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Drodzy czytelnicy. 

Oddajemy na Wasze ręce kolejne wydanie Wieści Osieckich. 
Dziękujemy za współpracę i nadsyłanie materiałów do gaze-
ty, jednocześnie  zwracamy się z prośbą o artykuły z ważnymi 
dla naszej społeczności  informacjami. Warto dzielić się wyda-
rzeniami z naszych miejscowości. Liczymy na to, że instytucje, 
szkoły, stowarzyszenia, parafie, sołectwa i aktywne środowiska 
włączą się w powstawanie kolejnych numerów. Ziemia osiecka 
ma bogatą tradycję i wydała wielu wspaniałych ludzi, którzy 
odegrali istotną rolę w lokalnej i ogólnokrajowej historii. Warto 
aby blisko tysiącletnia historia tego regionu miała swoje miejsce 
na łamach gazety. Dlatego też apelujemy o wszelkie materiały 
archiwalne, które będzie można wykorzystać w tworzonych nu-
merach, a w przyszłości staną się podwaliną do Wielkiej Historii 
Osieka. Wszelkie uwagi na temat działalności Wieści Osieckich 
będą mile widziane i pozwolą nam jeszcze lepiej wywiązywać się 
z naszej pracy. Z góry dziękujemy za pomoc w tworzeniu naszego 
wspólnego dzieła. Z góry dziękujemy za wszelka pomoc. 

Redakcja Wieści Osieckich.
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76. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI STRUŻKI9. czerwca 2019 roku odbyła się 
uroczystość upamiętniająca pacyfi-
kację wsi Strużki. 

3. czerwca 1943 roku hitlerowcy 
dokonali zbrodni na 74 mieszkań-
cach Strużek. Wśród zamordowanych 
większość stanowiły kobiety, dzieci i 
osoby starsze. Pacyfikacja była odwe-
tem za zastrzelenie przez partyzan-
tów AK „Jędrusie” dwóch żandarmów 
niemieckich.

Tegoroczne obchody rozpoczęły 
się od mszy świętej w intencji pomor-
dowanych i ich rodzin, którą odprawił 
proboszcz Parafii Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Niekrasowie, 
ks. kanonik Stanisław Bastrzyk.

Następnie uczniowie Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Heleny i Jó-
zefa Świątyńskich w Ossali, w poru-
szającym montażu słowno-muzycz-
nym przypomnieli ten tragiczny dzień 
sprzed 76 laty.

Wśród uczestników uroczystości 
znaleźli się: mieszkańcy Strużek i oko-
lic, Burmistrz Miasta i Gminy Osiek 
Pan Rafał Łysiak, Starosta Staszowski 
Pan Józef Żółciak, Radny Powiatowy 
Pan Zbigniew Wiącek, Sekretarz Mia-
sta i Gminy Osiek Pani Dorota Sko-
tarek, Skarbnik Miasta i Gminy Osiek 
Pani Hanna Rzepka, Radni Gminy 
Osiek,  członkowie Stowarzyszenia Ję-
drusie, dyrektorzy szkół, nauczyciele i 
uczniowie.

Poczty sztandarowe wystawiły: 
Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanc-
kiego AK „Jędrusie” w Połańcu, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Hele-
ny i Józefa Świątyńskich w Ossali oraz 
Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie 
im. gen.  Kazimierza Załęskiego „Boń-
czy”.

Obchody  zakończono uroczystym 
złożeniem kwiatów przed pomnikiem 
pomordowanych podczas pacyfikacji 
Strużek, na którym widnieją imiona i 
nazwiska ofiar.

Autor artykułu: Katarzyna Kunowska 
Zdjęcia: Jan Mazanka 
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DZIEŃ DZIECKA 
NA RYNKU W OSIEKU

Dnia 02.06.2019 ten czas pocie-
chy z rodzinami spędziły na Rynku w 
Osieku. Atrakcji nie brakowało. 

Był dmuchany park rozrywki , wata 
cukrowa ,popcorn , stragany z za-
bawkami, świecidełkami. Wiele przy-
jemności najmłodszym sprawiły kule 
wodne.

Imprezę otworzyła Dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Osieku Justyna Mikus, która oddała 
głos Burmistrzowi Osieka, Panu Rafa-
łowi Łysiakowi. Pan Burmistrz przywi-
tał wszystkich gości i złożył dzieciom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich 
święta. Do życzeń przyłączył się rów-
nież Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Osieku, Pan Arkadiusz Matusak.

Pan Burmistrz wraz z Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Osieku i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej poczęstowali słodkościami 
wszystkie dzieci biorące udział w im-
prezie.

Animatorzy z agencji „Kopania Ma-
rzeń” przeprowadzili mnóstwo zabaw 
dla dzieci, a strażacy z OSP w Osieku 
przygotowali dla najmłodszych sze-
reg atrakcji, m.in. tor przeszkód, ko-
morę dymową z oświetleniem awa-
ryjnym i linkowymi pułapkami, domek 
dla dzieci z hydronetkami, wystawę i 

Dzień Dziecka to dzień kiedy dzieci spędzają ten czas ze swoimi ro-
dzicami w ZOO ,parku, na placu zabaw…. Tego dnia rodzice pozwalają 
swoim pociechom być gadatliwym, rozkrzyczanym, trochę męczącym i 
nie znającym wszystkich zasad dobrego zachowania.

pokazy sprzętu strażackiego.
Imprezę na Rynku uświetnili rów-

nież młodzi artyści z M-GOK , których 
przygotował instruktor muzyki 

Paweł Łach. Oto oni i utwory ,które 
wykonali:
- Wiktoria Baszak „Moja klasa III a”

- Gabrysia Skowron „Zakryj”
- Marysia Wilk „Drzwi do kariery”
- Nadia Okoń „Cud w szafie”
- Karolina Dobrowolska” Kot bez 

ogona”
- Karolina Łysiak „Kochaj mnie”
- Gabrysia Ciepiela „Nie oglądam 
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się”
- Patrycja Okoń „Lecę tam”
- Natalia Skowron „Testosteron”
– Ksawery Glica „O Pani”
- Hania Budyś „Przyjaciel od zaraz”
- Kinga Chmielowiec „Ruchome 

piaski” „W biegu”
Dziękujemy za uczestnictwo 

w tym miłym wydarzeniu. Wspa-
niale było spędzić ten czas wspól-
nie na kolorowym osieckim rynku. 
Największą nagrodą dla nas był 
uśmiech świetnie bawiących się 
dzieci. 

Tekst: B.K., Katarzyna Kunowska
Zdjęcia: Beata Król

Rozszerzenie Programu „Ro-
dzina 500+” na każde dziecko w 
rodzinie – niezależnie od docho-
dów. Zgodnie z podpisaną przez 
Prezydenta ustawą o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci oraz niektó-
rych innych ustaw od 1 lipca 2019 
r. świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało na każde 
dziecko do 18-go roku życia, bez 
uwzględnienia kryterium docho-
dowego.

Zlikwidowany został wymóg 
ustalenia alimentów od drugie-
go rodzica w przypadku składania 
wniosku o świadczenie przez osobę 
samotnie wychowującą dziecko.

Kolejną zmianą jest wprowa-
dzenie 3-miesięcznego terminu na 
złożenie wniosku o świadczenie 
wychowawcze na nowo narodzone 
dziecko.

Wypłata tego świadczenia po 
złożeniu wniosku w w/w terminie 
będzie następować z wyrównaniem 
od dnia narodzin.

Ustawodawca zrezygnował z 
wydawania decyzji administracyj-
nej o przyznaniu prawa do świad-
czenia. Osoba, której przyznane 
zostanie świadczenie, otrzyma o 
tym informację przesłaną na adres 
poczty elektronicznej. Gdy adres 
poczty elektronicznej nie zostanie 
podany we wniosku, informację bę-
dzie można również odebrać osobi-
ście.

Wnioski o przyznanie prawa do 
świadczenia wychowawczego bę-
dzie można składać od 1 lipca br. 
w formie elektronicznej ( za po-
średnictwem bankowości elek-

tronicznej, mi-
n i s t e r i a l n e g o 
Portalu Informa-
cyjno-Usługowe-
go Emp@tia oraz 
platformy usług 
elektronicznych 
Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych 
– PUE ZUS) nato-
miast od 1 sierp-
nia br. osobiście w 
siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osieku

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia wychowawczego na dziecko, 
na które jeszcze nie otrzymuje się 
świadczenia, wniosek należy złożyć 
w okresie od 1 lipca do 30 września 
2019r. – wtedy świadczenie zosta-
nie przyznane z wyrównaniem od 1 
lipca 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony 
po 30 września 2019r. świadczenie 
zostanie przyznane od miesiąca 
złożenia wniosku.

Kiedy wypłata świadczenia 500 
złotych na dziecko

Złożenie wniosku w okresie li-
piec – sierpień 2019r. oznacza, że 
świadczenie, z wyrównaniem od 
lipca, zostanie wypłacone najpóź-
niej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z 
wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 30 li-
stopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październi-
ku 2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od paź-
dziernika, zostanie wypłacone naj-
później do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 
2019 r. oznacza, że świadczenie, z 
wyrównaniem jedynie od listopada, 
zostanie wypłacone najpóźniej do 
dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie 
od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r. oznacza, że świadczenie, z 
wyrównaniem jedynie od miesiąca 
złożenia wniosku, zostanie wypła-
cone najpóźniej do dnia 29 lutego 
2020 r.

W przypadku rodziców, którzy 
mają obecnie przyznane świadcze-
nie do końca września 2019r., w celu 
kontynuacji wypłaty świadczenia 
wychowawczego po 30 września 
bieżącego roku, wnioski również 
będzie można składać już od

1 lipca drogą elektroniczną, a od 
1 sierpnia drogą tradycyjną.

Wniosek złożony do 31 sierpnia 
2019r., to wypłata świadczenia do 
końca października

2019r. Wnioski złożone w ko-
lejnych miesiącach – przyznanie 
świadczenia oraz jego wypłata na-
stąpi, co do zasady, w terminie do 3 
miesięcy od daty złożenia wniosku.

Magdalena Wilk
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KIERMASZ WIELKANOCNY 2019

W Osieku powstanie Otwarta Strefa Aktywności

Dnia 14.04.2019 r. (Niedziela Pal-
mowa) na Rynku w Osieku zostały 
rozstawione stragany z ozdobami i 
rozmaitościami oraz stoły z pyszno-
ściami wielkanocnymi. W kiermaszu 
wzięli udział wystawcy z Tarnobrze-
ga, Kurozwęk, OPS w Osieku, Sto-
warzyszenie z Suchowoli, Piekarnia 

Witold Nasternak z Osieka, twórca 
ludowy z Wiązownicy, M-GOK w Osie-
ku.

Na kiermasz zostały przygoto-
wane bardziej lub mniej tradycyjne 
ludowe cudeńka, które wykorzystać 
można do dekoracji koszyczka ze 
święconką lub świątecznego sto-
łu. Palmy, kartki, wykonane różnymi 
technikami pisanki, woskowe kogut-
ki, kurki, baranki i zajączki, a także 
biżuteria.

Nie mogło także zabraknąć ba-
beczek, muffinek, mazurków, rolad z 
masą makową, wędlin a także wielka-
nocnego żurku.

W konkursie na najpiękniejszą Pi-
sankę Wielkanocną , który zorganizo-

wał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Osieku miejsca zajęli:

I miejsce-Natalia Skowron- PSP 
Ossala, II miejsce- Mateusz Forma- 
PSP Szwagrów, III miejsce- Hubert Bo-
jarski- PSP Pliskowola

Wyróżnienie dla instytucji której 
prace łącznie zostały najwyżej oce-
nione przyznano dla PSP w Ossali.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy także wszystkim tym, 
którzy zaangażowali się w przygoto-
wania do Kiermaszu Świątecznego! 
Po raz kolejny pokazaliście, że zawsze 
możemy liczyć na Wasze wsparcie i 
pomocną dłoń.

Tekst: B.K., Zdjęcia: M-GOK Osiek

W ramach tegorocznej edycji 
Programu rozwoju małej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 
o charakterze wielopokolenio-
wym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) prowadzonego przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki gminie 
Osiek przyznano dofinansowanie 
na utworzenie ogólnodostępnej 
siłowni plenerowej ze strefą re-
laksu.

Ideą utworzenia takich obiektów 
jest integracja międzypokoleniowa 
i społeczna oraz aktywizacja rodzin 
i lokalnych środowisk. Miejsca będą 
służyć spotkaniom i aktywnemu 
spędzaniu wolnego czasu.

Siłownia plenerowa w Osieku 
zostanie wyposażona w 6 podwój-
nych urządzeń na pylonach i w stre-
fę relaksu.

To ogólnodostępne plenerowe 
miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku 
powstanie na osiedlu Nowy Osiek.

Wartość projektu opiewa na kwotę 

50000 złotych, w tym dofinansowa-
nie z przez Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki 25.000 złotych i środki wła-
sne 25.000 złotych.

Katarzyna Kunowska 
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DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 
W POWIECIE STASZOWSKIM

W ramach konkursu Działaj 
Lokalnie wpłynęło 28 wniosków, 
z czego po weryfikacji formalnej 
27 zostało dopuszczonych do 
oceny komisji. Dotacje, których 
łączna pula wynosi 72 000 zł zo-
staną przyznane na realizację 15 
projektów.

W pracach komisji udział wzięło 
6 osób reprezentujących różne śro-
dowiska i różnych partnerów kon-
kursu. Każda z tych osób miała za 
zadanie ocenić projekty pod kątem 
innowacyjności pomysłu, poży-
teczności, trafności zdiagnozowa-
nych problemów, zaangażowania i 
współpracy mieszkańców podczas 
ich realizacji, oraz adekwatności 
zaproponowanych działań do za-
łożonego celu. Do przyznania było 
maksymalnie 45 punktów. Każ-
dy projekt oceniało 3 ekspertów, 
a wynik punktowy to średnia ich 
ocen. Zgodnie z regulaminem de-
cyzja Komisji jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.

Dotacje na działania lokalne Ko-
misja przyznała już po raz 7. 

Fundacja FARMa od 2012 roku 
jest częścią ogólnopolskiej sieci 
Ośrodków Działaj Lokalnie, któ-
rych zadaniem jest organizacja 
konkursu oraz animowanie spo-
łeczności lokalnej do podejmowa-
nia aktywności obywatelskiej na 
rzecz dobra wspólnego. 

Środki na dotacje pochodzą od 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Akademii Rozwoju Fi-
lantropii w Polsce oraz od naszych 
partnerów: Grupa Azoty Siarkopol 
SA w Grzybowie, Gmina Bogoria, 
Gmina Łubnice, Miasto i Gmina 
Połaniec, Gmina Rytwiany, Powiat 
Staszowski, Gmina Szydłów.

Dzięki wsparciu partnera stra-
tegicznego- Grupę Azoty Siarkopol 

SA w Grzybowie w gminie Osiek 
będą realizowane 2 projekty na 
łączną kwotę 10 000 zł: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Długołęce, grupa nieformalna: 
Siłacze. Czas realizacji lipiec-wrze-
sień 2019 r. 

Projekt: Nasze miejsce- „wiej-
ska siłka” będzie polegał na stwo-
rzeniu miejsca spotkań- Przez 
okres wakacyjny potrwa remont 
pomieszczenia pod siłownię wy-
konany przez wolontariuszy, oraz 
zakup niezbędnego sprzętu spor-
towego. Z kolei we wrześniu od-
będzie się otwarcie wiejskiej siłki 
- zostaną zorganizowane zawody 
siłowe. 

2. Stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju wsi Pliskowola. Czas reali-
zacji lipiec-wrzesień 2019r.

Projekt „Lato z frajdą” to cykl 
wydarzeń o charakterze integra-
cyjnym oraz edukacyjnym.

III Rajd rowerowy pod hasłem: 
„Mama i ja”, spotkanie z leśniczym 
i wspólne pieczenie kiełbasek w le-
śnym szałasie:

Przedsięwzięcie polega na zor-
ganizowaniu rajdu rowerowego 
dla dzieci od 2-10 lat ścieżkami 
Nadleśnictwa Staszów. Najmłodsi 
uczestnicy wraz z rodzicami we-
zmą udział w wyjeździe siedząc w 
fotelikach rowerowych, natomiast 
starsze dzieci same pokonają trasę. 
Wszyscy otrzymają medale i odbla-
skowe opaski z logo stowarzysze-
nia. Zwieńczeniem rajdu będzie 
ognisko w szałasie z prelekcją le-

śniczego na temat bezpieczeństwa 
oraz fauny i flory lasu.

Warsztaty rękodzieła dla naj-
młodszych:

Spotkanie to będzie miało na 
celu wyzwalanie kreatywności w 
naszych najmłodszych mieszkań-
cach. Razem z prowadzącymi dzie-
ci wykonają zakładki do ulubionych 
książek, które już same poznają 
bądź czytają je dla nich rodzice. 
W przerwach między wyklejaniem 
wezmą udział w zabawach integra-
cyjnych z możliwością modelowa-
nia figur z balonów. Dla obecnych 
będzie przygotowany poczęstunek.

Piknik Rodzinny:
Podczas tego wydarzenia bę-

dzie można degustować smakoły-
ki przygotowane przez członkinie 
Stowarzyszenia, jak również wziąć 
udział w różnych zabawach i kon-
kursach. Imprezę dla najmłodszych 
poprowadzą animatorki. Na dzieci 
będą czekały dmuchane zjeżdżal-
nie. Piknik będzie dobrą okazją do 
zacieśniania więzi między dziećmi, 
a także zawiązywania nowych zna-
jomości.

Popołudnie z kolorami:
Uwieńczeniem działań 

uwzględnionych w projekcie „Lato 
z frajdą” będą warsztaty, na któ-
rych dzieci pobawią się w małych 
artystów. Zaprojektują koszulki 
dla siebie, zaś najmłodsi wykonają 
koszulki z odciskiem własnej ręki. 
Oprócz tego dzieci przygotują ry-
sunki na drewnie. Swoje prace za-
biorą na pamiątkę do domów.
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We wrześniu 2018 roku w klu-
bie MKP Piast Osiek rozpoczęto 
rekrutację do drużyny Piłkarskie 
Przedszkole. Już w październiku 
odbył się pierwszy trening z naj-
młodszymi zawodnikami. 

Dzięki zaangażowaniu przedsta-
wicieli Klubu w grudniu 2018 roku 
zorganizowano Sylwestrowy Festi-
wal Piłki Nożnej, w której nas Skrzaci 
(kategoria wiekowa Przedszkolaków 
w nazewnictwie PZPN) rozegrali me-
cze z rówieśnikami z Tarnobrzega i 
Połańca. Zgodnie z wymogami PZPN 
bez względu na wyniki meczów 
wszyscy zawodnicy za swoją znako-
mitą postawę sportową, wolę walki, 
piękne parady bramkarskie i strzelo-
ne gole zostali nagrodzeni medalami 
a zespół otrzymał puchar.

Dzięki systematycznym trenin-
gom młodzi piłkarze robią stałe 
i duże postępy, co widać podczas 
rozgrywanych meczów towarzy-
skich, między innymi z drużynami z 
Rytwian czy Połańca. W maju 2019 
roku nasza drużyna dostała zapro-
szenie na Majowy Festiwal Piłkar-
ski w Połańcu, który odbywał się na 
Stadionie MKS Czarni Połaniec. Dru-
żyna z Osieka spotkała się na mura-
wie z zespołami z Połańca, Rytwian, 
Buska-Zdroju, Mielca, Gawłuszowic 
i Tarnobrzega. Na zakończenie Fe-
stiwalu wszyscy zawodnicy zostali 
udekorowani medalami a drużyny 
nagrodzone upominkami.

Trening drużyny prowadzony jest 
w formie zabaw i gier ruchowych. 
Na zajęciach rozwijana i kształto-
wana jest wszechstronna sprawność 
(nie tylko gry i zabawy z piłką) w 
celu stworzenia bogatej bazy rucho-
wej „skarbu ruchowego”. Ogromną 
uwagę przykłada się do ćwiczeń ko-
ordynacji ruchowej, która jest fun-
damentem dla rozwoju elementów 
technicznych w kolejnych latach 
szkolenia. Dzięki zajęciom sporto-
wym dzieci uczą się systematyczno-
ści, odpowiedzialności, współpracy 
w grupie, uczą się również jak radzić 
sobie z porażkami i niepowodzenia-
mi, które dzięki pracy i zaangażowa-
niu można pokonać.

Trenerem Piłkarskiego Przed-
szkola MKS Piast Osiek jest Pan Łu-
kasz Kiciński.

Zajęcia piłkarskie drużyny Pił-
karskie Przedszkole MKS Piast Osiek 
odbywają się w każdą środę i piątek 
o godzinie 16.00 na obiektach sporto-

wych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku (na Hali Sportowej i Orliku). 

Poniżej aktualny skład drużyny 
Piłkarskie Przedszkole MKS Piast 
Osiek:

Drzymalski Kamil, Glica Oliwier, 

Piłkarskie Przedszkole MKS Piast Osiek

Jazgara Antek, Jendrycha Kacper, 
Jendrycha Mateusz, Juma Piotrek, 
Kiciński Wojtek, Mikus Filip, Sro-
czyński Nikodem, Woś Bartek, Wy-
rzykowski Wiktor.

Łukasz Kiciński, Katarzyna Kunowska 
Fot: Łukasz Kiciński
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WYJAZD STUDYJNY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSIEKU DO ZAKOPANEGO
W dniach 17-19 maja 2019 r. z ini-

cjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieku odbył się wyjazd studyjny 
do Zakopanego. Wyjazd był częścią 
projektu „Wzmocnienie potencjału 
organizacji pozarządowych poprzez 
warsztaty szkoleniowe i wyjazd stu-
dyjny”. 

Przedsięwzięcie zostało zorgani-
zowane przez OSP Osiek w ramach 
przyznanej dotacji grantowej z Lokal-
nej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. 
Wartość projektu opiewa na kwotę 
49.795,00 złotych i nie angażuje środ-
ków finansowych Gminy Osiek. 

Plan wyjazdu zakładał przeprowa-
dzenie dwóch spotkań. Pierwsze od-
było się 17 maja w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w 
Zakopanem. Funkcjonariusze PSP z ra-
dością (jak na Górali przystało) przywi-
tali przybyłych gości z terenu Miasta i 
Gminy Osiek. Rozpoczynając, przybli-
żyli historię zakopiańskiej straży oraz 
zakres swojej ratowniczej działalno-
ści. W dalszej części spotkania omó-
wiony został sprzęt używany przez 
zakopiańskich strażaków do niesienia 
pomocy w trudnym, górskim terenie.

Niezwykłym przeżyciem okazało 
się spotkanie z przedstawicielkami 
Koła Gospodyń Wiejskich z Kościeli-
ska. Była to okazja do poznania historii 
Kościeliska, zakopiańskiego folkloru 
oraz góralskich tradycji. Uczestnicy 
wyjazdu z zaciekawieniem słuchali 
opowieści gaździn o ich działalności 
na rzecz lokalnej społeczności, inte-
gracji pokoleń oraz propagowaniu i 
pielęgnowaniu zwyczajów regional-
nych. Spotkanie zostało zwieńczone 
prawdziwym, góralskim ogniskiem, z 
którego śpiew podobno było słychać 
na samym Giewoncie…

Autor artykułu: Norbert Strojnowski 
Autor zdjęć: Tomasz Mysłek
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90-lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej

Wraz z OSP w Bukowej świę-
towały delegacje z terenu gminy: 
Prezesi OSP i druhowie ochotnicy 
z gminy Osiek. 

Wśród gości obecni byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osiek – Pan 
Rafał Łysiak, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego – Pan 
Marek Jońca, Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego – Pan Marek Strzała, Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego – Pan Andrzej Swajda, Wi-
cestarosta Powiatu Staszowskiego 
– Pan Leszek Guzal, Komendant Po-
wiatowego PSP w Staszowie – Pan 
Rafał Gajewicz, Radny Powiatu Sta-
szowskiego – Pan Zbigniew Wiącek, 
Sekretarz Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Staszowie – Pan 
Mieczysław Madej, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Osieku – Pan Arka-
diusz Matusak, Radni Gminy Osiek, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Osieku, Stowarzyszenie „Buko-

wianie” z Prezesem Panem Józefem 
Bednarczykiem oraz mieszkańcy Bu-
kowej.

Wydarzenie rozpoczęło się od 
złożenia raportu przez dowódcę 
uroczystości Komendanta Zarządu 
Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP, 
Pana Tomasza Mysłka i wyciągnię-
cia flagi na maszt. Następnie na pla-
cu OSP w Bukowej odbyła się msza 
święta celebrowana przez księdza 
Wiesława Opiata, proboszcza parafii 
Wiązownica.

Po uroczystej mszy świętej odby-
ła się dalsza część ceremonii. Głos 
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy 
w Osieku, Pan Rafał Łysiak, któ-
ry przywitał zaproszonych gości, a 
także złożył życzenia i wyrazy uzna-
nia z okazji tak dostojnej rocznicy, 
jaką jest 90-lecie OSP w Bukowej. 
Następnie Pan Jacek Piwowarski 

W dniu 12. maja 2019 roku odbyła się wspaniała uroczystość jaką był 
Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowej, poświęcenie 
samochodu pożarniczego, oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka.
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odczytał rys historyczny Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Bukowej, a 
uświetnieniem święta było oficjal-
ne przekazanie lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, który zo-
stał zakupiony ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Urzędu Mia-
sta i Gminy Osiek. Ksiądz parafii 
Wiązownica poświęcił samochód. 
Symbolicznego przekazania kluczy-
ków do nowego samochodu strażac-
kiego dokonali Pan Burmistrz Rafał 
Łysiak, członek Zarządu Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
Pan Marek Jońca, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Pan 
Andrzej Swajda. Kluczyki odebrał 
Prezes OSP Bukowa Jan Kubik, a na-
stępnie przekazał je kierowcy Ma-
riuszowi Kubikowi.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie odznaczenia zasłu-
żonym strażakom. Brązowym Me-
dalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczeni zostali: Alicja Gąska-
-Młodzińska, Zygmunt Baran, Da-
riusz Sosnowski i Bartłomiej Figacz. 
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla 

Pożarnictwa odznaczeni zostali: 
Anna Dzieciuch i Jacek Piwowarski.

Podczas uroczystości nie zabra-
kło również życzeń i gratulacji. Głos 
zabrali goście w osobach: Pan Ma-
rek Jońca, Pan Andrzej Swajda (który 
wręczył również statuetkę od Wójta 
Gminy Łoniów, Pana Szymona Ko-
łacza), Pan Leszek Guzal i Pan Zbi-
gniew Wiącek.

Miłym akcentem Jubileuszu było 
podziękowanie zasłużonemu druho-
wi Panu Józefowi Cebuli, za długo-
letnią służbę w Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Pan Józef Cebula otrzymał 
statuetkę św. Floriana.

Po części oficjalnej przyszła pora 
na poczęstunek i zabawę taneczną.

Autor artykułu: Katarzyna Kunowska 
Autorzy zdjęć: Jacek Piwowarski

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych "AVITO VIVIT HO-
NORE" ze Staszowa przygotowuje 
się do realizacji zadania pn. Insce-
nizacja bitwy pod Osiekiem w 80- 
rocznicę wybuchu II Wojny Świato-
wej.

Przedsięwzięcie będzie miało za 
zadanie przypomnieć historię bi-
twy o Osiek, która miała miejsce w 
dniu 11 września 1939r , inscenizacja 
będzie przedstawiała przełomowy 
moment bitwy w którym ostatkiem 

sił Polscy żołnierze 
wykonują kontratak 
na nacierające jed-
nostki Niemieckie. 
W rzeczywistości ten 
desperacki manewr 
odrzucił Niemców 
i pozwoli na doko-
nanie udanej prze-
prawy przez rzekę 
Wisłę. W inscenizacji 
weźmie udział ok. 
100 rekonstrukto-
rów, wyposażonych 
w czołgi niemieckie 
PzKpfw I i PzKpfw 
II, transporter koło-
wo- gąsienicowy, będą użyte efekty 
pirotechniczne oraz broń hukowa. 
Ponadto udział w inscenizacji będą 
brały jednostki polskiej kawalerii. 
Inscenizacja zostanie rozegrana nad 
Wisłą w malowniczej scenerii pozba-
wionej w tle współczesnych budowli 
i infrastruktury, co umożliwi wykona-
nie materiałów fotograficznych i fil-
mowych w jak najbardziej realistycz-
nym odtworzeniu wydarzeń z przed 
80 lat. 

INSCENIZACJA BITWY O OSIEK

Inscenizacja w swoim założeniu 
ma pokazać bohaterstwo żołnierzy 
września 1939r, jak również w nama-
calny sposób przybliżyć widzom hi-
storię i dramatyzm tamtych dni, oraz 
utrwalić poczucie patriotyzmu i więzi 
narodowej.

Inscenizacja odbędzie się w dniu 
28 września nad Wisłą w miejscowo-
ści Lipnik gmina Osiek.

Pozdrawiam 
Paweł Krakowiak
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OSTATNIA UROCZYSTOŚĆ W PUBLICZNYM 
GIMNAZJUM W OSIEKU ZAKOŃCZENIE GIMNAZJUM

Uroczystość miała charakter 
podniosły i rozpoczęła się narodo-
wym tańcem – Polonezem, w wyko-
naniu ostatniego rocznika gimna-
zjum. 

W pierwszej części uczniowie 
klas III otrzymali nagrody ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy w Osieku Pana Rafała Łysia-
ka i Radę Rodziców.

Historycznym wydarzeniem uro-
czystości było przekazanie Dyrekto-
rowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku Pani Małgorzacie Kunow-
skiej pamiątkowej tablicy:

„To co otrzymałem w latach szkolnych,
Do dzisiaj owocuje w moim życiu”

Jan Paweł II
20 LAT (1999-2019)

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W OSIEKU
Na pamiątkę

 Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie 
 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku

Historię Publicznego Gimnazjum 
Osieku przestawiła Dyrektor Szkoły:

„W związku z reformą oświaty 1 
września 1999 r powstało w Osieku 
jedyne w gminie gimnazjum, które 
otworzyło swoje podwoje dla uczniów 
i funkcjonowało przez 20 lat.

Pierwszym samodzielnym dy-
rektorem do roku 2001 był Pan Ste-
fan Nowak, a wicedyrektorem – Pani 
Zdzisława Król. Pierwszym roczni-
kiem, który rozpoczął naukę w gim-
nazjum był rocznik 1986, a ostatni to 
rocznik 2003, obecni tu absolwenci. 
Trzyletnia nauka kończy się egzami-
nem, który jest przepustką do szkoły 
średniej.

W roku szkolnym 2001/2002 na-
stąpiła reorganizacja szkół w Osieku. 
Do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych obejmującego Publiczne Przed-
szkole, Publiczną Szkołę Podstawową 
i Liceum Ogólnokształcące zostało 
włączone Publiczne Gimnazjum. Dy-
rektorem Zespołu został Pan Stefan 
Nowak, natomiast wicedyrektorem 
w Publicznym Gimnazjum została 
Pani Małgorzata Zugaj.

Po zmianach organizacyjnych 
z dniem 1 września 2003 r. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących uległ 
rozwiązaniu i wyodrębniły się sa-
modzielne jednostki: Publiczne 
Przedszkole, Publiczna Szkoła Pod-
stawowa, Publiczne Gimnazjum oraz 
powstał Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Jana Pawła II obejmujący 
Liceum Ogólnokształcące i Zasadni-
czą Szkołę Zawodową. Stanowisko 
dyrektora w Publicznym Gimnazjum 
objęła Pani Irena Kicińska, a wice-
dyrektora Pani Sabina Jeznach, a na-
stępnie Pani Agnieszka Kasprzyk.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 
V 2008 r. powołano Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II, którego dyrektorem 
została Pani Irena Kicińska, a wi-
cedyrektorem ds. gimnazjum Pani 
Agnieszka Kasprzyk.

 Po kolejnym konkursie stanowi-
sko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku od 1 lutego 2016 r. 
objęła Pani Małgorzata Kunowska, 
zaś na stanowisko wicedyrektora 
w Publicznym Gimnazjum w Osie-
ku została powołana Pani Ewelina 
Świątkiewicz - Maj.

Gimnazjum w Osieku ukończyło 
1837 uczniów. Spośród nich w kon-
kursach przedmiotowych tytuł lau-
reata uzyskało 33 uczniów, a finalisty 
41. W latach 1999-2019 uczniowie 
Publicznego Gimnazjum w Osieku 
zdobywali wysokie miejsca na etapie 
wojewódzkim i powiatowym w za-
wodach sportowych i konkursach 
sprawnościowych. 

Rok szkolny 2017/2018 był wyjąt-
kowy. 

W Zespole Szkól im. Jana Pawła II w dniu 18.06.2019r. odbyła się uro-
czysta akademia kończąca działalność Publicznego Gimnazjum w Osie-
ku. Na uroczystości byli obecni: władze Miasta i Gminy Osiek, dyrekcja, 
nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, 
a przede wszystkim uczniowie kończący naukę w Publicznym Gimna-
zjum w Osieku. 
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Laureaci Konkursów Przedmiotowych w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Osieku
04 kwietnia w sali kinowej Wojewódzkiego Domu 

Kultury im Józefa Piłsudzkiego w Kielcach odbyła się 
gala podsumowująca Wojewódzkie Konkursy Przed-
miotowe 2018/2019. 

Dyplomy i medale wręczono 55 laureatom konkur-
sów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych 
oraz 174 laureatom konkursów przedmiotowych dla 
uczniów trzecich klas gimnazjów. Po raz pierwszy w tym 
roku przyznano nagrody i statuetki dla uczniów, którzy 
zdobyli tytuły laureatów w więcej niż jednym konkursie 
przedmiotowym. Wszystkim laureatom wręczono dy-
plomy, medale i pamiątkowe, słodkie serca piernikowe. 
Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Senator RP- p. 
Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Święto-
krzyskiego- p. Renata Janik, Wicestarosta Powiatu Kie-
leckiego- p. Tomasz Pleban oraz organizatorzy: Święto-
krzyski Kurator Oświaty –p. Kazimierz Mądzik, Dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li- p. Jacek Wołowiec, zastępca Dyrektora Wydziału 
Organizacji i Rozwoju Edukacji- p. Maciej Długosz oraz 
Wicedyrektorzy – p. Elżbieta Dudek i p. Krzysztof Łysak. 

Wśród laureatów i finalistów znaleźli się nasi ucznio-
wie:

Tomasz Okoń - laureat III Wojewódzkiego Konkursu 
z Matematyki , opiekun p. mgr Joanna Banaś 

Mateusz Karbarz - finalista III Wojewódzkiego Kon-
kursu z Języka Polskiego, opiekun p. mgr Beata Doma-
gała 

Laureatki i finalistkę mamy również w gimnazjum.

Karolina Cebula - laureatka XVI Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka Polskiego, opiekun p. mgr Maria Kot 
oraz finalistka XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geogra-
fii, opiekun p. mgr Irena Marta Kicińska

Małgorzata Abram
- laureatka XVI Wojewódzkiego Konkursu z Geogra-

fii, opiekun p. mgr Mieczysława Misiak 
Ich przepis na sukces? Praca, talent, logiczne myśle-

nie i duża motywacja 
Tekst: Maria Kot 

Nasi gimnazjaliści zajęli I miejsce 
w rankingu gmin powiatu staszow-
skiego z egzaminu gimnazjalnego 
i IV miejsce w województwie świę-
tokrzyskim z języka angielskiego 
w rankingu TOP 10-tka.

W tym roku powtórzyliśmy suk-
ces i ponownie jesteśmy na I miejscu 
w rankingu gmin powiatu staszow-
skiego z egzaminu gimnazjalnego 
2019.

Z dniem 31 sierpnia 2019r. gim-
nazja zostaną zlikwidowane , a ab-
solwenci będą przyjmowani do szkół 
średnich jako ostatni rocznik, który 
zamyka reformę systemu oświaty.”

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku Pani Małgorzata 
Kunowska dziękuje Wychowawcom 
i Nauczycielom za pracę, trud i wie-
dzę jaką przekazywali uczniom, za 
wsparcie młodego pokolenia w ich 
rozwoju intelektualnym i wycho-
wawczym. 

Dziękuje za stworzenie miłej at-
mosfery, która zawsze pozostanie 
w pamięci.

Pracownikom Administracji i Ob-
sługi składa wyrazy uznania za zaan-

gażowanie i odpowiedzialną pracę na 
rzecz szkoły. 

Gorące podziękowania są kiero-
wane dla Rodziców za dobrą współ-
pracę , za wyrozumiałość i wsparcie 
w trudnych chwilach. Dziękuje za za-
ufanie, jakim obdarzyli naszą szkołę 
i całe grono pedagogiczne.

Serdeczne podziękowania są kie-
rowane dla Organu Prowadzącego, 
a w szczególności dla Burmistrza 
Miasta i Gminy w Osieku Pana Ra-
fała Łysiaka za wsparcie i opiekę nad 
szkołą i pozytywne opinie pod adre-
sem Społeczności Szkolnej.

Akademia zakończenia roku 
szkolnego 2018/2019 miała charakter 
uroczysty. Z jednej strony pożegnali-
śmy Absolwentów Szkoły, a z drugiej 
towarzyszyła nam świadomość, że 
jest to koniec historii Publicznego 
Gimnazjum w Osieku. 

Publiczne Gimnazjum w Osieku 
zapisze się złotymi zgłoskami w hi-
storii szkoły.

Tekst: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Osieku Małgorzata Kunowska, 

Wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jana Paw-
ła II w Osieku Ewelina Świątkiewicz-Maj

Zdjęcia: Tomasz Zawada 
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Projekt edukacyjny „

„Jak powstaje książka?”
realizowany w klasie II A w roku szkolnym 2018/2019 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Osieku

Książka jest jednym z najważniej-
szych źródeł wiedzy. Pozwala rozwi-
jać wrażliwość młodego czytelnika, 
wpływa na jego wszechstronny roz-
wój jak również dostarcza możliwość 
przeżywania różnych emocji oraz uczy 
radzenia sobie z nimi. Jednak, pomimo 
tak wielu zalet jest coraz częściej nie-
doceniana i wypierana przez kompu-
ter, telewizor czy telefon. 

W okresie od listopada 2018 do 
czerwca 2019 roku w klasie II A w 
Publicznej Szkole Podstawowej w 
Osieku realizowany był projekt edu-
kacyjny „Jak powstaje książka?” pod 
kierunkiem p. Renaty Gazdeckiej i we 
współpracy z bibliotekarką szkolną p. 
Zdzisławą Król. Najważniejszymi ce-
lami projektu było: zapoznanie dzieci 
z etapami powstania książki, rozbu-
dzanie zainteresowań czytelniczych 
i zachęcanie dzieci do częstego się-
gania po książki, poznanie zawodów: 
pisarz, ilustrator, drukarz, księgarz, 
bibliotekarz, rozwijanie wyobraźni i 
umiejętności ekspresyjnego wyra-
żania własnych przeżyć, wyrabianie 
nawyku właściwego spędzania czasu 
oraz rozwijanie twórczości literackiej 
i plastycznej. W ramach projektu po-
dejmowane i realizowane były różno-
rodne działania.

1. Warsztaty „Wytwarzanie pa-
pieru czerpanego”, które były prowa-
dzone przez p. Dorotę Wójcik i p. Ewę 
Basińską z Biblioteki Pedagogicznej w 
Staszowie. W czasie warsztatów dzie-
ci zapoznały się z etapami powstawa-
nia papieru czerpanego, dowiedziały 
się w jaki sposób powstaje oraz do 
czego można go wykorzystać np. za-
proszenia, kartki okolicznościowe. 

2. Spotkanie z p. Marcinem 
Koziołem pisarzem i podróżnikiem, 
autorem podróżniczej serii „Wombat 
Maksymilian”. Spotkanie poświęcone 
było właśnie Wombatowi Maksymi-
lianowi i jego przygodom jak również 
miało na celu zapoznać dzieci z zawo-
dem pisarza, autora, podróżnika.

3. Spotkanie z animatorem 
p.Beatą Krawiec w ramach współpra-
cy z Księgarnią Nova. Temat spotkania 
brzmiał: „Czy bycie innym jest gorsze 
– spotkanie uwrażliwiające na temat 
niepełnosprawności”. Pani animator 
spotkanie z dziećmi rozpoczęła od 
przedstawienia bajki o „Czerwonym 
Kapturku”, w którym przebrane dzieci 
w ciekawe stroje i zaopatrzone w re-
kwizyty wcieliły się w postacie z bajki i 
odgrywały przydzielone im role. Dzie-

ci nauczyły się również wybranych 
powiedzeń: proszę, przepraszam, lu-
bię cię, lubię was w języku migowym. 
Pani animator zwróciła szczególną 
uwagę na właściwe codzienne relacje 
i zachowania wśród dzieci jak również 
na właściwe traktowanie i relacje z 
osobami niepełnosprawnymi. Było to 
bardzo pouczające spotkanie, które w 
formie zabawowej pokazało dzieciom 
jak trudno jest osobom niepełno-
sprawnym porozumiewać się z innymi 
i funkcjonować w codziennym życiu. 

4. Wizyta w bibliotece szkolnej 
- lekcja biblioteczna na temat: „Tajniki 
zawodu bibliotekarza”, którą przepro-
wadziła p. Zdzisława Król. Dzieci na 
spotkaniu nie tylko utrwaliły posia-
daną już wiedzę na temat biblioteki i 
księgozbiorów, ale również przepro-
wadziły z panią bibliotekarką wywiad, 
poznały charakter pracy w tym zawo-
dzie i związane z nim ciekawostki.

5. Wycieczka do Staszowa, któ-
rej głównym celem była wizyta w 
drukarni i księgarni. Dzieci odwiedzi-
ły Drukarnię SzostakDruk, gdzie po 
raz pierwszy zobaczyły profesjonalne 
maszyny poligraficzne, które wyko-
rzystuje się do drukowania: książek, 
opakowań, reklam, ulotek, folderów, 
zaproszeń. Wszyscy z zaciekawie-
niem słuchali opowieści pracowni-
ków, którzy objaśniali i pokazywali 
jaką drogę pokonuje pusta, biała 
kartka, aby zamienić się w kolorową 
stronę. Zobaczyły również stare ma-
szyny drukarskie, które obecnie wy-
korzystywane są bardzo rzadko oraz 
oglądały wzory czcionek wykorzysty-

wanych w dawnym drukarstwie. Na 
zakończenie spotkania dzieci otrzy-
mały kolorowe foldery i pocztówki 
przedstawiające Staszów i jego okoli-
ce. Kolejnym punktem wycieczki była 
wizyta w księgarni Volumen A.Wach i 
Księgarni Nova, gdzie dzieci poznały 
pracę księgarza, wyposażenie księ-
garni oraz oglądały różne pozycje 
książkowe. 

6. Własnoręczne wykonanie 
przez dzieci książek formatu leporel-
lo i zakładek do książek. Leporello, to 
była nowa dla dzieci technika wyko-
nania książek, którą po raz pierwszy 
zastosowały w swojej pracy. Poprzez 
działalność techniczno - plastyczną 
stały się autorami własnej książecz-
ki z wymyśloną przez siebie fabułą, 
postaciami i tematyką zgodną ze 
swoimi zainteresowaniami. Tematy-
ka książek była różnorodna, oto nie-
które tytuły: „Zaczarowana kraina 
snów”, „Zaginione nasionko”, „Julia 
i zaczarowane lustro”, „Jak być bo-
gatym”, „Nela i gang psów”, „Moje 
ulubione zwierzęta”.

Na zakończenie projektu została 
zorganizowana wystawa na szkol-
nym korytarzu, która prezentowała 
książki i zakładki wykonane przez 
dzieci. Uczniowie w podziękowaniu 
za zaangażowanie i wkład pracy w 
trakcie realizacji projektu otrzymały 
z rąk pani dyrektor Małgorzaty Ku-
nowskiej i pani wicedyrektor Anny 
Bojarskiej pamiątkowe książki, dy-
plomy, plakietki i zakładki do ksią-
żek. Upominki sponsorowane były 
przez księgarnie ze Staszowa, w 
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W dniach 25 - 29 marca 2019 r. w 
Liceum Ogólnokształcącym w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Osie-
ku został po raz dziesiąty zorganizo-
wany Tydzień Kultury Polskiej. 

Przedsięwzięcie zostało poprzedzo-
ne przygotowaniem przez Samorząd 
Uczniowski wystawki książek popula-
ryzujących ojczystą kulturę i historię 
oraz gazetki poświęconej wielkim Pola-
kom i ich ocenie kultury wysokiej oraz 
popularnej. 

W ramach Tygodnia Kultury Polskiej 
młodzież uczestniczyła w zajęciach 
poświęconych ćwiczeniom w dykcji pt. 
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w 
trzcinie…” oraz w spotkaniu z człon-
kami Młodzieżowego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Celem owego spotkania 
było nie tylko zachęcenie do częstszego 
sięgania po dobrą lekturę, ale również 
przeprowadzenie dyskusji na temat 
oczekiwań licealisty wobec kanonu lek-
tur obowiązujących w szkole. Ponadto 
członkowie klubu zaprezentowali ma-
teriały multimedialne poświęcone da-
nym statystycznym obrazującym stan 
czytelnictwa we współczesnej Polsce 
oraz preferencje czytelnicze w zależ-
ności od wieku i wykształcenia. 

Uczniowie wzięli również udział w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu mi-
nikonkursów i quizów: „Chodzi mi o to, 
aby język giętki powiedział wszystko, 
co pomyśli głowa…” oraz „Ojczysta hi-
storia w sztalugach zamknięta” prze-
znaczonych dla goszczących w dniu 
26 marca 2019 r. w murach liceum w 
ramach Dnia Otwartego uczniów gim-
nazjum i ósmoklasistów.

Odbyła się także X edycja konkur-
su poprawności językowej „Ojczyzna 
– polszczyzna”, którego celem było 
uwrażliwienie na poprawność grama-
tyczną i stylistyczną wypowiedzi oraz 
motywowanie do posługiwania się 
przez młodzież poprawną polszczyzną 
w mowie i piśmie. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Artur Kucwaj - kl. III LO, II 
miejsce – Klaudia Strojnowska - kl. II LO, 
III miejsce – Klaudia Bojarska - kl. III LO.

Ponadto po raz kolejny został 
przeprowadzony konkurs historycz-
ny „Polska na przestrzeni wieków”, w 
którym uczestnicy wykazali się wiedzą 
na temat najistotniejszych wydarzeń i 
postaci historycznych kształtujących 
naszą przeszłość oraz tożsamość naro-
dową. Czołowe lokaty zajęli: 

I miejsce – Eliza Łysiak – kl. II LO, II 
miejsce –– Kamil Dobrowolski - kl. II LO, 
III miejsce – Hubert Gawłowicz - kl. III 
LO.

W ramach Tygodnia Kultury Polskiej 
uczniowie zaprezentowali społeczno-
ści szkolnej efekty swojej pracy w ra-
mach projektu „Jak mówią nasi dziad-
kowie?”. Przedstawili zebrany w ciągu 
dwóch miesięcy materiał (nagrania lub 
transkrypcja) rejestrujący cechy fone-
tyczne, fleksyjne, a przede wszystkim 
leksykalne języka ludności wiejskiej z 
terenu gminy Osiek. Dokonali porów-
nania specyficznych cech gwarowych 
mieszkańców gminy z dialektem mało-
polskim. Prace nad projektem pozwoliły 
im przekonać się, że gwara jest cennym 
źródłem wzbogacającym język, ale staje 
się również zjawiskiem zanikającym.

W ostatnim dniu podsumowującym 
Tydzień Kultury Polskiej po raz 9 został 
przeprowadzony turniej międzyklaso-
wy pt. „Znasz – li ten kraj”, w którym 
uczestniczyły zespoły reprezentujące 
każdą klasę liceum. Drużyny rywalizo-
wały ze sobą, wykazując się znajomo-
ścią rodzimej literatury, historii, sztu-
ki, kinematografii, a pytania ujęte w 
prezentację multimedialną - dostępną 
również widzom i kibicom turnieju – do-
tyczyły wiedzy o artystach, postaciach 
historycznych, dziełach malarskich, 
muzycznych i filmowych oraz o zawiło-
ściach gramatycznych i ortograficznych 

języka polskiego. Klasyfikacja turniejo-
wa przedstawiała się następująco:

I miejsce – drużyna reprezentująca 
kl. II LO w składzie: Gabriela Kunowska, 
Eliza Łysiak, Hubert Strojnowski, Patryk 
Brożyna.

II miejsce – drużyna reprezentująca 
kl. III LO w składzie: Klaudia Bojarska, 
Kinga Chmielowiec, Artur Kucwaj, Hu-
bert Gawłowicz.

Rokrocznie organizowany i prze-
prowadzany Tydzień Kultury Polskiej 
(od 2008 r.) obejmował różnorodne 
(w zależności od edycji) działania i 
projekty, w które angażowała się cała 
społeczność szkolna. Na przestrzeni 
lat należały do nich m. in. konkurs lite-
racki „Młode Talenty”, konkursy filmo-
we, debaty z udziałem pracowników 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, wykłady, przygotowane 
przez młodzież prezentacje multime-
dialne poświęcone wybitnym Polakom 
kształtującym rodzimą kulturę, poran-
ki poetyckie np. poświęcone Wisławie 
Szymborskiej lub Janowi Pawłowi II, 
przygotowane przez uczniów i za-
prezentowane społeczności szkolnej 
parodie romantycznych utworów pt. 
„Literatura na wesoło” lub „Randka z 
wieszczem”, seanse filmowe połączo-
ne z dyskusjami poprojekcyjnymi pt. 
„Quo vadis, polska kinematografio?” 
oraz potyczki turniejowe „Bal zako-
chanych w literaturze”. Natomiast do 
stałych działań należały konkursy: „Oj-
czyzna – polszczyzna”, „Polska na prze-
strzeni wieków” oraz cieszący się nie-
słabnącym zainteresowaniem turniej 
międzyklasowy „Znasz – li ten kraj”.

Zwieńczeniem każdego Tygodnia 
Kultury Polskiej było podsumowanie 
działań dokonane przez uczniów oraz 
nagrodzenie zwycięzców poszczegól-
nych konkursów.

Anna Bugaj, Anna Bojarska

Tydzień kultury polskiej w Liceum Ogólnokształcącym

których dzieci gościły w czasie wy-
cieczki. Były to bardzo rozwijające 
działania dla dzieci, które przyniosły 
im wiele radości i satysfakcji z wcie-
lenia się w rolę pisarza, ilustratora 
i twórcy niesamowitych zdarzeń i 
przygód. Projekt okazał się ciekawą 
formą pracy, ponieważ dzieci zdoby-
ły nową wiedzę, poznały różne za-
wody oraz miały możliwość rozwoju 
własnych zdolności i zainteresowań. 

Tekst i zdjęcia: 
Renata Gazdecka, Zdzisława Król
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II Międzyszkolny Turniej Szachowy w szkole w OssaliW ramach innowacji pedago-
gicznej pt. „ Edukacja przez sza-
chy – potyczki szachowe” odbył 
się w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Heleny i Józefa Świą-
tyńskich w Ossali, II Międzysz-
kolny Turniej Szachowy o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, 
w którym uczestniczyli zawod-
nicy z 4 szkół podstawowych z 
terenu Gminy Osiek, w liczbie 36 
szachistów. 

Udział zgłosiły szkoły: Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Suchowoli, Pu-
bliczna szkoła Podstawowa im. 
Świętego Jana Pawła II w Szwagro-
wie, Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Osieku. 

Koordynatorami turnieju były: 
mgr Angelika Maderska i mgr Ur-
szula Jońca.

Zamiarem organizatorów jest 
popularyzacja gry wśród uczniów z 
terenu Gminy Osiek. Turniej otwo-
rzyła pani dyrektor - Ewa Buda, 
życząc uczniom dużo sukcesów i 
radości z uczestnictwa w tej grze. 
Podczas rozgrywek szachowych 
czworo zawodników zdobyło IV 
kategorię szachową, 11 – zdobyło V 
kategorię szachową. 

Turniej sędziował Sędzia Sza-
chowy Klasy Drugiej pan Dominik 
Sondej z Polskiego Związku Sza-
chowego i pan Wojciech Graczy-
kowski z Ossali. Turniej został 
przeprowadzony w dwóch grupach 
wiekowych: młodszej od kl. I – IV 
oraz grupy starszej od kl. V – VIII. 
Dzieciom kibicowali zaproszeni ro-
dzice i uczniowie.

W eliminacjach szachowych ro-
zegrano 6 rund w tempie 30 min 
dla zawodnika, półfinał i finał – po 
10 min na zawodnika.

Najlepszymi uczestnikami w fi-
nałach okazali się:

Grupa młodsza:
I miejsce – Bartosz Cebula – 

Ossala, II miejsce – Mateusz Gra-
czykowski – Ossala, II miejsce – Fi-
lip Papros – Osiek 

Grupa starsza:
I miejsce – Jakub Graczykowski 

- Ossala, II miejsce – Kinga Doma-
gała - Ossala, III miejsce – Michał 
Miklewicz - Ossala

Najlepsi uczestnicy zostali zgło-
szeni do Polskiego Związku Sza-
chowego i zostali pełnymi człon-
kami tego związku. Fundatorami 

nagród pucharów byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Osiek – Rafał Łysiak 
i Firma „Karabela” z Tarnobrzega.

Dyrektor Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Heleny i Józefa Świą-
tyńskich w Ossali pani Ewa Buda 
składa serdeczne podziękowania 

sponsorom, jury, panu Wojciecho-
wi Graczykowskiemu, dyrektorom 
zgłoszonych szkół oraz zaangażo-
wanym nauczycielom za współor-
ganizację turnieju.

Angelika Maderska
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSSALI 1872 – 1939 
II. ROK SZKOLNY 1924/1925

W bieżącym roku szkolnym był 
młodzież pomieszczona w pięciu 
oddziałach. Oddział I miał 48 dzie-
ci, II – 48, III – 40, IV – 16, V – 15 
dzieci. Uczył Józef Jaroń, Jaroniowa 
Stefania, Henryk Naja. Nauka od-
bywała się w dwóch salach szkol-
nych, a od dnia 1 stycznia 1925 r. 
w trzech, mianowicie: w dwóch 
izbach szkolnych i małym pokoju, 
który zamieniono na tymczasową 
salę szkolną. Religi uczył ksiądz 
Ignacy Rzuczkowski, proboszcz w 
Niekrasowie.

Dnia 19 czerwca wizytował szko-
łę pan Wojciech Świgost p.o. wizyta-
tora szkolnego w Sandomierzu. Wi-
zytacja wypadła bardzo pomyślnie.

Podejmowałem kilkakrotnie sta-
rania, aby naprawiono dach na bu-
dynku szkolnym, podłogę w poko-
ju i płoty. Niestety napotkałem na 
trudności i sprawy nie przeprowa-
dziłem. Dozór szkolny nie ma na ten 
cel pieniędzy, a wstawić potrzebnej 

sumy nie chcą. Jam Rusek, włościa-
nin z Turska Wielkiego, jako członek 
dozoru szkolnego sprzeciwia się ka-
tegorycznie naprawkom, bo jak po-
wiada „nie potrzeba, jo nie chwalę”. 
Również Rada gminna odnosi się 
do tej sprawy nieprzychylnie, a To-
masz Wiącek, włościanin z Trzcian-
ki (członek Rady gminy), występuje 
przeciw szkole. Według jego mnie-
mania, to nauczyciel bierze za dużą 
pensję, nauczyciel to człowiek pra-
wie zbyteczny na wsi. szkół nie po-
trzeba, wystarczyłaby jedna na całą 
wieś, jak również jeden nauczyciel i 
t.d. dziwić się bardzo nie można bo 
to analfabeta. Podobnych jemu jest 
kilku w tutejszej gminie. Tacy ludzie, 
gdy przyjdą na tzw. uchwałę, tj. ze-
branie gminne, wykrzykują przeciw 
uchwaleniu jakichkolwiek sum na 
potrzeby szkoły i często znajdują 
posłuch u włościan. Są naturalnie 
przychylni oświacie, którzy chętnie 
oddają nawet ostatni grosz na szko-

łę. Szkoda tylko, że takich jest mało. 
Mam nadzieję, że czas i szkoła zmie-
nią ludzi i gdy mój następca będzie 
pisał niniejszą „Kronikę” , inaczej 
przedstawi stan tej sprawy: stosu-
nek ludności do szkoły i jej potrzeb.

Frekwencja dzieci jest dość do-
bra, mimo, że dozór szkolny musiał 
ukarać kilku ojców-opiekunów za 
nieprzysyłanie dzieci do szkoły.

Do szkoły tutejszej uczęszczają 
dzieci z następujących miejscowo-
ści: Ossala wieś, Ossala – dworska, 
Ossala – Lesisko, Trzcianka – Las, 
Trzcianaka Górna, Niekrasów Podu-
chowny, Niekrasów Ukazowy, Goleń 
i Dąbrowa.

Rok szkolny zakończono dnia 28 
czerwca. Na program uroczystości 
złożyły się: deklamacje, śpiewy na 
dwa i trzy głosy, przedstawienie i 
przemówienia.

Dzieci oddziału V ukończyły wiek 
szkolny, lub też udały się do innych 
szkół, a mianowicie do Preparandy w 
Klimontowie 3 dzieci, do gimnazjum 
2 chłopców. Dwaj chłopcy złożyli eg-
zamin do drugiej klasy gimnazjum.

Oprac.: Mariusz Skotarek

Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

W Publicznej Szkole Podstawo-
wej im. Świętego Jana Pawła II w 
Szwagrowie odbyła się uroczysta 
akademia upamiętniająca 228 rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Występ uczniów poprzedziło 
uroczyste i wspólne odśpiewanie 
hymnu państwowego. 

Uczniowie wierszem i piosenką 
przypomnieli to ważne dla Polaków 
wydarzenie, jakim było uchwale-
nie pierwszej w Europie, a dru-
giej na świecie konstytucji, która 
w tamtym czasie dawała nadzieję 

na lepsze życie. Głównymi jej au-
torami byli król Stanisław August 
Poniatowski, Ignacy Potocki, Stani-
sław Małachowski i Hugo Kołłątaj. 
Konstytucja 3 Maja była wyrazem 
nadziei Polaków na wzmocnienie 
Polski osłabionej po I rozbiorze i 
nadzieją na silną władzę królewską. 

Była próbą ratowania Rzeczypospo-
litej.

Akademia była dobrą okazją do 
ukazania naszym uczniom przywią-
zania do symboli narodowych oraz 
żywą lekcją historii Polski. 

Tekst: Anna Suchorowska
Zdjęcia: Dorota Forma
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SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SZWAGROWIE

W dniu 28.03.2019r. w naszej 
szkole odbył się pokaz przygotowa-
ny przez strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tursku Wielkim i 
Szwagrowie.

W trakcie spotkania strażacy przy-
bliżyli uczniom, na czym polega ich 
praca i przekazali cenne wskazówki, 
jak bezpiecznie zachować się w czasie 
burzy, wypadku, czy pożaru. Ucznio-
wie utrwalili numery alarmowe i do-
wiedzieli się, w jakich okolicznościach 
należy wezwać straż pożarną. Straża-
cy omówili zasady zachowania się w 
domu podczas nieobecności rodziców, 
jak również przestrzegali uczniów 
przed kontaktami z osobami niezna-
jomymi. Wyjaśnili, co to jest „czad” i 
jaki niebezpieczny jest dla ma wpływ 
na zdrowie człowieka.

Okazało się, że praca strażaków nie 
ogranicza się wyłącznie do gaszenia 
pożarów. Straż pożarna pomaga lu-
dziom podczas wypadków samocho-
dowych i powodzi oraz prowadzi wiele 
innych działań, które służą ludziom i 
ich bezpieczeństwu. Interwencje te 
są bardzo niebezpieczne i wymaga-
ją niecodziennej odwagi. Nasi goście 
zaprezentowali umundurowanie i 
ekwipunek strażaków. Dzięki spotka-
niu z wyjątkowymi gośćmi uczniowie 
utrwalili sobie wiadomości na temat 
bezpiecznych zachowań i zapobiega-
nia sytuacjom zagrażającym życiu. 

Dziękujemy straża-
kom za atrakcyjne i ważne 
zajęcia, a w szczególności 
Panu Radnemu Piotro-
wi Baranowi za zorga-
nizowanie pokazu. Pan 
Piotr pozyskał również 
sponsorów i przygotował 
słodki poczęstunek dla 
wszystkich. Zadbał też o 
bezpieczeństwo uczniów 
i nauczycieli, bowiem 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali odblaski.

Tekst: Anna Suchorowska
Zdjęcia: Anna Trytek

W tym roku szkolnym po raz 
pierwszy Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Świętego Jana Pawła II 
w Szwagrowie przystąpiła do akcji 
społeczno - edukacyjnej „Żonkile”. 
Szkolnymi koordynatorami przed-
sięwzięcia były Anna Suchorowska 
i Dorota Forma.

 Akcja została przeprowadzona 
w dniu 8.05.2019r. Uczniowie wyko-
nywali papierowe żonkile – symbole 
pamięci o powstańcach z getta war-
szawskiego, a następnie rozdawa-
li je wszystkim obecnym w szkole. 
Następnie oglądali film pt. „Nie było 
żadnej nadziei” i poznawali postać 
Marka Edelmana, bowiem w tym roku 
przypada 100 rocznica urodzin i 10 

Akcja „Żonkile”
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rocznica jego śmierci. Był on jednym z 
ocalałych z getta, ostatnim przywód-
cą powstania w getcie warszawskim. 
Każdego roku 19 kwietnia dostawał 
on żółte żonkile przesyłką poczto-
wą od adresata, którego tożsamości 

nie udało się ustalić. Kwiaty te skła-
dał pod Pomnikiem Bohaterów Getta 
Warszawskiego. Żonkil stał się tym 
samym symbolem szacunku i pamięci 
o powstaniu.

W akcji wykorzystano materiały 

przygotowane przez Muzeum POLIN. 
Celem akcji było przypomnienie i upa-
miętnienie ważnych wydarzeń histo-
rycznych, które mamy nadzieję zapi-
szą się w pamięci młodego pokolenia.

Tekst: Anna Suchorowska
Zdjęcia: Dorota Forma

„Zielona szkoła” w Ustce
Następny dzień również rozpoczę-

liśmy od pobytu na plaży, gdzie odbył 
się konkurs na najciekawszą budow-
lę z piasku oraz zawody sportowe, a 
po obiedzie odbyliśmy wspaniały rejs 
statkiem pirackim po morzu. Uczest-
ników fascynowała ta wyprawa, a 
widok bezkresnego morza napawał 
wszystkich zachwytem.

Kolejnego dnia była wycieczka do 
Doliny Charlotty, gdzie podziwiali-
śmy wspaniałe postacie i prezentacje 
z różnych bajek. Oglądaliśmy rów-
nież różne zwierzęta, które znajdują 
się w tamtejszym ZOO. Jednak naj-
większą atrakcją cieszyło się foka-
rium. Widzieliśmy foki w momencie 
karmienia oraz ćwiczeń, podziwia-
liśmy ich zwinność, spryt oraz to, 
jak posłusznie reagują na wszystkie 

W dniach od 4 do 9 czerwca uczniowie klas IV – VIII Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie uczestniczyli w 
„zielonej szkole”. Podróż rozpoczęła się tuż po północy i była długa i 
męcząca. Mimo to zaraz po przyjeździe, rozpakowaniu rzeczy i zjedze-
niu obiadu udaliśmy się zobaczyć morze, ponieważ pogoda była bardzo 
ładna, postanowiliśmy poopalać się na plaży.

komendy wydawane przez opieku-
na. Stamtąd udaliśmy się jeszcze do 
Słupska, gdzie zwiedzaliśmy zamek 
książąt pomorskich. Wysłuchaliśmy 
wielu bardzo ciekawych informacji 
związanych z historią zamku, jego 
właścicieli oraz całej okolicy. Wie-
czorem, po powrocie z wycieczki była 
jeszcze dyskoteka.

Następnego dnia rano było wyj-
ście na basen do pobliskiego hotelu. 
Po południu postanowiliśmy pospa-
cerować po mieście i zakupić pamiąt-
ki. Wieczorem zaś było ognisko, przy 
którym piekliśmy kiełbaski i śpiewa-
liśmy piosenki.

Przedostatni dzień pobytu roz-
poczęliśmy od spaceru na plażę. Po 
obiedzie natomiast udaliśmy się 
zwiedzać bunkry Blüchera. 

O wyznaczonej godzinie pojawili-
śmy się w porcie, aby przejść kładką 
na drugą stronę. Tam dowiedzieli-
śmy się, kto i w jakim celu wybudo-
wał tamtejsze bunkry. Wyprawa ta 
bardzo dobrą lekcją z dla dzieci. 
Oglądając bunkry, można było przez 
chwilę poczuć się jak żołnierz z cza-
sów II wojny światowej. Oprócz tego 
uczniowie mieli dodatkowe atrakcje, 
takie jak poszukiwanie skarbu oraz 
strzelanie z łuku.

Bardzo przyjemnie spędziliśmy 
czas, spacerując po tej urzekającej 
miejscowości. Nasz pobyt powoli do-
biegał końca, więc zaczęliśmy pako-
wać swoje rzeczy. Po kolacji przygo-
towywaliśmy się do drogi do domu. 
Wyjechaliśmy w niedzielę rano z 
wielkim żalem, że musimy opuścić to 
miejsce.

Mimo że wróciliśmy już znad mo-
rza, to w naszych głowach jeszcze 
długo pozostaną wspomnienia z tej 
"Zielonej szkoły". Naprawdę miło 
spędziliśmy ten czas i zapamiętamy 
go na długo.

Tekst: Anna Suchorowska
Zdjęcia: Dorota Forma
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Jubileusz 55-lecia 
PSP w Suchowoli

Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla społeczności Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli. 55 lat temu pierwsi 
uczniowie przekroczyli mury naszej placówki. W tym roku obchodzimy 
także 150 rocznicę funkcjonowania szkolnictwa w Suchowoli. Dzięki 
staraniom Dyrektor szkoły pani Małgorzaty Borkowskiej, nauczycieli, 
rodziców, uczniów jak również dzięki wsparciu absolwentów i darczyń-
ców został zakupiony sztandar szkoły. 

W związku z tymi wydarzenia-
mi miniony rok szkolny 2018/2019 
obfitował w szereg projektów jed-
noczących całą społeczność szkol-
ną i lokalną. Głównym celem tych 
przedsięwzięć było przybliżenie 
uczniom bogatej historii szkoły, 
sylwetki jej patronki oraz ukazanie 
wagi patriotyzmu w codziennym 
życiu każdego Polaka. 

25 maja 2019 r. był dniem wień-
czącym nasze działania. Tego dnia 
miały miejsce uroczyste obchody 
55-lecia szkoły. Zostały one za-
inagurowane Mszą Św. w koście-
le parafialnym pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Osieku, 
podczas której nastąpiło poświęce-
nie sztandaru szkoły. Uroczystość 
kontynuowano na placu szkolnym 
przed budynkiem Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Suchowoli. Tu jako pierw-
sza głos zabrała Dyrektor szko-
ły, która gorąco przywitała gości. 
Wśród przybyłych byli m. in. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Osiek Pan 
Rafał Łysiak, Sekretarz gminy Pani 
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KODOWANIE W SUCHOWOLSKIEJ SZKOLE

Dotychczas z programu skorzy-
stało już 340 szkół w całej Polsce. 
Z zakwalifikowaniem naszej szko-
ły, już drugi raz w historii tego pro-

Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli rozpocznie zajęcia w 
Programie #SuperKoderzy od nowego roku szkolnego, jako jedna ze 
150 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fun-
dacji Orange. 

gramu, związana jest również do-
tacja na zakup mikrokomputerów 
BBC Micro:bit. Uczniowie jednej z 
klas otrzymają te zestawy na wła-
sność. Mamy nadzieję, że uatrak-
cyjni to naukę programowania oraz 
zwiększy efektywność nauczania.

#SuperKoderzy uczą się grać 
na bananach, programować stację 
pogodową, tworzyć interaktywne 

multimedialne reportaże, a nawet 
własne strony internetowe czy gry 
dla robotów. 

O tym, jak radzą sobie #Super-
Koderzy z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w 
Suchowoli będziemy informować 
w nowym roku szkolnym! 

Serdecznie pozdrawiam/ Kind regards
Jerzy Lewczuk

Dorota Skotarek, Skarbnik MiG 
Osiek Pani Hanna Rzepka, Dyrek-
cja Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Osieku, rodzice, absolwenci i 
przyjaciele szkoły. Przedstawiciele 
Rady Rodziców uroczyście prze-
kazali sztandar Dyrektor szkoły, a 
ta z kolei- uczniom, którzy złożyli 
ślubowanie. Miała miejsce prezen-
tacja sztandaru i wbijanie gwoździ 
pamiątkowych przez fundatorów. 
Po przemówieniach gości nastąpi-
ła część artystyczna w wykonaniu 
uczniów placówki. Rozpoczęto ją 
polonezem. Uroczystość była oka-
zją do zaprezentowania talentów 

recytatorskich, literackich i wo-
kalnych naszych podopiecznych. 
Uczniowie przypomnieli historię 
naszej szkoły. Ozdobą akademii 
były występy chóru szkolnego oraz 
koncert wiolonczelowy uczennicy 
klasy VIII. Na zakończenie wszy-
scy uczestnicy uroczystości zostali 
poczęstowani jubileuszowym tor-
tem. Wszyscy przybyli goście mogli 
również zwiedzić szkołę, podziwiać 
dekoracje oraz prezentacje przygo-
towane przez nauczycieli i uczniów. 
Były to m.in. wystawy zdjęć klaso-
wych dawnych absolwentów, pre-
zentacja multimedialna „ Z życia 

szkoły”, kroniki szkolne oraz wysta-
wa narzędzi i przyborów szkolnych 
z czasów PRL-u „ W dawnej szkole”. 

Uroczystość jubileuszu była 
wspaniałą okazją do wspólnych 
spotkań i integracji społeczności 
lokalnej. Przyczyniła się również 
do kształtowania wśród naszych 
podopiecznych ducha patrioty-
zmu, poszerzenia wiedzy na temat 
historii szkoły oraz jej patronki. 25 
maja 2019 r. na długo pozostanie w 
naszej pamięci …
Autorki: Aleksandra Mysłek, Joanna Tomczak 
fotografia: Anna Szelongiewicz, Anna Mikus 

i Katarzyna Kunowska 
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Dzień Rodziny w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Pliskowoli

„Dzień Rodziny” to impreza, 
która znalazła swoje stałe miejsce 
w kalendarzu uroczystości szkol-
nych Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Pliskowoli. 

W dniu 31.05.2019 r. uczniowie 
wraz ze swoimi rodzicami/opieku-
nami mieli okazję wziąć udział w 
różnorakich zabawach i konkursach, 
a także zaprezentować swoje talen-
ty podczas „Koncertu życzeń”. Or-
ganizatorzy zapewnili wiele atrakcji 
zarówno młodszej grupie dzieci, jak 
i młodzieży. Odbyły się między inny-
mi mecz piłki nożnej, sprawnościo-
wy tor przeszkód, bieg z jajkiem na 
łyżce, przeciąganie liny czy rodzinny 
konkurs „Gorący balonik”. W prze-
rwach między poszczególnymi kon-
kurencjami był czas na pyszny obiad, 
słodki poczęstunek, a także rozmo-
wy z nauczycielami. Na naszych naj-
młodszych uczniów czekały dmu-
chane zjeżdżalnie. 

Ten dzień z pewnością nie obfito-
wałby w tyle różnorodnych atrakcji, 
gdyby nie wsparcie partnerów na-
szej szkoły. Pragniemy złożyć ser-

deczne podziękowania:
1. Pani Dorocie Skuza – SM 

ARGO.
2. Hurtowni Spożywczej 

„Adaś”.
3. Centrum Dystrybucji Mięsa i 

Wędlin „Publima”
4. Panu Józefowi Całko z 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 
Handlowo- Usługowego w Sulisła-
wicach.

5. Państwu Agnieszce Sierant i 
Andrzejowi Chłodnickiemu - właści-

cielom Hurtowni Owoców i Warzyw 
„Cytrus”.

6. Państwu Danucie i Edwar-
dowi Drzymalskim- właścicielom 
Masarni: Wyrób i Sprzedaż Mięsa i 
Wędlin w Osieku.

Dziękujemy również Rodzicom 
naszych uczniów za duże zaangażo-
wanie i pomoc w realizacji zaplano-
wanych działań podczas pikniku.

Dyrektor i Nauczyciele 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli

Autor tekstu: E. Goleń, Ł. Żurawski 
Autor zdjęć: M. Bojarska, A. Dybus 

W roku szkolnym 2018/2019 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Pliskowoli realizowała projekt 
„TIK-TAK” NOWOCZESNA I BEZ-
PIECZNA SZKOŁA DLA UCZNIÓW 
współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.

Głównym celem realizowanego 
projektu było zwiększenie szans 
edukacyjnych oraz podniesienie 
umiejętności TIK u minimum 44 
uczniów (25dz, 19ch) z PSP w Pli-
skowoli poprzez udział w zajęciach 
dodatkowych wykorzystujących 
TIK, podniesienie kompetencji in-
formatycznych u 10 nauczycieli 
(1M,9K) oraz doposażenie placówki 
w narzędzia TIK 

w okresie realizacji projektu. 
Budżet projektu wyniósł 133 

250,00 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii 

Europejskiej to: 116 950,00 zł 
Realizując projekt uczniowie 

zdobyli umiejętność biegłego i 
bezpiecznego posługiwania się 
narzędziami TIK poprzez uczest-
nictwo w wielu zajęciach rozwija-
jących. 

NOWE TECHNOLOGIE W PSP W PLISKOWOLI

Dużą atrakcją dla uczniów klas 
1-3 były zajęcia „Mój przyjaciel ro-
bot” z wykorzystaniem robotów 
PHOTON. Programując roboty, 
uczniowie nauczyli się logicznego 
myślenia, kreatywnego podejścia 
do rozwiązywania problemów oraz 
pracy w grupie, czyli kluczowych 
kompetencji XXI wieku. 

Na zajęciach „Planeta Robotów” 
uczniowie klas 4-5 uczyli się pod-

staw programowania 
w środowisku SCRATCH, two-

rząc interaktywne animacje i gry. 
Podczas zajęć „Zabawy z gra-

fiką” uczniowie tworzyli i mody-
fikowali kompozycje graficzne, 
dokonywali obróbki zdjęć. Na zaję-
ciach „Moja strona WWW” ucznio-
wie poznawali podstawy języka 
HTML służącego do projektowania 
stron internetowych, czego efek-
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WYCIECZKA Z PASJĄ

tem końcowym było stworzenie w 
2-3-osobowych grupach prostych 
stron www.

W ramach projektu również na-
uczyciele odbyli szkolenia, podczas 
których doskonalili swoje umie-
jętności w zakresie stosowania 
narzędzi TIK. Trzech nauczycieli 
uzyskało dodatkowe kompetencje 
z zakresu nauczania programowa-
nia (w tym stosowania wizualnych 
i standardowych języków progra-
mowania, programowania stron 
internetowych, sterowania robo-
tami) oraz tworzenia i edytowania 
grafiki na potrzeby materiałów dy-
daktycznych.

Baza szkoły wzbogaciła się o 14 
laptopów, 8 tabletów, 8 robotów, 
14 zestawów słuchawek z mikro-

fonami, 2 komputery stacjonarne, 
2 monitory interaktywne, koloro-
wą drukarkę laserową, wizualizer, 
urządzenie wielofunkcyjne, zestaw 
głośników oraz projektor.

Dzięki projektowi „TIK-TAK No-
woczesna i bezpieczna szkoła dla 
uczniów” nasza placówka jest po-
strzegana w środowisku lokalnym 
jako szkoła rozwijająca stosowanie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych zarówno wśród uczniów, 
jak i nauczycieli. 

Jest to niewątpliwie jedno z 
podstawowych zadań współcze-
snej szkoły, która ma przygotować 
uczniów do życia w społeczeństwie 
informacyjnym.

Koordynatorzy projektu: 
Agnieszka Porębska

Anna Dybus

„Wycieczka z pasją” – tak wła-
śnie można określić 3-dniowy wy-
jazd uczniów PSP w Pliskowoli w 
Bieszczady. Panujący tu niepowta-
rzalny klimat, a także ludzie całko-
wicie oddani swojej pracy umilili 
nam pobyt w tym „ostatnim, całko-
wicie naturalnym zakątku Polski”. 

Wśród atrakcji, jakie na nas cze-
kały już pierwszego dnia, był rejs 
statkiem po Solinie poprzedzony 
podziwianiem panoramy tego naj-
większego sztucznego zbiornika 
wodnego, rozciągającej się z punktu 
widokowego w Polańczyku. Ogrom-
nym zainteresowaniem wśród 
wszystkich uczestników cieszył się 
przejazd Bieszczadzką Kolejką Wą-
skotorową na trasie Majdan – Balni-
ca- Majdan. Podczas krótkiego po-
stoju mieliśmy okazję zasmakować 
regionalnych potraw, a także wyko-
nać kilka pamiątkowych zdjęć na gra-
nicy państwa. 

Kolejny punkt na naszej trasie to 
Bieszczadzki Park Narodowy i spa-

cer do schroniska „Pod Małą Raw-
ką”. Choć przez chwilę mogliśmy 
poczuć się jak prawdziwi wędrowcy 
przemierzający bieszczadzkie szla-
ki. Zachwycały niesamowite widoki 
rozciągające się z trasy na Przełęcz 
Wyżniańską prowadzącą na wyjątko-
wy szczyt Kamieniec, leżący na styku 
trzech granic: polskiej, słowackiej i 
ukraińskiej. 

Popołudnie wypełnione było za-
jęciami „Armagedon” prowadzonymi 
przez profesjonalnych instruktorów 
z biura „SubCarpathia”. Uczestnicy 
wycieczki próbowali swoich sił na 
skałce wspinaczkowej, skokach dru-
żynowych na gąsienicach czy rzucie 
podkową do celu. Podczas tych kon-
kurencji niejednemu towarzyszył 
dreszczyk emocji, ale i uśmiechy nie 
schodziły z twarzy.

W dniu wyjazdu zwiedziliśmy 
Ogród Biblijny oraz Centrum Pro-

mocji Obszarów Natura 2000 z przy-
ległym zwierzyńcem w Ośrodku 
Wypoczynkowo – Rehabilitacyjnym 
Myczkowce. Po obiedzie udaliśmy się 
na basen do Leska, gdzie zamknęły 
się za nami „wrota Bieszczadów”. 

Na pewno wielu z nas na długo 
zapamięta tę wspaniałą wycieczkę. 
Jednak nie byłaby ona tak bogata w 
atrakcje, gdyby nie wsparcie finanso-
we partnerów naszej szkoły pozyska-
ne przez Panią Dyrektor Stanisławę 
Suliborską. Słowa wdzięczności kie-
rujemy do Prezesa i Zarządu Nadwi-
ślańskiego Banku Spółdzielczego w 
Solcu - Zdroju, Prezesa Remigiusza 
Breńskiego i Zarządu Maximus Bro-
ker, a także naszych radnych: Pana 
Zbigniewa Wiącka i Pana Pawła Wdo-
wiaka. 

Tekst: Magdalena Bojarska
Anna Łaszek

Zdjęcia: Magdalena Bojarska
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