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Jak rozpoczęła się pana przygoda ze
strażą?
Jako kilkuletni chłopak zawsze
marzyłem aby wstąpić w szeregi OSP.
Moje pierwsze kroki w szeregach straży zaczęły się w wieku 15 lat w OSP
Długołęka, prezesem wtedy był druh
Tadeusz Niekurzak, a naczelnikiem
druh Ryszard Kopeć. Wtedy to pierwszy
raz brałem udział w zawodach sportowo-pożarniczych MDP. Gdy ukończyłem 18 lat brałem już udział z drużyną
męską OSP Długołęka, a także czynnie
uczestniczyłem w akcjach ratowniczych. W 1995 roku przeniosłem się do
OSP Osiek ponieważ zamieszkałem w
Osieku i mieszkam do dziś. Tu zdarzały
się już poważniejsze akcje, ponieważ
OSP Osiek posiadał ciężki samochód
ratowniczo-gaśniczy. W 2003r. otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej PSP
w Staszowie używany lekki samochód
ratownictwa technicznego.
Jakie są obowiązki Komendanta
miejsko-gminnego?
Przede wszystkim moja działalność
opiera się na współpracy ze strażakami wszystkich jednostek OSP z terenu
MiG Osiek, a ponadto:
• współpracy z władzami samorządowymi,
• współpracy z Komendą Powiatową
PSP w Staszowie,
• współpracy z burmistrzem Miasta i
Gminy Osiek.
• współorganizowanie
zawodów
sportowo-pożarniczych,
• współorganizowanie konkursów
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o
Pożarnictwie,
• czynny udział w walnych zebraniach sprawozdawczych OSP,
• udział w naradach organizowanych
przez Zarząd Powiatowy Związku
OSP oraz Komendę PSP w Staszowie.
Dzięki mojej dodatkowej pracy jako
instruktor nauki jazdy udało mi się
przekonać wielu młodych kursantów,
aby wstąpili w szeregi OSP.
Jak ocenia pan kondycję OSP w gminie Osiek?
Kondycja OSP w gminie Osiek jest
dobra. Dużym sukcesem jest to, że
wszystkie 9 jednostek z naszej gminy
są dopuszczone do działań ratowniczo-gaśniczych. Wspólnie z burmistrzem
Rafałem Łysiakiem, oraz prezesem
zarządu miejsko-gminnego druhem
Henrykiem Stawiarzem zakończyliśmy

WYWIAD Z KOMENDANTEM MIEJSKO-GMINNYM OSP

DRUHEM TOMASZEM MYSŁKIEM

kampanie zebrań sprawozdawczych
OSP na terenie naszej gminy. Należy w
tym miejscu podziękować burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek, który utrzymuje nasze jednostki, a składa się na
to:
• ubezpieczenie budynków i samochodów,
• remonty budynków i samochodów,
• szkolenia oraz badania lekarskie
strażaków,
• przeglądy sprzętu pożarniczego,
• zakupy umundurowania i innych
niezbędnych sprzętów,
• utrzymywanie samochodów, a jest
14 oraz 4 łodzi o napędzie spalinowym.
To nie są małe nakłady, aczkolwiek
zawsze przydało by się więcej.
W 2018 roku nasze jednostki były
dysponowane w sumie 112 razy do akcji
ratowniczo-gaśniczych, w tym:
• OSP Osiek - 55 razy
• OSP Długołęka - 17 razy
• OSP Ossala - 16 razy
• OSP Tursko Wielkie- 16 razy
• OSP Suchowola - 5 razy
• OSP Niekrasów - 1 raz
• OSP Bukowa - 1 raz
• OSP Szwagrów - 1 raz
Strażacy oprócz akcji ratowniczo-gaśniczych biorą udział w różnego
rodzaju ćwiczeniach organizowanych
przez Komendę Komendę Powiatową
PSP Staszów
Skład druhów OSP z terenu Miasta i
Gminy Osiek przedstawia się następująco:
• 300 członków zwyczajnych w tym
276 mężczyzn oraz 24 kobiety,
• 25 członków honorowych oraz 10
członków wspierających,
• 335 – ogółem.
Na terenie naszej gminy działają
również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zarówno chłopięce jak i dziewczęce.
Ile jednostek OSP na terenie gminy
Osiek jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i jakie z tego tytułu mają obowiązki?
Na terenie naszej gminy funkcjonuje 5 jednostek włączonych do KSRG.
Jednostka aby być w KSRG musi
spełniać odpowiednie normatywy tj:
• min. 12 osób powinno posiadać
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szkolenie podstawowe, ubezpieczenie i ważne badania lekarskie,
min. 2 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie naczelników
OSP,
min. 2 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie dowódców
OSP,
min. 3 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie kierowców-konserwatorów OSP,
min. 4 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie ratownictwa
technicznego OSP,
min. 4 osoby powinno posiadać
ukończony kurs pierwszej pomocy,
min. 4 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym,
min. 4 osoby powinno posiadać
ukończone szkolenie z zakresu
współpracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z zespołami
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Strażacy z jednostek w KSRG mogą
być dysponowani do wszelkiego rodzaju akcji na terenie gminy, powiatu,
a nawet kraju. Działamy w zakresie
podstawowym w dziedzinach ratownictwa: technicznego, pożarowego, poszukiwawczego, chemiczno-ekologicznego, wodnego, wysokościowego
Przed jakimi wyzwaniami obecnie
stoi większość OSP?
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Największymi problemami w OSP
jest coraz mniejsze zainteresowanie
społeczności, szczególnie młodzieży
wstępowaniem do OSP. Bolączką jest
to, że dużo młodych ludzi wyjeżdża do
pracy za granicę. W godzinach dopołudniowych nieraz brakuje obsady, ponieważ strażacy przebywają w pracy.
W naszej gminie problemem staje się
coraz starszy sprzęt. Średnia wiekowa
samochodów pożarniczych to ok. 30
lat. Pojazdy te często ulegają awarii
i trzeba je ciągle remontować. Coraz
większe wymogi stawiane są nam poprzez zmianę przepisów.
Czy młodzi ludzie chętnie zapisują
się do straży i jak można ich zachęcić?
Jak już wcześniej wspomniałem
staram się zachęcić młodzież do wstępowania do OSP. W miesiącu lutym
wspólnie z naszym burmistrzem podpisaliśmy porozumienie z gminą Połaniec
na darmowy basen dla strażaków. W
zeszłym roku udało mi się porozumieć
z operatorem telefonii komórkowej na
tanie rozmowy ( najtańsza oferta to
6,15 za miesiąc) dla druhów z terenu
gminy Osiek. Organizujemy konkursy OTWP, oraz pogadanki w szkołach,
zawody sportowo-pożarnicze na które zachęcamy młodzież. Planujemy w
przyszłości organizować obozy strażackie dla dzieci i młodzieży.
Jakie straże w tym roku obchodzą
jubileusz istnienia.
Zakończyła się kampania sprawozdawcza Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie gminy Osiek.
W 2018 roku jednostki OSP były
dysponowane w sumie 112 razy do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym:
• OSP Osiek - 55 razy
• OSP Długołęka - 17 razy
• OSP Ossala - 16 razy
• OSP Tursko Wielkie- 16 razy
• OSP Suchowola - 5 razy
• OSP Niekrasów - 1 raz
• OSP Bukowa - 1 raz
• OSP Szwagrów - 1 raz
Liczba i skład druhów OSP z terenu
Miasta i Gminy Osiek przedstawia się
następująco:
• 300 członków zwyczajnych w tym
276 mężczyzn oraz 24 kobiety,
• 25 członków honorowych oraz 10
członków wspierających,
• 335 – ogółem.
Poniżej zdjęcia z zebrania w Osieku i Bukowej.

W tym roku jubileusze obchodzą
następujące jednostki:
-OSP Osiek 107 lat
-OSP Ossala 97 lat
-OSP Pliskowola 95 lat
-OSP Suchowola 93 lata
-OSP Szwagrów 65 lat
-OSP Długołęka 61 lat
-OSP Niekrasów 57 lat
-OSP Tursko Wielkie 53 lata
-OSP Bukowa 90 lat istnienia i tam
w tym roku planowane są gminne obchody Dnia Strażaka.
Jak ocenia pan sytuację w OSP
Osiek, jakie są plany i wyzwania?
OSP Osiek powstała 12 marca
1912r. Obecny budynek został oddany
w 1978r. W ostatnim czasie do naszej
jednostki zapisało się dużo młodych
ludzi. Co roku wysyłamy ich na różnego rodzaju szkolenia. Nasza jednostka
jest wiodąca pod względem wyjazdów
i wyszkolenia. W szeregach jednostki jest kilku strażaków, którzy pełnią
służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
Są to strażacy w korpusie podoficerskim, aspiranckim i oficerskim. Przekazujemy naszą zdobytą wiedzę druhom,
którzy na co dzień pracują w zakładach
pracy nie związanych ze strażą. Gmina
Osiek znajduje się wzdłuż drogi krajowej nr 79 i z tego tytułu mamy dużo
zgłoszeń do wypadków, nieraz tragicznych. W 2018r otrzymaliśmy dotację
w wysokości 11000 zł z PKN ORLEN

na zakup rozpieracza kolumnowego,
który jest niezbędny podczas uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Największą
bolączką naszej jednostki są stare samochody i strażnica, która wymaga
pilnego remontu. W 2017r. udało nam
się wyremontować garaże dzięki dotacji z MSWiA oraz dotacji gminy. Dzięki
staraniom naszego Prezesa Wacława
Słodkowskiego w 2012r został wymieniony dach na budynku OSP.
Nasze plany a nawet marzenia to
przede wszystkim wymienić samochody na nowe, wtedy zwiększy się
gotowość bojowa naszej jednostki,
oraz przeprowadzić remont strażnicy.
Po wyremontowaniu chcemy aby ten
budynek tętnił życiem. W planach jest
założenie siłowni, zakupić stół bilardowy, stół do tenisa stołowego, wtedy
mam nadzieje, że młodzież w większym stopniu zachęcimy do aktywnego
życia.
Na koniec chciałbym z okazji zbliżającego się Święta Strażaków ( 4maja)
złożyć wszystkim druhnom i druhom z
terenu gminy Osiek przede wszystkim
zdrowia, satysfakcji ze społecznej i
ciężkiej służby, abyście zawsze po akcjach wrócili szczęśliwie, bo w domu na
Was czekają żony, dziewczyny, dzieci i
rodzice. Niech św. Florian otacza Was i
Wasze rodziny swoją opieką.
Życzę tyle bezpiecznych powrotów
ile wyjazdów.

SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIA OSP

W GMINIE OSIEK

Tekst: Tomasz Mysłek
Zdjęcia: Jakub Mysłek, Jacek Piwowarski
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W wieczornicy wzięli udział
uczniowie klas 0- III PSP im. Św. Jana
Pawła II w Szwagrowie oraz PSP im.
Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali. Młodzi artyści recytowali wiersze i
śpiewali pieśni tematycznie związane z postacią wielkiego Polaka. Wprowadziły one obecnych w zadumę, refleksję i obudziły wspomnienia. Nie
obyło się również bez wspólnego
śpiewu ukochanej i wzruszającej pieśni Jana Pawła II – „Barki”.
Młodzi artyści za swój trud zostali nagrodzeni gromkimi brawami, dyplomami i upominkami, które wręczyły im pani dyrektor Anna
Kłoda i pani dyrektor Ewa Buda. Dopełnieniem uroczystości był słodki
poczęstunek dla wszystkich przybyłych.
Niech ta wzruszająca „Wieczornica” będzie oddaniem hołdu wybitnej postaci papieża Jana Pawła II, a
także zaproszeniem do pójścia drogą, którą wytrwale nam wskazywał.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w uroczystości.

WIECZORNICA

POŚWIĘCONA PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
2 kwietnia 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu serce Papieża Jana
Pawła II zatrzymało się na zawsze. Ludzie wszystkich ras i religii modlitwą oraz łzami żegnali Jana Pawła II. W trwodze i żalu zastygła też
cała Polska. Odszedł Ojciec, który przerósł wszelkie autorytety i stał się
fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Pragnąc wyrazić naszą miłość oraz wdzięczność Ojcu Świętemu za to, czego dokonał
w ciągu swojego pontyfikatu została przygotowana „ Wieczornica” pod
kierunkiem nauczycieli: Wiesławy Kos, Grażyny Żyły, Haliny Kwietniewskiej, Jolanty Żmudy i Bożeny Pawełek.

Tekst: Wiesława Kos, Grażyna Żyła
Zdjęcia: Bożena Pawełek
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Mamy nadzieję, że 10 marca 2019 r. panie, które przybyły do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku, spędziły ten czas miło i przyjemnie. To wydarzenie było doskonałą okazją nie tylko do złożenia życzeń i
podziękowań oraz wręczenia słodkości, co z honorami czynił Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek Rafał Łysiak oraz Radny Powiatowy Zbigniew Wiącek, ale przede wszystkim do integracji.

DZIEŃ KOBIET JEST COROCZNYM ŚWIĘTEM,
KTÓRE ZASŁUGUJE NA CELEBROWANIE

Przed zebranymi swoje umiejętności instrumentalne i wokalne zaprezentowali :
Eliza Łysiak, oraz młodzi artyści z
M-GOK przygotowani przez instruktora muzyki Pawła

Łacha: Wiktoria Baszak, Nadia
Okoń, Gabrysia Skowron, Karolina Dobrowolska, Marysia Wilk,
Gabrysia Ciepiela, Karolina Łysiak, Ola Górska, Natalka Skowron,
Ola Gruszka, Ksawery Glica- wokal i
saksofon, Ola Wicher i Wiktor Berbeś
zagrali na saksofonie ”I Just called to
say i love you”, Adrian Kucwaj- akordeon i „Milion złotych róż”, oraz Kinga
Chmielowiec.
Sądząc po reakcjach licznie zgromadzonej publiczności występ był na
wysokim poziomie , widać że to efekt
wielu godzin ciężkiej pracy zarówno

FERIE ZIMOWE 2019 Z M-GOK W OSIEKU
Podczas ferii zimowych , które
trwały od 14.01.-25.01.2019 r. dzieci
i młodzież nie marnowały czasu na
siedzenie w domu przed komputerem, tylko aktywnie brały udział w
zajęciach, zabawach i wyjazdach,
które zorganizował dla nich M-GOK.
I tak w pierwszym tygodniu była
Zabawa Karnawałowa z Agencją Artystyczną Patigo. Była wypełniona ulubioną dziecięcą muzyką dodatkowo
wzbogaconą o zabawne układy taneczne, prowadzone były różne konkursy i kalambury. Nie zabrakło także
słodkości .

Kolejnym punktem ferii były wyjazdy na lodowisko do Tarnobrzega i
Majdanu Królewskiego. Tutaj widać
było, że większość uczestników udoskonalała posiadane już umiejętności
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występujących jak i instruktora. To
przede wszystkim obycie przed publicznością, kolejne wyzwanie, duża
frajda i satysfakcja.
Podczas spotkania można było nabyć kosmetyki firmy AVON, a także
biżuterię, oryginalne kolczyki, subtelne wisiorki, bogato zdobione bransolety, nietuzinkowe obrączki, pierścionki i wiele innych. Na wszystkich
czekał szwedzki stół z różnymi rodzajami ciasta, kawa i herbata.
Dziękujemy za udział w świetnej
zabawie!
Tekst: B.K. Zdjęcia: M- GOK Osiek

jazdy na łyżwach, ale pojawili się i tacy,
dla których taka jazda była debiutem.
A czy Wy próbowaliście kiedyś i jak
Wam to wychodziło ? Czy nauczyć
się jest łatwiej niż np. na nartach czy
łyżworolkach, czy może odwrotnie?
A po lodowisku gdzie jedziemy?....Mc
Donalds oczywiście! I robimy bilans
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kaloryczny… frytki, cola, hamburger…
Kino „Ralph Demolka” było strzałem w dziesiątkę. Film animowany
wszystkich nawet dorosłych bardzo
zaintrygował, ponieważ opowiadał
o tym że prawdziwa przyjaźń jest
najcenniejszą wartością na świecie.
Zachwycił zarówno fabularnie jak i
wizualnie. Nie zabrakło w nim też dobrego humoru.
W domu kultury odbyło się także przedstawienie dla najmłodszych
pt: ”Łakocie dla Jasia i Małgosi”. To
adaptacja baśni Braci Grimm w nieco
innej konwencji….. Interaktywny charakter przedstawienia wpajał dzieciom zasady zdrowego odżywiania, a
także zwracał uwagę na dobre nawyki
żywieniowe.

Organizowane
były
także zajęcia plastyczne w
których uczestniczyło dużo
dzieci.
Takie zajęcia to wiele możliwości tworzenia i
przede wszystkim alternatywa dla gier komputerowych i telewizji to rozwijanie kreatywności i twórcze
spojrzenie na świat. Najmłodsi bardzo chętnie biorą
udział w takich warsztatach,
które odbywają się do dziś.
Program ferii jak co roku z
M-GOK w Osieku był bardzo
bogaty i urozmaicony.
Tekst: B.K.
Zdjęcia: M-GOK Osiek

Zajęcia w M-GOK w Osieku

W każdy poniedziałek i środę o
godz.18.15 w M-GOK w Osieku odbywają się dla pań zajęcia aerobikowe,
które cieszą się dużą popularnością.
Bez względu na wiek i figurę chyba
nie ma kobiety, która nie lubiłaby o
siebie zadbać i spędzić czasu w miłym gronie . Wiele pań prowadzących
aktywne życie, wieczorami, by oderwać się choć na chwilę od szarej codzienności, spotyka się na dużej sali
w babskim gronie, tam dba o figurę
i przy okazji świetnie się bawi pod
okiem profesjonalnego instruktora.
Nie są to zajęcia zamknięte w
związku z czym istnieje możliwość
dopisywania u instruktora.
Niesłabnącym
zainteresowaniem od lat cieszą się kluby
wschodnich sztuk walki, w tym
aikido, które odbywa się we wtorki
i czwartki w dwóch sekcjach-młodszej o godz.17.40 i sekcja starsza o
godz.18.40 . Umowna granica wie-

ku, kiedy uważa się, że dziecko może
zacząć praktykę aikido wynosi 5 lat.
Chętni trafiający na takie zajęcia
najpierw zapoznają się z zasadami
etykiety, czyli prawidłowego, kulturalnego zachowania. Uczą się też
dbałości o swoje miejsce ćwiczeń i
strój. Zadaniem instruktora jest na
każde dziecko spojrzeć inaczej, potraktować „jednostkowo” zgodnie z
jego własnymi predyspozycjami czy
ograniczeniami i takiego instruktora
ma właśnie M-GOK w Osieku.
Na zajęcia można się dopisywać.
Zachęcamy, a nie pożałujecie!
Zabawy z tańcem i muzyką dla
najmłodszych odbywają się w poniedziałki o godz.17.00. Jeśli ktoś w
swoim dziecku widzi małego tancerza to są właśnie zajęcia, które
pozwolą rozwinąć w nim miłość do
tańca! Nadal zapraszamy.
Ponad to w poniedziałki(daty podane na stronie mgokosiek.pl) od-
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bywają się warsztaty artystyczne.
Widać, że dzieci potrzebują takiej
formy aktywności, ponieważ bardzo chętnie w nich uczestniczą, a
my staramy się ,żeby nigdy się nie
nudziły. Miło jest obserwować małych artystów, którzy odkrywają
drzemiące w nich pokłady kreatywności i dają upust swojej twórczej
wyobraźni.
Uczestnicy zajęć wokalnych i
instrumentalnych także licznie odwiedzają naszą instytucję.
Ćwiczą pod czujnym okiem instruktora Pawła Łacha. Zajęcia, w
których uczestniczą odbywają się z
użyciem mikrofonu, na sprzęcie nagłaśniającym, tak aby zagwarantować w miarę dobre warunki do osiągnięcia swobody na scenie.
Nauka gry na instrumentach
(pianino, gitara, saksofon, klarnet),
a także nauka śpiewu odbywają się
Codziennie, indywidualnie po
uprzednim ustaleniu z instruktorem.
Serdecznie zapraszamy! Tekst: B.K.
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FERIE W ŚWIETLICY
W dniach 15 – 18.01.2019 r.
młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przy OPS w Osieku uczestniczyła w zimowisku w
Szczawnicy.
Podczas pobytu został zorganizowany kulig w Rezerwacie Białej
Wody w Jaworkach, spacer do Bacówki pod Bereśnikiem oraz zaba-

wy na śniegu. Trzeciego dnia odbyła się autokarowa wycieczka na
Słowację, podczas której młodzież
zwiedziła Świątynię Lodową, wystawę lodowych rzeźb i najstarsze
tatrzańskie schronisko - Rainerową Chatę. Ostatniego dnia grupa
zwiedziła Zamek w Niedzicy oraz
zaporę na Jeziorze Czorsztyńskim.

NOWE OBLICZE BUKOWEJ
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Szkoły i Wsi Bukowa BUKOWIANIE zrealizowało w 2018 roku
projekt pod nazwą: ’’Organizacja
terenu rekreacyjno-sportowego
w miejscowości Bukowa.”
Dofinansowanie jakie otrzymało Stowarzyszenie to kwota
200 000 tysięcy złotych. Były to
pieniądze z programu PROW na
lata 2014-2020. Wkładu własnego
Stowarzyszenie udzieliło 65 tysięcy. Program ten realizowaliśmy
od lipca 2017 roku. Dzięki dofinansowaniu zmieniła się diametralnie przestrzeń wokół budynku
OSP. Powstało kompleksowe boisko sportowe do kosza, siatkówki
oraz tenisa ziemnego. Posiadamy siłownię zewnętrzną. Plac zabaw dla dzieci oraz altana zostały
przeniesione spod budynku szkoły.
Wszystko zostało ogrodzone, jest
400 m kostki brukowej, mamy ław-

ki oraz kosze. Jest to w tej chwili
miejsce gdzie całe rodziny mogą
miło, aktywnie spędzać czas. Całe
to przedsięwzięcie to ogromny
sukces Stowarzyszenia. Plac w tej
chwili pełni funkcję rekreacyjną,
wypoczynkową, sprzyja utrzymy-
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waniu kontaktów między mieszkańcami. Dnia 09.06.2019 roku
nastąpi uroczyste otwarcie naszego kompleksu rekreacyjno-sportowego. Zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tej uroczystości.
Tekst i zdjęcia: Małgorzata Staszewska
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Finał programu „Extra Szkolna Stołówka”

nagroda II stopnia dla Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Suchowoli

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole realizowany był program edukacyjny „ Extra Szkolna Stołówka”, którego partnerem społecznym są Banki
Żywności.
Delmy i zarejestrowaniu paragonu
szkoła mogła otrzymać dodatkowe
20 punktów.
Podczas realizacji programu
wykonaliśmy trzy „Zadania Specjalne”, które umożliwiły nam
zdobycie kolejnych dodatkowych
punktów:
1.
Wykonanie plakatu pt.:
„Stołówka moich marzeń”;
2. Nagranie filmiku „ Jak nie
marnować żywności”;
3. Wykonanie 3 zdjęć podczas realizacji zajęć z „Extra Stołówką Szkolną”.
W dniu 17 czerwca zakończyło
się głosowanie. Zdobywając 15639
punktów udało nam się znaleźć w
gronie 50 szkół, które uzyskały nagrodę II stopnia- warsztaty edukacyjne, zestaw naklejek do stołówki
oraz statuetkę.
„Extra Szkolna Stołówka” to
program edukacyjny, którego celem było polepszenie warunków,
w jakich dzieci w szkołach spożywają posiłki oraz edukacja uczniów
w zakresie właściwego gospodarowania żywnością.
Aby wziąć udział w konkursie
trzeba było:
- zarejestrować szkołę na stronie internetowej delma.pl,
- dodać aktualne zdjęcie szkolnej stołówki
- uzasadnić, dlaczego właśnie
nasza szkoła powinna wygrać
EXTRA remont szkolnej stołówki.
Za realizację programu szkoła
mogła otrzymać atrakcyjne nagrody:
- I nagroda - remont szkolnej
stołówki,
- II nagroda - warsztaty edukacyjne i naklejki do stołówki,
- III nagroda - naklejki do stołówki.
Od 1 kwietnia do 17 czerwca
można było codziennie na stronie
internetowej oddać jeden głos mający wartość jednego punktu, natomiast po zakupieniu margaryny

20 listopada w
naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty
„O niemarnowaniu
żywności”.
Prowadziła
je
przedstawicielka Banku Żywności w Kielcach.
W zajęciach brali
udział uczniowie
klas I-VIII. Warsztaty przeprowadzone
zostały
ciekawą i atrakcyjną dla dzieci
metodą stacji zadaniowych. Kilkuosobowe grupy
uczniów zmagały
się z różnymi zadaniami, dzięki
którym zdobyły
wiedzę na temat planowania
i przeprowadzania
zakupów,
przechowywania
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żywności w domu. Wszystkie te
działania podporządkowane były
głównemu celowi – walce z marnowaniem żywności.
Uczniowie doskonale sobie poradzili z zadaniami. W nagrodę
otrzymali drobne upominki- magnesy - notesy „ Lista zakupów”.
Warsztaty opuścili bogatsi w nowe
doświadczenia oraz wyposażeni w
przekonanie, że każde zakupy należy umiejętnie zaplanować, by jak
najmniej żywności z naszych domów uległo zmarnowaniu.
Dziękujemy rodzicom, uczniom,
nauczycielom oraz wszystkim,
którzy wzięli udział w głosowaniu na naszą szkołę w konkursie
Extra Szkolnej Stołówki! Jesteśmy
wdzięczni za wszystkie kliknięcia i
potwierdzenia! Dziękujemy, że mogliśmy na Was liczyć!
Autor: Mariola Czech
Zdjęcia: Anna Szelongiewicz
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W obecnych czasach zbyt dużo wolnych chwil dzieci spędzają przed telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa ważną rolę w edukacji i wychowaniu traktowane jest marginalnie. Należy pamiętać, że to
książka pozwala dzieciom zdobyć wiedzę, rozwinąć wyobraźnię oraz przenieść się w inny świat. Kierując się
myślą przewodnią, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania należy u dzieci rozbudzić,
postanowiłyśmy realizować w klasach edukacji wczesnoszkolnej projekty edukacyjno – czytelnicze, których
podstawowym założeniem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez kontakt z książką.

PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEKU
Projekty realizowane są w klasach II a - projekt „Jak powstaje
książka? pod kierunkiem wychowawczyni pani Renaty Gazdeckiej
i w klasie III - projekt „Z książką na
Ty” pod kierunkiem wychowawczyni
pani Ewy Kruszewskiej. Wszystkie
działania realizowane są w ścisłej
współpracy z panią Zdzisławą Król –
szkolną bibliotekarką.
W związku z realizacją projektów
w dniu 19 lutego 2019 roku dzieci z
klasy II a i III brały udział w warsztatach „Wytwarzanie papieru czerpanego”, które były prowadzone przez
p. Dorotę Wójcik i p. Ewę Basińską z
Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie.
Na początku spotkania dzieci
obejrzały film edukacyjny i zapoznały się z etapami powstawania
papieru. Następnie pani Dorota zademonstrowała jak w bardzo prosty sposób, przy użyciu miksera kuchennego można zrobić taki papier
w domu. Oczywiście ze zwróceniem
uwagi, że z urządzeń elektrycznych
dzieci mogą korzystać tylko w obecności osoby dorosłej. Po czym dzieci ubrane w fartuszki przystąpiły

do działania. Każda grupa wykonała
swój papier w innym kolorze i ozdobiła według własnego pomysłu. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały
się z czego i w jaki sposób powstaje
papier czerpany i do czego można go
wykorzystać. Była to świetna zabawa
połączona z nauką, a na zakończenie
spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe zakładki do książek.
Natomiast w dniu 07 marca 2019
roku nasza szkoła gościła Pana Marcina Kozioła pisarza i podróżnika,
autora książek „Skrzynia Władcy Piorunów”, „Tajemnica przeklętej harfy”
oraz podróżniczej serii „Wombat Maksymilian”, nagrodzonej prestiżowym
Magellanem dla najlepszej książki po-
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dróżniczej dla dzieci roku 2016.
Spotkanie poświęcone było właśnie Wombatowi Maksymilianowi
i jego przygodom. Dzieci dokładnie
poznały głównego bohatera książki, który jest przedstawicielem tego
mało znanego gatunku. Dowiedziały
się gdzie zamieszkuje i jak żyje. Pan
Marcin Kozioł opowiedział także o podróżach, geografii i kulturze niezwykłego królestwa w Himalajach, jakim
jest Bhutan (tam rozgrywa się akcja
pierwszej książki: „Wombat Maksymilian i Królestwo Grzmiącego Smoka”),
a także sąsiedniego Nepalu, gdzie
Wombat zawędrował w drugiej części
pt. „Wombat Maksymilian i misja na
dachu świata”.
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Każda z książek o Wombacie jest
interaktywna – w środku ukryte są bowiem łapki, a zeskanowanie tak oznaczonych zdjęć telefonem lub przepisanie kodu na stronie internetowej
pozwala przenieść się do miejsca akcji
lub zobaczyć uzupełniające materiały multimedialne. Po spotkaniu które
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, można było nabyć ulubione
książki z dedykacją samego autora, a
także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Pan Marcin podpisał także książki, które można wypożyczyć w naszej
bibliotece.
Realizując cele w/w projektów
zaplanowanych jest jeszcze szereg
różnych działań. Pod koniec marca
odbędzie się spotkanie z animatorem
p. Beatą Krawiec w ramach realizacji
„Projektu spotkań organizowanych

przez Księgarnię Nova”. Myślą przewodnią spotkania będzie temat: „Czy
bycie innym jest gorsze – spotkanie
uwrażliwiające na temat niepełnosprawności”, który będzie realizowany w oparciu o czytanie książek z
morałem, naukę podstaw języka migowego oraz zasady postępowania
wobec osób niepełnosprawnych.
Mamy nadzieję, że wszystkie nasze działania przyczynią się do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych
wśród dzieci oraz zachęcą je do poznawania świata w oparciu o różnorodną literaturę, a być może kiedyś
któreś z dzieci zostanie autorem ciekawej książki. Organizatorami spotkań i warsztatów były p.Zdzisława
Król i p. Renata Gazdecka.
Tekst i zdjęcia: Renata Gazdecka,
Zdzisława Król

SZKOLNA WYCIECZKA W ELEKTROWNI
Wycieczka uczniów Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
do Elektrowni Połaniec.
3 stycznia 2019 roku uczniowie
klas IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie wybrali się na
wycieczkę do elektrowni ENEA w
Połańcu. Celem wycieczki było poznanie procesu powstawania prądu
i zwiedzenie najważniejszych elementów działania elektrowni.
Pierwszym punktem było spotkanie z przewodnikami. Poznaliśmy zasady BHP obowiązujące
na terenie zakładu. Otrzymaliśmy
również kaski ochronne i kamizelki
odblaskowe.
W trakcie zwiedzania przewodnik poinformował nas, że Enea
Elektrownia Połaniec S.A. jest
czwartą co do wielkości elektrownią w Polsce oraz o tym , że w 99
procentach wyłapuje wszystkie
produkty spalania i w prawidłowy
sposób je zagospodarowuje, dzięki temu do atmosfery nie przedostają się szkodliwe produkty spalania paliw. Opowiedział również
młodzieży, jak skomplikowany jest
proces produkcji energii elektrycznej oraz jak elektrownia oczyszcza
spaliny i schładza wodę, która jest
zwracana do Wisły.

Szczególną uwagę zwróciliśmy
na tzw. „Zielony Blok” energetyczny opalany biomasą pozyskiwaną
ze zrębków drzewnych i odpadów
rolniczych oraz nastawnię centralną - miejsce, gdzie pracownicy monitorują pracą całego zakładu.
Odwiedziliśmy również straż
pożarną na terenie zakładu.
Uczniowie wysłuchali opowieści
o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz
o akcjach ratowniczo- gaśniczych.
Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem oglądali wozy strażackie,
oraz sprzęt ratowniczy, którym
dysponują strażacy.
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Wycieczka odbyła się w ramach
realizacji Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego i była dla uczniów
nowym, interesującym doświadczeniem, dzięki któremu wzbogacili swoją wiedzę na temat różnych
zawodów.
W imieniu uczniów oraz nauczycieli dziękujemy Burmistrzowi
Miasta i Gminy Osiek – Panu Rafałowi Łysiakowi za sfinansowanie
autobusu na wyjazd oraz radnemu
wsi Szwagrów – Panu Piotrowi Baranowi, który pomógł nam w organizacji wycieczki.
Tekst i zdjęcia: Anna Suchorowska
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TURNIEJ SZACHOWY W PSP W OSSALI

Zawody przebiegały sprawnie, widać
było zainteresowaniei ducha sportowej rywalizacji.
Nagrody zostały przyznane:
I Grupa młodsza:
I miejsce Bartosz Cebula – kl. II
II miejsce Dawid De Martino – kl. III
III miejsce Krystian Dywan – kl. I
II Grupa starsza:
I miejsce Mateusz Graczykowski – kl.
IV
II miejsce Jakub Graczykowski – kl. VI
III miejsce ex aequo Kinga Domagała –
kl.V oraz Filip Janiec – kl. V

W bieżącym roku szkolnym w
Publicznej Szkole Podstawowej
im. Heleny i Józefa Świątyńskich
w Ossali w ramach zajęć świetlicowych pani Angelika Maderska przy
współpracy pani Urszuli Jońca
prowadzi innowację pedagogiczną pt. „Potyczki szachowe – edukacja przez szachy”.
Z nauczycielkami współpracuje
trener należący do Polskiego Związku Szachowego, Oganizator sportu
Szkolnego i Akademickiego Szachów
pan Wojciech Graczykowski, mieszkający w okolicach Ossali. Na naukę
gry w szachy w ramach zajęć świetlicowych zapisało się ponad 40 chętnych uczniów. Młodsze dzieci z chęcią poznają tajniki gry i rywalizują ze
sobą, natomiast starsze dzieci zgłębiają swą wiedzę. Dyscyplina ta jest
zgodna z zaleceniem MEN w szkołach. Nowa podstawa programowa
zakłada wprowadzenie elementów
gry w szachy już od 1 klasy szkoły
podstawowej. Rozwija u uczniów
takie cechy jak: opanowanie, koncentrację uwagi, cierpliwość, wytrwałość, wyobraźnię; uczy radzenia
sobie ze stresem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się
nawet w najtrudniejszej sytuacji.
Trening szachowy kształtuje wolę
walki i zwycięstwa, uczy zdrowej
rywalizacji, postępowania według
zasad fair play i szacunku wobec
swego przeciwnika. Dzięki grze w
szachy dziecko nabywa odporności
psychicznej, uczy się, w jaki sposób
radzić sobie ze stresem i porażką.
Szachy są rozrywką i świetną zabawą dla dzieci , a z czasem mogą prze-

rodzić się w pasję i sposób na życie.
Naszej szkole udało się pozyskać
sponsorów, dzięki którym zostało
zakupionych 15 kompletów szachów
i zegarów szachowych oraz zostało zakupionych też kilka nagród dla
zwycięzców turniejów szachowych.
Zgodnie z wcześniej przyjętym
planem odbył się I Szkolny Turniej
Szachowy dnia 08 lutego 2019 r w
świetlicy szkolnej, który otworzyła pani dyrektor Ewa Buda, życząc
uczniom dużo sukcesów i radości z
uczestnictwa w tej grze. Turniej mogli
oglądać i kibicować dzieciom rodzice,
którzy także zostali zaproszeni. Do
rozgrywek zgłosiło się 26 miłośników szachów z klas: I, II, III, IV, V, VI,
VIII. (oprócz klasy siódmej). Pasjonaci
tej królewskiej gry mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności i wziąć
udział w turnieju. Większość to jeszcze początkowi gracze, którzy będą
dopiero rozwijać swój talent w tym
kierunku. Rozegrano 6 rund w tempie 10 minut na zawodnika, w dwóch
kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VIII.
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Osoby te otrzymały dyplomy i
nagrody rzeczowe. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział. Wygrani będą kontynuować
rozgrywki także w następnym Wiosennym Międzyszkolnym Turnieju
Szachowym, który odbędzie się w
maju w naszej szkole. Na ten turniej
zostaną zaproszeni miłośnicy gry w
szachy z innych szkół gminy Osiek
oraz szkół ościennych. Zapraszamy
na kolejny etap turnieju. Nad poprawnością i sprawną organizacją prowadzonych rozgrywek będzie czuwał
sędzia oraz trener Polskiego Związku
Szachowego. Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom i nagrodzonym! Wszystkim uczestnikom turnieju życzymy
dalszych sukcesów. Dziękujemy za
zaciętą rywalizację, grę fair-play i atmosferę świetnej zabawy! W imieniu dyrekcji szkoły w Ossali i naszym
serdecznie dziękujemy sponsorom
nagród: Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Karabela Sp. Z O.O. i „Metal
– Dom” Ossala. Mamy nadzieję, że
tegoroczne pierwsze szkolne zawody
szachowe wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.
Opracowała: A. Maderska
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939
I. OD 1872 R. DO 31 SIERPNIA 1924 R.1

Spotkanie nauczycieli i dzieci z przedstawicielami grupy partyzanckiej "Jędrusie". Zdjęcie na tle
dawnego budynku szkoły w Ossali. Źródło: Ze zbiorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali.

Kuratorium Okręgu szkolnego
Warszawskiego zatwierdziło mnie
(czyli Józefa Jaronia2) nauczycielem
tutejszej szkoły z dniem 1 września
1924 r. Jako desygnowany kierownik
szkoły przyjąłem od dozoru szkolnego gminy Tursko Wielkie budynki,
akta i cały inwentarz szkoły. Z przykrością muszę stwierdzić, że poprzednik mój nie dbał wiele o majątek
szkolny, jak również nie prowadził
ksiąg. Nie ma katalogów klasyfikacyjnych z lat ubiegłych, brak „Kroniki”, a
akta w nieładzie i pokryte gruba warstwą kurzu. Akta te, jak mogłem uporządkowałem, spakowałem w jeden
pakiet i włożyłem do szafy szkolnej.
Może w przyszłości znajdzie ktoś w
nich notatki godne uwagi. Musi naturalnie znać język rosyjski.
Jak mnie poinformowano, szkołę w Ossali założono w roku 1872 na
podstawie tzw. „Ukazu” z roku 1864.
Pierwszy budynek szkolny był drewniany, kryty słomą. Na akcie asekuracyjnym z dnia 7 maja 1880 r. stwierdziłem, że miał 47 stóp długości, 26
stóp szerokości i 9 stóp wysokości.
Był zaasekurowany od ognia na 600
rubli. Przy budynku szkolnym była
stodoła i stajnia pod jednym dachem.
Wymiary: długość – 46 stóp, szerokość – 19 stóp, wysokość 9 stóp. Bu-

dynki rozebrano w 1906 r. i postawiono szkołę murowaną, krytą gontami.
Dzisiaj gonty zmienione, a ściana
zachodnia, względnie jej górna część
wali się; schody kamienne wytarte i
posute.
Do szkoły przydzielono ziemię w
ilości 3 dziesięcin i 1264 sążni. Z ziemi tej korzystał nauczyciel. Obecnie
szkoła posiada 6 morgów ziemi (ziemia orna, pastwisko, ogród i nieużytki). Jeden mórg znajduje się pod lasem
a reszta tuż przy szkole. Ziemię podzielono w roku 1920/1921, względnie
oddzielono 2 morgi dla drugiego nauczyciela tutejszej szkoły (…) Nauczyciele nie wymawiali ziemi, lecz oddawali w dzierżawę, za pewną sumę
kierownikowi szkoły, który wymawiał
sam.
Przy budynku są dwa sady: stary i
nowy. (…)
Szkoła w Ossali była do roku
szkolnym 1919/1920 jednoklasowa.
Uczył tylko jeden nauczyciel. Nauka
odbywała się od godziny 8.00 do godziny 16.00 z wyjątkiem pierwszej oddziałowej (I klasy). W czasach niewoli
miała szkoła cztery oddziały: wstępny, pierwszy, drugi i trzeci. Młodzież
uczęszczała do szkoły tylko w miesiącach zimowych. Dzisiaj mówią, że
dawniej, za Moskala, to dzieci chodzi-

ły tylko wtedy, gdy bydło stało w stajni. Naturalnie, że obowiązku szkolnego nie było. Dzieci siedmioletnich
przeważnie w szkole się nie spotykało. Uczęszczały zaś dzieci starsze,
przeważnie dziesięcio-, jedenasto-,
dwunasto-, trzynasto-, czternasto-,
piętnasto-, a nawet szesnastoletnie.
Do roku 1905 uczono w języku rosyjskim, po tym zaś po polsku, jednak
język rosyjski był obowiązkowy jako
przedmiot. Korespondencję urzędową załatwiano zawsze (przed i po
1905 r.) w języku rosyjskim.
Jak już wyżej wspomniano szkoła
w Ossali była do roku1919/1920 jednoklasową i po objęciu szkolnictwa
przez władze polskie miała cztery oddziały: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Dopiero w roku 1920/1921 został
podniesioną do typu dwuklasowej. W
roku szkolnym 1921/1922 miała szkoła już pięć oddziałów. W oddziale piątym miała 5 dzieci. W roku 1922/1923
było w oddziale piątym 15 dzieci.
W czasach niewoli nie było rejonów szkolnych. Do tutejszej szkoły
uczęszczały dzieci z Ossali, Niekrasowa, Stróżek, Nakola, Matiaszowa,
Sworonia i Trzcianki. Uczęszczały też
dzieci z folwarków i kolonii dworskich, ale te musiały opłacać nauczycielowi pewną kwotę. Również dzieci
„komorników” , t.j. którzy nie posiadali gruntów musieli się „opłacać”.
Do szkoły miały wstęp wolny tylko te
dzieci, których rodzice posiadali grunta i przynależność do wsi. włościanin
ze wsi Ossala, lub z innej wsi na terenie gminy Tursko Wielkie mógł zapisać dziecko do szkoły w Ossali, albo w
Tursku Wielkim lub w Okrągłej.
Po objęciu szkolnictwa przez władze polskie i wprowadzeniu obowiązku szkolnego, podzielono gminę na
rejony szkolne. Do rejonu tutejszej
szkoły należą miejscowości: Ossala-wieś, Ossala-dworska, Ossala-Lesisko, Trzcianka-Las (Ossalę-Lesisko i
Trzciankę-Las nazywają krótko „Lesisko”. Nazwa Ossala-Lesisko pochodzi od lasu, który należał do Ossali;
nazwa zaś Trzcianka-Las pochodzi
też od lasu, który należał do Trzcianki. Tak jeden jak i drugi las były własnością dziedzica. Las wycinano i

1. W latach 1924-1929 Kronika prowadzona była przez kierownika szkoły Józefa Jaronia..
2. Józef Jaroń (1900-1940)- ur. w Ruskiej Wsi w powiecie rzeszowskim. Ochotnik wojny polsko-bolszewickej 1920 roku, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Starym Sączu (1919 r.) i Wyższych Studiów Nauczycielskich w Poznaniu (1928 r.). nauczyciel jednoklasowej Szkoły Podstawowej w Gągolinie
(1918-1921), w latach 1921-1929 kierownik Trzyklasowej Szkoły Powszechnej w Mściowie i w Ossali, od 1929 r. kierownik Siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Staszowie. Porucznik rezerwy, zmobilizowany w 1939 r., zginął w 1940 r. w Katyniu. Cyt. za: A. Bień, Bóg wysoko- dom daleko: obrazy przeszłości 19001920, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 1999, s. 143.
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budowano osiedla. Jeszcze dzisiaj są
ślady lasów, jak również lasy duże w
pobliżu tych osad), Trzcianka-Górna,
Niekrasów Ukazowy, i Poduchowny,
Dąbrowa i Goleń.
Na zasadzie „Przepisów Tymczasowych” ogłoszonych w Nr 1 Dziennika Urzędowego Departamentu
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z dnia 1 października 1917 r., dokonano wyboru
Opieki szkolnej, której głównym zadaniem było opiekowanie się szkołą,
nauczycielami i dziatwą, pouczać
rodziców w potrzebie nauki i starać
się o rzeczowe (materialne) potrzeby szkoły Niestety, Opieka szkolna pojęła swe obowiązki inaczej , a
mianowicie uważała się za władzę
nadzorczą nad nauczycielami. Z tego
powodu wynikały nieporozumienia między nauczycielem a Opieką
szkolną.
W czasach niewoli, a częściowo
po odzyskaniu niepodległości ksiądz
nie uczył religii w szkole, lecz nauczyciel. Ksiądz gromadził dzieci na

Dawny budynek szkoły w Ossali. Na drugim planie budowa aktualnego kompleksu szkolnego.
Źródło: Ze zbiorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali.

naukę katechizmu do kościoła, jak
mówią powszechnie „pod kościół”.
Jest wielu, którzy nie chcą posyłać swych dzieci do szkoły. Przymuszeni narzekają, że w lecie dzieci są
potrzebne do roboty, że taka nauka
jest niepotrzebna. Jest jednak spory
procent rodziców rozumniejszych,

którzy chętnie posyłają swe dzieci
na naukę, a nawet kształcą dalej. W
bieżącym roku (t.j.1924) są pośród
uczniów niektórzy na stanowiskach:
dwóch księży, trzech nauczycieli. Kilkoro dzieci uczy się w szkołach średnich.

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W OSIEKU
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„Bo coś w szaleństwach jest młodości,
Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
I rozumniejsze od rozumu”
Leopold Staff

W styczniowy, śnieżny wieczór
w odświętnie udekorowanej sali
zajazdu „Cykada” w Pęchowie zgromadzili się uczniowie z dwóch szkół
wraz z osobami towarzyszącymi,
grono pedagogiczne na czele z panią dyrektor Małgorzatą Kunowską, panią wicedyrektor Anną Bojarską, dyrektorem Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Klimontowie panem Michałem Słowikiem,
wychowawcami: panem Robertem
Ryńskim i panem Dariuszem Zimnickim, zaproszeni goście, a wśród
nich Burmistrz Miasta i Gminy
Osiek – pan Rafał Łysiak, przedstawiciele Starostwa Sandomierskiego
oraz rodzice.
Bal otworzyli dyrektorzy: pani
Małgorzata Kunowska i pan Michał
Słowik, a część oficjalną poprowadziła para przyszłych maturzystów:
Klaudia Bojarska i Damian Śledź.
Oni w imieniu wszystkich uczniów
podziękowali dyrekcji, wychowawcom i nauczycielom, a wyrazem
wdzięczności były złożone na ich
ręce wiązanki kwiatów. Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców za trud wychowania, wsparcie i
opiekę, jaką zawsze otaczają swoje
dzieci. Wdzięczność najlepiej wyraziły słowa piosenki „Cudownych
rodziców mam”, zaśpiewanej przez
Kingę Chmielowiec. Natomiast rodzice nie mogli ukryć wzruszenia,
słuchając dedykowanego im utworu oraz widząc swoje córki i swoich
synów na ich pierwszym prawdziwym balu.
W czasie uroczystości głos zabrali dyrektorzy szkół, wygłaszając
tradycyjne przemówienia. W słowach skierowanych do nauczycieli
dyrektor Zespołu Szkół w Osieku
pani Małgorzata Kunowska podkreśliła, iż w czasie kilkuletniej pracy
pedagodzy zwracali uwagę nie tylko
na przekazywanie uczniom wiedzy
i umiejętności, które pozwolą odnieść sukces na maturze, ale przede
wszystkim kształtowali charaktery i
osobowości, by w dzisiejszym świecie młodzież odważnie dokonywała
trudnych wyborów, by dowodziła
swoją postawą, że: „Człowiek to
brzmi dumnie”, a prawdziwe war-

Bal Studniówkowy

uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Wymarzony i długo wyczekiwany bal studniówkowy uczniów klasy
III Liceum Ogólnokształcącego w Osieku odbył się 26 stycznia 2019 r. i
był innym balem niż te, które dotychczas były przeżywane przez kolejne roczniki maturzystów. Na jego niewątpliwie niecodzienny charakter
złożył się fakt, iż wspólnie świętowali uczniowie dwóch zaprzyjaźnionych szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Osieku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. Owa
wspólna studniówka była efektem wieloletniej współpracy placówek i
okazała się jedną z najlepszych w historii naszej szkoły.

tości kryją się w krótkich słowach:
PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO.
Pani dyrektor podziękowała rodzicom za zaufanie, jakim obdarzyli
szkołę i nauczycieli oraz za owocną współpracę, która była widoczna na każdym kroku. Natomiast do
uczniów skierowała ciepłe słowa,
życząc w przyszłości połamania
piór na maturze, a tego zimowego
wieczoru - wspaniałej zabawy i niezwykłych wspomnień. Cytat, jakim
zakończyła swoje przemówienie:
„Chwilo, jesteś piękna, trwaj” (J.
W. Goethe „Faust”) wywołał burzę
oklasków.
Do życzeń złożonych przez panią
dyrektor dołączyli się zaproszeni
goście oraz pan burmistrz Rafał Łysiak, który wyraził głęboką nadzieję, że nie tylko bal studniówkowy,
ale również majowa matura spełni
wszelkie oczekiwania maturzystów
i ich rodziców.
Najważniejszą częścią studniówki był tradycyjny polonez,
który poprzedziły wypowiedziane
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przez dyrektorów słowa: „Poloneza
czas zacząć!”. Urocze panie i szarmanccy panowie zatańczyli staropolski taniec, którego choreografię
przygotowali wychowawcy.
Po polonezie, tradycyjnej lampce
szampana oraz walcu, który przyszli
maturzyści zatańczyli ze swoimi
nauczycielami i zaproszonymi gośćmi rozpoczęła się świetna zabawa przy dźwiękach współczesnej
muzyki serwowanej przez didżeja.
Była ona przerywana grami, zabawami, konkursami muzycznymi,
sesjami zdjęciowymi i – oczywiście
- posiłkami. Przed północą męska
część maturzystów przygotowała
niespodziankę. Był nią mistrzowsko
wykonany układ taneczny „Jezioro
Łabędzie”, którego przekaz został
wzmocniony przez przyjęte gromkimi brawami kostiumy artystów.
Fantastyczna studniówkowa zabawa uczniów z zaprzyjaźnionych
szkół trwała do białego rana i zostawiła wspomnienia na całe życie.
Autor: Anna Bojarska, Anna Bugaj
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W dniu 06 lutego 2019 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z
terenu województwa świętokrzyskiego.

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego
stypendystką Prezesa Rady Ministrów

W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, a

przede wszystkim 131 stypendystów ze szkół ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem maturalnym.

Akty przyznania stypendiów w
imieniu Prezesa Rady Ministrów
wręczyli: pani Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator
Oświaty oraz pan Wiktor Michał
Kowalski – doradca Wojewody
Świętokrzyskiego, którzy pogratulowali młodzieży tak znaczących
wyników. Do gratulacji i życzeń
skierowanych do uczniów zostały
dołączone podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących szkoły
oraz rodziców za troskę, zaangażowanie oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju młodego pokolenia.
W gronie 9 wyróżnionych stypendystów z powiatu staszowskiego znajduje się uczennica klasy
II Liceum Ogólnokształcącego w
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w
Osieku – Gabriela Kunowska, która
w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższą średnią ocen w
szkole oraz świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.
Naszej stypendystce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Autor: Anna Bugaj

Udział uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Osieku w obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Uczniowie gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Osieku wraz z opiekunami panią Moniką Łysiak i Bożeną Skoczewską w
dniu 21.03.2019 odwiedzili delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Mieli okazję wziąć udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci
Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN przygotowano bardzo ciekawy program.
Najważniejszym
wydarzeniem
tego dnia był spektakl „Kto ratuje
jedno życie, ten ratuje cały świat”
poświęcony Irenie Sendlerowej.
Spektakl został przygotowany przez
panie Katarzynę Kunowską i Zdzisławę Król, a wystąpili w nim ucznio-

wie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku: Gabriela Kunowska, Eliza
Łysiak, Karolina Rosół, Hubert Strojnowski i Natalia Wiatr. Dla naszych
uczniów wystąpienie w takim miejscu było dużym wyzwaniem i nobilitacją. Poradzili sobie wspaniale, a po-
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przez swój występ oddali piękny hołd
naszej wielkiej narodowej bohaterce,
jaką jest Irena Sendlerowa.
Oprócz spektaklu młodzież miała
okazję wysłuchać prelekcji historycznej Ilony Religi z Biura Edukacji Narodowej w IPN w Kielcach, obejrzeć
film edukacyjny poświęcony Żegocie
i wziąć udział w quizie interaktywnym na tematy związane z historią.
Wyjazd był piękną lekcją historii
dla młodych ludzi. Był również powodem do dumy dla uczniów występujących w spektaklu, ponieważ mogli zaprezentować się przed szerszą
publicznością w tak ważnym miejscu jakim jest Instytut Pamięci Na-

27 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się 13
stycznia 2019 roku w M-GOK w
Osieku. Zbieraliśmy pieniądze na
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych.
W czasie imprezy wystąpiły
dzieci z: Publicznego Przedszkola w
Osieku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieku, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Pliskowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ossali,
Publicznej Szkoły Podstawowej w
Suchowoli, Publicznego Gimnazjum
w Osieku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Osieku. Zaśpiewali

rodowej a także
udzielić telewizyjnego wywiadu dla programu
TVP „Przystanek
Historia” i opowiedzieć dlaczego postanowili
przedstawić historię Ireny Sendlerowej.
Tekst: Katarzyna Kunowska,
Zdjęcia: IPN
delegatura w
Kielcach.

27 Finał WOŚP w Osieku

także wokaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury przygotowani
przez pana Pawła Łacha.
Kwestowali wolontariusze z Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Osieku, z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Osiek oraz z
Czajkowa.
Łącznie zebrano: 14 424, 26 zł, w
tym z licytacji: 2 766,40 zł.
Najwięcej w terenie zebrali:
Marcelina Macias PSP w Czajkowie – 2 611,65 zł, Kacper Sałata PSP w
Czajkowie – 1 893,68 zł, Filip Cebula
Zespół Szkół w Osieku – 1 348,35 zł

27 Finał WOŚP wsparli:
Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Rafał Łysiak, Starosta Powiatu Staszowskiego Józef Żółciak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Osiek
Arkadiusz Matusak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Osiek
Dariusz Sosnowski, Wiceprzewodniczący Miasta i Gminy Osiek Tomasz
Grabowski, Radny Rady Miejskiej w
Osieku Edward Kiciński, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju
, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
KARABELA, Gospodarstwo Rybackie
Henryk Dziuba, Metal-Dom Tomasz
Krasa- Ossala, Zakład Przetwórstwa
Mięsnego Joanna Bonarek, Stacja Demontażu Pojazdów Grzegorz Ciepiela,
Sklep Lewiatan Osiek, Handel i Usługi
Roman Makuła Sklep Wielobranżowy
w Osieku, ABC Sklep Wielobranżowy
Kazimierz Ziółkowski, Piekarnia Witold Nasternak, „Świat Dziecka” Mobilne Centrum Animacyjno-Rozrywkowe Marta i Paweł Kusik z Pliskowoli,
Kupiec KOLOPORTER Danuta Ryńska,
Jednostka OSP w Osieku, Serdecznie
wszystkim dziękujemy!
Autor: J.M, Zdjęcia: MGOK Osiek
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Osieku w dniu 4-8 marca
2019r. uczestniczyli w wycieczce do
Sidziny (turnus narciarski). Codzienne zajęcia pod okiem instruktorów
na stoku w Spytkowicach napełniły uczniów radością z nowo nabytej umiejętności jazdy na nartach.
Wszyscy świetnie się bawili. Pogoda
nam dopisała. Szczególne gratulacje
dla czwartoklasistów, którzy dzielnie zmagali się nie tylko z trudami
narciarstwa, jak również z tęsknotą
za bliskimi i domem. Podziękowania za trud opieki i fachową pomoc
na stoku dla panów: A. Rachonia i J.
Gaconia.

Turnus narciarski.
Wycieczka do Sidziny

Organizator wycieczki:
Ewelina Świątkiewicz-Maj

ROK DLA NIEPODLEGŁEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W OSIEKU
Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości na długo pozostaną w naszej pamięci nie tylko
ze względu na okrągłą rocznicę,
ale przede wszystkim ze względu
na różnorodny program imprez i
przedsięwzięć, które odbywały się
w ciągu całego roku.
Nasz Zespół Szkół im. Jana Pawła
II w Osieku aktywnie włączył się w
ogólnopolskie obchody. Każda placówka wchodząca w skład zespołu
przygotowywała różne, dostosowane
do wieku uczniów przedsięwzięcia.
Pierwszym działaniem inaugurującym była akademia przygotowana
przez uczniów liceum i gimnazjum już
w listopadzie 2017 r. W trakcie roku
szkolnego odbyły się również inne
uroczystości m.in. :
- Koncert pieśni patriotycznych na

rynku w Osieku dn. 30.05.2018 r.
połączony z wystawą plenerową
IPN ,,Ojcowie Niepodległości”.
- 79 rocznica bitwy o Osiek –
11.09.2018 – montaż słowno-muzyczny również na rynku miasta.
- 9.11.2018 - akademia ,,Bez tej miłości nie można żyć” – program
patriotyczny upamiętniający odzyskanie przez Polskę Niepodległości, podczas którego nasi
uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły włączyli się do akcji
organizowanej przez MEN ,, Rekord dla Niepodległej”. O godz.
11.11 wszyscy zgromadzeni na hali
sportowej odśpiewali 4 zwrotki
hymnu narodowego, po którym
odbyła się uroczysta akademia
upamiętniająca drogę do wolności. Uczniowie wykonali taniec z
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flagami, odegrali scenę z zaborcami - ,,taniec orłów”, śpiewali pieśni
oraz recytowali wiersze. Program
został wystawiony ponownie dla
społeczności lokalnej w MGOK w
Osieku dn. 25.11.2018r.
11 dnia każdego miesiąca odbywała się ,,Muzyczna Przerwa Patriotyczna” podczas której uczniowie śpiewali
hymn Polski i dwie wybrane pieśni
patriotyczne, poprzedzone historią
ich powstania. W trakcie całego roku
odbyło się wiele konkursów, turniejów, wycieczek, koncertów, pokazów
itp. których głównych celem było propagowanie wśród dzieci i młodzieży
wiedzy na temat historii Polski, rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowanie tradycji , przeszłości, wartości demokratycznych, szacunku dla
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wybitnych postaci z przeszłości, państwa i symboli narodowych. Ponadto
odbyły się m.in.:
Konkursy:
- literacki - ,,Wolność –kocham i rozumiem”
- geograficzny – ,,Polska moja Ojczyzna”
- recytatorskie- ,,Dla Niepodległej”,
,,Jeszcze Polska nie zginęła”
- historyczne - ,,Dla Niepodległej”,
100- lecie Odzyskania Niepodległości Polski”, ,,Ku niepodległej” –
pokaz , ,,Żywa lekcja historii”
Testy i turnieje - ,,Wielki Test o
Niepodległej”, ,,Moja Niepodległa”,
Liga zadań matematycznych z symbolami narodowymi, Szkolny Bieg
Niepodległości
Wycieczki:
- do Krakowa podczas której złożono wiązankę na grobie J. Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin
Marszałka
- do Kielc – na koncert pieśni patriotycznych ,,Niech Żyje Polska Niepodległa”
- do Niekrasowa, Trzcianki Kol.,
Ossali w ramach projektu edukacyjnego ,,Zapal Znicz Pamięci”
gdzie uczniowie zapalili znicze w
miejscach pamięci narodowej z
okresu walki o niepodległość.

ficznym oraz ćwiczeniom w dykcji
pt. ,,Czy polszczyzna jest trudna?”.
Ponadto uczniowie zaprezentowali
materiały multimedialne poświęcone
okolicznościom towarzyszącym odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Odbył się również konkurs poprawności językowej ,,Ojczyzna – polszczyzna”.
Na stronie internetowej naszej
szkoły umieszczone są wydarzenia
patriotyczne w zakładce ,,Rok dla
Niepodległej”.
Nasz Zespół Szkół świętując Odzyskanie Niepodległości nie skupiał
się tylko na apelach i akademiach
szkolnych, ale sięgał po nowatorskie
rozwiązania, które oprócz dzieci zaangażowały również rodziców i społeczność lokalną.
7 kwietnia 2017r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej A. Duda wydał
ustawę o Narodowych Obchodach
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, w

Również w Publicznym Przedszkolu realizowano działania edukacyjno-wychowawcze, których celem było
kształcenie postaw patriotycznych u
dzieci. Przedszkolaki wykonały flagi
różnymi technikami, uczestniczyły w
uroczystym przemarszu pod Pomnik
Żołnierzy Poległych i Niepokonanych, gdzie złożyły wiązanki i zapaliły
znicze. Brały udział w konkursie plastycznym ,,Godło Polski”.
Uczniowie kl. I S.P. złożyli ślubowanie w setną
rocznicę Niepodległości.
Z kolei uczniowie LO w dn. 1923.03.2018r. obchodzili Tydzień
Kultury
Polskiej
,,Moja
Niepodległa” w ramach
którego uczestniczyli w zajęciach
poświęconych pułapkom ortogra-
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której tworzy się Komitet Narodowych Obchodów tej Rocznicy realizującej zadania w latach 2017-2021.
Mamy nadzieję, że kolejne rocznice
odzyskania niepodległości będą zawsze okazją do dumy i będą obchodzone równie uroczyście.
Opracowały: Renata Durda, Maria Kot
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Prosimy o przekazanie
zaproszenia
rodzinom,
znajomym oraz
Absolwentom
Szkoły
mieszkającym
poza naszą
miejscowością
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