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Szkoła Powszechna w Osinach (1933)

Sztandar naszej szkoły.

URODZINY
SZKOŁY

W OSINACH

MAMY 100 LAT!!!

ZE SZKOLNEJ KRONIKI

„Szkoła tutejsza założona została podczas wojny.
Zawdzięczamy ją w szczególności panu Inspektorowi
Andrzejowi Stopińskiemu, któremu głęboko na sercu leżała
sprawa oświaty, o czym świadczy najwymowniej ilość
założonych w tutejszym powiecie szkół. W 1916 roku lekcje
były rozpoczęte.”
   
                                                    Osiny 13 marca 1918 rok
                                                (nauczycielka – Emilia Rytel)

„Wśród ciężkich warunków rozpoczęłam prowadzić naukę.
Dzieci tyle garnęło się do szkoły, ze pomieścić ich nie miałam
gdzie, bo pomieszczenie małe, w wiejskim mieszkaniu bez
podłogi. Ławek zaledwie 9 i dlatego też dziatwa szkolna
zmuszona była siedzieć na ziemi lub stać. Gdy poczynała się
zima, frekwencja dzieci zmniejszała się – a to z powodu
zimna, braku obuwia i odzieży. Praca nauczyciela tem więcej
była utrudniona, ze nie było wcale żadnych pomocy
naukowych. Z żalem i ze smutkiem opuszczam szkołę nie
doprowadzając dzieci do końca roku szkolnego. Mam jednak
nadzieję, ze następny nauczyciel osiągnie pełne rezultaty po
tak ciężkiej pracy, jaką ja miałam w tej wsi”

                             Osiny dnia 7 maja; Rok szkolny 1920/21
                                 (nauczycielka – Maria Konopkówna)

AŻ WRESZCIE...

„Dnia 10 maja 1921 roku
mianowany na stanowisko

nauczyciela Gustaw Kwieciński.”

  „Kronika Szkoły Ludowej w Osinach”
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Młody Gustaw w czasach szkolnych.

Okres służby wojskowej (górny rząd).

Wśród uczniów (lata 20-te)

Radny Gminy Mirzec (pierwszy z prawej).

Portret Patrona (mal. Maria Drozdowska)

GUSTAW KWIECIŃSKI
1901 - 1940

 
  
 Gustaw Kwieciński  urodził się 8 kwietnia 1901
roku w Słupczy, gmina Dwikozy. Jego ojciec był
nauczycielem, szczególnie zasłużonym dla
Pakosławia jako kierownik tamtejszej Szkoły
Powszechnej w latach: 1912 – 1935.
  Gustaw – najstarszy syn, 10 maja 1919 roku
wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i brał
udział w wojnie z bolszewikami. Służbę zakończył
9 października 1920 roku. Wówczas podjął decyzję
o pójściu w ślady ojca. 10 maja 1921 roku został
mianowany na stanowisko nauczyciela Publicznej
Szkoły Powszechnej  w Osinach. 15 maja 1921r.
wstąpił do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako
członek Ogniska w Mircu. Pracę rozpoczynał w
bardzo trudnych warunkach. Utworzona w 1916
roku szkoła nie posiadała własnego budynku. Sale
lekcyjne mieściły się w wynajętych wiejskich
izbach, odczuwalny był brak podstawowego
wyposażenia. Gustaw Kwieciński, jako pierwszy
spośród pracujących w Osinach nauczycieli,
potrafił sprostać wyzwaniu i wrósł w lokalne
środowisko. W 1923 roku uzyskał pełne kwalifikacje
do pracy w szkole zdając końcowe egzaminy  w
Seminarium Nauczycielskim  w Radomiu. Z dniem 1
lutego 1928 roku Szkoła Powszechna w Osinach
została przekształcona na dwuklasową. Od tej
chwili Gustaw Kwieciński pełnił funkcję jej
kierownika. W pracy wspierała go żona Stanisława,
również nauczycielka miejscowej szkoły.
  Gustaw Kwieciński był wspaniałym wychowawcą
kształtującym osobowość  oraz postawy
podopiecznych. Organizowane przez niego
szkolne obchody świąt państwowych i
uroczystości przepełnione były treściami
patriotycznymi. Starał się angażować dzieci w
prace na rzecz szkoły i wsi. Działał również
aktywnie jako radny (Komisja Oświaty).
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 O działalności społecznej kierownika świadczy
również fakt zorganizowania przez niego w 1928
roku pierwszej na terenie gminy jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Gustaw
Kwieciński był długoletnim naczelnikiem jednostki.
Doprowadził do wybudowania drewnianej remizy i
wyposażenia jej w sprzęt przeciwpożarowy.
Miejscowa jednostka OSP była starannie
prowadzona i dobrze wyćwiczona. Strażacy z Osin
kilkakrotnie zajmowali pierwsze miejsce w
zawodach powiatowych. Wielkim sukcesem było
wybudowanie szkoły. Jej uroczyste otwarcie miało
miejsce w 1933 roku.
  Dalsze plany i marzenia kierownika związane z
rozwojem oświaty i życia społecznego w Osinach
zniweczył wybuch II wojny światowej.
  Gustaw Kwieciński został aresztowany 11
czerwca 1940 roku. Jako obywatel niebezpieczny
dla III Rzeszy został wywieziony do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu
niedaleko Berlina. Przebywał tam w bloku 66 jako
więzień Nr 27512. Zginął 9 grudnia 1940 roku w
bestialski sposób pobity przez niemieckich
strażników. Jeszcze w tym samym miesiącu żona
odebrała jego prochy, które zostały złożone w
rodzinnym grobowcu w Iłży.
  Gustaw Kwieciński przyczynił się do rozwoju
oświaty w Osinach. Przez wiele lat był związany z
miejscową szkołą jako nauczyciel i kierownik.
Poprzez aktywną działalność społeczną i
osiągnięcia na tym polu zapisał się na trwałe w
historii wsi.
  30 maja 2004 roku odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Gustawa Kwiecińskiego oraz
poświęcenia i przekazania sztandaru. W każdą
rocznicę tego ważnego dla lokalnej społeczności
wydarzenia obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły.
Gustaw Kwieciński patronuje również  osińskiej
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej.

„DROGI PANIE GUSTAWIE,
DZIŚ IMIĘ TWE SŁAWIĘ.

WSZYSCY TU PAMIĘTAMY,
ILE CI ZAWDZIĘCZAMY!”

Strażacy z Osin przed remizą.

Stara szkoła (obecnie CTL w Osinach).

Nadanie szkole imienia (30.05.2004 r.)

Pamiątkowa tablica (proj. A. Langiewicz)

Arch.

Arch.

Arch,

Arch,



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 9 06/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMŁODY ODKRYWCA

KOLEJNI KIEROWNICY
 I DYREKTORZY

SZKOŁY W OSINACH

DANIEL LASOTA (1946-1964)

ZYGMUNT STAJNIAK (1964-1969) ZYGMUNT RYBCZYŃSKI (1969-1973)

KAZIMIERZ LORANTY (1973-1978) WIESŁAWA KAWALEC (1978-2002)

JACEK KRÓLAK (2002-2012) ZOFIA SIWIEC od 2012

Arch.

Arch. Arch.

Arch. Arch.

Arch. Arch.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 9 06/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL MŁODY ODKRYWCA

6 października 2012

 – otwarcie nowego placu zabaw.

KALENDARIUM WAŻNYCH WYDARZEŃ

Początek budowy.

Nowa szkoła w Osinach.

Uroczystość nadania szkole imienia.

Otwarcie placu zabaw.

1986 – powstaje Komitet
Budowy Szkoły w Osinach
1989 – z dużym
zaangażowaniem mieszkańców
rozpoczęto prace budowlane

19 października 1997 – oddanie do użytku
nowego budynku szkolnego. Po długich
latach pracy i nauki w trudnych
warunkach, doczekaliśmy się wreszcie
nowoczesnej szkoły. Co to była za
radość!

30 maja 2004 – uroczystość nadania
Publicznej Szkole Podstawowej w
Osinach imienia Gustawa Kwiecińskiego
oraz poświęcenia i przekazania
sztandaru.
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Jan Kwapisz. Dziękujemy za wszystko!

OSOBA ZASŁUŻONA
DLA ROZWOJU SZKOŁY:

JAN KWAPISZ
długoletni sołtys i radny z Osin

- członek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły;

-  pomysłodawca nadania szkole imienia Gustawa
Kwiecińskiego;

- inicjator przywrócenia do życia starego budynku
szkolnego oraz powstania Centrum Twórczości
Ludowej w Osinach

A W OSINACH GRA ORKIESTRA SERC!

ACH, TE SZKOLNE FESTYNY! TRADYCJA NIEDZIELI PALMOWEJ.

10 IMIENINY SZKOŁY NAUKA Z PASJĄ warsztaty w Warszawie

"PATRIOTYCZNE ZADUSZKI" Sukcesy w konkursach.
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