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Masz ciekawy pomysł na artykuł? 
Chcesz poruszyć problem Twojej szkoły, gminy? 

Coś Cię denerwuje, z czegoś się cieszysz, ważne wydarzenie kul-
turalne zwróciło Twoją uwagę? 

Zostań dziennikarzem Gazety Lokalnej! Prześlij artykuł do 15go każ-
dego miesiąca, a masz szansę na publikację!  g.lokalna@mgokosiek.
pl z dopiskiem „Artykuł”.

1 sierpnia 
Dzień Pamięci Warszawy, 
rocznica wybuchu powstania 
warszawskiego

12 sierpnia 
Międzynarodowy Dzień Mło-
dzieży

13 Sierpnia 
Międzynarodowy Dzień Osób 
Leworęcznych

14 Sierpnia 
Dzień Energetyka

15 sierpnia 
Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny, Święto Wojska 
Polskiego (Cud nad Wisłą)

22 sierpnia 
Święto Pracownika Ochrony

28 sierpnia 
Święto Lotnictwa

29 sierpnia 
Dzień Strażnika Miejskiego

31 sierpnia 
Dzień Solidarności i Wolności

• Zajęcia wokalne
• Zajęcia gry na instrumentach:
 • Saksofon
 • Pianino
 • Gitara
 • Perkusja
 • Bębny (djembe, kongi, bongosy)
 • Akordeon
 • Trąbka
• Warsztaty teatralne
• Zajęcia plastyczne
• Warsztaty tańca hip – hop
• Zajęcia fitness 
• Zajęcia tańca towarzyskiego prowadzo-

ne przez Studio Tańca Kick Kielce. 
• Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 

i młodzieży.

Zapisy na wszystkie zajęcia 
i warsztaty do 16 września

Wszystkich chętnych 

serdecznie zapraszamy

MIejSKO – GMINNY  
OŚRODeK KuLTuRY  

W OSIeKu

www.mgokosiek.pl

Zapisy i bliższe informacje

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Osieku 

ul. Osiedlowa 2A
28 -221 Osiek

Tel. (15) 867 12 94
e-mail: mgokosiek@mgokosiek.pl
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WSPOMNIENIA 
SYBIRAKA

Pan  Stanisław Szelągiewicz urodził się w Osie-
ku 06.03.1923 roku. Związany jest od dziecka z ro-
dzinną miejscowością, w której mieszka do obecnej 
chwili. Skromny, inteligentny, niewiele mówi o sobie. 
Wydawałoby się, że jest to zwyczajny człowiek  taki, 
jakich w Osieku jest wielu.

Życie Pana Szelągiewicza kryje w sobie wiele 
dramatycznych przeżyć, o których ze wzruszeniem 
wspomina. Poznajmy więc tragiczne wydarzenia 
jednego z mieszkańców naszej miejscowości.

„W grudniu 1939 roku wstąpiłem do Związku Walki Zbroj-
nej, a następnie do Armii Krajowej działającej na terenie po-
wiatu sandomierskiego. W swoim oddziale pełniłem funkcję 
łącznika w stopniu kaprala. Brałem czynny udział w akcjach 
mających na celu walkę z okupantem takich jak: niszczenie 
szyldów i napisów niemieckich, zrzuty broni, walka z wycofu-
jącymi się oddziałami niemieckimi w rejonie Łącznej Góry.

17 czerwca 1944 roku wziąłem ślub z sanitariuszką z na-
szego oddziału, która również brała udział w akcjach zbroj-
nych. Po wkroczeniu wojsk radzieckich w  Sandomierzu zo-
stał utworzony Urząd Bezpieczeństwa, który rozpoczął walkę 
z partyzantami działającymi na naszym terenie. W listopa-
dzie 1944 roku mój dom został otoczony przez pracowników 
UB, którzy wtargnęli do mieszkania, zabrali   cenne prezenty-
zegarki, pierścionki, obrączki, oraz wszystkie zasoby pienięż-
ne nasze i teścia. Wszystkich nas bito, kopano, nawet i żonę 
która była w 6 miesiącu ciąży. Mnie zaaresztowano i wywie-
ziono do Sandomierza. Moje aresztowanie kosztowało mnie 
i moją żonę bardzo dużo, bo po trzech miesiącach urodziła 
się córka, która na skutek przeżyć i poniesionych obrażeń  
zmarła po kilku dniach.

W Sandomierzu rozpoczęły się przesłuchania w czasie 
których bito, kopano i obrzucano nas wyzwiskami. Stosowa-
no sadystyczne, wyrafinowane metody, które miały zmusić 
nas do  przyznania się i wydania kolegów(np. sadzanie na 
nodze od krzesła).

Tu przekonałem się, że człowiek jest bardzo silny i może  
znieść dużo. Z więzienia w Sandomierzu zostaliśmy wszyscy 
przewiezieni do Przemyśla. Warunki transportu były nieludz-
kie, siedzieliśmy na podłodze dwoma rzędami tak, żeby nikt nie 
mógł się ruszać ani ze sobą rozmawiać. Dopiero w Przemyślu 
pozwolono nam się umyć i zmienić ubranie. Bardzo troskliwie 
potraktowali nas Litwini, od nich dowiedzieliśmy się, że będzie-
my przewiezieni w głąb Rosji i że jakiekolwiek próby ucieczki 
z transportu są niemożliwe. Jak się  później okazało mieli rację. 
Transport liczył  3 tysiące  więźniów, wśród których byłem i ja. 
Przewożono nas w wagonach tzw. ”krowiakach”. Na środku 
wagonu  stał blaszany piecyk i kupka węgla. Ponieważ wszyscy 
bardzo chcieliśmy żyć, więc zaraz obmyśliliśmy plan ucieczki. 
Rozgrzanymi hakami wypaliliśmy szeroki otwór w podłodze, 
przez który zamierzaliśmy uciec. Niestety nie wiedzieliśmy, czy 
pociąg  ciągnie jedną, czy dwie lokomotywy. Całe szczęście, że 
opatrzność nad nami czuwała, bo oto przed Lwowem pociąg 
stanął. Kazano nam wysiąść, a nasz wagon został odłączony. 
Bóg nie chciał naszej śmierci, bo nasz plan ucieczki okazałby 

się tragiczny, ponieważ skład pociągu był napędzany dwoma 
lokomotywami. 

Podróż w nieludzkich warunkach do obozu Jegolsk trwała 
11 dni. Cały teren ogrodzony był drutem kolczastym pod na-
pięciem, baraki zimne, czteropiętrowe prycze na których leża-
ło 9 więźniów. Tu przekonałem się, że z okolic Osieka było 18 
więźniów - z Klimontowa, Staszowa, Połańca, Koprzywnicy.

Podczas kwarantanny, która trwała 3 tygodnie nie brano 
nas do żadnej pracy, nie zmieniano bielizny, a do jedzenia 
dostawaliśmy 600 gramów chleba i wodę z kilkoma ziarnami 
pszenicy.

Praca więźniów była bardzo ciężka, część zatrudniano na 
kolei, innych w kopalni torfu. Głód dokuczał każdemu, zupa 
z brukwi była tak gorzka, że nie można było przełknąć. Sze-
rzyła się epidemia czerwonki, śmiertelność dziesiątkowała 
więźniów.

W czasie ostatniej zimy trafiłem do pracy przy budowie 
kopalni węgla. Drążyliśmy doły różnej głębokości, często sta-
liśmy w błocie, w wodzie, a przy temperaturze – 60 stopni 
ubrania przymarzały do ciała. Na pracy w kopalni skończyła 
się moja kara w obozie. Pod koniec grudnia wszystkich Pola-
ków zwolniono od pracy, a tych którzy mieli wracać do Polski, 
przewieziono do innego obozu. Wyznaczali różne terminy 
naszego powrotu-dni mijały, a my nie wracaliśmy. Żyliśmy 
jednak wiarą i nadzieją, a tęsknota za krajem i bliskimi była 
bardzo silna. Najszczęśliwszy dzień w moim życiu to ten, kie-
dy  zapakowano nas do takich samych jak wcześniej wago-
nów pokrytych lodem. W wypełnionych wagonach zapadła 
głucha cisza, tylko słychać było cichy szept modlitwy, a kiedy 
pociąg ruszył płacz rozrywał głuchą ciszę. W połowie drogi 
po mchu rosnącym na drzewach przekonaliśmy się, że wra-
camy do Polski. Wszyscy dojechaliśmy do Brześcia, a stąd do 
Białej Podlaskiej, gdzie czekali na nas przedstawiciele Czer-
wonego Krzyża. Dużo serca okazali nam mieszkańcy miej-
scowości, którzy  zabierali więźniów do swoich domów, gdzie 
mogliśmy wreszcie umyć się i zjeść polski chleb. Po otrzyma-
niu dokumentów wracaliśmy do swoich domów. Ja wróciłem 
06.02.1946 roku i zaraz po moim powrocie odwiedziło mnie 
UB. Wizyty te były bardzo częste, aż w końcu musiałem się 
ukrywać. Dopiero po ogłoszeniu amnestii mogłem spokojnie 
żyć. Zacząłem się leczyć, silnie przemrożone ciała, nerwica 
i inne dolegliwości do dziś dają o sobie znać. Jestem pod sta-
łą opieką lekarską, mam trudności w poruszaniu się.

Pan Stanisław  Szelągiewicz jest członkiem Związku Sybi-
raków i posiada legitymację kombatancką.

W  2003 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów Leszka 
Millera otrzymał  patent nadający mu tytuł Weterana Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

W 2005 roku Minister Obrony Narodowej Radosław Si-
korski mianował go ze stopnia podporucznika na stopień 
porucznika.

Wspomnienia opracowała Beata Król 

Stanisław Szelągiewicz z prawnukiem

sierpień 2011
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Osiek, 2011.07.20

Informacje od Przewodniczącego Zarządu Osiedla do mieszkańców Osieka:

Przewodniczący Zarządu Osiedla w Osieku   Andrzej Król

321Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Staszowie w związku z 
epidemią panującą w Niemczech, 
łączoną ze skażeniem żywności pa-
łeczkami E.coli przypomina „Za-
sady bezpiecznego spożywania 
surowych warzyw i owoców”:

Zakupuj tylko świeże i zdrowe 
warzywa oraz owoce bez oznak 
zepsucia zapleśnienia i ognisk gnil-
nych > ich obecność może być źró-
dłem zakażenia bakteryjnego

Kupuj żywność wiadomego po-
chodzenia!

Ogranicz do minimum czas 
transportu surowych warzyw i owo-
ców od punktu zakupu do miejsca 
zamieszkania > wysoka temperatu-
ra i czad sprzyjają rozwojowi drob-
noustrojów.

Zachowaj higienę w domu:
* nie przechowuj w urządzeniach 

chłodniczych i miejscach łatwi 
dostępnych warzyw i owoców 
nieumytych,

* nie przechowuj razem surowych 
warzyw i owoców z gotowanymi,

* dokładnie myj pod bieżącą wodą 
i sparzaj warzywa i owoce, szcze-
gólnie jeśli jesz je na surowo,

* warzywa wyraźnie zanieczyszczo-
ne ziemią myj przy użyciu szczo-
teczki, tylko do tego celu przezna-
czonej,

* do mycia używaj bezpiecznej 
wody lub jeżeli masz wątpliwości 
– przegotuj!

* staraj się przechowywać świeże 
warzywa i owoce w warunkach 
chłodniczych,

* nie przechowuj surowych warzyw 
i owoców zbyt długo w lodówce,

* do przygotowania potraw z suro-
wej żywności używaj oddzielnego 
sprzętu i przedmiotów, np. noży 
i desek do krojenia,

* myj i odkażaj wszystkie powierzch-
nie i sprzęty wykorzystywane przy 
myciu oraz sporządzaniu potraw.

Zachowaj higienę osobistą:
* myj ręce przed kontaktem z żyw-

nością oraz po każdej wykonywa-
nej czynności podczas jej przygo-
towania,

* myj ręce po każdorazowym wyj-
ściu z toalety.

Starosta Powiatowy w Staszo-
wie informuje, że uroczystości Do-
żynek Powiatowych odbędą się w 
Bogorii w dniu 04 września 2011 
roku, na które w imieniu własnym 
i Wójta Gminy Bogoria, wszystkich 
zainteresowanych bardzo serdecz-
nie zaprasza.

W związku z tym, że w czasie 
Dożynek Powiatowych odbędzie się 
Konkurs Wieńców Dożynkowych, 
którego zwycięzca reprezentował 
będzie powiat staszowski w czasie 
Dożynek Wojewódzkich w Skalb-
mierzu, Starosta Powiatowy w Sta-
szowie bardzo prosi o wzięcie udzia-
łu w tym konkursie delegacji Miasta 
i Gminy Osiek.

Ośrodek Promocji i Wspiera-
nia Przedsiębiorczości Rolnej 
w Sandomierzu w ramach projektu 
„Akademia Handlowca” informu-
je, że osoby zamierzające urucho-
mić działalność gospodarczą mogą 
skorzystać z doradztwa, odbyć bez-
płatne szkolenia oraz uzyskać infor-
macje na temat dostępnych źródeł 
finansowania własnej firmy w na-
stępujących Ośrodkach Promowa-
nia Przedsiębiorczości:
- Sandomierz ul. Ks.J. Poniatowskiego 2, 

tel. 15 833 34 06 lub 15 833 34 07,
- Staszów ul. Szkolna 4, pol. B.12, tel.15 

864 56 43,
- Busko Zdrój ul. Kościuszki 60, pok. 

103, tel. 41 378 13 16
- Staropolska Izba Przemysłowo-Han-

dlowa ul. Sienkiewicza 53, Kielce, tel. 
41 344 43 92, www.siph.com.pl



Mieszkańcy ulicy Grabowiec 
doczekali się nowej drogi!

Prace nad drogą wiodącą od Grabowca Północnego do 
cmentarza w Osieku rozpoczęły się już w kwietniu.

Zaczęto od pokrycia drogi żwirem oraz jej wyrównania.
Następnie ekipa robotnicza zajęła się wylewką asfaltu na 

całej długości wcześniej przygotowanej ulicy. 
W kolejnym etapie robót została położona druga warstwa 

asfaltu, by droga była bardziej stabilna i wytrzymała. Do dziś 
na wyżej wymienionym odcinku drogi można zobaczyć ekipę 
robotniczą z zapleczem mechanizmów przystosowanych do 
budowy dróg, gdyż ważny jest każdy szczegół. Nowa droga 
ma zadowalać każdego mieszkańca gminy Osiek.

Ponadto, trwają prace przy rozszerzaniu drogi na ul. Gra-
bowiec Płd., gdzie asfalt został położony wcześniej (2003r.). 
Większość mieszkańców jest nastawiona do powyższych prac 
bardzo entuzjastycznie, chociaż nie brakuje i takich osób, 
u których prace budzą kontrowersje. Są one związane m.in. 
z rozkopywaniem rowów wzdłuż poszerzanej ulicy.

Jednak miejmy nadzieję, że między mieszkańcami dojdzie do 
racjonalnego konsensusu, a nowa ulica zarówno na Grabow-
cu Południowym jak i Północnym będzie zadowalała każdego 
i służyła mieszkańcom gminy Osiek oraz okolic na długie lata.

Na dzień dzisiejszy składamy ogromne podziękowania 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek – panu Włodzimierzowi 
Wawrzkiewiczowi oraz Radzie Miasta.

To dla mieszkańców gminy wielki gest.
Dziękujemy!

Tekst opracowała: Agnieszka Mazur
Zdjęcia wykonała: Kinga Czernik

LAURY
DLA GMINY OSIeK

Wśród zwycięzców VII edycji 
plebiscytu „Euro-Gmina 2010/2011 
znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy 
Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz, 
który z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego – Adama 
Jarubasa otrzymał wyróżnienie 
w dziedzinie: inwestycje

Plebiscyt EURO-GMINA to coroczne podsumowanie 
najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. Hono-
rowe statuetki i wyróżnienia przyznawane są w katego-
riach: gospodarki i przedsiębiorczości, edukacji i sportu, 
inwestycji, ochrony środowiska, Innowacyjnego Projektu 
Turystycznego oraz Lidera w Pozyskiwaniu Środków Unij-
nych. Laureatów Konkursu wyłania Kapituła, w skład któ-
rej wchodzą poza marszałkiem i wojewodą przedstawi-
ciele organizacji samorządowych.

„Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki rankingu samorzą-
dów. Trzynasta edycja konkursu obejmuje lata 2007-

A B S O L u T O R I u M 
DLA BuRMISTRZA

20 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Osieku 
udzielono absolutorium dla burmistrza z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2010 rok. Podczas 
obrad odczytano i zatwierdzono  również roczne spra-
wozdania finansowe Miejsko - Gminnego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejsko 
– Gminnej Biblioteki  Publicznej i Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury.

2010r. Kryteria oceny regionów zatwierdziła kapituła, 
w skład której weszli przedstawiciele instytucji i środo-
wisk od lat współpracujących z samorządami. Gmina 
Osiek została laureatem rankingu otrzymując stosowny 
dyplom.

LAURY

sierpień 2011
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Minęła kolejna kadencja władz Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Osieku. Bezpośrednio po 
odbyciu walnych zebrań w 9 jednostkach OSP w gminie 
odbył się w dniu 22.06.2011 r. Zjazd Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Osieku na którym podsumo-
wano i oceniono 5-letnią działalność Zarządu Oddziału.

W Zjeździe uczestniczyli następujący  przedstawiciele 
władz krajowych związku, jego oddziałów, administracji 
publicznej, instytucji i przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej: Mirosław Pawlak Poseł na Sejm RP, Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach, 
Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Romuald Garczewski Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sta-
szowie, Mieczysław Madej Sekretarz Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku OSP RP w Staszowie, Grzegorz Ciepiela 
Komendant PSP w Staszowie, Włodzimerz Wawrzkiewicz 
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek, Irena Marta Kicińska Dy-
rektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Stanisława 
Rusek Dyrektor PSP w Osieku, ks. Henryk Podgórski Kape-
lan Strażaków Gminy Osiek,  Zofia Jarkowska Inspektor ds. 
Ochrony Przeciwpożarowej, Włodzimierz Kiciński  Kierownik 
Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad Zjazdu:
 1. Otwarcie Zjazdu
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad
 4. wybór komisji zjazdowych
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Dyskusja 
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
11. Zatwierdzenie składu nowego Zarządu Oddziału
12. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
13. Wybór delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
14. Podjęcie uchwał
15. Zamknięcie Zjazdu.

Zgodnie ze statutem Związku OSP RP Zjazd Oddziału 
Miejsko-Gminnego  zatwierdził skład Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Osieku w osobach:
 1. Prezes- Henryk Stawiarz
 2. Wiceprezes- Stanisław Pleśniak 
 3. Wiceprezes- Eugeniusz Wdowiak 
 4. Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP- Eugeniusz Wdowiak
 5. Sekretarz- Ryszard Kopeć 
 6. Skarbnik- Józef Kwiatkowski 
 7. Członek- Zygmunt Stępień
 8. Członek- Zdzisław Mierzyński
 9. Członek- Krzysztof Stawiarz
10. Członek- Jan Chmielowiec

  
Dokonał wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-

Gminnego Związku OSP RP w składzie:
1. Przewodniczący- Tadeusz Szady 
2. Wiceprzewodniczący- Piotr Cena
3. Sekretarz- Robert Kabata

Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w osobach:
1. Krzysztof Stawiarz
2. Zdzisław Mierzyński
3. Ryszard Kopeć
4. Piotr Cena

Wyboru przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiato-
wego  ZOSP RP w osobach:

1. Henryk Stawiarz
2. Eugeniusz Wdowiak
3. Wacław Słodkowski

Wybranemu Zarządowi życzymy sukcesów, siły w działa-
niu i determinacji.

Opracował: 
Henryk Stawiarz 

Informacja o przebiegu
Zjazdu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

 OSP RP w Osieku 

24 lipca z okazji Święta Policji dwóch funkcjonariu-
szy Posterunku Policji w Osieku otrzymało nominacje 
na wyższe stopnie policyjne. Piotr Sikora awansował 
na stopień starszego sierżanta, a Tomasz Zwolski 
otrzymał nominacje na stopień sierżanta. Gratulujemy 
młodym policjantom i życzymy dalszych sukcesów na 
drodze zawodowej oraz  osobistej.

Osieccy policjanci awansują

numer 8 (16)

6 Gazeta lokalna

OSP RP W OSIEKU



9 lipca 2011 r. podczas Dni Osieka od godz.16.00 na 
płycie głównej stadionu MKS „Piast” Osiek w ramach 
Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Osiek pana Włodzimierza Wawrzkie-
wicza, rywalizowało ze sobą 5 reprezentacji szkół pod-
stawowych: PSP Osiek I, PSP Osiek II, PSP Ossala, PSP 
Suchowola oraz PSP Pliskowola. W zawodach w sumie 
wzięło udział 45 osób (dziewczęta i chłopcy); odbyło się 
11 meczów systemem każdy z każdym, w których padło 
aż 28 bramek. I-miejsce zdobyła PSP Pliskowola,II-miej-
sce PSP Osiek I, III-miesce PSP Osiek II, IV-miejsce PSP 
Ossala i V-miejsce PSP Suchowola. Drużyny w nagrodę 
dostały okazałe puchary ,dyplomy oraz piłki, natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzymali kiełbaski i napoje. 

Drugiego dnia festynu na zakończenie sezonu piłkar-
skiego 2010/2011 rozegrano mecz towarzyski pomiędzy 
reprezentantami klubów II gr. klasy „A” (z naszej drużyny 
wyselekcjonowani zostali: Łukasz Bąk,Paweł Gregorowi-
cz,Bartłomiej Ryński,Krzysztof Kotlarz, Konrad Cebula 
oraz Krzysztof Wolak) i klubów IV gr. klasy „B” Podokręgu 
Sandomierz ŚZPN w Kielcach, który zakończył się wyni-
kiem 1:1. W przerwie spotkania odbył się konkurs rzutów 
karnych dla kibiców, a każdy szczęśliwy strzelec „jede-
nastki” otrzymał firmową piłkę. Na meczu obecni byli fun-
datorzy nagród i jednocześnie pomysłodawcy spotkania 
- przedstawiciele Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej 
w Kielcach: V-ce Prezes tego związku pan Paweł Rybus, 
Dyrektor Biura ŚZPN pan Maciej Cender oraz Sekretarz 
Podokręgu Sandomierz pan Zbigniew Dziuba.

Mirosław Gajek

o Puchar Burmistrza  
Miasta i Gminy Osiek 

Gminny Turniej Piłki Nożnej 
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Festyn wakacyjny w Trzciance Kolonii
17.07.2011 r. w niedzielne popołudnie w Domu Ludo-

wym w Trzciance Kolonii odbył się wakacyjny festyn z okazji 
Dnia Dziecka. 

Impreza ta zainicjowana została przez Zarząd Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju wsi Trzcianka i Trzcianka Kolonia.

W uroczystości uczestniczyły dzieci i mieszkańcy z miej-
scowości: Trzcianka, Trzcianka Kolonia, Matiaszów i Tursko 
Wielkie.

Wyjątkowy ten dzień swoją obecnością uświetnili: sta-
rosta powiatu staszowskiego Andrzej Kruzel, wicestarosta 
powiatu staszowskiego Michał Skotnicki, burmistrz Miasta 
i Gminy Staszów Romuald Garczewski, radni powiatu sta-
szowskiego: Lucyna Kozoduj, Wacław Słodkowski, Marek 
Chyla, przewodniczący Rady Miejskiej w Osieku Wiesław 
Kopeć, radni Rady Miejskiej w Osieku: Tomasz Grabow-
ski, Zbigniew Figacz, Tadeusz Jarkowski, ksiądz kanonik 
proboszcz parafii Niekrasów Stanisław Bastrzyk, ksiądz 
kanonik proboszcz parafii Szwagrów Piotr Góra, zaprzyjaź-
nione Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa ,,Bu-
kowianie”, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Buko-
wej Lidia Chwała, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Ossali Stanisława Jońca i prezes powiatowego LZS w Sta-
szowie Henryk Miśkiewicz. 

Uroczystą imprezę rozpoczął Tadeusz Jarkowski, który 
w swoim przemówieniu przedstawił krótką historię wioski 
Trzcianka: ,,Trzcianka, od XIII w. należała do Parafii Niekra-
sów. Sama jej nazwa pochodzi od popularnego słowa trzcina. 
W górnej części wioski Trzcianka idąc od Domu Ludowego 
po lewej stronie była też wioska, którą nazywano Cierniak. 

W XIX wieku nazwa tej wioski zanikła. Na wprost Domu 
Ludowego mieszkała rodzina Sabbatów. Pan Ignacy Sabbat 
był organistą w kościele w Niekrasowie. Jego żona Francisz-
ka z Wiącków pochodziła ze starożytnej rodziny, która od 
XVI wieku mieszkała na terenie Parafii Niekrasów. Synem 
Państwa Sabbat był Kazimierz, który pod koniec lat 80 był 
prezydentem polskim na uchodźctwie, tak zwanego rządu 
londyńskiego. W wiosce Trzcianka Kolonia znajduje się dom 
Państwa Wiącków, partyzantów  oddziału  

,, Jędrusie”. Z tego domu w dniu 9 stycznia 1942 r. ucie-
kał Władysław Jasiński - dowódca wymienionego oddziału, 
zastrzelony na polach między domem a sadem. Również 17 
listopada 1944 r. poległ z rąk okupanta w lasach staracho-
wickich Jan Krala pseudonim  ,,Kokoszka”, brat Kazimierza 
Krali mieszkańca naszej wioski. Wyjeżdżając z Domu Ludo-
wego w stronę Niekrasowa po prawej stronie znajdował się 
młyn Państwa Żugajów 

a ostatnimi właścicielami byli Państwo Bergier.”
W dalszej części festyn uświetnił występ uczniów Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej 
w Bukowej, którzy w kolorowych i pięknie zdobionych 

strojach ludowych zaprezentowali program wokalno- ta-
neczny pod kierownictwem nauczycielki p. Urszuli Jońcy.

Organizatorzy imprezy zorganizowali również zawody 
wędkarskie dla dzieci. Wczesnym rankiem tego dnia 16 dzie-
ci rywalizowało na stawie w Niekrasowie o zwycięstwo w ka-
tegorii indywidualnej. Dzieci, które przybyły na festyn poza 
nagrodami zdobytymi w zawodach wędkarskich otrzymały 
również drobne upominki. Również dzieci z bukowskiej szko-
ły, które prezentowały swój występ, nie wyszły z pustymi ręka-
mi, otrzymując od organizatorów paczki z upominkami.

Zgromadzeni mieszkańcy oraz goście byli zachwyceni 
gościnnością organizatorów, którzy dołożyli wszelkich sta-
rań aby ten dzień był wyjątkowy . Organizatorzy zadbali 
o oprawę muzyczną, perfekcyjnie przygotowali poczęstu-
nek, dekorację stołów i kolorowy wystrój sali. Serwowano 
darmowe kiełbaski i kaszanki z grilla, zimne napoje, na sto-
łach gościły tradycyjne ciasta: szarlotki, serniki, napoleony, 
babki, królewce, pierniki oraz swojskie wędliny, a miła at-
mosfera sprzyjała wspólnej zabawie.

Dodatkową atrakcją był występ zespołu muzycznego 
,,Soft”. Zarówno dzieci jak i dorośli wspaniale bawili się do 
późnych godzin wieczornych .

Przygotowania do imprezy trwały dłuższy okres i zjed-
noczyły członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi 
Trzcianka i Trzcianka Kolonia, mieszkańców miejscowości: 
Trzcianka, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie i Matiaszów. 
Dużą pomoc w przygotowaniu okazał Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Osieku. Festyn odbył się przy wsparciu 
licznych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy, wdzięcz-
ni za okazałą pomoc.

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju wsi Trzcianka i Trzcianka Kolonia dziękują paniom: 
Renacie Wawrzkiewicz i Urszuli Jaworskiej za obsługę me-
dyczną podczas imprezy i panu Jackowi Piwowarskiemu za 
profesjonalne poprowadzenie imprezy. 

Słowa podziękowania przekazujemy Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Osiek p. Włodzimierzowi Wawrzkiewiczowi i Dy-
rektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Bukowej, a zarazem wiceprezesowi Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa 

,,Bukowianie” p. Lidii Chwała za zorganizowanie przyjaz-
du dzieci i rodziców 

z Bukowej na nasz wakacyjny festyn oraz prezesowi wy-
mienionego Stowarzyszenia  p. Józefowi Bednarczykowi za 
ufundowanie prezentu na rzecz naszego Stowarzyszenia 

w postaci cyfrowego aparatu fotograficznego.
Impreza przyniosła wiele radości najmłodszym oraz ich 

rodzicom. Przyczyniła się do pogłębienia więzi międzypoko-
leniowej jak też integracji społecznej.

Tekst: Zofia Jarkowska, Małgorzata Żyła
Zdjęcia: Damian Dybus, Jacek Piwowarski

STOWARZYSZENIA
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Z A P R O S Z e N I e
Dnia 28.08.2011 r. o godzinie 12.00 odbędą się 

dożynki parafialne w kościele pod wezwaniem Na-
wiedzenia NMP w Niekrasowie.

Podczas mszy świętej zostaną poświęcone wień-
ce dożynkowe z miejscowości Niekrasów, Ossala, 
Strużki, Trzcianka, Trzcianka Kolonia, Tursko Wielkie 
i Sworoń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

9-11 czerwca 2011r. odbył się IV Polski Kongres Odno-
wy Wsi w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym 
w Krzyżowej, gmina Świdnica.

Program wyjazdu studyjnego został zorganizowany w ra-
mach projektu ,,Wsparcie organizacji pozarządowych z tere-
nów wiejskich województwa świętokrzyskiego.” Z naszej gminy 
uczestniczyły w tym wyjeździe dwa stowarzyszenia: Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi Ossala ,,Razem w przyszłość’’ w którym 
brały udział: Dorota Nawrot, Ewa Sowa, Anna Durma oraz 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, w którym 
brały udział: Bożena Sośniak i Halina Mysłek. 

W programie wyjazdu studyjnego była prezentacja róż-
nych miejscowości i gmin tj. Dzierżoniów, Strzegom i gmina 
Żarów. Gminy zaprezentowały funkcjonowanie licznych or-
ganizacji wiejskich na swym terenie , w tym stowarzyszeń. 
Ogromna współpraca organizacji pozarządowych z gmina-
mi, wójtami, burmistrzami, dyrektorami szkół wywarła na 
nas wielkie wrażenie. Dzięki takiej obopólnej współpracy 
udało się wiele zrobić dla lokalnych społeczności.

Wyjazd, w którym brałyśmy udział wiele nas nauczył i za-
inspirował do dalszej pracy na rzecz naszych wsi i regionu.

Koordynatorem tego wyjazdu był Piotr Korpysz, który 
na co dzień pracuje w Ośrodku Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. To głównie dzięki 
tej instytucji udało nam się wyjechać i zdobyć doświadcze-
nie, ale również pozyskaliśmy środki zewnętrzne na naszą 
działalność statutową.

Bowiem dwa wyżej wymienione stowarzyszenia z naszej 
gminy brały udział w konkursie ,,Działaj Lokalnie’’. Program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Promo-
wania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. Z 22 wniosków 
o dotację w lokalnym konkursie grantowym wybrano tylko 
10,w tym Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ossala ,,Razem 
w przyszłość’’ i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Pliskowola.

Dorota Nawrot

SuKCeS STOWARZYSZeŃ
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola 

oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli
ma zaszczyt zaprosić na

DOŻYNKI WIejSKIe
które odbędą się 21 sierpnia 2011 roku w Pliskowoli

Dożynki rozpoczną się Mszą świętą o godzinie 
15.00, a następnie orszak z wieńcem dożynkowym 
przejdzie pod remizę strażacką, gdzie odbędzie się 

dalsza część uroczystości.

W programie:

Występy artystyczne
Gry i konkursy z cennymi nagrodami

Zabawa taneczna z zespołem 
The Pearl z Tarnobrzega

Organizatorzy zapewniają:

Bogato wyposażony bufet
Zimne i ciepłe przekąski

Miłą i przyjazną atmosferę

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wakacyjna zabawa w Pliskowoli

Wieczorem 16 lipca w Pliskowoli znów było słychać mu-
zykę. Kolejny już raz Zarząd i członkowie miejscowej OSP 
zorganizowali zabawę taneczną, która skupiła głównie 
młodzież z najbliższych okolic. Ta piękna tradycja zabaw na 
świeżym powietrzu, przy muzyce na żywo już powoli zani-
ka, ale na szczęście znajdują się ludzie, którzy nie zważając 
na trudy, organizują tego typu imprezy. Wakacyjny czas 
sprzyja takim działaniom jak najbardziej. Młodzi człon-
kowie straży bogatsi o doświadczenia z majowej zabawy 
przygotowali dla imprezowiczów zaplecze gastronomicz-
ne w postaci grilla, jak również bogato zaopatrzony bufet. 
Amatorzy tańców mogli dać upust swojej pasji przy muzyce 
zespołu SOFT.

Młodzież bawiła się znakomicie w przyjacielskiej atmos-
ferze i pod czujnym okiem strażaków, którzy dbali o bezpie-
czeństwo uczestników zabawy.

Tekst i zdjęcia: Jacek Piwowarski

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lo-
kalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizo-
wanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.



Dzieje Osieka w zarysie

Nazwa Osiek etymologicznie wywodzi się od staropol-
skiego czasownika „osieczyć”, co oznaczało innymi słowy 
ogrodzić. W tym przypadku chodziło o „ogrodzenie” wałem  
konkretnego obiektu obronnego, mającego do spełnienia 
określone zadania. Dlatego też Osiek dawniej oznaczał za-
siekę, warownie leśną, która była otoczona zbudowanym 
z pospajanych ze sobą pni drzew wałem obronnym. Inny-
mi słowy był to więc ośrodek obronny wykorzystywany we 
wczesnym średniowieczu dla obrony granic kraju, brodów 
rzecznych lub ważnych traktów handlowych wiodących 
przez puszcze, które były charakterystyczne dla ówczesne-
go krajobrazu Polski. Choć  niektórzy historycy próbowali 
utożsamiać  nazwę Osiek z ogrodzoną „kośną łąką”.

Wiódł przez Osiek stary trakt handlowy z Sandomie-
rza przez Kraków do czeskiej Pragi. W Osieku zatrzymy-
wali się książęta, a także królowie. Tutaj często odbywa-
ły się narady, tzw. „colloquia”, gdyż gród osiecki dawał 
bezpieczne ku temu schronienie. W tym świetle Osiek 
jawi się nam jako ośrodek sprawowania władzy feu-
dalnej, gdzie zapadały niejednokrotnie ważkie decyzje, 
o których będzie mowa poniżej.

Pierwsza wzmianka o Osieku pochodzi z roku 1020, 
w której znajdujemy potwierdzenie tego, iż był on wła-
snością świętokrzyskich benedyktynów. Około 1276 roku 
Osiek staje się z kolei własnością księcia sandomiersko-
małopolskiego Bolesława Wstydliwego. 

Prawdopodobnie pierwszym przywilejem wydanym 
w Osieku jest przywilej Bolesława Wstydliwego dla 
klasztoru Cystersów z 1262. Przywilej ten potwierdzo-
ny został przez Leszka Czarnego w 1283 roku. Następ-
ny przywilej wydany został w roku 1284 również przez 
Leszka Czarnego dla kolegiaty w Sandomierzu. W XIII 
wieku Osiek nie posiadł jeszcze praw miejskich. Świad-
czy o tym nadanie przez wspomnianego Leszka Czar-
nego w 1285 roku wsi Kłębów niejakiemu Stanisławowi 
z Chrobrza, która to wieś posiadał te same swobody co 
Osiek. W 1364 roku król Kazimierz Wielki przebudował 
osiecka drewnianą warownię w niewielki kamienny za-
mek i ponoć często w nim przebywał. W 1370 roku ten-
że król wracając z nieszczęśliwych łowów w lasach pod 
Przedborzem, podczas których został ranny, zatrzymał 
się w Osieku, gdzie był leczony, a kiedy jego stan się po-
gorszył ruszył stąd przez Korczyn do Krakowa.

Okresem przełomowym w rozwoju Osieka był wiek 
XV. Otóż w 1430 roku król Władysław Jagiełło lokuje 

Osiek na prawie magdeburskim, ustanawiając targi 
w środę, a także jarmarki w dzień św. Piotra i Pawła – te 
trwać miały trzy dni. W ten sposób Osiek uzyskał prawa 
miejskie, stając się miastem królewskim, o czym świad-
czy obecny herb naszego miasta (połowa orła białego). 
Z dokumentów można odnieść wrażenie, że władzy kró-
lewskiej leżał na sercu ekonomiczny rozwój Osieka. Mia-
nowicie w przywileju Władysława Warneńczyka z 1440 
roku czytamy m. in.: „ponieważ okazało się z zeznań, iż 
obywatele Osieka nigdy nie płacili targowego w Opato-
wie ani mostowego w Połańcu, stanowimy przeto aby 
w tych miejscowościach nie wymagano od nich tych 
opłat”. Dalej zaś znajdujemy stwierdzenie, że: „pragnąc 
podźwignąć zubożałych mieszkańców Osieka pozwa-
lamy im kupować sól w Bochni i sprzedawać u siebie”. 
Niewątpliwie te postanowienia królewskiej władzy były 
korzystne dla ekonomicznego rozwoju miasta a przez 
to i regionu, gdyż w ten sposób tworzono regionalną 
koniunkturę gospodarczą. W 1442 roku Władysław 
Warneńczyk odstąpił Osiek Dziersławowi z Rytwian. Na-
tomiast pod koniec XV wieku Jan Olbracht udzielił ze-
zwolenia Osiekowi na budowę miejskiej łaźni. W tym też 
czasie Osiek stał się własnością rodziny Strzyżowskich. 

W okres nowożytny Osiek wkroczył w dość tragicznych 
okolicznościach. Otóż w miasteczku doszło do groźnego 
pożaru, który wyrządził duże szkody. Dlatego też Zyg-
munt I Stary mając na uwadze sytuację Osieka uwolnił 
miasto w 1518 roku z wszelkich podatków na okres 8 lat. 
W przeciągu XVI wieku Osiek rozwijał się ekonomicznie, 
o czym świadczą rejestry podatkowe tudzież poborowe, 
które wymieniają wachlarz zawodów. Podobnie rzecz 
się miała w XVII wieku. Lustracja z roku 1663 stwierdza, 
że miasto posiadało: „3 łany, 50 domów, 2 rzeźników, 
10 piekarzy, ślusarza, 2 kowalów, kuśnierza, 6 szewców, 
2 garncarzy, 2 tkaczy, 2 krawców, cyrulika, 2 stolarzy”. 
W mieście funkcjonowały cechy, których tradycje kulty-
wowane są po dzień dzisiejszy.

Wiek XVII to okres wewnętrznych zamieszek w kra-
ju wynikających z prowadzonej przez szlachtę walki 
w obronie swoich praw. Podczas pamiętnego rokoszu 
sandomierskiego Zygmunt III na czele popierających 
go wojsk kwarcianych stacjonował obozem pod Osie-
kiem pod koniec września 1606 roku. Jednakowoż jest 
to okres konfliktów prowadzonych przez Rzeczpospo-
litą z państwami ościennymi. Sytuacja ta miała istotny 

Przedwojenny rynek w Osieku

Uczniowie wraz z nauczycielem 
przed starym budynkiem szkoły w Osieku
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wpływ na ogólną sytuację naszego kraju w wymiarze 
ekonomicznym. Tragiczny potop szwedzki doprowadził 
wiele polskich miast i miasteczek do gospodarczej ruiny. 
Wiek XVIII to ciągłe zmaganie się konsekwencjami sie-
demnastowiecznych wojen. Równocześnie jest też okres 
powolnego schyłku Rzeczypospolitej polsko-litewskiej 
i prób jej ratowania. Podczas powstania kościuszkow-
skiego Osiek był tym  miejscem, przez które przechodziły 
powstańcze szlaki. Upadek Polski spowodował, że mia-
sto znalazło się w zaborze austriackim. Rozpoczęła się 
era powstań narodowo-wyzwoleńczych. Wypadki histo-
ryczne powodowały zmianę przynależności administra-
cyjnej Osieka. W 1809 roku nasze miasto znalazło się 
w granicach Księstwa Warszawskiego, zaś po Kongresie 
wiedeńskim częścią Królestwa Kongresowego.

 Po upadku powstania listopadowego dobra rządowe 
zostają przez władze rosyjskie rozparcelowane. W tym 
czasie powstaje tzw. majorat Osiek, który jako majątek 
ziemski nadano w 1835 roku generałowi Bazylemu Po-
godinowi. Była to praktyka stosowana przez cara, który 
w ten sposób doceniał zasługi swojej generalicji. W skład 

majoratu wchodziły: folwark z wójtostwem Osiek, folwark 
Bukowa, Wiązownica, Osieczko, Pliskowola, Suchowo-
la, Zdzieci, Strzegom, Mikołajów”. W trakcie powstania 
styczniowego Osiek i okolice zaopatrywały powstańców 
i również przechodziły przez miasteczko powstańcze szla-
ki. W 1869 roku Osiek w wyniku carskich popowstanio-
wych represji traci uzyskane w XV wieku prawa miejskie. 
W ten sposób został zdegradowany do roli podrzędnej 
miejscowości o rolniczo-rzemieślniczym charakterze. Ko-
niec I wojny światowej przyniósł Polakom po 123 latach 
upragniona wolność. Osiek znalazł się w granicach wol-
nej i niepodległej Polski z ciężkim bagażem minionej za-
borczej epoki, a jego mieszkańcy walczyli na frontach tej 
wojny płacąc najwyższą cenę. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego pędziło nasze miasto żywot spokojnej 
i sennej miejscowości. W okolicy nie było większych za-
kładów pracy. Dominowało rolnictwo. W okresie II wojny 
światowej Osiek i okolica to miejsce zmagania się z nową 
zewnętrzną nawałą, tym razem niemiecką. W dniach 
10 – 11 września 1939 roku rozegrała się krwawa bitwa 
o Osiek, w wyniku której blisko 80% zabudowy uległo 
zniszczeniu. To czas działalności partyzanckiej, której 
sztandarowym przykładem byli sławni Jędrusie. 

Po II wojnie światowej rozpoczął się okres mozolnego 
odbudowywania naszej miejscowości i okolicy. Zwień-
czeniem tego procesu było odzyskanie w 1994 roku 
praw miejskich. 

Niewątpliwie w blisko tysiącletniej swojej historii miał 
Osiek swoje wzloty i upadki. W jego historii ogniskuje się 
historia naszego kraju. Miasteczko nasze ponosiło kon-
sekwencje różnorakich zawirowań historycznych będąc 
jednak zawsze integralna częścią Najjaśniejszej Rzecz-
pospolitej.

Tekst: Mariusz Skotarek, Archiwalne zdjęcia ze zbiorów: 
Winicjusza Króla, Sławomira Żyły,  Pawła Serwana

Wyjazd na wesele. Rok 1944

1900 – 1939Rok szkolny 
1931/1932

Rok szkolny 1931/1932 rozpoczął się w dniu 1 września nabo-
żeństwem inauguracyjnym w kościele parafialnym w Osieku. 

Stopień organizacyjny szkoły 2 klasowej. Ogółem zapisanych 
do szkoły 166 dzieci. W tem chłopców 99 dziewcząt 67. Opuściło 
szkołę w ciągu roku 4 dzieci. Odroczono obowiązek szkoły 20 dzie-
ciom. Na oddział I uczęszcza 60 dzieci, na II 54, III 33, IV 17, V 3.

Oddziały I i II uczą się osobno. III, IV i V razem.
W ciagu roku szkolnego odbyły się uroczystości: Rocznica od-

zyskania niepodległości, Obchód imienin Pana Marszałka Józefa 
Piłsudskiego „Budowniczy Polski”, Obchód Konstytucji 3 Maja. 
W dniu 22 IV zwiedził tutejszą szkołę pan Wizytator Fr. Kulański 
z panem Inspektorem W. Laskowskim. Frekwencja w ciągu roku 
była szczególnie w oddziale I słabsza z powodu chorób dzieci 
w miesiącach zimowych. Stosunek rodziców do szkoły znacznie 
się poprawia.

W ciągu roku powiększa się biblioteka szkolna o 9 dzieł z dzie-
dziny lotnictwa i obrony przeciwgazowej, w celu propagandy lot-
nictwa wśród miejscowej ludności. Odbyto posiedzenie (zebranie 
ludności) i wyjaśniono znaczenie lotnictwa i obrony przeciwgazo-

wej dla Państwa. Chciano zawiązać Komitet Ligi Obrony Powietrz-
nej i Przeciwgazowej1 lecz to się nie udało. Dzieła otrzymano z In-
spektoratu Szkolnego. Kierownictwo szkoły chciało otworzyć kurs 
dla dorosłych lecz nikt z ludności się nie zgłosił. W roku tym z re-
montu szkoły wykonano część nowego ogrodzenia od podwórka. 
Ogólny poziom naukowy  i wychowawczy wśród dziatwy dobry.

Dzieci starsze chętnie czytają książki i wypożyczają z biblioteki 
szkolnej.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 28 IV. Dzieci 
odegrały sztukę „Skarb ukryty” potem nastąpiły Monologi: Wą-
saty Walek, Tabliczka mnożenia, Moja laleczka, Jaś i Małgosia 
i  Czyja to wina przeplatane śpiewem. Do zebranych przemówił 
nauczyciel Stefan Pieprzny o wychowaniu młodzieży, o obowiąz-
ku rodziców względem dziecka. Odczytano klasyfikację. Potem 
zebrani oglądali prace dzieci.

Opracował: Mariusz Skotarek

1 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP)- masowa polska organizacja 
paramilitarna powołana w 1928 r. z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa i założonego w 1922 r. Towarzystwa Obrony Przeciwga-
zowej. Miała na celu promowanie wiedzy na temat lotnictwa sportowego, komu-
nikacyjnego i wojskowego. Organizacja działała do wybuchu II wojny światowej 
w 1939. Zob.: Janusz Łukaszewicz, Liga Obrony Powietrznej Państwa w: „Skrzy-
dlata Polska” nr 11/2003, s.55

Kronika Szkoły Podstawowej w Pliskowoli
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Kiedy Pani Magdalena Marynow-
ska poprosiła mnie o napisanie artyku-
łu na temat pielgrzymki Osieczan do 
Medziugorje z radością się zgodziłem, 
ale kiedy usiadłem do pisania poczu-
łem trudność i trochę się wystraszy-
łem. 

Bo jakże w krótkim artykule opisać 
historie trzydziestoletnich objawień 
Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojed-
nania. Objawień, które trwają nadal 
w małej chorwackiej wiosce w Bośni 
i Hercegowinie. Jak napisać dobry 
i zrozumiały artykuł na temat fenome-
nu Medziugorja nie będąc teologiem 
z wykształcenia? Jakich słów użyć aby 
świadectwo przekazane przeze mnie 
w niniejszym artykule było jasne, kla-
rowne i czytelne? 

W pielgrzymce uczestniczyły nastę-
pujące osoby: Stanisława Rusek, Wie-
sława Sucharzewska, Halina Mysłek, 
Zofia Czernik, Jolanta Goleń, mój syn 
Bartosz i oczywiście moja osoba.

Zacznijmy jednak od początku, tj. 
opisu Medziugorja i samych Widzą-
cych.

PARAFIA
Medziugorje jest jedną z wiosek 

gminy Czitluk położonych w zachod-
niej Hercegowinie. Jako największa 
z pięciu wsi ( Medziugorje, Bijakowici, 
Miletina, Szurmanci, Vionica) tworzą-
cych parafię dała imię rozległej rzym-
skokatolickiej parafii. Obecnie jest 
jednym z najsłynniejszych i najczęściej 
odwiedzanych katolickich centrów 
pielgrzymkowych. Słowo Medziugorje 
ma korzeń słowiański i oznacza miej-

sce znajdujące się pomiędzy dwiema 
górami. Położone jest na wysokości 
200 m n.p.m., ma łagodny śródziem-
nomorski klimat, który stwarza ideal-
ne warunki dla uprawy winorośli, tyto-
niu i owoców.

Parafia Medziugorje została zało-
żona w 1892r. i poświęcona opiece św. 
Jakuba - patrona pielgrzymów. Pięć 
lat później ukończono budowę stare-
go kościoła parafialnego św. Jakuba 
w Medziugorju, jak na owe czasy był 
wystarczająco duży i piękny, ale ponie-
waż zbudowano go na trzęsawisku, 
w niedługim czasie zaczął pękać i to-
nąć. Z tego powodu po I wojnie świato-
wej zrodziła się idea budowy nowego 
kościoła, którą zrealizowano. Nowy ko-
ściół poświęcono 19 stycznia 1969 r. 
Mimo, że nie przyciągał szczególnej 
uwagi nawet mieszkańców najbliższej 
okolicy, medziugorski kościół stał się 
centralnym punktem skupiającym mi-
liony pielgrzymów z całego świata. Lu-
dzie zaczęli przyjeżdżać, aby osobiście 
sprawdzić wydarzenia medziugorskie.  

Od czasu, kiedy rozpoczęły się ob-
jawienia kościół i teren wokół kościoła 
był stopniowo modernizowany. Po-
zostałości po starym kościele można 
zobaczyć w parku, który znajduje się 
pośrodku ronda z lewej strony sanktu-
arium. 

Medziugorje jest szczególnym 
wydarzeniem w dzisiejszym świecie. 
W ciągu ostatnich lat przybyło tu po-
nad 20 milionów z całego świata, aby 
odnaleźć pokój, swoje człowieczeń-
stwo i przynależność do Boga.

 

GÓRA OBjAWIeŃ
Górą Objawień zwykle nazywamy 

miejsce pierwszych objawień Matki 
Bożej na wzgórzu Crnica, kilkaset me-

Osieczanie w Medziugorje
(część pierwsza)

trów od przysiółka Bijakovici, zwanego 
Podbrdo (dosł. pod wzgórzem). Od 
zabudowań do miejsca objawień pro-
wadzi stroma ścieżka, którą poszerzy-
ły i wytarły miliony pielgrzymów przy-
chodzących na to miejsce, tak że teraz 
jest widoczna nawet z daleka. Wielu 
pielgrzymów którzy tutaj przybywają 
urodziło się i wychowało na „równym 
asfalcie”. Tutaj wspinają się po ostrych 
kamieniach na miejsce pierwszych ob-
jawień, często nieodpowiednio ubrani, 
boso, albo na kolanach. 

Przy II stacji Tajemnicy Radosnej  
stoi wielki drewniany krzyż - bez Ukrzy-
żowanego Jezusa. Tam w trzecim dniu 
objawień 26 czerwca 1981 r. Matka 
Boża objawiła się wizjonerce Marii 
Pavlović. Tamtego wieczoru Maria po 
wspólnym objawieniu wraz z Vicką, 
Ivanką, Mirjaną, Jakovem i Ivanem, 
wcześniej przed pozostałymi zbie-
gła w dół. W połowie wzgórza Maria 
ponownie zobaczyła smutne oblicze 
Matki Bożej, a w tle wielki krzyż. Mat-
ka Boża przekazała wtedy główne orę-
dzie: 

„POKÓJ, POKÓJ, POKÓJ i tylko po-
kój! 

Pokój musi zapanować pomiędzy 
Bogiem i człowiekiem, ale i pomiędzy 
ludźmi”.

Samo miejsce objawień to wielkie 
kamienisko o długości ponad stu me-
trów, wydeptane przez nogi pielgrzy-
mów. W punkcie, który wizjonerzy 
wskazali jako miejsce objawień Matki 
Bożej wznosi się marmurowa, biała 
figura Matki Bożej (wys. ok. 1.60 m). 
Bez względu na porę dnia i nocy za-
wsze obecni są tu pielgrzymi lub grupy 
modlitewne zatopione w modlitwie, 
śpiewające i trwające w ciszy.
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KRIŻeWAC
Prawie kilometr w linii prostej od 

kościoła wznosi się góra Kriżewac, któ-
ra łączy się z Crnicą. Na szczycie (520 
n.p.m.) wznosi się krzyż ze zbrojonego 
betonu zbudowany przez ówczesnego 
proboszcza i mieszkańców Medziu-
gorja. Na krzyżu o wysokości 8,56 m 
wyryte zostały słowa: „Jezusowi Chry-
stusowi, Odkupicielowi ludzkości na 
znak swojej wiary, miłości i nadziei na 
pamiątkę 1900 rocznicy Męki Jezu-
sowej.” W krzyż wmurowano relikwie 
przywiezione z Rzymu - fragment krzy-
ża czczonego przez Chrześcijan jako 
ten, na którym umęczono Jezusa Chry-
stusa (największa część tego krzyża 
jest przechowywana w Kościele San-
ta Croce di Gerusalemme w Rzymie). 
Budowę krzyża ukończono 15 marca 
1934 roku. Później stało się zwycza-
jem, że u jego podnóża odprawia się 
Mszę świętą w pierwszą niedzielę po 
Narodzeniu Najświętszej Maryi Pan-
ny na pamiątkę Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Wielu ludzi twierdzi, że tuż po roz-
poczęciu medziugorskich objawień 
widoczne były tu różne świetliste zja-
wiska i inne „znaki”, które wszyscy po-
wiązali z objawieniami Matki Bożej. 

Do pobożnych praktyk religijnych 
pielgrzymi dołączyli szacunek dla krzy-
ża. Wspinając się trudnym, wyczer-
pującym szlakiem na sam szczyt piel-
grzymi pobożnie rozważają tajemnice 
drogi krzyżowej. Przy ścieżce wiodącej 
na Kriżewac ustawiono 15 brązowych 
płaskorzeźb wykonanych przez wło-
skiego artystę; na wszystkich jest po-
stać Matki Bożej. Maryja prowadzi 
Jezusa, ale i nas na Drodze Krzyżowej 
naszego życia.

WIDZĄCY
24.06.1981 około godz. 18.00 

sześcioro młodych ludzi z parafii Me-
dziugorje: Ivanka Ivanković, Mirjana 
Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dra-
gićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović 
zobaczyło na wzgórzu Crnica, w czę-
ści zwanej Podbrdo, Panią z dzieckiem 
na ręku. Zaskoczeni i przestraszeni nie 
podeszli do Niej bliżej.

Następnego dnia (25.06.1981 r.) 
o tej samej porze czworo z nich: Ivanka 
Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka 
Ivanković i Ivan Dragićević poczuło sil-
ną wewnętrzną potrzebę, by udać się 
w kierunku miejsca gdzie poprzednie-
go dnia widzieli Panią, którą od razu 
rozpoznali jako Matkę Bożą. Do nich 
dołączyli Marija Pavlović i Jakov Čolo. 
Grupa medziugorskich wizjonerów 
została uformowana. Wraz z Matką 
Bożą modlili się i rozmawiali. Od tego 

czwartek, a od stycznia 1987 r. każ-
dego 25 dnia miesiąca. Matka Boża 
powierzyła jej dziewięć tajemnic. Ma-
rija jest mężatką, ma czworo dzieci, 
wraz z rodziną mieszka we Włoszech 
i w Medziugorju. Intencja modlitewna, 
którą powierzyła jej Matka Boża: za 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

Vicka Ivanković-Mijatović urodzo-
na 3.09.1964 r. w Bijakovići, parafia 
Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma 
codzienne objawienia. Matka Boża 
powierzyła jej dziewięć tajemnic. Vic-
ka jest mężatką, ma jedno dziecko 
i mieszka w Krehin Gracu w pobliżu 
Medziugorja. Intencja modlitewna, 
którą powierzyła jej Matka Boża: za 
chorych

Jakov Čolo (czyt. Czolo) urodzony 
6.03.1971 r. w Sarajewie. Codzienne 
objawienia miał od 25.06.1981 do 
12.09.1998 r. Tego dnia Matka Boża 
powierzywszy mu dziesiątą tajemnicę 
powiedziała, że przez całe życie będzie 
miał objawienie raz w roku na Boże 
Narodzenie. Jakov jest żonaty, ma 
troje dzieci, wraz z rodziną mieszka 
w Medziugorju. Intencja modlitewna, 
którą powierzyła mu Matka Boża: za 
chorych.

I van    Drag ićev ić    u rodzony 
25.05.1965 r. w Bijakovići, parafia 
Medziugorje. Do dnia dzisiejszego ma 
codzienne objawienia. Matka Boża 
powierzyła mu dziewięć tajemnic. Ivan 
jest żonaty, ma troje dzieci, wraz z ro-
dziną mieszka w USA i w Medziugorju. 
Intencja modlitewna, którą powierzyła 
mu Matka Boża: za młodzież i za ka-
płanów.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

dnia, razem lub osobno, mieli codzien-
ne objawienia. Milka Pavlović i Ivan 
Ivanković nigdy więcej nie zobaczyli 
Matki Bożej.

Mirjana Dragićević-Soldo urodzona 
18.03.1965 r. w Sarajewie. Codzienne 
objawienia miała od 24.6.1981 do 
25.12.1982. Tego dnia Matka Boża 
powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę 
powiedziała, że przez całe życie będzie 
miała objawienie raz w roku – każdego 
18. marca. Od 2.08.1987 r. według jej 
słów każdego drugiego dnia miesiąca 
słyszy w sercu głos Matki Bożej i modli 
się z Nią za niewierzących. Niekiedy ją 
widzi. Mirjana jest mężatką, ma dwoje 
dzieci. Wraz z rodziną mieszka w Me-
dziugorju. Intencja modlitewna, którą 
powierzyła jej Matka Boża: za niewie-
rzących – tych, którzy nie poznali mi-
łości.

Ivanka Ivanković-Elez urodzona 
21.06.1966 r. w Bijakovići, parafia Me-
dziugorje. Jako pierwsza zobaczyła 
Matkę Bożą. Codzienne objawienia 
miała do 7.05.1985 r. Tego dnia Matka 
Boża powierzywszy jej dziesiątą tajem-
nicę powiedziała, że przez całe życie 
będzie miała objawienie raz w roku – 
w rocznicę objawień 25 czerwca. Ivan-
ka jest mężatką, ma troje dzieci, wraz 
z rodziną mieszka w Medziugorju. In-
tencja modlitewna, którą powierzyła 
jej Matka Boża: za rodziny. 

Marija Pavlović-Lunetti urodzona 
1.04.1965 r. w Bijakovići, parafia Me-
dziugorje. Do dnia dzisiejszego ma 
codzienne objawienia. Za jej pośred-
nictwem Matka Boża przekazuje orę-
dzia dla parafii i świata. Od 1.03.1984 
do 8.01.1987 przekazywała je w każdy 



SOBOTA
9 i 10 lipca Osiek stał się areną wydarzeń muzycznych 

i rozrywkowych z okazji organizowanych rokrocznie Dni Osie-
ka. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Osiek 
oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku uczest-
nicy festynu świetnie bawili się w przyjaznej atmosferze.

Impreza ta już na dobre ugruntowała się w kalendarzu 
wakacyjnych imprez i z roku na rok skupia coraz większą 
liczbę uczestników. Dni Osieka 2011  oferowały szereg  
zróżnicowanych atrakcji. Zarówno dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe mogły wybrać coś dla siebie z bogatego repertuaru 
jaki został przygotowany na czas imprezy.  

Pierwszego dnia uczniowie szkół podstawowych z gminy 
Osiek zmagali się w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Osiek. Zgłosiło się 5 drużyn: Osiek I, Osiek II, 
Ossala, Pliskowola i Suchowola. Zawodniczki i zawodnicy wy-
kazali się duchem walki w imię zasad fair play, dzięki czemu 
zjednali sobie przychylność i podziw zgromadzonych kibiców.

Po rozegraniu wszystkich meczów najlepszą okazała 
się drużyna z Pliskowoli, a następne miejsca zajęły szkoły 
z Osieka I i Osieka II.

Gdy sportowe emocje opadły uczestnicy Dni Osieka 
mogli spędzić czas w wesołym miasteczku, które oferowa-
ło bardzo bogatą ofertę rozrywkową. Liczne karuzele, gry 
i kolejki zapewniały moc wrażeń zarówno najmłodszym im-
prezowiczom, jak również tym nieco starszym.

Każdy kto intensywnie spędził czas w wesołym miasteczku 
mógł zaspokoić swe pragnienia w  licznych punktach gastro-
nomicznych, gdzie serwowano napoje oraz gorące posiłki.

Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Weekend, ale 
nim wystąpił na osieckiej scenie swoje przeboje prezento-
wały zespoły Lider Dance i Drift, które skutecznie pode-
rwały do zabawy licznie zebraną widownię.

Zespół Weekend nie zawiódł swoich fanów i zaprezentował 
największe przeboje. Młoda publiczność żywiołowo reagowa-
ła na to co działo się na scenie, a wokalista szybko nawiązał 
kontakt ze swymi fanami, którzy domagali się bisów. Zarów-
no zespół jak i publiczność byli bardzo zadowoleni z koncertu 
i w szampańskich nastrojach wracali bezpiecznie do domów.

Między koncertami trwały także konkursy z nagrodami 
ufundowanymi przez sponsorów. Konkursy te cieszyły się 
wielkim powodzeniem, a każdy kto znalazł się na scenie nie 
wyszedł z pustymi rękami. 

Pierwszy dzień Dni Osieka upłynął w rytmach muzyki disco 
polo oraz dance i z całą pewnością można było uznać go  za 
udany, o czym świadczyły szczęśliwe oblicza imprezowiczów.  
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NIeDZIeLA
Drugi dzień Dni Osieka rozpoczął się bardzo wcześnie 

z uwagi na zawody Koła  Wędkarskiego nr 52 w Osieku 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osiek. Wędkarze już 
od godziny piątej rano  rywalizowali nad kanałem Elektrow-
ni Połaniec. Zawody trwały do południa, a rozdanie nagród 
i wręczenie pucharów odbyło się na osieckiej scenie. Pierw-
sze miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Osiek zdo-
był Andrzej Dybus, drugie miejsce Paweł Golonka i trze-
cie Andrzej Stępień.

Podobnie jak w sobotę, tak i w niedzielę nie zabrakło 
wrażeń dla miłośników piłki nożnej. O godzinie 16.00 roz-
począł się mecz reprezentacji klasy A na klasę B Podokręgu 
Sandomierz ŚZPN. Mimo tego, że mecz miał charakter to-
warzyski, to nie zabrakło w nim emocji i zaangażowania ze 
strony zawodników. Publiczność nie mogła się nudzić oglą-
dając to spotkanie, które zakończyło się wynikiem 1 – 1. 

Podczas przerwy meczu przeprowadzono konkurs dla ki-
biców, który polegał na strzeleniu gola z rzutu karnego. Za-
danie to okazało się dość trudne, ale ostatecznie udało się 
pokonać bramkarza i nagrody ufundowane przez Zarząd 
ŚZPN w Kielcach zostały rozdane.

Wielu uczestników drugiego dnia imprezy przyszło ze 
względu na koncert Norbiego, który o godzinie 18.00 po-
rwał swych fanów do zabawy. Mimo dość wczesnej pory 
publiczność bawiła się świetnie, a Norbi wraz z zespołem 
tryskali ze sceny energią. Uczestnicy imprezy wprowadze-
ni w taneczny nastrój mogli zapoznać się  programem ar-
tystycznym z M-GOK w Osieku. Na scenie wystąpiła gru-
pa taneczna Happy Dance oraz wokaliści: Natalia Kos 
i Klaudia Cebula. Swój talent w beat box zaprezentował 
Kazimierz Krala.

Drugi dzień Dni Osieka skupił głównie fanów gitarowej mu-
zyki, bowiem gwiazdą wieczoru była Wanda i Banda. Dzia-
łający już kilkanaście lat zespół porwał do szalonej zabawy 
licznie zgromadzone rzesze fanów. Gromka owacja jaką za-
serwowała publiczność Wandzie i Bandzie spowodowała, że 
zespół poczuł się bardzo dobrze na scenie, serwując to co naj-
lepsze ze swojego repertuaru. Wokalistka porwała swą chary-
zmą młodą publiczność oraz swych wieloletnich fanów, którzy 
licznie przybyli, by zobaczyć koncert ulubionego zespołu. 

Żywiołowa reakcja publiczności oraz kilka bisów utwier-
dziło w przekonaniu organizatorów, że koncert Wandy 
i Bandy był strzałem w dziesiątkę. Roztańczona i rozśpiewa-
na rzesza ludzi nadal domagała się koncertu.

Taneczny nastrój podtrzymał zespół Dance, który swym 
repertuarem porwał ludzi do wspólnej zabawy. Niestety 
wszystko co dobre szybko się kończy i Dni Osieka dobiegły 
końca. Publiczność jeszcze przez długą chwilę domagała 
się dalszej zabawy, ale późna pora i perspektywa ponie-
działkowego wstawania do pracy wzięła górę. Uczestnicy 
imprezy w spokoju i z uśmiechem na twarzy wracali do do-
mów w nadziei, że już za rok będzie im dane przeżyć równie 
miłe chwile, pełne radości i uniesień.

Nie byłoby Dni Osieka, gdyby nie organizatorzy 
i sponsorzy, którym z tego miejsca serdecznie dzięku-
jemy. Do zobaczenia za rok. 

Więcej zdjęć i filmy z Dni Osieka do zobaczenia na na-
szej stronie: http://mgokosiek.pl/dni_osieka_2011.htm

Tekst: Jacek Piwowarski, zdjęcia: Emilia Król, Norbert Kiciński, 
Paweł Łach, Damian Dybus, Jacek Piwowarski



Podziękowanie
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek oraz Miejsko-Gminny Ośro-

dek Kultury w Osieku pragnie serdecznie podziękować Państwu 
za pomoc finansową, bez której nie moglibyśmy zorganizować 
„Dni Osieka”, które odbyły się 9-10 lipca 2011 roku.

Dzięki ludziom takim jak Państwo, życzliwym i dobrego ser-
ca mogliśmy zapewnić mieszkańcom biorącym udział w festy-
nie wiele atrakcji, wspaniałych nagród i dobrą zabawę z udzia-
łem gwiazd polskiej estrady.

Liczymy na dalszą owocną współpracę dziękując sponso-
rom:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  PRIMA–

BUD Andrzej Sobczyk
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA 
 Józef Bednarczyk
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zieliński”
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju oddział 

w Osieku
• Kopalnia i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
• Starostwo Powiatowe w Staszowie
• Sprzedaż ryb – Hennryk Dziuba
• Nadleśnictwo Staszów
• Kwiaciarnia u Lucyny – Lucyna Wielechowicz
• Sklep Deko-Moda – Anita Gregorowicz
• Metal-Dom – Tomasz Krasa
• Sklep Motoryzacyjny G.P. auto – Piotr Gierek
• Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BOR-TRANS 
 Grzegorz Borkowski
• Przedsiębiorstwo Wiertniczo-Inżynieryjne „HYDROWIERT”
• Usługi Remontowo-Budowlane Maciej Kozoduj
• Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA – Danuta 

Równiak
• Firma Handlowo-Usługowa LOTUS OŚRODEK SZKOLENIA 

KIEROWCÓW Krzysztof Mirowski
• Salon Ubezpieczeń – Wojciech Walczyk
• Kupiec „KOLPORTER” – Danuta Ryńska
• Sklep Spożywczo-Mięsny – Zygmunt Kusik
• Firma Budowlana „RAF-BUD” – Rafał Wyka
• Adamex – Kazimierz Adamek
• Firma Rekreacyjno Rozrywkowa „Doner-Hop” 
 – Jan Chmielarz
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