maju,

którą - żeby usły-

czerwcu. Słyszę ją, pisząc ten tekst przy otwartym oknie. Śpiew

szeć - trzeba choć

ptaków, kumkanie żab, dźwięk kropel deszczu spadającego na szy-

chwilę

zrezygno-

bę, nawet głos drugiego człowieka.

wać z wszystkich in-

Wszystko gra obok nas.

nych. Nie jest to łatwe,

Drogi Czytelniku BP, spróbuj pięć, dziesięć albo i więcej minut posłu-

bo żyjemy dosłownie

chać naturalnych dźwięków ze swojego otoczenia, nawet jeśli miałaby

w śmietnisku dźwięków. Ludzie jakby bali się naturalnej ciszy

to być piła sąsiada albo kogut sąsiadki. Przyjdź do bolesławskiego par-

i tego, co ona może przynieść. Może dlatego, że jedynie w ciszy moż-

ku, wejdź na chwilę do lasu, wyjdź na balkon lub taras albo do ogrodu.

na usłyszeć własne myśli.

Czasem warto zrezygnować z muzyki w samochodzie, by zauwa-

Większość z nas od razu, po wejściu do pomieszczenia włącza te-

żyć, że psuje się tłumik.

lewizor, radio, laptopa.

I znaleźć w swojej codzienności prawdziwą odpowiedź na pytanie:

Młodzież starsza i młodsza snuje się po ulicach z słuchawkami na

„Jaka to melodia?”.

uszach.
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Ciekawostka przyrodnicza

Lista zielonych urządzeń
i materiałów (ZUM)

Wszystkich miłośników przyrody zachęcamy do spaceru na siedlisko przyrodnicze obejmujące murawy galmanowe w obszarze Natu-

Informujemy, że na stronie h ps://lista-zum.ios.edu.pl dostęp-

ra 2000 Pleszczotka PLH120092.

na jest ogólnopolska Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów

Gdzie się znajduje? W południowej części Bolesławia. Obejmuje hał-

(ZUM).

dę powstałą w wyniku eksploatacji odkrywki „Bolesław” czynnej od

Na stronie można znaleźć informacje nt. ekologicznych urzą-

XVI w. do końca lat 80. XX w. Najłatwiej dostać się tam, idąc lub jadąc

dzeń na paliwa stałe, paliwa ciekłe i gazowe oraz urządzeń wy-

ul. Parkową. Miejsce jest oznaczone tablicami informacyjnymi.

korzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słonecz-

Teraz, w maju, jest tam pięknie, bo zakwitły kwiaty charakterystycz-

ne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).

ne dla tego miejsca, a w szczególności objęta ochroną pleszczotka

Ponadto na liście ZUM rejestrowane są m.in. materiały izola-

górska (Biscutella laevigata), która jest gatunkiem wapieniolubnym,

cyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe.

rosnącym na piargach i rumoszu skalnym w Tatrach. Murawy gal-

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą anty-

manowe w Bolesławiu są jednym z dwóch niżowych stanowisk jej

smogową w Małopolsce nie jest dopuszczone instalowanie

występowania w Polsce.

kotłów na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa (bez

Warto zobaczyć pleszczotkę właśnie teraz – w pełni kwitnienia.

automatycznego podajnika).

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA DEKLARACJI
DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
Przypominamy,

że

każdy

właściciel/współwłaściciel

Wzory deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spala-

i zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła

nia paliw:

o mocy mniejszej niż 1MW musi złożyć deklarację do Cen-

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
znajdują się na stronie gminy Bolesław: h ps://www.gmi-

Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., gdy źródło

naboleslaw.pl/

ciepła było uruchomione przed 1 lipca 2021 r. lub w termi-

w zakładce: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

nie 14 dni od dnia uruchomienia, gdy źródło ciepła było

(CEEB).

uruchomione po 1 lipca 2021 r.
Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:
w

online poprzez portal ZONE pod linkiem: h ps://zone.

Więcej informacji uzyskają Państwo w siedzibie Urzędu

gunb.gov.pl/ (za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu

Gminy Bolesław pok. nr 10

kwaliﬁkowanego, e-dowodu lub potwierdzając tożsa-

lub pod numerem telefonu (32) 642 45 01 wew. 216.

mość za pomocą danych z bankowości internetowej),
w
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„,Ku chwalebnemu
dzieł naśladowaniu”

8

maja każdego roku kościół katolicki obchodzi uroczystość św.
Stanisława Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski.
8 maja 2022 roku swoje doroczne święto przeżywało w bole-

sławskiej świątyni Rzymskokatolickiej Paraﬁi p.w. Macierzyństwa
NMP i Michała Archanioła Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu
Św. Stanisława. W tym roku wyjątkowo uroczyście, bo Komandoria
Zagłębiowska Orderu Św. Stanisława w Będzinie obchodzi jubileusz
25-lecia istnienia.

20 września 2020 roku odbyła się kolejna inwestytura, czyli
uroczyste wręczenie Orderów Świętego Stanisława. Wśród nomi-

Przypomnijmy, iż Order Świętego Stanisława Biskupa i Mę-

nowanych znaleźli się wówczas Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk,

czennika, bo tak brzmiała jego pełna nazwa, został ustanowiony

Tomasz Sawicki, Jacek Czekaj oraz Wanda Cieślik. 9 maja 2021 Orde-

przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 r. Order był

rem Św. Stanisława wyróżnieni zostali: Krystyna Kowalewska oraz

nadawany między innymi za działalność charytatywną. Po upad-

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Starosta Olkuski

ku Rzeczpospolitej orderu nie przyznawano. Został restytuowany

Bogumił Sobczyk odebrał medal przyznany w 2020 roku, a Wanda

w 1807 roku. Odrodzona w 1918 r. Rzeczypospolita Polska i jej władze

Cieślik Order wyższej klasy.

państwowe nie wznowiły nadawania Orderu Świętego Stanisława.

W tym roku, roku jubileuszowym dla Komandorii, wyróżniono

Pomysł jego reaktywowania zrodził się na obczyźnie, w środowi-

Orderem św. Stanisława Cezarego Podrazę, jednego z najbardziej

sku polskiej powojennej emigracji politycznej w Anglii. Jego głów-

utytułowanych polskich kickbokserów, wielokrotnego mistrza

ny odnowicielem był Juliusz Nowina-Sokolnicki, który ze swoimi

świata, który obecnie zajmuje się szkoleniem młodzieży. Order II

współpracownikami wydał dekret 9 czerwca 1979r.

klasy - Krzyż Komandorski z Gwiazdą otrzymała Teresa Opalińska Kopeć, która od roku 2007 jest czynnie zaangażowana w działalność

Gdzie Anglia, a gdzie nasz polski Bolesław? W tym przypadku
zupełnie niedaleko.

polonijną w Austrii.
Wielu uważa, że przyznawanie Orderu Świętego Stanisława

Kawalerem tego orderu był Aleksander Romiszewski (1740-1795),

wciąż jest potrzebne i ważne. Wszak Biskup Stanisław uznany za

właściciel miejscowych dóbr, poseł na Sejm Czteroletni, fundator

świętego zginął za moralność. Dziś mamy wielką potrzebę poczucia

miejscowej paraﬁi. Otrzymał order z rąk króla w 1788 roku.

moralności w każdej sferze życia: w miejscu pracy, szkole, kulturze,

Po 221. latach kolejny mieszkaniec tej gminy, czyli Józef Liszka,

dlatego to uhonorowanie nie straciło na swojej aktualności.

został uhonorowany tym zaszczytnym odznaczeniem. 9 kwietnia

Komandoria Zagłębiowska Orderu św. Stanisława kultywuje do-

2016 roku Order Komandorii Zagłębiowskiej został wręczony dy-

stojność, wartość, kulturę. Należy wspierać takie organizacje przyna-

rektor Centrum Kultury w Bolesławiu Barbarze Rzońcy, zaś 6 maja

leżnością. Tak brakuje autorytetów w zagubionym społeczeństwie.

2018 roku tego zaszczytu dostąpił Wójt Gminy Bolesław Krzysztof

„Dobroczynność, opiekuńczość i chęć niesienia pomocy innym to

Dudziński.

z całą pewnością cechy, które powinna posiadać każda prawdziwa

4 maja 2019 Order otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne z Bolesławia, Podlipia i Krzykawy.

Dama i dobrze wychowany Kawaler. Jak pomożesz dzieciom - taka
młodzież. Jak wychowasz młodzież - takie społeczeństwo” - to domena Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie.

opr. BBB

fot. źródło: h ps://www.paraﬁaboleslaw.pl/aktualnosci/biezace-wydarzenia-2.html#group=gallery250&photo=27
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Spotkanie autorskie
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W

dniu 10 maja 2022 roku z okazji trwającego w dniach 8-15 maja Tygodnia Bibliotek

w bibliotece w Bolesławiu oraz w ﬁlii w Krzykawce odbyło się spotkanie autorskie
z Magdaleną Zarębską. W bolesławskiej książnicy w spotkaniu brali udział

uczniowie klas 3 ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu oraz z Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego w Podlipiu. Tematem zajęć było życie w czasach PRL-u. Uczniowie dowiedzieli
się o tym, jak kiedyś wyglądało życie... bez telefonów komórkowych, Internetu i pustymi
półkami w sklepie. W ﬁlii w Krzykawce w spotkaniu z autorką brali udział uczniowie klasy
5 ze Szkoły Podstawowej im. płk. Francesco Nullo w Krzykawie. Tematem tych zajęć były
konie, o których Pani Zarębska również napisała książki dla dzieci i młodzieży.
Magdalena Zarębska jest autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej pasją są
konie, jazda konna i joga. To już kolejna wizyta autorki w naszych bibliotekach. Pierwszy raz
odwiedziła nas w 2018 roku.

Warsztaty
Ħ´ŵ§É¿ßÉ´Ě´Þŵ
Göý´òßÔÉ´Þ

W

dniu 26 kwietnia 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Bolesławiu oraz w Filii w Krzykawce odbyły się warsztaty dla
dzieci prowadzone przez Zbigniewa Masternaka. W warsztatach

brali udział uczniowie klas 4 i 7 ze Szkoły Podstawowej w Bolesławiu, uczniowie
klas 7 z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Podlipiu oraz ze Szkoły Podstawowej
w Krzykawie. Klasa czwarta miała za zadanie przygotować komiks o swojej
miejscowości lub regionie, natomiast klasy starsze wymyślały ciekawe
scenariusze ﬁlmowe. Za najlepsze komiksy o Bolesławiu wręczone zostały
nagrody książkowe, natomiast za najlepszy scenariusz uczniowie otrzymali...
6 z języka polskiego!
Zbigniew Masternak jest autorem książek, opowiadań i scenariuszy
ﬁlmowych. Jego pasją jest futbol. Trenował w wielu klubach sportowych,
grał również w piłkę błotną. Aktualnie jest kapitanem Reprezentacji Polskich
Pisarzy w Piłce Nożnej.

00 egz.
00 egz.
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