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UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 
81. ROCZNICĘ BITWY O OSIEK

W dniu 11.09. 2020 r. odbyły 
się uroczystości upamiętniające 
81. rocznicę Bitwy o Osiek

Z uwagi na panującą pande-
mię w tym roku uroczystości były 
o wiele skromniejsze niż w latach 
poprzednich. Jednak, jak co roku, 
uczczenie poległych żołnierzy i 
mieszkańców w Bitwie o Osiek 
było dla władz i społeczności Osie-
ka bardzo ważne.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą w Kościele św. Stani-
sława Męczennika w Osieku, którą 
celebrował ks. Jan Kania. 

We mszy udział wzięli: Poczet 
sztandarowy Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II wraz z przedstawi-
cielami klas, dyrekcją i nauczycie-
lami, przedstawiciele władz Miasta 
i Gminy Osiek oraz Przedstawiciele 
Koła ZBOWiD w Osieku.

Kolejną częścią uroczystości 
było oddanie hołdu, złożenie wień-
ców i zapalenie zniczy przed Po-
mnikiem Poległych Żołnierzy.

Wieńce złożyły delegacje: 
- władz Miasta i Gminy Osiek - 

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, 
Rafał Łysiak i sekretarz Miasta i 
Gminy Osiek, Dorota Skotarek,

- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku – dyrektor Małgorzata 
Kunowska i wicedyrektor Eweli-
na Świątkiewicz-Maj

- Przedstawicieli Koła ZBOWiD 
w Osieku – pani Marianna La-
barzewska, pani Filomena Suli-

borska i pani 
Regina Król.
U z u p e ł n i e -

niem obchodów 
upamiętniają-
cych 81. rocz-
nicę Bitwy o 
Osiek w Zespole 
Szkół im. Jana 
Pawła II w Osie-
ku była szkolna 
audycja radio-
wa poświęcona 
wydarzeniom II 
wojny świato-
wej z wykorzy-
staniem radio-
węzła.

Zdjęcia i tekst: 
Katarzyna Kunowska
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UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ 
Z OKAZJI 1000-LECIA ISTNIENIA OSIEKA

W dniu 11. listopada 2020 r. od-
było się uroczyste odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej z okazji 1000-lecia 
istnienia Osieka.

Ceremonię odsłonięcia pamiątko-
wej tablicy poprzedziła okolicznościo-
wa msza święta celebrowana przez 
Proboszcza Parafii Osiek, ks. kan. Paw-
ła Bieleckiego, w której udział wzięli 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek wraz 
z przedstawicielami Rady Miejskiej.

Tablica pamiątkowa została uloko-
wana na Rynku w Osieku, napis na niej 
głosi:

1000 LAT OSIEKA
Roku Pańskiego 1020

Bolesław Chrobry
Nadał Osadę Osiek

Zakonowi Benedyktynów
ze Świętego Krzyża

Osiek, A.D. 2020
Mieszkańcy, Rada Miejska 

i Burmistrz Miasta i Gminy Osiek

Głos zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Osiek, Rafał Łysiak, który 
przedstawił historię Osieka oraz po-
wiedział o jakże ważnym obowiązku 
pielęgnowania historii lokalnej.

Następnie nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poprzez symbo-
liczne przecięcie wstęgi, której doko-
nali Proboszcz Parafii Osiek, ks. kn. 
Paweł Bielecki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Osieku, Arkadiusz Matu-
sak, oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek, Rafał Łysiak.

Burmistrz Miasta i Gminy Osieka 
przed tablicą zapalił znicz, a następnie 
odśpiewano Hymn Polski.

Z uwagi na panującą w Polsce 
pandemię i obowiązujące zasady do-
tyczące organizacji zgromadzeń uro-
czystość odbyła się w bardzo kame-
ralnym gronie.

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Kunowska
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Bezpłatne chryzantemy 
dla mieszkańców gminy Osiek

Gmina Osiek w ramach złożonego wniosku do 
ARiMR, pozyskała od lokalnych producentów 731 szt. 
chryzantem w doniczkach.

Dzięki akcji rozdysponowaliśmy kwiaty doniczkowe 
m.in. do dekoracji rynku w Osieku, cmentarzy, przydroż-
nych figurek i krzyży, pomników i miejsc pamięci na te-
renie gminy Osiek.

Kwiaty pozyskane w ramach wniosku przez samo-
rząd, mogli także bezpłatnie odbierać mieszkańcy na-
szej gminy.

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Kunowska

WYREMONTOWANO DWA ODCINKI DRÓG, 
STRUŻKI - SZWAGRÓW I TRZCIANKA - SZWAGRÓW - NIEKURZA

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ 
OSIEK – SUCHOWOLA

3 sierpnia dokonano odbioru przebudowanego 
odcinka na drodze powiatowej Strużki – Szwagrów o 
długości 430 metrów oraz odcinka drogi powiatowej 
Trzcianka – Szwagrów – Niekurza, o długości 240 me-
trów. Łączna długość przebudowanych odcinków to 
670 metrów. 

Wartość inwestycji wyniosła 282 871 złotych, z cze-
go 50% dofinansowano z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast udział po-
wiatu staszowskiego oraz miasta i gminy Osiek, wy-
niósł solidarnie po 70 718 złotych.

Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni z 
betonu asfaltowego, pobocza twardego przeznaczo-
nego dla ruchu pieszych, renowacji odwodnienia, a 
także wykonanie oznakowania pionowego i poziome-
go. Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo–Bu-
dowlany „DARBUD” Darowski Adam z Rytwian.

Ruszy przebudowa drogi powiatowej nr 07957 
Osiek – Suchowola, z ciągami pieszymi, wymianą prze-
pustów i udrożnieniem rowów.

Wkład własny Gminy Osiek – 10 % Wartość zadania 
– ok. 345 000, 00 zł Realizację zaplanowano na 2021 
rok.
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W BUKOWEJ POWSTANIE 
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DOFINANSOWANIE DLA PSP W SZWAGROWIE

BĘDĄ NOWE OKNA 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Świętego Jana Pawła II w 
Szwagrowie otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie 75 000, 00 
zł z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej na rok 2020 
na wyposażenie w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych. 

Zakupione pomoce pozwolą 
efektywnie wspierać indywidualny 
rozwój uczniów i umożliwią pełną 
realizację zadań edukacyjnych. Wy-
posażenie pracowni w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne jest ogromną 

Gmina Osiek pozyskała środ-
ki z Funduszu Solidarnościowego 
w kwocie 1 905 917,00 zł na inwe-
stycję, w wyniku której powstanie 
Centrum opiekuńczo-mieszkalne. 
Środki własne gminy to 337 010,68 
zł. Inwestycja realizowana jest w 
ramach Solidarnościowego Fundu-
szu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych.

Centrum zlokalizowane będzie w 
istniejącym budynku po byłej Szkole 
Podstawowej w Bukowej.

W wyniku inwestycji powstanie 
Centrum opiekuńczo-mieszkalne w 
Bukowej o powierzchni całkowitej 
584,96m2 . W Centrum znajdzie się 
9 lokali mieszkalnych wraz z łazien-
kami dla niepełnosprawnych, sala re-
habilitacji, sala zabiegowa, pomiesz-
czenia socjalne z zapleczem oraz 
salon dla mieszkańców centrum. Po-
wierzchnia użytkowa wynosić będzie 
409,63 m2.

Wszystkie pomieszczenia zloka-
lizowane będą na parterze budynku 
wraz z wejściem głównym przysto-
sowanym dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Zostanie zapewniona pomoc 9 do-
rosłym osobom niepełnosprawnym 
ze znacznym i umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności poprzez 
zapewnienie usług zamieszkiwania w 
ramach pobytu całodobowego. 

Termin realizacji zadania zaplano-
wano na grudzień 2022 roku.

W środę 9. grudnia, w Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach odbyła się 
konferencja prasowa, w której udział 
wzięli wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz, i Burmistrz Miasta i 
Gminy Osiek Rafał Łysiak.

„Starania wielu osób, a zwłaszcza 
władz samorządowych doprowadziły 
do szczęśliwego finału, czyli otrzy-
mania środków na utworzenie cen-
trum opiekuńczo-mieszkalnego. (…) 
Centrum w Bukowej to miejsca dla 9 
osób niepełnosprawnych w ramach 
pobytu całodobowego. To jest bar-
dzo dobre rozwiązanie jako pewna 
namiastka samodzielnego życia – za-
znaczył wojewoda. Dodał również, że 
„W ramach programu „Centra opie-
kuńczo-mieszkalne” o dofinansowa-
nie starało się 11 podmiotów z nasze-
go województwa. Jak dotąd, został 
wyłoniony jeden”.

Tekst: Katarzyna Kunowska
 Zdjęcie: Urząd Wojewódzki w Kielcach

szansą na aktywizujące i tym sa-
mym ciekawsze zajęcia.

Dobre narzędzia do przepro-
wadzania doświadczeń wraz z 
materiałami pomagającymi w ich 
przygotowaniu to dziś podstawa 
dobrego nauczania. Stawiamy na 
rozwój edukacji na terenie naszej 
gminy i nauczanie na najwyższym 
poziomie, a dzięki odpowiednio 
dobranym pomocom edukacyjnym 
nauczyciele mogą w innowacyjny 
sposób przekazywać wiedzę – mówi 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, 
Rafał Łysiak.

Tekst: Katarzyna Kunowska

W Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku zostanie wykonana „ 
Termomodernizacja polegająca na 
wymianie stolarki okiennej w bu-
dynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku, ul. Wolności 24A, 28-

221 Osiek”. 
Całość zadania to kwota 50 

726,00 zł – środki własne Gminy 
Osiek.

Wykonawca zadania – FHU LI-
DAR Dariusz Lipiński
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NOWE SAMODZIELNE ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE 
STADIONU MIEJSKIEGO W OSIEKU

GMINA OSIEK WZIĘŁA UDZIAŁ W AKCJI 
#LIGHTFORBELARUS

Gmina Osiek dzięki wsparciu 
Wiceminister Sportu i Turystyki, 
Anny Krupki, uzyskała wsparcie w 
wysokości 628 200, 00 zł z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu Sportowa 
Polska Ministerstwa Sportu, na 
budowę zaplecza szatniowo-sani-
tarnego przy stadionie klubu spor-
towego MKS Piast Osiek. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniesie 1 344 
400,00 zł.

Modernizacja obiektów sporto-
wych stadionu miejskiego w Osieku 
polegać będzie na budowie nowego 
samodzielnego zaplecza sanitarno-
-szatniowego wraz z niezbędną in-
frastrukturą.

W budynku znajdować się będą 4 
szatnie dla zawodników wraz z za-
pleczem sanitarnym, toalety ogól-
nodostępne, pomieszczenie dla 
trenera, sędziów, sala szkoleniowa 
/odpraw, pomieszczenie delegata 
oraz pomieszczenia techniczne. Na 
zewnątrz przewidziano również sto-
jak na 4 rowery.

Celem przedsięwzięcia jest po-
prawa bezpieczeństwa osób ćwiczą-

cych, obserwujących zawody oraz 
zapewnienie stanu technicznego 
użytkowania na poziomie wyma-
ganych standardów i spełniających 
wymagania dla tego typu obiektów i 
dyscyplin sportowych.

Miejski Klub Sportowy „Piast” 
Osiek, działa od 1985 roku i syste-
matycznie, nieprzerwanie zajmuje 

się popularyzowaniem piłki noż-
nej wśród dzieci i młodzieży a także 
dla dorosłych mieszkańców w mie-
ście i gminie Osiek. Od kilkunastu 
lat klub realizuje zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu we współpracy z Gminą Osiek.

Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcie: Łukasz Korus

Gmina Osiek włączyła się w 
akcję Light for Belarus, która jest 
wyrazem symbolicznego wsparcia 
dla wolnościowych dążeń Białoru-
sinów.

Akcja polegała na oświetleniu 
budynków użyteczności publicznej 
w kolorach biało-czerwono-białym 
lub wywieszeniu historycznej flagi 
Białorusi. 

Organizatorami akcji w Polsce 
były Ministerstwo Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, Instytut Ada-
ma Mickiewicza i Narodowe Cen-
trum Kultury. Poza Polską w akcji 
wzięły udział Litwa, Gruzja i Ukra-
ina.

W sumie w całej Polsce wzięło 
udział 146 instytucji, w tym Urząd 
Miasta i Gminy w Osieku.

W całej Polsce w weekend 12-13 
września fasady budynków publicz-
nych, w tym największych polskich 
instytucji, rozbłysły biało-czerwo-

no-białymi iluminacjami lub zawisły 
historyczne flagi Białorusi.

Wkrótce po akcji, do Urzędu 
Miasta i Gminy w Osieku wpłynę-
ły podziękowania od dr hab. Rafała 
Wiśniewskiego, Dyrektora Narodo-
wego Centrum Kultury, za udział 
w akcji #LightForBelarus. My, na-
tomiast cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w akcji i że ten symbo-
liczny gest dodał naszym sąsiadom 
Białorusinom otuchy i pokazał, że w 
swych dążeniach nie są sami.

#LIGHTFORBELARUS #żywie-
biełaruś #freebelarus #belaruselec-
tions2020 #belarusprotest

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Kunowska
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W OSIEKU POSADZONO DRZEWA 
I KRZEWY MIODODAJNE

ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU PRZEZ M-GOK W OSIEKU

Gmina Osiek przystąpiła do 
projektu pod nazwą „Promocja 
produkcji żywności ekologicznej 
przez nasadzenie drzew miodo-
dajnych, sposobem na ochronę i 
poprawę jakości środowiska oraz 
bioróżnorodności w wojewódz-
twie świętokrzyskim” finansowa-
nego ze środków samorządu wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Organizatorem projektu jest Sa-
morząd Województwa Świętokrzy-
skiego, podmiotem współrealizu-
jącym jest Gmina Osiek. W ramach 
współrealizacji zakupiono i nasa-
dzono sadzonki drzew i krzewów 
miododajnych. 

20 szt. sadzonek krzewów Budle-
ja Dawida posadzono na placu przed 
Urzędem Miasta i Gminy w Osieku, 
natomiast 10 szt. sadzonek drzew 
Surmia (Katalpa) posadzono za bu-
dynkiem Urzędu Miasta i Gminy w 
Osieku.

Głównym celem projektu jest 
promocja produkcji żywności eko-
logicznej poprzez rozwój pszcze-
larstwa w województwie święto-
krzyskim dzięki zwiększeniu ilości 
pożytków pszczelich oraz bioróżno-
rodności.

W ostatnich latach znacząco 
spadła liczebność pszczół na sku-
tek różnych chorób oraz stosowania 
pestycydów. Dzięki nowym sadzon-
kom gmina przyczynia się do polep-

szenia tzw. pożytków miodowych, 
a pszczoły oraz inne owady będą 
otrzymywać pożywne składników 
pokarmowych przez wiele lat.

Tekst: Katarzyna Kunowska

Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-
tury zakupił nowy sprzęt. Zakupu 
dokonano w ramach zadania „Zakup 
sprzętu estradowego na potrzeby 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osieku”. Zakupiono : system nagła-
śniający, zestaw czterech mikrofonów 
bezprzewodowych, mikser cyfrowy, 
case na mikser, stagebox cyfrowy, ka-
bel mobilny, komputer mini PC, mo-
nitor dotykowy i case na komputer. 
Sprzęt zakupiono w ramach progra-
mu „ Infrastruktura domów kultury 
2020”. Zakup dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury. Całkowity koszt 
zadania: 52562,90 zł. Dofinansowanie 

z MKiDN : 38800,00 zł, wkład własny: 
13762,90 zł.

Autor tesktu : JM Zdjęcie : MGOK
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury podsumował realizację 
projektu „Razem działamy - lokalnie korzystamy”

W dniach od 1 marca do 30 
listopada 2020 roku Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Osieku 
realizował na terenie naszej gminy 
projekt „Razem działamy – lokal-
nie korzystamy”. Realizację pro-
jektu dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w 
ramach programu Dom Kultury + 
Inicjatywy lokalne 2020. 

Projekt realizowany był w dwóch 
etapach:

Pierwsza część zadania to bada-
nie potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców 6 miejscowości z terenu gminy 
Osiek: Suchowola, Pliskowola, Bu-
kowa, Długołęka, Lipnik, Kąty. W 
ramach tej części zadania wyłonio-
no również do realizacji 6 inicjatyw 
lokalnych.

Druga część zadania to realizacja 
6 inicjatyw lokalnych:

1 Spektakl „ Gwałtu , co się 
dzieje!” - Stowarzyszenie „ Osiecza-
nie”

2 „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie” – ekologicznie , muzycznie i 
artystycznie w Osieku – Koło Gospo-
dyń Wiejskich „Teraz My” w Osieku

3 „Śpiewamy dla Świętego 
Jana Pawła II” – Koło Gospodyń Wiej-
skich w Niekrasowie

4 „Z uśmiechem na twarzy 
człowiek podwaja swoje możliwo-
ści – Suchowola artystycznie i histo-
rycznie” – Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Suchowola „Wszyscy Razem”

5 „Rodzinne warsztaty kra-

wieckie” - Ochotnicza Straż Pożarna 
w Suchowoli

6 „Energicznie na obcasach” – 
sołtys wsi Bukowa

26 listopada 2020 roku odbyło 
się w Miejsko – Gminnym Ośrodku 
Kultury w Osieku spotkanie pod-
sumowujące realizację projektu. W 
spotkaniu udział wzięli pracownicy 
M – GOK w Osieku, animator Na-
rodowego Centrum Kultury – Ligia 
Jaszczewska oraz przedstawiciele 
zrealizowanych inicjatyw. Była to re-
welacyjna okazja do podsumowania 
zrealizowanych działań. 

Tekst : JM. Zdjęcia : M-GOK

ZREALIZOWANE INICJATYWY
„Razem działamy – lokalnie korzystamy”

Spektakl „ Gwałtu , co się dzieje !”
Inicjatywa została zgłoszona przez Stowa-

rzyszenie „Osieczanie”
W ramach inicjatywy wystawiona została przez Teatr 

Poezji i Piosenki Biłgorajskiego Centrum Kultury sztuka 
"Gwałtu, co się dzieje!" Aleksandra Fredry. Akcja spekta-
klu dzieje się w naszym Osieku. Przed spektaklem mło-
dzież mogła wziąć udział w warsztatach teatralnych. 

"Cudze chwalicie, swego nie znacie"- 
ekologicznie, muzycznie i artystycznie 
w Osieku. Inicjatywa została zgłoszona 
przez Koło Gospodyń Wiejskich "Teraz 

My" w Osieku.
W ramach inicjatywy zorganizowano: 
• Grę terenową „Śladami historii Osieka”- uczest-

nicy dzięki wskazówką organizatorów mogli trafić do 
ważnych historycznych miejsc na ternie miasta Osiek. 

• Spotkanie „Muzyczny Osiek” – w ramach spo-
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tkania na scenie zaprezentowali się lokalni wykonawcy.
• Wystawę „ Osiek pędzlem malowany” w ramach 

której obejrzeliśmy prace lokalnych artystów: Ryszarda 
Stępnia, Elżbiety Werner, Teresy Domańskiej oraz Marii 
Lampart. Wystawie towarzyszyły warsztaty plastyczne 
na dzieci pod okiem artystów.

• Podsumowanie inicjatywy wraz z koncertem ze-
społu Pauza Band.

„Śpiewamy dla Świętego Jana Pawła II”
Inicjatywa złożona przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Niekrasowie

W ramach inicjatywy:
• Zorganizowano warsztaty plastyczne, fotogra-

ficzne oraz choreograficzne dla dzieci.
• Zorganizowano konkurs plastyczny i fotogra-

ficznych dla dzieci. Zwycięskie pracę zostały umieszczo-

ne na wydanej w ramach inicjatywy pamiątkowej wido-
kówce.

• Zrealizowano scenariusz słowno – muzyczny 
odnoszący się do życiorysu Świętego Jana Pawła II. W 
występie udział wzięły dzieci z PSP im. Heleny i Józefa 
Świątyńskich w Ossali. W dniu występu zorganizowano 
wystawę konkursowych prac. 

„Z uśmiechem na twarzy człowiek podwa-
ja swoje możliwości – Suchowola arty-

stycznie i historycznie” Inicjatywa zgło-
szona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Suchowola „Wszyscy Razem”

W ramach inicjatywy zorganizowano:
1) Wycieczkę rowerową śladami Adama Bienia. W 

trakcie wycieczki uczestniczy zwiedzili: Dom Pamięci 
Adama Bienia w Ossali oraz zabytkowy Kościół pod we-
zwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nie-
krasowie

2) Warsztaty decoupage
3) Warsztaty wykonywania biżuterii srebrnej

 „ Rodzinne warsztaty krawieckie”
Inicjatywa zgłoszona przez Ochotniczą 

Straż Pożarną w Suchowoli.

W ramach inicjatywy zorganizowano warsztaty kra-
wieckie. Warsztaty skierowane były do całych rodzin: 
dzieci, młodzieży, dorosłych czy seniorów. W trakcie 
warsztatów uczestnicy zapoznali się z podstawami dzia-
łania maszyny do szycia, uszyli flagi, maseczki, serwetki 
czy bieżniki. 
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 „Energicznie na obcasach” Inicjatywa 
zgłoszona przez sołtysa wsi Bukowa

W ramach inicjatywy kobiety mogły poznać tajniki 
koronki klockowej. Technika ta umożliwia uzyskanie de-
likatnych ażurowych wyrobów o bardzo różnorodnych 

wzorach. W ramach warsztatów uczestniczki wykonały 
małą zakładkę do książek. 

W imieniu Zarządu Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w 
Osieku Labarzewska Marianna serdecznie dziękuje za pamięć i organizację uroczystości 

pod pomnikami. Pod pomnikiem w Osieku w dniu 11. września w Rocznicę Boju o Osiek. Pod 
pomnikiem w Niekrasowie w Hołdzie poległym w wojnie 1918 – 1920 r.

Burmistrzowi, Rafałowi Łysiakowi, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, 
pani Małgorzacie Kunowskiej, Gronu Pedagogicznemu, Wspaniałej Młodzieży za godne pre-

zentowanie sztandaru.
Dziękuję pracującej w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku, pani Katarzynie Kunowskiej  

za opisanie w/w uroczystości w „Wieściach Osieckich” i „Echu Dnia”.

        Dziękujemy.
        Marianna Labarzewska
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„TURNUS UŚMIECHU” 
W WIŚLE

W dniach 10 – 21 sierpnia 2020 
r. grupa 20 uczestników zajęć w 
świetlicy socjoterapeutycznej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Osieku uczestniczyła w "Turnusie 
Uśmiechu" – kolonii zorganizowa-
nej w Ośrodku Fundacji ING Dzie-
ciom w Wiśle. Udział w turnusie 
był wygraną w konkursie organi-
zowanym przez Fundację na naj-
ciekawszy program wypoczynku 
a Świetlica była jednym z czterech 
laureatów konkursu. 

Podczas pobytu w Wiśle obo-
wiązkowym punktem programu 
było zwiedzanie Galerii „Sporto-
we Trofea Adama Małysza” oraz 
odwiedzenie skoczni narciarskiej 
w Wiśle Malince. Odbyły się rów-
nież wycieczki m.in. do parku roz-
rywki TwinPigs w Ustroniu – gdzie 
uczestnicy mogli przez cały dzień 
bezpłatnie korzystać ze wszystkich 
atrakcji a na koniec obserwować in-
scenizację napadu na bank; Chlebo-
wej Chaty w Brennej – gdzie uczyli 
się robić podpłomyki; zabytkowej 
kopalni węgla w Zabrzu z podziem-

ną trasą wodną; Muzeum Beskidz-
kiego - gdzie dzieci wzięły udział w 
warsztatach pisania gęsim piórem 
oraz Leśnego Parku Niespodzianek w 
Ustroniu – tam dzieci mogły karmić 
zwierzęta takie jak daniele i jelenie 
oraz obserwowały pokazy ptaków 
drapieżnych. Poza atrakcjami zapew-
nionymi przez Fundację uczestnicy 
brali udział w konkursach muzycz-
nych, wiedzy, sportowych i spraw-
nościowych. Podczas turnusu odby-
wały się również dyskoteki, ogniska, 
wyjścia na spacery, boisko i nad rzekę 
oraz wiele innych atrakcji.

Fundacja ING Dzieciom przez cały 
rok organizuje konkursy na Turnusy 
Uśmiechu, nie tylko kolonie ale także 
zimowiska, turnusy edukacyjne oraz 
turnusy rehabilitacyjne. Zachęcamy 
wszystkie szkoły oraz instytucje dzia-
łające na rzecz dzieci do zapoznania 
się z zasadami konkursu, który polega 
na stworzeniu ciekawego autorskiego 
programu Turnusu Uśmiechu. Pobyt 
w Ośrodku Fundacji ING Dzieciom dla 
wszystkich uczestników był wspania-
łym przeżyciem i niesamowitą waka-
cyjną przygodą.

Zdjęcia i tekst: Marta Pawlik 
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W 2020 roku Fundacja po raz 8 ko-
ordynuje Ośrodek Działaj Lokalnie w 
Powiecie Staszowskim. W tegorocz-
nej edycji zostało dofinansowane 13 
projektów na kwotę 48090 zł. Dzię-
kujemy bardzo sponsorom, do których 
należą samorządy lokalne - Powiat 
Staszów, Gmina Rytwiany, Gmina Bo-
goria, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina 
Szydłów oraz lokalni przedsiębiorcy i 
instytucje Państwowe - Nadleśnictwo 
Staszów, RAF-BUD usługi budowlane 

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju w 2020 roku obchodzi swoje 15 uro-
dziny. Świętuje je za pomocą Facebooka ze względu na panujące ob-
ostrzenia epidemiologiczne. Przez te lata Fundacja przeprowadziła 
wiele różnorodnych inicjatyw i zrealizowała mnóstwo wspaniałych po-
mysłów. FARMa wspiera organizacje pozarządowe, grupy nieformalne 
oraz młodych ludzi. Od maja tego roku Fundacja ma swoją siedzibę w 
Osieku ul. Wolności 9A. 

Rafał Wyka i Huta Szkła Glassworks 
Wrześniak.

Do tegorocznych działań należą 
między innymi: „Szkoła Animacji Lo-
kalnej”, z której skorzystało prawie 20 
liderów z Powiatu Staszowskiego oraz 
„akcja szycia maseczek”, w którą zaan-
gażowało się ponad 100 wolontariuszy 
i uszyto ponad 10000 maseczek. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, który obchodzili-
śmy 5 grudnia: Wszystkim Naszym 
Wolontariuszom składamy najser-
deczniejsze życzenia. Dziękujemy za 
Waszą bezinteresowną działalność. 
W tym roku w sposób szczególny 

dziękujemy wolontariuszom, którzy 
zaangażowali się w akcję „szycia ma-
seczek” z tej okazji przygotowaliśmy 
dla Was podziękowania, które 
możecie odebrać indywidualnie w 
siedzibie Naszej Fundacji. 

Zapraszamy w odwiedziny do 
Fundacji jak i na stronę: www.fun-
dacjafarma.pl oraz Fb: Fundacja Ak-
tywizacji i Rozwoju. Obecnie w na-
szej siedzibie możemy spotkać się w 
małym gronie poprzez wcześniejsze 
ustalenie terminu poprzez Facebo-
oka lub telefonicznie (782 679 260) 
(537 033 441).

Do zobaczenia

Z inicjatywy kilku młodych ko-
biet w zeszłym roku, dokładnie 1 
października 2019 roku założyły-
śmy Koło Gospodyń Wiejskich „Te-
raz My” w Osieku, z perspektywą 
aby działać na rzecz naszej małej 
ojczyzny Osieka. Od początku na-
szej działalności działamy bardzo 
prężnie, a nasi członkowie podej-
mują wiele inicjatyw i mają masę 
ciekawych pomysłów.

Odbyło się już kilka spotkań in-
tegrujących członków koła, podczas 
których odkrywaliśmy swoje liczne 
talenty i zamiłowania. Obecnie je-
steśmy w trakcie realizacji trzech 
projektów.

Pierwszy z nich ,,Kobieto pokaż 
swoje piękno....” został złożony w ra-
mach konkursu grantowego ,,Działaj 
lokalnie 2020”- Program Polsko- 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowany przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Fundację 
Aktywizacji i Rozwoju. Kwota jaką 
otrzymało nasze KGW to 4000 zł. 

Celem głównym projektu jest 
zwiększenie świadomości kobiet, 
możliwość zadbania o siebie

i innych, zachęcenie do aktyw-
ności fizycznej, zmiana nawyków 
oraz wspólna praca na rzecz lokalnej 
społeczności. Co też ważne, potrze-
bujemy siebie nawzajem do dzia-
łań. Przez pandemię to się zatarło, 
przestałyśmy się spotykać, boimy 

się siebie nawzajem. Pośrednim ce-
lem jest też nowa aktywność oby-
watelska. Uczymy się na nowo ze 
sobą współpracować, aby rozwijać 
naszą małą ojczyznę – Osiek. Dzia-
łania, które zostaną zrealizowane w 
ramach tego projektu to warsztaty: 

facefitness, nordic walking, makijaż 
dzienny i wieczorowy, spotkanie ze 
stylistą oraz zajęcia z jogi.

Drugi projekt realizowany przez 
KGW w Osieku nosi tytuł ,,1000 le-
cie w pięknym kwiecie”. W tym roku 
przypada 1000-lecie istnienia nasze-
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go miasta Osieka i w związku z tym 
chcieliśmy aby projekt nawiązywał 
do tego wydarzenia. Pomysł złożony 
został w Urzędzie Marszałkowskim 
w Kielcach i otrzymaliśmy 2500zł na 
jego wykonanie. Zadanie będzie re-
alizowane na terenie Miasta i Gmi-
ny Osiek. Swoje działania kierujemy 
do wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy Osiek, w każdym wieku. 
Co zaplanowaliśmy? Konkurs foto-
graficzny „ZOOM NA OSIEK” oraz 
warsztaty „Kwiecie na 1000-lecie” – 
bibułkowe szaleństwo w celu stwo-
rzenia kwiecistego, przestrzennego 
herbu Osieka.

 ,, Cudze chwalicie, swego nie 
znacie - ekologicznie, muzycznie 
i artystycznie w Osieku” to trzeci 
projekt KGW w Osieku, realizowany 
przez Narodowe Centrum Kultury 
przy współpracy z MGOK w Osieku. 
Na realizację tego zadania KGW po-
zyskało środki

w wysokości 5 000zł.
Inicjatywa skierowana jest do 

wszystkich mieszkańców gminy 
Osiek. 

Głównym celem projektu jest 
zapoznanie mieszkańców z lokalną 
kulturą miasta Osiek oraz promo-
wanie lokalnych artystów, których 
na naszym terenie jest bardzo wielu. 
Projekt ma na celu stworzenie oka-
zji do wspólnego spędzania wolnego 
czasu dzieci, rodziców, dziadków i 
wnuków oraz integrację społecz-

ności lokalnej. Sytuacja związana z 
epidemią COVID-19, spowodowała 
izolację mieszkańców i wzajemne 
unikanie się. Projekt ma też na celu 
wyjście mieszkańców z domu, spo-
tkanie ze znajomymi, sąsiadami. 

Jednym z etapów projektu, który 
odbył się już we wrześniu, była gra 
terenowa – „Śladami historii Osie-
ka”. W tym dniu odbyło się rów-
nież spotkanie „Muzyczny Osiek” 
podczas, którego uczestnicy pre-
zentowali swoje talenty wokalne. 
Spotkanie miało charakter pikniku 
rodzinnego, przy dobrym jedzeniu, 
cieście i kawie. Uczestnikom rozda-
no drobne upominki.

Drugi etap tego zadania to „Osiek 
pędzlem malowany” – spotkanie ze 
sztuką i malarstwem. Zostanie zor-
ganizowany wernisaż prac artystów 
z naszej gminy. Dodatkowo prze-
prowadzone zostaną warsztaty dla 
chętnych z technik malarskich. Bę-

dzie również konkurs na najpiękniej-
szy pejzaż przedstawiający nasze 
okolice. W trakcie warsztatów będą 
wykonywane tabliczki, nawołują-
ce do szanowania przyrody : „sza-
nuj zieleń”, „nie deptaj trawnika”, 
„wrzuć śmieci do kosza” itp. Naj-
ciekawsze, podczas finału projektu, 
zostaną umieszczone na terenie na-
szego miasta. Dla uczestników i lau-
reatów przewidziano nagrody.

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my do udziału w tych działaniach. 
Każdy z pewnością znajdzie coś dla 
siebie. Zachęcamy również do śle-
dzenia naszego fanpage na Facebo-
oku, tam znajdują się wszystkie in-
formacje na temat naszych działań. 
Mamy nadzieję, iż działalność nasze-
go koła przyczyni się do zwiększenia 
aktywności mieszkańców, integracji 
do wspólnych działań jak również do 
rozkwitu naszego miasta.

Zdjęcia: KGW Teraz My
Tekst: Joanna Walczak
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
W OSIEKU

Od stycznia 2021 roku w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w 
Pliskowoli rozpoczyna się realiza-
cja projektu: „Nasze przedszkolaki 
to SUPER dzieciaki” sfinansowane-
go przez Fundację BGK w ramach 
programu „Na dobrych początek! 
”XIII edycja . Autorami projektu 
są członkowie Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju wsi Pliskowola, któ-
rzy od lat starają się wspierać pracę 
miejscowej szkoły. 

Projekt skierowany jest do dzieci 
w wieku 3-9 lat i ma na celu wszech-
stronne stymulowanie rozwoju na-
szych najmłodszych, pobudzanie 

kreatywności, myślenia logicznego 
oraz niwelowanie dysfunkcji po-
przez wprowadzenie nowatorskich 
metod na zajęciach. 

Harmonogram projektu przewi-
duje realizację warsztatów „Mały 
programista” polegających na na-
uce programowania z Genibotami, 
których odbiorcami będzie grupa 
sześciolatków oraz uczniowie klasy 
pierwszej . Odbywać się będą rów-
nież warsztaty integracji sensorycz-
nej „Garść pomysłów na stymulację 
zmysłów” , podczas których dzieci 
rozwiną umiejętności motoryczne 
i komunikacyjne. Wykonają figurki 
z mas plastycznych, gniotki senso-

ryczne oraz bawić się będą techni-
ką decoupage i quilling . Na działce 
przed budynkiem szkoły powstanie 
„Ogród małego botanika”. Z kolei w 
zajęciach: „Na logopedycznym po-
dwórku” wezmą udział wszystkie 
dzieci, u których obserwuje się po-
trzebę wspomagania rozwoju mowy. 

Szkoła zostanie doposażona w 
roboty do nauki programowania, 
ściankę manipulacyjną, meble do ką-
cika logopedycznego oraz inne ma-
teriały niezbędne do prowadzenia 
zajęć. Mamy nadzieję, że realizacja 
projektu przyniesie wiele korzyści i 
radości naszym dzieciom. 

Magdalena Bojarska

Sukcesy uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku.

W ubiegłym roku szkolnym, w Szkole Podstawowej w 
Osieku mistrzowsko popisało się wiedzą w Wojewódz-
kich Konkursach Przedmiotowych dla uczniów szkół 
podstawowych województwa świętokrzyskiego trzech 
uczniów.

Byli to: z geografii pod kierunkiem pani Mieczysławy 
Misiak dwóch uczniów: Julia Dziwosz z klasy VI i Kacper 
Mikus z klasy VIII oraz z informatyki Sebastian Piotro-
wicz (klasa VIII), którego przygotował Tomasz Zawada.

Uczniowie byli bardzo zdolni i pracowici, ale jedno-
cześnie mieli pasje i zainteresowania. Kluczem do ich 
sukcesu była wielomiesięczna, systematyczna praca, 
również praca pozalekcyjna uczniów i nauczycieli. To 
również zasługa rodziców, którzy rozbudzali ich zainte-
resowania i dużo czasu poświęcali na pomoc w nauce.

Wyczyn Julki zasługuje na uwagę, tym bardziej, że 
uczęszczała dopiero do VI klasy. Jest bardzo śmiała i 
otwarta. Jej pasją jest aktorstwo i historia, lubi czytać 
książki. Dba również o rozwój fizyczny, uczęszcza na za-
jęcia dodatkowe z koszykówki. Niezwykłość Julki drze-
mie w chęci zdobywania wiedzy. Planuje kolejne wyzwa-
nia i udział w konkursach.

Kacper jest bardzo zdolny i pracowity, dobrze zorga-
nizowany, stara się perfekcyjnie wykonywać wszystkie 
zadania. Ma szerokie zainteresowania: geograficzne, 
matematyczne i polityczne. 

Sebastian od dawna interesował się komputerami i 
zagadnieniami z dziedziny informatyki. Samodzielnie 
zgłębiał języki programowania, chociaż nie było ich w 
programie nauczania.
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Dziękujemy uczniom za miłą współpracę oraz ogrom-
ne zaangażowanie i życzymy im dalszych sukcesów.

Nauczyciele i dyrekcja.

JULIA DZIWOSZ I KACPER MIKUS 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIEKU 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH W WOJEWÓDZTWIE 
Z GEOGRAFII. JAK OSIĄGNĘLI SUKCES?
W Szkole Podstawowej w Osieku mistrzowsko popi-

sało się wiedzą z geografii dwóch uczniów, są to: Julia 
Dziwosz i Kacper Mikus. Do konkursu przygotowywała 
ich pani Mieczysława Misiak.

Uczniowie są bardzo zdolni i pracowici, ale jednocze-
śnie mają pasje i zainteresowania. Kluczem do ich suk-
cesu jest wielomiesięczna, systematyczna praca, rów-
nież praca pozalekcyjna uczniów i nauczyciela.

To również zasługa rodziców, którzy rozbudzają ich 
zainteresowania i dużo czasu poświęcili na pomoc w na-
uce. 

Wyczyn Julki zasługuje na uwagę, tym bardziej, że 
uczęszczała do VI klasy. Jest bardzo śmiała i otwarta. Jej 
pasją jest aktorstwo i historia, lubi czytać książki. Dba 
również o rozwój fizyczny, uczęszcza na zajęcia dodat-
kowe z koszykówki. Niezwykłość Julki drzemie w chęci 
zdobywania wiedzy .Planuje kolejne wyzwania i udział 
w konkursach.

Kacper jest bardzo zdolny i pracowity, dobrze zorga-
nizowany, stara się perfekcyjnie wykonywać wszystkie 
zadania.

Ma szerokie zainteresowania: geograficzne, mate-
matyczne i polityczne – mówi opiekun laureatów z geo-
grafii nauczycielka Mieczysława Misiak. 

Tekst: Mieczysława Misiak

Z życia Publicznego Przedszkola w Osieku
Rok przedszkolny 2020/2021 rozpoczął się w cieniu 

pandemii Covid 19. Liczne ograniczenia nie były jednak 
przeszkodą do świętowania przez przedszkolaków waż-
nych dat w historii naszej Ojczyzny. 

Dzień 11 listopada niezwykle ważny dzień, razem z 
małymi Polakami, Przedszkolakami chcieliśmy pokazać, 
że pamiętamy, świętujemy i kochamy naszą Ojczyznę. 

W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci pa-
triotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, wpajamy 
szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada 
dzieci z wszystkich grup przedszkolnych w odświętnych 
ubraniach i pięknych kotylionach wspólnie uczciły to 
ważne święto. Wszystkim w tym dniu udzielił się pod-
niosły i radosny nastrój. Święto Niepodległości stało się 
bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu.

25 listopada w naszym przedszkolu, jak co roku, ob-
chodziliśmy bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego 
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Misia”. W tym dniu wszystkie Przedszkolaki uczestni-
czyły w zabawach, których motywem przewodnim był 
Pluszowy Miś. Dzieci poznały historię powstania Plu-
szowego Misia, brały udział w tańcach i wesołych za-
bawach, nie brakowało wierszy, piosenek o tematyce 
misiowej. Po pełnej uśmiechu i radości zabawie dzieci 
wykonały piękne prace plastyczne, których głównym 
bohaterem był „Mój przyjaciel Miś”.

27 listopada w naszym przedszkolu zapanowała ma-
giczna atmosfera , ponieważ świętowane były Andrzej-
ki. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb. Sale 
została przyozdobiona kolorowymi balonami i serpenty-
nami. Na początku wszystkie dzieci zostały zapoznane 
z tradycją Andrzejek i wybranymi wróżbami. Następnie 
odbył się andrzejkowe tańce przeplatane wieloma wróż-
bami. Zabawa andrzejkowa udała się wspaniale. 

04 grudnia Przedszkolaków odwiedził długo wy-
czekiwany najważniejszy gość – Św. Mikołaj. Dzieci z 
ogromna radością przywitały Św. Mikołaja śpiewając 
mu piosenki i recytując wiersze. Każdy Przedszkolak 
przyrzekł być grzecznym, więc Św. Mikołaj wszystkich 
obdarował prezentami i obiecał wrócić do przedszkola 
w Osieku za rok. Wizyta Św. Mikołaja wywołała dużo po-
zytywnych emocji.

Obecnie Przedszkolaki przygotowują się do spotka-
nia wigilijnego, które będzie wprowadzeniem w magię 
Świąt Bożego Narodzenia.

Historyczny sukces maturzystów 
z Liceum Ogólnokształcącego w Osieku

Tegoroczny egzamin maturalny w cieniu pandemii 
był niezwykły. Nie tylko poprzedzony zdalną nauką z 
wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, ale 
także z przesuwanym terminem i tygodniami niepewno-
ści uczniów i ich nauczycieli, kiedy w końcu się odbędzie.

Jednak te specyficzne okoliczności nie przeszkodziły 
nielicznej, bo 13 – osobowej klasie maturalnej naszego 
liceum w przygotowaniach w najważniejszego egzami-
nu w życiu.

Upór, solidność, pracowitość, lata wytężonej nauki 
oraz -  nie ukrywajmy – predyspozycje młodzieży za-
owocowały najlepszym wynikiem z maturalnych przed-
miotów obowiązkowych w powiecie staszowskim. 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku zajęło 1 miejsce w powiecie, wyprze-
dzając dotychczasowego wieloletniego lidera – Liceum 
Ogólnokształcące w Bogorii. Równie wysokie wyniki 
uczniowie zdobyli z przedmiotów zdawanych na pozio-
mie rozszerzonym, wśród których największą popular-
nością cieszyły się: język angielski, matematyka i język 
polski.

Radości z tak dobrego wyniku nie ukrywali absol-
wenci, nauczyciele, wychowawczyni pani Anna Bugaj 
oraz dyrektor szkoły – pani Małgorzata Kunowska i wi-
cedyrektor pani Ewelina Świątkiewicz - Maj. 

„Ta klasa była naprawdę wyjątkowa, chyba najlepsza 
w historii szkoły. Choć na początku było kilku słabszych 
uczniów, to szybko dorównali oni do poziomu tych lep-
szych, co […]zaowocowało świetnymi wynikami na ma-
turze. Ambicja, zdrowa konkurencja, wielkie plany na 
przyszłość to wszystko cechowało naszych tegorocz-
nych absolwentów. Oczywiście, nie byłoby tego sukce-

su, gdyby nie świetna, doświadczona kadra nauczyciel-
ska, która na każdym kroku wspierała naszą młodzież. 
Widząc potencjał tych uczniów i wytężoną pracę grona 
pedagogicznego liczyliśmy na dobre wyniki, ale nie spo-
dziewaliśmy się, że będziemy najlepsi w powiecie” – tak 
wypowiedziała się dyrektor liceum, a podobne opinie to-
warzyszyły innym nauczycielom i wychowawczyni.

Pozostaje mieć nadzieję, że ten historyczny sukces 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Osieku nie jest 
ostatni i w przyszłości zostanie powtórzony. 

Tekst: Anna Bugaj

OBYWATELE POLSCY W KL AUSCHWITZ
W dniu 27.10.2020r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła 

II w Osieku dla uczniów kl. VIII a i b odbył się zdalny 
dzień studyjny  w ramach projektu pt. " ŁĄCZYŁA ICH 
NIEPODLEGŁA". 

Na zajęciach uczniowie poznawali tematykę zwią-
zaną z historią więźniów byłego obozu AUSCHWITZ- 
BIRKENAU - BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOW-
SKIEGO  OBOZU KONCENTRACYJNEGO I ZAGŁADY . 
Zajęcia realizowane były w formie trzech bloków: 

1. Prezentacja - wprowadzenie do tematyki głów-
nej/ tło historyczne / " Historia II RP";

2. Wirtualne zwiedzanie miejsc pamięci w Au-
schwitz - Birkenau;

3. Warsztaty edukacyjne - Obywatele Polscy w Au-
schwitz - Birkenau; 

"Żeby młodzież pamiętała jaka jest nasza historia". 
Uczniowie poznali biogramy świadków tamtych dni, 
którzy doświadczyli obozowej rzeczywistości. OBY-
WATELE POLSCY W KL AUSCHWITZ  - w  swoich książ-
kach dla potomnych pozostawili wskazówki/ motta: 

1.  WITOLD PILECKI; więzień obozu  "Nie jest ważne 
- co napisałem dotychczas na tych stronach kilkudzie-
sięciu, szczególnie dla tych, co czytać je będą li tylko 
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jako sensację, lecz tutaj chciałbym pisać tak wielkimi 
literami, jakich nie ma niestety w maszynowym pi-
śmie, żeby te wszystkie głowy, co pod pięknym prze-
działkiem mają wewnątrz przysłowiową wodę i mat-
kom chyba tylko mogą dziękować za dobrze sklepione 
czaszki, że owa woda im z głowy nie wyciekła- niech 
się trochę zastanowią głębiej nad życiem własnym, 
niech się rozejrzą po ludziach i zaczną walkę od siebie, 
ze zwykłym fałszem, zakłamaniem, interesem podta-
sowanym sprytnie pod ideę, prawdę, a nawet wielką 
sprawę". 

2. Józef Garliński - więzień Auschwitz; " Nigdy nie 
możemy zapomnieć  tego, co się stało w Auschwitz. 
Jednocześnie jeżeli nie zdobędziemy się na przeba-
czenie, to nienawiść  pozostanie na zawsze  w naszych 
sercach, i w sercach tych, których nienawidzimy...".

3. dr. Janina Iwańska - więźniarka Auschwitz ; "... 
Wydaje mi się, że przede wszystkim ważne jest, to, 
żeby młodzież pamiętała, jaka była nasza historia, 
co było złe i jaka była tego przyczyna. Żeby młodzież 
rozumiała, że przyszłość należy do nich i że oni będą 
teraz tworzyć historię i co oni stworzą, to taka będzie 
historia. ...:.

4. Roman Kent - ocalony z Auschwitz; " Czym jest 
dzisiaj Auschwitz?  Auschwitz nie jest już słowem, 

jest wyrazem zła. Największego 
zła, jakie mogło się podówczas 
przydarzyć człowieczeństwu, i 
mam nadzieję, że nigdy więcej 
się nie przydarzy ludzkości. ... i 
myślę, że również dla ludzkości 
byłaby to tragedia, gdybyśmy o 
tym zapomnieli".

5. Roman Kempisty -  więzień; 
" Niełatwo ciągnąć cień historii 
po odbudowanej ziemi, po której 
stąpają młode pokolenia. Właściwie wszystko zostało 
powiedziane i zarejestrowane: zbrodnie, ekstermina-
cje, mordy indywidualne i zbiorowe. Pozostał jeszcze 
testament tych, którzy zginęli, obowiązek pamięci o 
nich, o ich cierpieniu i walce. Pamięć, która jest na-
dzieją przyszłych pokoleń, że to co się działo na tej 
ziemi, więcej sie nie powtórzy". 

Ostatnim punktem była konferencja podsumowują-
ca dla nauczycieli. Konferencja odbyła się 05.12.2020r. 
W konferencji uczestniczyła mgr Monika Łysiak opie-
kun uczniów objętych realizowanym działaniem. 

Grudzień 2020
Tekst: Monika Łysiak
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSSALI
Spotkanie z dr Michałem Zawiszą 

historykiem IPN
„Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1921” to tytuł 

prelekcji, którą 23 września poprowadził dla uczniów 
klas VII-VIII PSP w Ossali dr Michał Zawisza, historyk z 
kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Pre-
lekcja, w trakcie której dr Zawisza przedstawił zasad-
nicze etapy wojny, jest częścią projektu edukacyjnego 
„Bij bolszewika! Wojna 1920”, który jest formą uczczenia 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która miała miejsce 
w sierpniu 1920 r. Bitwa ta w sposób fundamentalny za-
ważyła o losach dopiero co odrodzonej Rzeczypospoli-
tej. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość zapoznania 
się z bogatymi w grafikę tablicami edukacyjnymi, które 
przedstawiały zasadnicze aspekty wojny polsko – bol-
szewickiej. 

Projekt, do którego przystąpiła PSP w Ossali, realizo-
wany jest we współpracy z Instytutem Pamięci Narodo-
wej i Staszowskim Domem Kultury.

Mariusz Skotarek

Święto Szkoły i Patronów 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali.

„Z rąk do rąk podajemy 
skromnej mądrości dar zwyczajny”

18 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Ossali tra-
dycyjnie uczciła pamięć swoich Patronów Józefa i Heleny 
Świątyńskich. W tym roku, ze względu na trwającą epide-
mię koronawirusa, święto miało inną formułę. Mianowicie 
przeprowadzony został szkolny konkurs wiedzy na temat 
życia i działalności Patronów szkoły, w którym wzięli udział 
uczniowie klas VI – VIII. Rywalizacja stała na wysokim po-
ziomie. Konieczne było przeprowadzenie dwóch dogrywek, 

które ostatecznie wyłoniły zwycięzców:
I miejsce – Kacper Jarkowski - klasa VII
II miejsce – Gabriela Stefaniak – klasa VII
III miejsce – Michał Miklewicz – klasa VIII
Zwycięzcom pogratulowała pani dyrektor Ewa Buda, 

która wręczyła nagrody książkowe
Uczniowie wraz z nauczycielami złożyli również wiązan-

ki kwiatów na grobie Heleny i Józefa Świątyńskich w Staszo-
wie oraz na grobie Adama Bienia w Niekrasowie.

Józef i Helena Świątyńscy kierowali szkołą przez ponad 
40 lat, od 1930 do 1971 r., angażując się bez reszty w bieżą-
cą działalność dydaktyczno-wychowawczą. Jak wspominali 
Zofia Świątyńska – Polakowska i Marian Świerk „Charakte-
rystyczną cechą szkoły w Ossali w okresie kierowania nią 
przez Józefa Świątyńskiego była dbałość o odpowiedni do-
bór nauczycieli, nacisk na ich dokształcanie i podnoszenie 
kwalifikacji przez nowo zatrudnionych. Wraz z żoną otaczali 
też opieką młodych, służyli im pomocą i udzielali schronie-
nia we własnym domu. Wiele nauczycielek mieszkało u nich 
przez pierwsze lata pracy, wynosząc jak najlepsze wzorce 
zawodu nauczycielskiego: obowiązkowość, rzetelność, po-
czucie odpowiedzialności za powierzoną młodzież. Wielu, 
już po przejściu do innych placówek, utrzymywało nadal 
kontakt bezpośredni i listowy z Heleną i Józefem Świątyń-
skimi, dając wyraz swej wdzięczności za lata spędzone w ich 
domu i szkole. Do takich osób, darzących pamięcią swoich 
pierwszych przełożonych i opiekunów, aż do końca ich dni, 
należeli np. Zbigniew Zioło - profesor geografii w WSP w 
Krakowie (obecnie Akademii Pedagogicznej), nauczycielki: 
Danuta Kmicikiewicz, Henryka Styrojna - Warzycha, Krysty-
na Krasa – Wójtowicz”. Po przejściu na emeryturę państwo 
Świątyńscy przenieśli się do Staszowa, gdzie spędzili ostat-
nie lata życia. Helena Świątyńska zmarła 23 czerwca 1980 r. 
zaś Józef Świątyński 8 lutego 1987r. 

Mariusz Skotarek
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W annałach historii Osieka moż-
na znaleźć przekaz o sądzie polo-
wym, który miał miejsce w 1918 r., a 
więc u progu niepodległości nasze-
go państwa. A zatem co to drzewiej 
w Osieku się zdarzyło.

Na łamach jednego z lokalnych 
międzywojennych czasopism czy-
tamy, że niecodzienność tej sytuacji 
staje się widoczna tym bardziej, gdy 
patrzy się na nią z perspektywy lat i 
w czasie, gdy nad bezpieczeństwem i 
społecznym dobrem czuwają czynniki 
państwowe, ale niestety nieszczęśli-
wie zakończył się ów „sąd polowy”.

Od Osieka do lasu nie było daleko, 
a tu grudzień, czy może listopad jesz-
cze, władze okupacyjne rozbrojone – 
nad Osiekiem czuwa milicja złożona z 
samych Osieczan, tak więc niektórzy  
ze świetnych obywateli tego miasta 
zostawiwszy skrupuły w domu za-
przęgli konie i cichutką nocą po furkę 
drzewa do bezpańskiego lasu jeździli.

Jeździli tak i jeździli, ale w końcu to 
się nie spodobało miejscowej milicji, 
jako że porządek utrzymać miała – to 
też pewnego dnia kilku takich amato-
rów cudzej własności zatrzymano i na 
posterunek milicji prowadzono.

Tego dyshonoru nie wytrzymał je-
den z obywateli. Jak to nasi ludzie drę-
czą naszych ludzi. Nie słuchajcie ich 
zacni obywatele - krzyknął.

Lokalna milicja dopatrzyła się w 
mowie owego niesubordynowanego 
obywatela podżegania do buntu prze-
ciw władzy. Dlatego też razem z inny-
mi amatorami drzewa obywatel tez 
został aresztowany. Po czym zwołano 
sąd.

Zasiadł tędy sędziowski areopag, 
był i prokurator. Wszystko zgodnie z 
wszelkimi wymogami. Jednakże oby-
watel ten lekceważył sąd, przypatru-
jąc się z ironią całej tej rozprawie.

Niemniej wina była oczywista i 
kaliber zarzutu bardzo duży – rokosz. 

SĄD POLOWY W OSIEKU
Wszak Osieczanie pamiętali jak to 
Zygmunt III Waza w 1606 r. z Osieka 
przeciw Zebrzydowskiemu poczynał, 
chcą ów rokosz zakończyć. Sąd długo 
nie deliberował i jednogłośnie skazał 
owego rokoszanina na karę śmierci.

Podsądny zbladł, włosy na głowie 
mu się zjeżyły, bo oczyma wyobraźni 
zobaczył swe ciało na katafalku oto-
czone aniołami. Zadygotał na całym 
ciele. Niezmierny strach rzucił go na 
ziemię. Krzyczeć zatem począł od-
wołując się do sumienia sędziów. Li-
tościwi chrześcijanie, bójcie się Boga, 
nie gubcie duszy mojej, nie zabijajcie 
mnie – prosił.

Koniec końców sędziowie okazali 
litość podsądnemu,  i w tej samej in-
stancji zmienili rokoszaninowi karę 
śmierci na dwadzieścia pięć batów, 
które  nieszczęśnikowi zaaplikowano.

Długo do siebie dochodził obroń-
ca uciśnionych i jak głosiła ówczesna 
fama, rzetelnie się poprawił. 

Oprac.: Mariusz Skotarek

Źródło: „Ziemia Sandomierska : czasopismo 
samorządowo-społeczne” R. V, 1933, nr 49.

Fundusz sołecki to pieniądze, 
które dzięki ustawie o funduszu 
sołeckim dają mieszkańcom gminy 
możliwość samodzielnego decydo-
wania i gospodarowania środkami 
publicznymi. Kwota funduszu obli-
czana jest według wzoru zawartego 
w ustawie i zależy od takich czynni-
ków jak: liczba mieszkańców gminy, 
liczba mieszkańców sołectwa i do-
chody bieżące gminy.

Wysokość funduszu sołeckiego w 
Gminie Osiek w 2020 r. wynosiła: 366 
898, 66 zł

Sołectwa środki przysługujące 
im w ramach funduszu sołeckiego w 
2020 r. postanowiły przeznaczyć na:

- budowę altany drewnianej w 
miejscowości Kąty, 

- budowę placu zabaw w miejsco-
wości Lipnik, 

- budowę studni głębinowej w celu 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę 
służącą do celów produkcji rolnej  w 
miejscowości Matiaszów, 

- modernizację Budynku Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Szwagrowie, 

- modernizację Świetlicy Wiejskiej 
w Sworoniu, 

- modernizację poboczy wzdłuż 
drogi gminnej w miejscowości Tursko 
Wielkie, 

- montaż i uruchomienie 2 sztuk 
klimatyzatorów na potrzeby Domu 
Ludowego w Trzciance Kolonii, 

- modernizację placu zabaw w 
miejscowości Trzcianka Kolonia pole-
gającą na dostawie wraz z montażem 
nowego grilla ogrodowego i utwar-
dzeniu terenu pod grillem  kostką bru-
kową, a także poprawie jakości urzą-
dzeń placu zabaw,

- opracowanie dokumentacji pro-
jektowej oświetlenia ulicznego wraz 
z montażem 1 oprawy oświetleniowej 
na terenie sołectwa Trzcianka przy 
drodze  powiatowej  nr 0815Tna dłu-
gości ok. 200 m,

- przebudowę odcinka drogi gmin-
nej w m. Suchowola (mechaniczne  
udrożnienie i pogłębienie  rowów),

- remont świetlicy w budynku bę-
dącym własnością Gminy Osiek w 
miejscowości Strużki

- prace przygotowawcze i roboty 
ziemne dot. budowy Świetlicy Wiej-

PODSUMOWANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2020 
W GMINIE OSIEK

skiej w Niekurzy
- remont placu zabaw i boiska w 

miejscowości Długołęka
- doposażenie placu zabaw w miej-

scowości Bukowa
- remont placu zabaw w miejsco-

wości Mucharzew
-zamontowano oświetlenie dro-

gowe  w miejscowości Pliskowola przy 
drodze powiatowej nr 0812T Plisko-
wola- Osiek 

Oprócz tego zmodernizowano 
drogi w miejscowościach: Bukowa, 
Długołęka, Ossala Suchowola, Mu-
charzew, Niekrasów, Lipnik.

Tekst: Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Krzysztof Pogorzelski, 

Wojciech Pargieła
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Feliks Kurowski pracował jako 
urzędnik gminny m.in. w Jabłonnie 
k. Warszawy, Ułężu pow. garwoliń-
skim, Klimontowie i Osieku w ziemi 
sandomierskiej. Urodził się 1883r. 
w Przeradowie, w parafii Zambski 
Kościelne, w pow. pułtuskim nad 
rzeką Narwią z rodziców Ignacego i 
Rozalii (z d. Łojek). Feliks miał trój-
kę rodzeństwa. W 1906r. ożenił się 
on ze Stefanią Fabisiak (ur.1883r. 
w Kuklinie, parafia Wieczfnia). 
Małżeństwo ich zawarte zostało 
w Jabłonnie. Feliks przemierzając 
kraj za pracą m.in. mieszkał przez 
pewien czas w parafii Karczew k. 
Otwocka. Wiadomo to na podsta-
wie aktu urodzenia z 30 VIII/12 IX 
1910r. ich córki Apolonii Jadwigi 
Kurowskiej. Apolonia była ich je-
dynym dzieckiem, które z pewno-
ścią zmarło, bowiem w później-
szych latach zostali małżeństwem 
bezdzietnym. Feliks w ówczesnym 
czasie był pomocnikiem pisarza 
gminnego w Karczewie. Jednym 
ze świadków podczas uroczystości 
chrztu był Karol Blank, gminny pi-
sarz. Natomiast chrzestnym dziec-
ka był m.in. wuj Stefanii, Antoni 
Wójcicki urzędnik gmin-
ny z Jabłonny.

O dzieciństwie i 
młodości Feliksa nic w 
zasadzie nie wiadomo. 
Więcej informacji o nim 
pochodzi dopiero z koń-
ca lat 20-tych. „(...)W 
1928r. wuj Feliks prze-
niósł się wraz z rodziną 
na posadę sekretarza 
gminnego do Osieka w 
ziemi sandomierskiej. 
(Następnie) przeniósł 
się do Klimontowa. Tam 
też Tadeusz [Michal-
ski] (jego wychowanek) 
uczęszczał do szkoły, 
do czasu, aż ukończył 7 
kl. w latach 1931/32(...)”.
[P.Rafalski, Ks. dr Tade-
usz Michalski – kapłan z 
Diecezji Sandomierskiej 

(1916-1971), Kronika Diecezji San-
domierskiej, R. 109, nr 9-10, Sando-
mierz 2016, s. 683.]. 

Wcześniej, bo w 1925r., we wsi 
Kulany (parafia Wieczfnia) zmarła 
siostra Stefanii, Apolonia (z d. Fabi-
siak) Michalska (37 lat). Osierociła 
ona siedmioro dzieci. Zanim zmarła 
Apolonia, poprosiła swoją siostrę i 
jej męża Feliksa, aby zaopiekowali 
się dwojgiem z siedmiorga rodzeń-
stwa. I tak wujostwo wychowało i 
wykształciło dwoje z nich: Tade-
usza, przyszłego księdza i Genowe-
fę Anastazję, przyszłą urzędniczkę 
gminną w Iłowie k. Sochaczewa. W 
1935r. Genowefa Michalska wyszła 
za mąż za Jana Klatta w Jabłonnie. 

Wspomina p. Helena Gauden 
(z Kulan ur.1918r.):„(...)Pamiętam, 
że była tak spokojniutka [Apolo-
nia Michalska], bardzo spokojna. 
Była już, jak pamiętam tylko cho-
ra. Nie słyszałam nigdy, żeby na 
coś narzekała. (...)Była bardzo do-
bra i życzliwa. Pamiętam nawet jak 
umierała. Tak jakoś dawniej ina-
czej wszystko było. Bo wiem, że jak 
umierała, to była bardzo biedna, 
wyschnięta taka. Posypali jej piach 

(na ziemi), tak grubo. Położyli ją na 
prześcieradło i prosto na ten piach, 
żeby zastygła. Dobra i ładna była, 
taka blada(...)”. [Relacja p. H. Gau-
den, Iwiec k. Tucholi, 28 VI 2002r.].

Prawdopodobnie rodzina pp. 
Kurowskich przebywała w Osieku 
lub Klimontowie już od ok.1928r. 
Na jednej z zachowanych fotogra-
fii wykonanych w Klimontowie, w 
tle widać istniejący do dziś przy 
ulicy Krakowskiej budynek Urzę-
du Gminy(UG).„(...)Mężczyzna z 
kapeluszem w ręku, w pierwszym 
rzędzie (czwarty od prawej) to se-
kretarz gminy F. Kurowski. Po jego 
prawej stronie stoi Wł. Lasota, 
ówczesny wójt gminy Klimontów 
(w rozpiętym płaszczu)(...)”.[Zdję-
cie ze zbiorów i relacja p. M. Kwa-
pińskiego. Klimontów, 3 I 2017r.]. 
Zdjęcie to wykonano 3 III 1933r., 
potwierdza, że na pewno od tego 
momentu F. Kurowski pracował w 
Klimontowie lub współpracował z 
UG jako sekretarz gminny z Osie-
ka. Obecny stan badań dotyczący 
F. Kurowskiego nie rozstrzygnął 
jednoznacznie kwestii, czy Ku-
rowski mieszkał jedynie w Osieku 
i pracował w Klimontowie, czy też 
pracował jednak w Osieku. Relacje 
rodzinne mówią o tym, że był pra-
cownikiem UG w Klimontowie. Ale 
aby potwierdzić ten fakt, potrzeb-
ne są badania w Archiwum Pań-
stwowym w Sandomierzu.

W połowie lat 30-tych spotkał 

Nasz czytelnik Piotr Rafalski z Olsztyna, chce się z Państwem podzie-
lić wspomnieniami z życia rodziny Kurowskich, mieszkających w Osieku 
w latach 1928-1944.

FELIKS KUROWSKI 
- URZĘDNIK GMINNY I JEGO RODZINA W LATACH 1906 – 1944 
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PUBLICZNA 
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
W SZWAGROWIE

Nowoczesne 
wyposażenie szkoły

W bieżącym roku szkolnym 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Świętego Jana Pawła II w Szwagro-
wie otrzymała dotację celową z 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
na  wyposażenie w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych -biolo-
gia, geografia, chemia i fizyka - w 
publicznych szkołach podstawo-
wych.

Kwota przekazana przez rząd 
na zakup pomocy dydaktycznych 
wynosi 75.000zł.

W ramach projektu bardzo do-
brze wyposażono pracownie w no-
woczesne pomoce dydaktyczne. 
Zostały zakupione dwa monitory 
interaktywne oraz laptopy, dzięki 
którym uczniowie będą mogli roz-
wijać umiejętności TIK. 

Rolą szkoły jest bowiem przy-
gotowanie ucznia tak, by sprostał 
wyzwaniom, przed którymi sta-
nie w przyszłości. Dzięki dobre-
mu wyposażeniu szkoła zapewnia 
uczniom wszechstronny rozwój, 
przy nastawieniu na przedmioty 
przyrodnicze. Uczniowie mogą roz-
wijać swoje umiejętności poprzez 
innowacyjne metody nauczania, 
eksperymenty, samodzielne wyko-
nywanie i obserwacje preparatów 
anatomicznych i histologicznych. 

Wykorzystanie posiadanej bazy 
w połączeniu z nowoczesnym 
sprzętem audiowizualnym  pozwo-
li uatrakcyjnić proces dydaktyczny 
i tym samym zwiększyć jego efek-
tywność.

Składamy serdeczne podzięko-
wanie Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Osiek - Rafałowi Łysiakowi za 
pomoc w uzyskaniu dofinansowa-
nia na wyposażenie szkoły.

się z F. Kurowskim, bratanek jego 
żony [syn Jana Fabisiaka z parafii 
Sieluń w pow. Maków Mazowiecki], 
pchor. (od 1937-39r. por. lek. med.) 
Władysław Fabisiak, który wów-
czas studiował w szkole podcho-
rążych i na Wydziale Lekarskim w 
Warszawie. Zachowało się zdjęcie 
z tego spotkania, wykonane pod-
czas wspólnego spaceru w Klimon-
towie. 

Feliks i Stefania (z d. Fabisiak) 
przebywali w tym rejonie na pew-
no do VIII 1944r. W tym czasie 
Klimontów był bombardowany, w 
wyniku czego zginęło ok. 40 osób. 
W tej grupie osób mógł zginąć (lub 
zostać śmiertelnie ranny) m.in. F. 
Kurowski. Chociaż akt zgonu z UG 
w Osieku (pow. staszowski) z 12 VIII 
1944r. podaje, że sekretarz gminny 
w Osieku F. Kurowski zmarł 11 VIII 
1944r. o godz. 8.00 rano, właśnie 
w tej miejscowości, w wieku 61 lat. 
Także jest tu rozbieżność między 
relacją rodzinną, a aktem zgonu. 
Akt zgonu został sporządzony w 
Osieku, z racji tej, że pp. Kurowscy 
zapewne mieszkali w tej miejsco-
wości. Dlatego nie ma pewności co 
do miejsca śmierci F. Kurowskie-
go, gdyż relacja rodzinna mówi o 
Klimontowie, a akt zgonu podaje 
miejscowość Osiek. Między tymi 
dwoma miejscowościami jest zale-
dwie ok. 10-15 km. Możliwa jest też 
wersja, że Kurowski mógł zginąć w 
Klimontowie, a został pochowany 
w Osieku i tam został sporządzony 
akt zgonu. 

Po śmierci wuja Feliksa, jego 
wychowanek ks. Tadeusz Michal-
ski tak pisał w VIII 1946r. do Bisku-

Rok szkolny rozpoczął się 3 września 1929 r. Na początku roku zapi-
sało się do szkoły 189 dzieci, przy końcu było 177. Sal szkolnych było trzy: 
dwie własne, jedna wynajęta u żyda Kaufmana Abrama za 300 zł, z czego 
200 zł zapłacił Dozór szkolny, 100 zł złożyły dzieci. W tym roku szkolnym 
uczyły nauczycielki pp. Wilkowiczówna Eleonora p.o. kierowniczki, Kuć-
mierzówna Bogumiła i Bieniowa Regina, religii z początku ks. Rzuczkow-
ski, a później ks. Bociański Czesław. W dniu9 stycznia 1930 r. wizytował 
tutejszą szkołę pan Inspektor Szkolny W. Laskowski. W czerwcu urzą-
dzone były wycieczki do lasu w Ossali, do Rytwian i do Nakola.

Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1930 r.
Oprac.: Mariusz Skotarek

KRONIKA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939

VII. ROK SZKOLNY 1929/1930

pa sandomierskiego, uzasadniając 
swoją prośbę o przeniesienie do 
Diecezji Warmińskiej.„(...)Ciocia 
[Stefania Kurowska] dobrze sy-
tuowana w 1939r., a następnie w 
1944r. traci prawie wszystko i po 
śmierci wuja (postrzelonego w 
brzuch przez pikujący niemiecki 
samolot w Klimontowie, w czasie 
ratowania dokumentów w UG), 
została (po wojnie) przy dość ni-
skiej emeryturze. Mieszkała po-
czątkowo u siostry mej [Genowefy 
(M.) Klatt], lecz po zaaresztowaniu 
szwagra, przeniosła się do Jabłon-
ny pod Warszawą i jest u dalszej 
rodziny [Wójcickich i Ulatowskich].
(...)Mam obowiązek moralny zająć 
się ciocią, starszą niewiastą (bez-
dzietną)(...)”. „(...)W 1969r. zmarła 
Stefania Kurowska, siostra Apolo-
nii Michalskiej, która ks. Tadeusza 
wychowywała. Wspomina Leonty-
na Michalska:<<Ks. Michalski za-
dzwonił do mnie do Nidzicy, że cio-
cia Kurowska nie żyje i że pogrzeb 
jej odbędzie się w Jabłonnie k. War-
szawy. Ciocia Stefania m.in. miesz-
kała tam za młodu. Był rok 1969, 
kiedy ks. Tadeusz chciał spełnić 
ostatnie życzenie cioci, aby pocho-
wać ją tam, gdzie był pochowany 
jej mąż [w Jabłonnie](...). Mój mąż 
Michał Michalski na prośbę swego 
brata ks. Tadeusza, przewiózł zaraz 
jakoś po wojnie w metalowej trum-
nie z Klimontowa [lub Osieka] cio-
ci Stefanii męża Feliksa. (...)Ciocia 
zmarła w Ostrowcu Świętokrzy-
skim, będąc pod opieką ks. Tade-
usza(...)>>”.[P.R., Ks. dr T. Michalski 
..., s. 686-690.].

 c.d.n.
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