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Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach PROW na lata 2007-2013
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Tytuł operacji: Stawiamy na promocję w Gminie Bojadła

Projekt herbu Gminy Bojadła stworzyli: Janusz Nowatorski artysta - plastyk, zapalony
historyk oraz Włodzimierz Puchalski, regionalista, historyk.
Przed przyjęciem herbu jako oficjalnego skonsultowano jego wygląd z ekspertem
w sprawie heraldyki Profesorem dr habilitowanym Wojciechem Strzyżewskim
z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po pozytywnej opinii eksperta Herb Gminy został
oficjalnie przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Bojadłach nr VI/27/94 z dnia 29 grudnia
1994 roku.
Herbem bojadelskiej gminy jest „wizerunek w błękitnym polu herbowym dwóch
białych wież z czerwonymi dachami, brązowymi wieżyczkami i żółtymi kopułami.
Między wieżami tarcza o żółtym polu z czarnym orłem Piastów Śląskich. Poniżej wież
„
trzy zielone drzewa oraz w podstawie błękitna pofalowana woda .
Herb nawiązuje do nazewnictwa wsi oraz jej historii. Wieże z kopułami symbolizują
dwie kordegardy kotwizzowskiego pałacu, orzeł Piastów Śląskich nawiązuje
do historycznej przynależności regionu, zaś jodły do tego, iż lasy bojadelskie bogate
były w te właśnie drzewa a także do tego, iż słowo „jodła” występowało w słowiańskiej
nazwie wsi w XV i XVI wieku. Pofalowana woda jest zaś odniesieniem do płynącej
w pobliżu rzeki Odry.
Tekst: Grzegorz Bosy

Ciekawostki z dziejów Bojadeł
Do ważnych wydarzeń Gminy Bojadła należy
zaliczyć otwarcie pierwszego stałego wiejskiego
kina w Polsce (2 kwietnia 1950 roku).
Należy dodać, że było ono również kinem
objazdowym. Obsługiwało takie miejscowości
jak: Pyrnik, Klenicę, Swarzenice, Karszyn,
Kartno, nawet w odległej o 20 km Kargowej.
30 lipca 1989r. kino zakończyło swą działalność.
W tym dniu wyświetlono ostatni
film
„
„Wielka draka w chińskiej dzielnicy .

Bojadła w literaturze niemieckiej

Za sprawą poetki ludowej Anny Luizy Karchin
Bojadła weszły do literatury niemieckiej XVIII
wieku. Była ona utalentowaną poetką–
improwizatorką, bez żadnego wykształcenia.
A.L Karchin część swojego dorosłego życia
spędziła w Bojadłach na dworze Kottwizów. Była
zapraszana na różnego rodzaju uroczystości jak
wesela, chrzciny i pogrzeby. Zdobyła uznanie
wśród niemieckich oświeconych twórców.
Przyjmowana była nawet na dworze Fryderyka II,
Króla Prus, improwizując w jego obliczu
pochwalne wiersze na jego cześć.
Tekst: Włodzimierz Puchalski
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