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TRE�CI:</b></p> <p>Wst�</p> <p>Rozdzia� I - Rys historyczny wsi Osie</p> <p>*
Dzieje Osia do pierwszego rozbioru.</p> <p>* Pod zaborem pruskim.</p> <p>* W okresie
dwudziestolecia mi�zywojennego</p> <p>* W czasie II wojny �wiatowej</p>
<p>Rozdzia�
II - Szkolnictwo w Osiu od XVI wieku do 1939 roku</p> <p>Rozdzia� III - Szko�a w Osiu po
1945 roku</p> <p>Zako�zenie</p> <p>Bibliografia</p> <p>Przypisy</p> <p><br /></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>Wst�</b></p> <p>Osie jest
pi�n� miejscowo�ci�, le��c� w�r� las� Bor� Tucholskich. Mieszkam tu od 1970 roku. Od
pocz�tku interesowa�am si�histori� Osia. Ciekawo��umacnia�y zdj�ia (si�aj�ce
pocz�tku XX wieku), kt�e zdobi�y gazetki szkolne. Fotografie obrazowa�y nie istniej�ce ju�
domy, kt�e uleg�y zniszczeniu podczas drugiej wojny �wiatowej. �wiadczy�y o bogatej
przesz�o�ci wsi.</p> <p>Studia podyplomowe z historii stworzy�y mo�liwo��bli�szego
poznania dziej� Osia, a poniewa� od dwudziestu lat pracuj�w miejscowej szkole,
postanowi�am r�nie� podj��pr��odtworzenia kolejnych etap� rozwoju szkolnictwa w
naszej wsi.</p> <p>Materia�, kt�y uda�o mi si�zgromadzi�i opracowa� podzieli�am na
trzy cz�i. Pierwsza przedstawia rys historyczny Osia. W drugiej nakre�li�am dzieje
szkolnictwa od XVI wieku do 1939 roku. Ostatnia cz� m�i o szkole po 1945 roku.
Prac�ilustruj� unikatowe fotografie z pocz�tku XX wieku, pochodz�ce z prywatnych zbior�
mieszka�a Osia - Pana J�efa Krei.</p> <p>Rozmiary opracowania s�, niestety, skromne ze
wzgl�u na ograniczon� ilo���r�e� i publikacji.</p> <p>Chcia�abym podzi�owa�Pani
profesor Barbarze Janiszewskiej-Mincer za cenne rady i wskaz�ki oraz za okazan� mi
�yczliwo��</p> <p><br /></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>ROZDZIA� I</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>Rys historyczny wsi Osie</b></p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>Dzieje Osia do pierwszego rozbioru.</b></p>
<p>Pierwsze �lady pobytu cz�owieka na terenie Osia si�aj� neolitu (lata 4200-1700p.n.e.)[1].
Z tego okresu pochodzi siekierka z kamienia pasiastego.</p> <p>O pobycie na tym terenie
ludzi w nast�nych epokach �wiadcz� znaleziska (z epoki �elaza) z okolic Osia(bransoletka,
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szpile z g��k� �opatkow�, szcz�tki rogu do picia oraz szklane kamyki do gry).</p>
<p>Rozw� osadnictwa w okolicach Osia nast�pi� w XIII wieku. Zwi�zany by� z intensywn�
akcj� kolonizacyjn�, zmierzaj�c� do zagospodarowania p�ocnej cz�i kasztelanii
�wieckiej.</p> <p>Osie powsta�o w drugiej po�owie XIII wieku, ewentualnie na pocz�tku
XIV wieku, na tzw. prawie niemieckim.Nazwa Osie nale�y do nazw topograficznych. Utworzona
zosta�a od wyrazu oznaczaj�cego drzewo-osik�- w znaczeniu Osikowe.</p> <p>W XIII
wieku Osie znalaz�o si�w pa�twie ksi���t gda�ko-pomorskich, a w trakcie post�uj�cego
rozbicia dzielnicowego w dzielnicy �wieckiej. W 1294 roku, po �mierci ostatniego z dynastii,
M�ciwoja II, wesz�o na mocy uk�adu w K�nie w sk�ad pa�twa Przemys�a II, a p�iej
W�adys�awa �okietka. Jednak w wyniku wydarze�lat 1208-1309 Osie znalaz�o si�na
ponad 150 lat w r�ach Zakonu Krzy�ackiego, w ramach pogranicznej komturii �wieckiej.</p>
<p>W XIV i XV wieku obszary obj�e Borami Tucholskimi w ogromnej mierze pozbawione
by�y sieci osadniczej. W tym bardzo rzadko zasiedlonym terenie le�a�a kmieca wie�
zakonna-Osie. Wed�ug krzy�ackich ksi�g czynszowych z 1415 roku[2] wie� obejmowa�a 51
w��, z czego 5 posiada� so�tys,4 proboszcz. Osadzonych by�o tylko 8 w��. Po 1454 roku
posiad�o�ci ziemskie, stanowi�ce uprzednio w�asno��krzy�ackich komturstw, sta�y
si�w�asno�ci� kr�estwa. W wyniku wojny trzynastoletniej, na mocy pokoju toru�kiego w
1466 roku, Pomorze Gda�kie, a tym samym Osie,zosta�o ponownie przy��czone do Polski.
Nast�pi� okres spokoju,ludno��wiejska �y�a dostatnio, o ile nie by�o kl�ki
nieurodzaju.</p><p>Na tzw. sejmach egzekucyjnych z lat 1562-1565 szlachta Polska
wymog�a na kr�u g��okie reformy ustrojowe i zmiany w systemie rozdawnictwa d�r
kr�ewskich oraz systemie skarbowym �czesnej Rzeczypospolitej. Zdecydowano odebra�z
r�k magnaterii liczne dobra kr�ewskie, rozdawane wcze�niej przez kr�a w zamian za
po�yczone pieni�dze lub zas�ugi dla dworu. Odzyskane w ten spos� dla skarbu pa�twa
dochody mia�y by�przeznaczone m.in. na utrzymanie sta�ego wojska. W zale�no�ci od
stwierdzonych og�nych dochod� z danych d�r mia� by�wyznaczony podatek w wysoko�ci
jednej czwartej ich sumy, st�d zwany kwart�, kt�y by� przeznaczony na utrzymanie sta�ego
wojska, zwanego "kwarcianym" (od kwarta=czwarta cz�). Do okre�lenia wysoko�ci podatku
zosta�y wyznaczone dla ka�dej prowincji osobne,trzyosobowe komisje(po jednym
przedstawicielu kr�a, senatu, szlachty).Ich zadaniem by�o przeprowadzenie tzw. lustracji d�r
kr�ewskich.</p> <p>Tak� lustracj�przeprowadzono w Osiu 1565 roku[3].
Protok�lustracyjny zawiera wyliczenie i opis wszystkich �r�e� dochodowych, na kt�e
sk�ada�y si� ilo��w�� i r�ych kategorii rolnik�, i rzemie�lnik�, �wiadczone przez nich
czynsze pieni�e, daniny w naturze i robocizny.</p> <p>Lustratorzy podali r�nie� informacje
o uposa�eniu so�tysa, plebana, o �wiadczeniach na rzecz ko�cio�a, o po�o�eniu i
granicach wsi.</p> <p>"Czwartanasta wie� Osziei Od zamku p�rzecia mile, na gruncie
niedobrem w boru osiad�a. Granice ma z Miedzwinem i z Brzezinami, pusta dziedzin�,
zamkowemi"[4].</p> <p>Wie� posiada�a 50 w��: 5 so�tysa,4 ko�cielne (le��ce
od�ogiem-nie zbudowano jeszcze ko�cio�a),29 pustych, po�o�onych w "zaro�lach
borowych"[5].</p> <p>W 1565 roku w Osiu zasiedzia�ych by�o 6 gbur� (na 12 w��ach). Z
uprawnej ziemi uiszczali czynsz pieni�y i w naturaliach. P�acili po 20 groszy z ka�dej w��i,
przekazywali r�nie� danin�w postaci 24 kur. Osie zamieszkiwali tak�e: karczmarz, kt�y nie
posiada� roli, sk�ada� danin�z�o�on� z 3 kur; ko�odziej - zajmowa� si�napraw� i
produkcj� k�oraz onera villae-czelad�-pracuj�ca na roli (w folwarku w okolicach Gr�ka).</p>
<p>W pobli�u wsi le�a�o jezioro "przezwane Miedzwi�kie,na kt�em toni klepnych 20,
b�otne, do kt�ego woda bie�y [z] zdroj�. Na tem jezierze po�awiaj� si�ryby drobne
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(?).�owi� w niem ustawicznie ku potrzebie zamkowej. A wszak�e ryby z niego mog�
by�oszacowany czasu zimnego po�owu".[6]</p> <p>W latach 1534-1580 Osie
przy��czono do ko�cio�a w Drzycimiu[7] .Wie� nie posiada�a w�asnej �wi�tyni, chocia�
pleban znajdowa� si�w Osiu ju� w 1438 roku.W 1565 roku ksi�zu p�acono danin�w postaci
zbo�a.</p> <p>Okres pokojowego rozwoju wsi przerwa� najazd kr�a szwedzkiego,
Gustawa Adolfa,na Pomorze Gda�kie.Walki,trwaj�ce w latach 1626-1629,nie oszcz�zi�y
Osia.</p> <p>Kr� W�adys�aw IV odda� w 1643 roku w wieczyste u�ytkowanie oskiemu
so�tysowi, Franciszkowi Nieradzkiemu, dobra so�eckie. By�y one rekompensat� za
spustoszenia okresu wojny,w tym utrat�dokument�,potwierdzaj�cych przywileje nadane
jeszcze przez Krzy�ak�.</p> <p>�ier�wieku p�iej, w okresie potopu
szwedzkiego(1655-1660), Osie znalaz�o si�znowu w ogniu walk.</p> <p>Kilkuletnia
okupacja szwedzka, wojna partyzancka, toczona w Borach Tucholskich, przemarsze
regularnych armii spowodowa�y,�e w 1664 roku komisarze kr�ewscy, dokonuj�cy lustracji,
zastali tragiczn� sytuacj� We wszystkich wsiach w rejonie Osia naliczono jedynie 3 gbur�,
podczas gdy w 1649 roku w samym Osiu by�o ich 18.</p> <p><br /></p> <p style="text-align:
center;" mce_style="text-align: center;"><b>Pod zaborem pruskim.</b></p> <p>Podpisany w
Petersburgu 5 sierpnia 1772 roku uk�ad rozbiorowy oderwa� od Polski Prusy Kr�ewskie.
Wa�nym momentem polityki pruskiej by�o zarz�dzenie Fryderyka IV, na mocy kt�ego w
ka�dej wsi w domenach kr�ewskich powsta�y szko�y ludowe, oraz rozporz�dzenie z 1776
roku, nakazuj�ce posy�anie do szk�dzieci w wieku 5-13 lat.</p> <p>Wielkie wydarzenia
prze�omu XVIII i XIX wieku dotkn� tak�e teren gminy Osie. Kl�ka Prus w wojnie z Francj�
spowodowa�a, �e wojska Napoleona wkroczy�y w 1806 roku na ziemie polskie. W 1807 roku
uchodzi�a przez Osie do Kr�ewca pruska rodzina kr�ewska. Gdy w 1850 roku Fryderyk
Wilhelm IV by� w �wieciu i landrat przedstawi� mu nadle�niczego z Osia, kr� rzek�: "Osie,
m� Bo�e, tam by�em w roku 1807"[8].</p> <p>W sierpniu 1807 roku Osie opu�ci� pruski
batalion piechoty, a jego miejsce zaj�� oddzia� polskiej jazdy, kt�ego zadaniem by�o
patrolowanie Bor� Tucholskich i os�ona g��nego zgrupowania wojsk polskich.</p>
<p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo01.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo01.jpg"
alt="Budowa kolei w Osiu" width="300">W trakcie ofensywy polskiej w kierunku Tczewa
przebywa� w Osiu Jan Henryk D�browski, kt�y w ostatnich dniach stycznia rezydowa� u
le�nego, a p�iej zleci� za�o�enie w tym miejscu magazynu dla oddzia�� polskich,
walcz�cych na p�ocnym skraju Bor� Tucholskich. Pomorze Gda�kie nie wesz�o jednak w
sk�ad utworzonego na mocy traktatu w Tyl�y Ksi�twa Warszawskiego.</p> <p>W 1812
roku maszerowa�y przez Osie wojska francuskie na podb� Rosji, t�y te� wraca�y pod koniec
1812 roku i na pocz�tku 1813: "I Napoleon ci�gn�� (?) t�� drog�,dawszy j� rozszerzy�a�
do 12 pr��, dlatego dzi� jeszcze na mapie g��nego sztabu droga ta zowie
si�Napoleo�k�"[9].</p> <p>Pozosta�o�ci� po tych wydarzeniach jest tzw. "trakt
napoleo�ki", czyli zmodernizowany odcinek traktu prowadz�cego z Tucholi w kierunku
Nowego, kt�ego fragmenty zachowa�y si�w okolicach Tlenia oraz liczne podania,
nawi�zuj�ce tematycznie do przemarszu "wielkiej armii".</p><p><img style="margin: 5px;
float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo04.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo04.jpg" alt="Ko�ci�katolicki w Osiu, zbudowany w
1821r. (z pruskim murem)" width="200">W pierwszej po�owie XIX wieku nast�pi� bardzo silny
wzrost zaludnienia wsi. Zdecydowa�y o tym czynniki ekonomiczne o pozarolniczym
charakterze. W Osiu na wzrost liczby ludno�ci, obok do��intensywnej migracji sezonowej,
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wp�yn�� z jednej strony rozw� przemys�u drzewnego ,z drugiej-rozw� rzemios�a i handlu,
obs�uguj�cych p�ocno-zachodni� cz� powiaty �wieckiego, oddalon� do��znacznie od
o�rodk� miejskich i ze znacznym op�ieniem w��czon� w obr� sieci kolejowej(lini�kolejow�
Laskowice-Czersk, przebiegaj� przez Osie, pobudowano w latach 1906-1907).</p><p>Od
po�owy lat dziewi�dziesi�tych rozpocz�� si�proces wykupywania sklep� z r�k niemieckich
i �ydowskich przez Polak�, przybywaj�cych m.in. z Wielkopolski. W Osiu w ostatnim
dziesi�ioleciu przedwojennym w r�ach polskich znalaz�o si�sporo sklep� i zak�ad�
rzemie�lniczych.</p> <p>W drugiej po�owie XIX wieku, na skutek nadmiaru ludno�ci
wiejskiej, wyst�owa�o na wsi bezrobocie-zw�aszcza w porze zimowej. Sytuacj�pogarsza�y
nieurodzaje, kt�e doprowadzi�y do powstania kl�k g�odowych. Szczeg�nie dotkliwa by�a
kl�ka g�odowa zim� 1867/1868 roku we wsiach Bor� Tucholskich, spowodowana
nieurodzajem ziemniak� w 1867 roku. Podobna kl�ka dotkn� wyrobnik� wiejskich w
p�ocnych rejonach powiatu �wieckiego, m.in. w okolicach Osia, zim� 1882/1883
roku.</p><p>Do niskich plon� ziemniak� do��czy�o si�zniszczenie zapas� w kopcach i
piwnicach na skutek ulewnych deszcz�, wyst�uj�cych jesieni� 1882 roku. Tote� jeszcze w
drugiej po�owie lat siedemdziesi�tych w okolicach, gdzie by�y wielkie skupiska wyrobnik�
wiejskich, nie wygas� tyfus, kt�y wybuch� tam w 1866 roku.</p> <p>W latach
osiemdziesi�tych sytuacja wyrobnik� do pewnego stopnia poprawi�a si�dzi�i wzrostowi
p�ac dni�kowych w rolnictwie, jak i oszcz�no�ciom uzyskiwanym na skutek migracji
sezonowych.</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo02.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo02.jpg"
alt="Panorama Osia" width="300">Rozw� polskiego handlu i rzemios�a w Osiu powodowa�,
w latach poprzedzaj�cych pierwsz� wojn��wiatow�, zaostrzenie walki konkurencyjnej mi�zy
polskim a niemieckim i �ydowskim drobnomieszcza�twem, przy czym Niemcy cieszyli
si�poparciem w�adz i instytucji pa�twowych oraz komunalnych. St�d te� szerokie
propagowanie has�a "sw� do swego", kt�e znajdowa�o odd�wi� w�r� spo�ecze�twa
polskiego.</p> <p>W Osiu powsta�o Towarzystwo Przemys�owe i Towarzystwo Ludowe.
Stowarzyszenia te prowadzi�y dzia�alno��o�wiatow� i rozrywkow� oraz organizowa�y
amatorskie przedstawienia teatralne(pocz�tek XIX wieku). W�czas rozwin� swoj�
dzia�alno��Towarzystwo Gimnastyczne "Sok�, prowadz�ce obok �icze�fizycznych i
wycieczek tak�e dzia�alno��kulturalno-o�wiatow� w duchu narodowym. W Osiu istnia�o
gniazdo "Soko�a", za�o�one w 1912 roku.</p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>W okresie dwudziestolecia
mi�zywojennego</b></p><p><img style="margin: 5px; float: right;" mce_style="margin: 5px;
float: right;"
src="http://www.vegacomp.nazwa.pl/ugosieportal/images/stories/fruit/szkolnictwo05.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo05.jpg" alt="Rynek w Osiu. Rok 1930"
width="300">Kl�ka wojenna Niemiec i rewolucja listopadowa w tym pa�twie, powstanie
niepodleg�ego pa�twa polskiego stworzy�y spo�ecze�twu polskiemu zaboru pruskiego
realne perspektywy powrotu do Polski.Chocia� powiat �wiecki, podobnie jak i ca�e Prusy
Zachodnie, w przeciwie�twie do Wielkopolski, z r�ych wzgl�� nie zosta� obj�y walkami
zbrojnymi(m.in. z uwagi na siln� pozycj�element� niemieckich na tych ziemiach), nast�pi�a
tu jednak wyra�na rozbudowa i aktywizacja polskiego �ycia organizacyjnego i o�ywienie
dzia�alno�ci propagandowej.</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;"
mce_style="margin: 5px; float: left;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo10.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo10.jpg" alt="Towarzystwo Rzemie�lnik� utworzone w
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czasach zaboru" width="300">W pocz�tkach grudnia 1918 roku odby�y si�wiece, na kt�ych
utworzono gminne rady ludowe. Zakres terytorialny ich dzia�ania pokrywa� si�z obszarem
poszczeg�nych parafii powiatu �wieckiego. Dokonano wyboru delegat� do powiatowej rady
ludowej. Nawo�ywano do oczekiwania w spokoju na decyzj�kongresu pokojowego w sprawie
przynale�no�ci pa�twowej ziem zboru pruskiego.</p><p>Okres panowania pruskiego w
�wieciu i powiecie �wieckim zako�zy� si�ostatecznie w styczniu 1920 roku wkroczeniem
uroczy�cie witanych oddzia�� wojska polskiego, kt�e, wykonuj�c postanowienia traktatu
wersalskiego, przejmowa�y w r�e polskie ziemie Pomorza.</p> <p>Osie znalaz�o si�w
ramach utworzonego wojew�ztwa pomorskiego( w p�ocno-wschodniej cz�i powiatu
�wieckiego).</p><p>W 1928 roku w obr�ie parafii Osie(Osie, Brzeziny, Czarna Woda,
D�owiec, Grabowa Buchta, Oski Piec, Orli Dw�, Pohulanka, Skrzyniska, Sobiny, Stara Rzeka,
Nowa Rzeka, Swatno, Tle�M�yn, Wierzchy, Wygoda, Zaj�zy K�t, �ur-M�yn) mieszka�o
4969 Polak�(katolik�), 18 Niemc�(katolik�), 571 ewangelik� i 3 �yd�-og�m 5561 os�[10].
W tym czasie(1928 rok) ko�ci�sk�ada� si�z dw�h cz�i: jedna z nich(z pruskim murem)
pochodzi�a z 1821 roku, druga zosta�a zbudowana w 1901 roku staraniem �czesnego
proboszcza-Ks. J�efa Semraua. Poprzednie ko�cio�y by�y drewniane, np.
ko�ci�zbudowany przez Konopack� ok. 1580 roku. Sp�on�� w 1714 roku. Na jego miejscu
powsta� kolejny.</p><p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float:
left;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo03.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo03.jpg" alt="Wyzwolenie Osia.Rok 1920"
width="300">W 1933 roku w wyniku reformy administracyjnej Osie zosta�o siedzib� gminy
zbiorczej. W�r� robotnik� rolnych pojawi�o si�zjawisko bezrobocia. W�adze powiatowe oraz
wojew�zkie stara�y si�przyj��z pomoc� bezrobotnym. Pomoc ta jednak okaza�a
si�niewystarczaj�ca, co pozostawa�o w zwi�zku z og�n�, trudn� sytuacj� gospodarcz� i
finansow� pa�twa. Zachowa�o si�z okresu mi�zywojennego wiele przekaz�, �wiadcz�cych
o ogromnym niedostatku w�r� bezrobotnych i ich rodzin w miastach i na wsi (list so�tysa z
Osia z 1931 roku)[11].</p><p>Bezrobotni stosowali r�e formy walki (najcz�iej spotykan�
form� by�y wiece). Przekazywali w�adzom swoje postulaty. Brak pozytywnej odpowiedzi
prowadzi� do radykalizacji postaw bezrobotnych.<img style="margin: 5px; float: right;"
mce_style="margin: 5px; float: right;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo09.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo09.jpg" alt="Publiczna Szko�a Powszechna w Osiu"
width="300"></p> <p>W marcu 1922 roku na terenie gminy Osie dosz�o do rozruch�
g�odowych, po��czonych z demolowaniem sklep� spo�ywczych. W 1936 roku dosz�o do
wyst�pie�bezrobotnych w Osiu.</p><p><img style="margin: 5px; float: left;"
mce_style="margin: 5px; float: left;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo06.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo06.jpg" alt="Osie. Rynek z Ko�cio�em katolickim"
width="300">W okresie mi�zywojennym stopniowo zmniejsza�a si�liczba ludno�ci
niemieckiej. Odp�yw tej ludno�ci rozpocz�� si�ju� w 1919 roku, tj. z chwil�, gdy na
podstawie decyzji traktatu wersalskiego wi�sza cz� Pomorza wraz z powiatem �wieckim
zosta�a przyznana Polsce (ca�e wojew�ztwo pomorskie w�adze polskie przej� w
styczniu-lutym 1920 roku).</p> <p>Lata mi�zywojenne to okres rozwoju �ycia politycznego,
spo�ecznego i kulturalnego. W Osiu dzia�a�y takie organizacje polityczne jak Stronnictwo
Narodowe i Narodowa Partia Robotnicza, organizacje spo�eczne, m.in. Towarzystwo
M�odzie�y Polsko-Katolickiej czy, utworzone jeszcze w czasach zaboru, Towarzystwo
Rzemie�lnik�.</p><p><br /></p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>W czasie II wojny �wiatowej</b></p> <p><img style="margin: 5px; float: left;"
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mce_style="margin: 5px; float: left;" src="images/stories/fruit/szkolnictwo07.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo07.jpg" alt="Osie. Rynek z Domem Handlowym i
hotelem" width="300">3 wrze�nia 1939 roku wojska niemieckie wkroczy�y na teren powiatu
�wieckiego - r�nie� do Osia. Do 25 pa�dziernika 1939 roku w��cznie najwy�sza w�adza
na zaj�ych ziemiach polskich spoczywa�a w r�ach wermachtu. By� to okres zarz�du
wojskowego. Od 26 pa�dziernika 1939 roku, na mocy dekretu Hitlera z 8 pa�dziernika 1939
roku, w�adza przesz�a w r�e administracji cywilnej[12]. Dekret powy�szy utworzy� m.in.
Okr� Rzeszy Gda�k-Prusy Zachodnie. W sk�ad tego okr�u wchodzi�a cz� przedwojennego
wojew�ztwa pomorskiego, Wolne Miasto Gda�k oraz 5 powiat� z prowincji Prusy
Wschodnie.</p><p>Okr�iem zarz�dza� namiestnik; funkcj�t�przez ca�y okres okupacji
sprawowa� Albert Forster. Okr� Rzeszy Gda�k-Prusy Zachodnie dzieli� si�na trzy rejencie
(bydgosk�, gda�k�, kwidzy�k�). Powiat �wiecki wchodzi� w sk�ad rejenci
bydgoskiej(powiaty dzieli�y si�na obwody urz�owe-odpowiedniki gmin).<img style="margin:
5px; float: right;" mce_style="margin: 5px; float: right;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo08.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo08.jpg"
alt="Osie. Poczta i Ko�ci�ewangelicki przy ul. Dworcowej" width="300"></p> <p>Panowanie
Niemc� na terenie gminy zako�zy�o si�w drugiej dekadzie lutego 1945 roku, kiedy to
wchodz�ce w sk�ad 49 armii genera�a Griszina 385 i 191 dywizja piechoty zdoby�y 17
lutego Osie (dzia�ania spowodowa�y szczeg�nie du�e zniszczenia centrum wsi).</p>
<p>Po drugiej wojnie �wiatowej przeprowadzona zosta�a reforma rolna, pozosta�� cz� ziemi
dawnych folwark� przej� Pa�twowe Gospodarstwa Rolne, a znaczn� cz� gospodarstw
opuszczonych przez ludno��niemieck� obj�i repatrianci ze wschodu.</p><p><br /></p><p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b><br /></b></p><p style="text-align:
center;" mce_style="text-align: center;"><b>ROZDZIA� II</b></p> <p style="text-align:
center;" mce_style="text-align: center;"><b>Szkolnictwo w Osiu od XVI wieku do 1939
roku</b></p><p><br /></p>
<p>Pocz�tki szkolnictwa, si�aj�ce �redniowiecza, wi���
si�z ko�cio�em. Podstawy elementarnego wykszta�cenia mo�na by�o zdoby�przede
wszystkim w szko�ach parafialnych. Tak by�o r�nie� w XVI wieku a� do XVIII wieku.
Najwcze�niejsze informacje o istnieniu takich szk�przy parafiach wiejskich w powiecie
�wieckim pochodz� g��nie z lat 1583-1597 oraz 1686-1687[13].</p> <p>Szko�y te by�y
ca�kowicie zale�ne od w�adz ko�cielnych. Kontrol�nad nimi sprawowa� zazwyczaj pleban.
Poziom nauczania by� zr�icowany, w du�ej mierze uzale�niony od osoby nauczaj�cego i
jego wykszta�cenia. Nauk�prowadzono w j�yku �aci�kim, j�yk polski pe�ni�
funkcj�pomocnicz�. W szko�ach parafialnych o wy�szym poziomie organizacji zapoznawano
uczni� z literatur� staro�ytn�, histori� regionu i spo�ecze�twa oraz dawano podstawy
arytmetyki. We wsiach o najni�ej zorganizowanych szko�ach nauka sprowadza�a si�do
�icze��piewu ko�cielnego, nauki czytania, rzadziej pisania.</p> <p>W dekanacie
�wieckim(odpowiadaj�cym zasi�iem terytorialnym z pewnymi odchyleniami powiatowi
�wieckiemu) sie�szk�parafialnych by�a stosunkowo dobrze rozbudowana.</p> <p>W
drugiej po�owie XVI wieku szko�a taka istnia�a r�nie� w Osiu[14]. Jeszcze w po�owie XVII
wieku funkcjonowa�a, mimo spustosze� jakich dokonano w czasie wojny szwedzkiej( w XIX
wieku szko�a ludowa wydosta�a si�spod opieki Ko�cio�a, przesz�a do administracji sfer
rz�dowych). W�r� gmin, kt�e posiada�y szko�y ewangelickie w 1746 roku by�o
Osie-Brze�no przy Osiu[15].</p> <p>Na prze�omie XIX i XX wieku sytuacja szkolnictwa
zmieni�a si� Dzia�alno��w�adz zaborczych w tym zakresie prowadzi�a do zamierania
szkolnictwa z czas� polskich i organizowania nowych szk�elementarnych w miastach oraz na

6 / 14

Zarys dziej� szkolnictwa w Osiu w XX wieku
środa, 02 grudnia 2009 20:29

wsi, realizuj�cych postawione przez pa�two zadania o�wiecenia i germanizacji. Zadanie
pierwsze by�o obiektywnie korzystne dla mieszka��, gdy� mia�o przygotowa�dzieci i
m�odzie� do dzia�alno�ci gospodarczej, ale celem szko�y mia�o by�te� zintegrowanie
spo�ecze�twa zabranych ziem z kultur� niemieck�, czyli germanizacja, i wychowanie
lojalnych obywateli, podatnik� i rekrut� pa�twa pruskiego. Ten cel polityczny by� wa�niejszy,
dlatego wkr�ce po zaborze Fryderyk II, mocno krytykuj�cy szkolnictwo polskie, zarz�dzi�
zorganizowanie szk�ludowych w ka�dej wsi w domenach i zach�a� do podobnych akcji
szlacht� Rozporz�dzenie z 1776 roku nakazywa�o pos�a�do szk�dzieci w wieku 5-13 lat.
Szko�y mia�y posiada�charakter niemiecki, a nauczycielami mogli by�Niemcy ewangelicy
(dla gmin protestanckich) lub katolicy (dla wsi polskich),znaj�cy tak�e j�yk polski. Nauczycieli
katolik� miano sprowadzi�ze �l�ska i z Warmii, a ewangelik� z r�ych kraj� niemieckich.</p>
<p>W Osiu w 1886 roku funkcjonowa�y dwie szko�y katolickie i jedna ewangelicka oraz
nowo za�o�ona szko�a uzupe�niaj�ca[16].</p> <p>Kronika Szko�y w Osiu, za�o�ona
przez Szczepana Krzesia, pierwszego kierownika szko�y powszechnej, zorganizowanej po
drugiej wojnie �wiatowej, informuje o istnieniu szko�y w Osiu przy ul. Ko�ciuszki(mie�ci�a
si�w drewnianym domku, pod strzech�), w kt�ej uczono ok. 1875 roku jeszcze po polsku.
Now� szko��(przy ul. Szkolnej) pobudowano w 1888 roku. Sk�ada�a si�z czterech
pomieszcze�lekcyjnych i dw�h mieszka�dla nauczycieli.</p> <p>24 lipca 1873 roku
wprowadzono j�yk niemiecki jako wyk�adowy dla wszystkich przedmiot�, z wyj�tkiem
nauczania religii i �piewu ko�cielnego, natomiast j�yka polskiego mo�na by�o u�ywa�w
ograniczonym zakresie jako j�yka pomocniczego tylko na ni�szym i �rednim szczeblu szko�y
ludowej. Przewidywano te� mo�liwo��nauki j�yka polskiego w ostatnich trzech klasach, je�li
by�o to konieczne do zrozumienia Biblii i do �piewu ko�cielnego -jednak�e tylko w szko�ach
z przewag� dzieci polskich.</p> <p>Z kolei rozporz�dzenie Ministra Wyzna�i O�wiaty
Falcka z 23 pa�dziernika 1873 roku zak�ada�o stopniowe eliminowanie j�yka polskiego
tak�e z nauczania religii na �rednim i wy�szym szczeblu szko�y ludowej po stwierdzeniu
wystarczaj�cej znajomo�ci j�yka niemieckiego.</p> <p>W okresie mi�zywojennym
szkolnictwo w powiecie �wieckim obejmowa�o trzy typy szk� powszechne(podstawowe),
�rednie(gimnazja) oraz zawodowe.</p> <p>W 1928 roku funkcjonowa�a w Osiu szko�a
katolicka z 6 nauczycielami katolikami, siedmioklasowa (ucz�zcza�o 311 dzieci wyznania
katolickiego) oraz szko�a katolicka (Osie-Rada�ka), jednoklasowa, z jednym
nauczycielem[17].</p> <p>Szko�a siedmioklasowa mie�ci�a si�w budynku przy ul.
Szkolnej. W 1930 roku w�adze gminne przyst�pi�y do przebudowy, powi�szaj�c budynek o
6 klas(w tym czasie Zarz�d Gminny w Osiu przeznaczy� na swoj� siedzib�budynek szko�y
ewangelickiej przy ul. Dworcowej, rozbudowuj�c w zamian szko��przy ul. Szkolnej). Du�y
udzia� w tym przedsi�zi�iu mia� �czesny kierownik szko�y, Stanis�aw Januszewski, kt�y
obj�� to stanowisko po Leonie Siewercie (pracowa� do 1928 roku), pierwszym kierowniku w
odrodzonej Polsce.</p> <p>Zachowa�y si�dwie "Ksi�i ocen" Publicznej Szko�y
Powszechnej w Osiu: z roku szkolnego 1932/1933 oraz 1935/1936.</p> <p>Szko�a
posiada�a trzeci stopie�organizacyjny (o stopniu organizacyjnym szko�y decydowa�a
sytuacja lokalowa, kadrowa i liczba uczni�). Rozporz�dzenie Ministra Wyzna�Religijnych i
O�wiecenia Publicznego z dnia 18 listopada 1932 roku o organizacji roku szkolnego okre�la
czas jego trwania: od dnia 20 sierpnia do dnia 19 sierpnia w��cznie. Rok szkolny podzielony
by� na dwa p�ocza, obejmuj�ce cztery okresy oraz ferie zimowe i letnie.</p> <p>Na
podstawie "Ksi�i ocen sprawowania si�i post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1932/1933"
mo�na stwierdzi� �e szko�a posiada�a siedem oddzia��, w kt�ych
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liczebno��kszta�towa�a si�w granicach 13-68 uczni�.</p> <p>W dniu 15 wrze�nia 1932
roku do szko�y ucz�zcza�o 439 uczni�, w tym 418 wyznania katolickiego,
21-ewangelickiego.</p> <p>Uczniowie otrzymywali oceny ze "sprawowania si� zgodnie z
nast�uj�c� skal�: bardzo dobre, dobre, odpowiednie, nieodpowiednie. Do przedmiot�
nauczania nale�a�y: religia, j�yk polski, rachunki z geometri�, rysunek, roboty r�zne, �piew,
�iczenia cielesne(oddzia� I), III-opr�z wy�ej wspomnianych dochodzi�a ocena z historii,
geografii i nauki o Polsce wsp�zesnej, przyrody, VI-ocena z nauki j�yka niemieckiego(skala:
bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny).</p> <p>"Ksi�a ocen sprawowania si�i
post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1935/1936 zawiera; wyci�g ze "Statutu publicznych
szk�powszechnych siedmioletnich" oraz rozporz�dzenie Ministra Wyzna�Religijnych i
O�wiecenia Publicznego z dnia 4 maja 1935 roku, kt�e okre�la czas trwania roku
szkolnego(od dnia 1 wrze�nia do dnia 31 sierpnia w��cznie). Rok szkolny dzieli si�na dwa
p�ocza oraz ferie. (I p�ocze obejmuje I okres szkolny, II p�ocze-II i III okres szkolny).</p>
<p>Statut szko�y podkre�la, �e przy ocenach post�u ze �piewu i �icze�cielesnych bierze
si�przede wszystkim pod uwag�wysi�ki ucznia w kierunku zdobywania usprawnienia,
odpowiadaj�cego jego mo�liwo�ciom.</p> <p>Ocen�zachowania si�ucznia, je�li w danej
klasie uczy kilku nauczycieli, ustala Rada Pedagogiczna.</p> <p>W ksi�ach szkolnych
notuje si�"motywy" ocen niedostatecznych.</p> <p>Uczniowie klasy I nie otrzymuj�
wyra�onych w stopniach ocen ani �wiadectw szkolnych. Wszyscy przechodz� do klasy II.
Uczniowie ucz�zczaj�cy do klasy dwu lub trzyletniej przechodz� bez wyj�tku w obr�ie tych
klas z jednego roku nauki na drugi i otrzymuj� na �wiadectwie rocznym stwierdzenie
pomy�lnego lub niepomy�lnego wyniku nauki.</p> <p>15 wrze�nia 1935 roku do szko�y
ucz�zcza�o 525 uczni�, w tym 19 wyznania ewangelickiego i 3 wyznania
ewangelicko-unijnego.</p> <p>Publiczna Szko�a Powszechna w Osiu charakteryzowa�a
si�wysokim poziomem nauczania. Do szko�y doje�d�ali uczniowie plac�ek ni�ej
zorganizowanych w gminie (a nawet z powiatu tucholskiego). Doje�d�aj�cych by�o ok.
50.</p> <p>Absolwenci pomy�lnie sk�adali egzaminy do gimnazjum, gdzie osi�gali bardzo
dobre wyniki. Uczyli si�w szko�ach �rednich w �wieciu, Grudzi�dzu, Toruniu, Bydgoszczy,
Tczewie czy Gdyni.</p> <p>Szko�a Powszechna w Osiu mia�a bibliotek�(licz�c� ok. 400
tom�), kt�a powi�sza�a si�g��nie dzi�i funduszom uzyskiwanym z imprez szkolnych.
Sprz� szkolny by� nowy, wykonany w 1930 i 1932 roku. W 1937 roku plac�ka otrzyma�a
radioodbiornik od Polskiego Radia, kt�y odt�d wzbogaca� formy realizacji zaj�
lekcyjnych.</p> <p>Na terenie szko�y dzia�a�y organizacje, w�r� nich m�ka i �e�ka
dru�yna harcerska, kt�e odnotowa�y osi�gni�ia na szczeblu powiatowym. Dru�yn��e�k�
im. Kr�owej Jadwigi(za�o�on� w 1927 roku) prowadzi�a Jadwiga Jele�ka. Dru�yn�m�ka
im. Tadeusza Ko�ciuszki zorganizowa� w 1931 roku Szczepan Krze�, a potem rozwin��
Gerard Laser(obie te dru�yny dzia�a�y po 1945 roku).</p> <p>W 1932 roku Stanis�aw
Januszewski za�o�y� Ko�o Opieki Rodzicielskiej.</p> <p>Kronika szkolna podaje, �e w
1939 roku uczy�o si�w trzynastu klasach ok. 540 dzieci. Grono nauczycielskie tworzyli:
Kierownik Szko�y-Stanis�aw Januszewski oraz nauczyciele: Jadwiga Czortkowa, Feliks
Czortek, Marta Fabia�ka, Danuta O�dzi�ka i Gertruda Serwinoga.</p> <p>W latach
1920-1939 szko��wizytowali m.in. inspektorzy: Leon Adrych, Stanis�aw Burzy�ki, Werner,
Lubi�ki, So�tysik, J�ef Ciury�. Natomiast w latach 1929-1939 kurator Okr�u Szkolnego
Pomorskiego Szeremin, naczelnik Wydzia�u Szkolnictwa Powszechnego Strogulski, wizytator
Makowski, wizytator Czystowski.</p> <p><br /></p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>ROZDZIA� III</b></p> <p style="text-align: center;"
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mce_style="text-align: center;"><b>Szko�a w Osiu po 1945 roku</b></p> <p><br
/></p><p>17 lutego 1945 roku Osie zosta�o wyzwolone. Zniszczenia wojenne si�a�y 70%.
Znaczna cz� dom� nie nadawa�a si�do odbudowy.</p> <p>Dach budynku szko�y by�
podziurawiony, a okna nie posiada�y szyb (podczas dzia�a�wojennych szko��zajmowa�o
wojsko, s�u�y�a r�nie� jako szpital polowy).</p> <p>9 kwietnia 1945 roku �czesny
inspektor szkolny oddelegowa� Szczepana Krzesia do zorganizowania w Osiu szko�y
powszechnej. 16 maja 1945 roku wojska radzieckie opu�ci�y budynek i przyst�piono do prac
przygotowuj�cych szko��do podj�ia dzia�alno�ci.</p> <p>Otwarcie Szko�y Powszechnej
w Osiu nast�pi�o 12 listopada 1945 roku. Uroczysto��zapocz�tkowa�a msza �wi�a, po
kt�ej udano si�do szko�y, gdzie kierownik, Szczepan Krze�, powita� przedstawicieli w�adz.
Na zako�zenie spotkania od�piewano "Rot�.</p> <p>Kadr�tworzyli nast�uj�cy
nauczyciele: Szczepan Krze�-Kierownik, Zofia Zillerowa, Irena Bielczykowa, Jadwiga
Czortkowa, Teodora Stopikowska, Irena Niemczyk. Wkr�ce liczba nauczycieli wzros�a do 8 (w
drugiej po�owie roku szkolnego 1946/1947).</p> <p>Podstawowym zadaniem by�o
zbadanie poziomu wiedzy dzieci i dokonanie na tej podstawie przydzia�u do poszczeg�nych
klas. �czesne w�adze w zarz�dzeniach skierowanych do szk�poleca�y uwzgl�nia�podczas
klasyfikacji czas okupacji i w zwi�zku z tym dokonywa��agodniejszej oceny.</p> <p>W
protokole klasyfikacyjnym z 2 lutego 1946 roku stwierdza si� �e poziom wiedzy dzieci by� we
wszystkich klasach niski, jednak stopniowo ulega� poprawie, chocia� od osi�gni�ia poziomu
okre�lonego przez programy nauczania by�o jeszcze daleko. Jednocze�nie protok�podawa�
wykaz uczni� nie klasyfikowanych z powodu nieucz�zczania do szko�y-10 os�.</p>
<p>Protok�klasyfikacyjny z czerwca 1946 roku informuje, �e powodem nieobecno�ci by�
brak odpowiedniej odzie�y zimowej, obuwia i szerz�cy si��wierzb.</p> <p>Praca
przebiega�a w bardzo trudnych warunkach. Klasy by�y przepe�nione. P�e rozpocz�ie nauki
w szkole, dwumiesi�zna przerwa w czasie wi�szych mroz�, spowodowana brakiem opa�u,
brak podr�znik� i pomocy szkolnych-nie pozwoli�y na pe�n� realizacj�programu
nauczania.</p> <p>Mimo tak niesprzyjaj�cych okoliczno�ci frekwencja wynosi�a 83%. Do
szko�y ucz�zcza�o 320 dzieci, 90% uzyska�o promocj� 10% pozosta�o. Byli to uczniowie
nie klasyfikowani g��nie z powodu choroby.</p> <p>1 lutego 1946 roku uruchomiono
Publiczn� Szko��Dokszta�caj�c� Zawodow� w Osiu. W roku szkolnym 1946/1947
kierownikiem zosta� Feliks Czortek.</p> <p>Z protoko�� wynika, �e w 1947 roku w Szkole
Powszechnej w Osiu dzia�a�y nast�uj�ce organizacje:</p> <p>* ZHP-dru�yna
�e�ka,</p> <p>* ZHP-dru�yna m�ka,</p> <p>* Ko�o M�odzie�owe PCK,</p> <p>*
Sp�zielnia Uczniowska (sklepik szkolny prowadzi�a �e�ka dru�yna ZHP).</p>
<p>Uczniowie nie mogli nale�e�do pozaszkolnych organizacji m�odzie�owych.</p>
<p>Szko�a liczy�a 363 dzieci. Mimo skromno�ci bud�etu gminy(najni�szy w ca�ym
powiecie) szko�a dobrze radzi�a sobie z trudno�ciami.</p> <p>Biblioteka w 1947 roku
zawiera�a 216 tom�. W szkole za�o�ono Ko�o Opieki Rodzicielskiej, kt�e mia�o
s�u�y��ci�lejszym kontaktom z rodzicami.</p> <p>Rok 1947/1948 przyni�� znaczn�
popraw�sytuacji w szkole. W czasie wakacji 1947 roku przeprowadzono remont budynku
zniszczonego przez dzia�ania wojenne(pozalepiano dziury w �cianach, wprawiono szyby)
oraz naprawiono i uzupe�niono sprz� szkolny(brakowa�o krzese�, sto��, pomocy
naukowych). Szko�a w Osiu jako jedna z pierwszych zosta�a wyremontowana, wymalowana,
zradiofonizowana, zaopatrzona w nowe tablice, pianino(zdobyto je z Urz�u Likwidacyjnego w
�wieciu za sum�12 158 z�otych-cz� koszt� pokry�o Towarzystwo �piewu "Halka" i bud�et
szko�y zawodowej).</p> <p>Z inicjatywy inspektora szkolnego powsta�a mi�zyszkolna
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�wietlica, w kt�ej dzieci mog�y korzysta�z czasopism, s�ucha�audycji radiowych,
odrabia�lekcje.</p> <p>W roku szkolnym 1947/1948 kadr�nauczycielsk� zasili�a Danuta
Kasubowska oraz Alfons M�czkowski. Uczy�o si�332 dzieci.</p> <p>9 wrze�nia 1948 roku
kierownictwo szko�y przej�� Feliks Czortek, poniewa� Szczepan Krze� podj�� studia w
WKN w Poznaniu.</p> <p>W zwi�zku z trwaj�c� od maja wystaw� "Ziemie Odzyskane" we
Wroc�awiu zorganizowano w dniach 25-27 wrze�nia 1948 roku wycieczk� w kt�ej
uczestniczy�o 32 uczni�,6 nauczycieli, 72 uczni� szko�y zawodowej i 16 os� z Komitetu
Rodzicielskiego.</p> <p>29 wrze�nia 1948 roku do Osia przyjecha� zesp�" �ywego
S�owa" z Bydgoszczy. Wyst� obejrzeli uczniowie . By�o to wielkie wydarzenie kulturalne,
zar�no dla szko�y jak i gminy. Ogromnym osi�gni�iem by�o spotkanie z pisarzem, Arkadym
Fidlerem, 29 pa�dziernika 1948 roku, w kt�ym uczestniczy�o ok. 350 os� (w tym m�odzie�
szkolna).</p> <p>18 pa�dziernika 1948 roku wybrano nowy Komitet Rodzicielski.
Przewodnicz�cym zosta� Klemens Osicki, wiceprzewodnicz�cy Gminnej Rady Narodowej w
Osiu. Komitet opracowa� plan dzia�ania. Reorganizacja przynios�a efekty. Sk�adki
(zrealizowane w 90%) umo�liwi�y zakup najpotrzebniejszych pomocy, uzupe�ni�y r�nie�
dotacj�Skarbu Pa�twa na do�ywianie, kt�ym obj�o 157 uczni�.</p> <p>W roku szkolnym
1946/1947 szko�a by�a wizytowana przez Granzana, podinspektora, a p�iej przez Tadeusza
Klubi�kiego, J�efa Ciurycia, g��nego inspektora i H. Burzy�kiego, wizytatora.</p> <p>1
grudnia 1948 roku kierownictwo ponownie obj�� Szczepan Krze�(po powrocie z WKN w
Poznaniu).</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo13.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo13.jpg"
alt="Rok szkolny 1953/1954. Kierownik Szko�y z uczniami klas I-VII" width="300">W roku
szkolnym 1948/1949 ucz�zcza�o 331 dzieci. Pracowa�o 8 nauczycieli. Realizowano siedem
klas programowych w 9 oddzia�ach(klasy trzecie i pi�te-r�noleg�e).</p><p>Od 1 wrze�nia
1952 roku kierownikiem szko�y by� Wac�aw Dombrowski. Szko�a liczy�a 289 dzieci: 38
uko�zy�o klas�si�m�, 219 przesz�o do wy�szej klasy, pozosta�o-32, 1 dziecka nie
klasyfikowano.</p><p>W roku szkolnym 1966/1967 w wyniku reformy szkolnictwa utworzono
�m� klas� do kt�ej ucz�zcza�o 30 dzieci (wszystkie uko�zy�y szko��.</p> <p>We
wrze�niu 1971 roku wprowadzono zmiany organizacyjne-rok podzielono na 3 okresy.</p>
<p>W roku 1972/1973 nast�pi�a reorganizacja szk�gminnych, powo�ano gminnych
dyrektor�. Zbiorczej Szkole Gminnej podlega�y szko�y w ���ku, Wierzchach, Miedznie,
Brzezinach, Jaszczu i Wa�kowiskach.</p> <p>We wrze�niu 1977 roku dyrektorem szko�y
zosta� Henryk Krajewicz. Funkcj�t�pe�ni� do sierpnia 1984 roku.</p> <p>Pisz�c o szkole,
nie mo�na pomin��dzia�alno�ci Hufca ZHP w Osiu. Sprawozdanie z lat 1976-1980 podaje,
�e istnia�o 5 dru�yn harcerskich oraz 7 zuchowych(w roku 1979 pracowa�o 325 harcerzy i
zuch�).</p><p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo14.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo14.jpg"
alt="Rok szkolny 1953/1954. M�odzie� klasy VII oraz cz� grona nauczycielskiego"
width="300">Harcerze aktywnie uczestniczyli we wszystkich dziedzinach �ycia �rodowiska.
Otrzymali nagrod�w wysoko�ci 20 000 z�otych za przygotowanie programu na Harcerski
Korow�, organizowany przez Komend�Chor�gwi-zaj�i w�czas drugie miejsce, wyr�iaj�c
si�poziomem artystycznym. Zdobyte pieni�dze przeznaczyli na zakup sprz�u
turystuczno-obozowego. Organizowali zbi�k�butelek, makulatury, z�omu, a uzyskane
fundusze przekazali na "Dar M�odzie�y" (3000 z�otych) oraz na budow�Centrum Zdrowia
Dziecka (600 z�otych).Fundusze te zosta�y wzbogacone w wyniku imprezy "Aukcja naszych
prac" (o 3200 z�otych).</p> <p>Reprezentantka Hufca, Renata Stachowska uczestniczy�a
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w I Harcerskim Forum Dzieci Ziemi Bydgoskiej w Inowroc�awiu.</p> <p>Harcerze aktywnie
dzia�ali w zakresie rozwijania przyja�ni ze Zwi�zkiem Radzieckim i innymi krajami
socjalistycznymi(udzia� w konkursach recytatorskich, udzia� w konkursie piosenki radzieckiej
w Chojnicach-zesp�"S�oneczna Gromada" zdoby� III miejsce i zakwalifikowa� si�do
przegl�du wojew�zkiego, 8 instruktor� odwiedzi�o Zwi�zek Radziecki).</p> <p><img
style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/szkolnictwo15.jpg" mce_src="images/stories/fruit/szkolnictwo15.jpg"
alt="Rok 1955. Uczniowie Szko�y w Osiu zaprezentowali ta�e ludowe na festiwalu
artystycznym, zorganizowanym przez Powiatowy Dom Kultury w �wieciu"
width="300">Przyst�pili do konkursu "Harcerze wsp�ospodarzami osiedla i wsi", zdobywaj�c
pierwsze miejsce w Chor�gwi Bydgoskiej(rok 1979).</p> <p>1 wrze�nia 1984 roku
dyrektorem szko�y zosta� Marek Miesa�a. Funkcj�t�pe�ni do dzi�.</p> <p>1 wrze�nia
1996 roku oddano do u�ytku nowy obiekt dydaktyczny w Szkole Podstawowej w Osiu,
po�o�ony przy ul. Ks. Semraua, do kt�ego ucz�zczaj� uczniowie klas I-III.</p><p>W
zwi�zku z reform� szkolnictwa w roku 1999/2000 utworzono przy Szkole Podstawowej w Osiu
Gimnazjum. Istniej�c� szko��rozbudowano o nowa cz�(z sal� ginmastyczn�), w kt�ej ucz�
si�gimnazjali�ci.</p><p><br /></p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>Zako�zenie</b></p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b><br /></b></p><p>Celem pracy by�o przedstawienie og�nego zarysu dziej�
szkolnictwa w Osiu, z uwzgl�nieniem historii wsi.</p> <p>Opracowanie nie daje pe�nego
obrazu zagadnienia, przede wszystkim ze wzgl�u na brak �r�e� historycznych i niedu��
liczb�dost�nych dokument� szkolnych. Publikacje naukowe i opracowania ksi��kowe
przekazuj� fragmentaryczn� wiedz�na temat Osia, st�d zr�icowany poziom informacji w
moim tek�cie i brak ci�g�o�ci w czasie.</p> <p>Odtwarzaj�c etapy dzia�alno�ci szko�y
w Osiu, staraj�c si�pokaza�jej organizacj� korzysta�am z protoko�� Rady Pedagogicznej i
kroniki szkolnej, kt�a zachowa�a si�tylko we fragmentach oraz z "Ksi�i ocen" z okresu
mi�zywojennego.</p> <p>Mam nadziej� �e praca, mimo niewielkich rozmiar�, b�zie
kolejnym argumentem potwierdzaj�cym pogl�d, �e ma�e miejscowo�ci, takie jak Osie, maj�
bogat� i ciekaw� histori�</p> <p><br /></p> <p style="text-align: center;"
mce_style="text-align: center;"><b>Bibliografia</b></p> <p><br /></p>
<p>1. "Diecezja
che�mi�ka. Zarys historyczno-statystyczny", Pelplin 1928.</p> <p>2. "Dzieje �wiecia nad
Wis�� i jego regionu", pod red. K. Jasi�kiego. t.1,2, Warszawa-Pozna�Toru�1979.</p>
<p>3. "Gmina Osie. Informator turystyczny"</p> <p>4. Hoszowski S., "Lustracja wojew�ztwa
pomorskiego 1565", Gda�k 1961.</p> <p>5. Kronika szkolna.</p> <p>6. "Ksi�a ocen
sprawowania si�i post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1932/1933".</p> <p>7. "Ksi�a
ocen sprawowania si�i post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1935/1936".</p> <p>8.
Protoko�y Rady Pedagogicznej z lat 1945-1973.</p> <p>9. "S�ownik geograficzny
Kr�estwa Polskiego i innych kraj� s�owia�kich" pod red. B. Chlebowskiego. t.VII, Warszawa
1886.</p> <p>10. "�wiecie. Ksi�a jubileuszowa 800-lecia" pod red. J. Borzyszkowskiego,
�wiecie-Gda�k 1998.</p> <p><br /></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>Przypisy</b></p> <p><br /></p> <p>1. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i jego
regionu",t.1,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.77.</p> <p>2. "S�ownik geograficzny Kr�estwa
Polskiego i innych kraj� s�owia�kich"t.VII,Warszawa 1886,s.620.</p> <p>3. "Lustracja
wojew�ztwa pomorskiego 1565",Gda�k 1961,s.175.</p> <p>4. Ibidem,s.175.</p> <p>5.
Ibidem,s.175.</p> <p>6. Ibidem,s.176.</p> <p>7. "Diecezja che�mi�ka. Zarys
historyczno-statystyczny",Pelplin 1928,s.226.</p> <p>8. "S�ownik geograficzny Kr�estwa
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Polskiego i innych kraj� s�owia�kich",t.VII,Warszawa 1886,s.620.</p> <p>S�ownik
geograficzny Kr�estwa Polskiego i innych kraj� s�owia�kich",t.VII,Warszawa 1886,s.620.</p>
<p>10. "Diecezja che�mi�ka. Zarys historyczno-statystyczny".Pelplin 1928,s.226-227.</p>
<p>11. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i jego regionu",t.2,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.19.</p>
<p>12. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i jego regionu",t.2,
Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.57.</p> <p>13. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i jego
regionu"t.2,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.256-257</p> <p>14. "Diecezja che�mi�ka.
Zarys historyczno-statystyczny",Pelplin 1928,s.74</p> <p>15. Ibidem,s.75</p> <p>16.
"S�ownik geograficzny Kr�estwa Polskiego i innych kraj� s�owia�kich", Warszawa
1886,t.VII,s.620.</p> <p>17. "Diecezja che�mi�ka. Zarys historyczno-statystyczny", Pelplin
1928,s.227.</p><p><br /></p><p><br /></p><div class="mceItemVisualAid" style="overflow:
hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 7018px; width: 1px; height: 1px;"
id="_mcePaste"><p class="full">Celem pracy by�o przedstawienie og�nego zarysu dziej�
szkolnictwa w Osiu, z uwzgl�nieniem historii wsi.</p> <p class="full">Opracowanie nie daje
pe�nego obrazu zagadnienia, przede wszystkim ze wzgl�u na brak �r�e� historycznych i
niedu�� liczb� dost�nych dokument� szkolnych. Publikacje naukowe i opracowania
ksi��kowe przekazuj� fragmentaryczn� wiedz�na temat Osia, st�d zr�icowany poziom
informacji w moim tek�cie i brak ci�g�o�ci w czasie.</p> <p class="full">Odtwarzaj�c etapy
dzia�alno�ci szko�y w Osiu, staraj�c si�pokaza�jej organizacj� korzysta�am z protoko��
Rady Pedagogicznej i kroniki szkolnej, kt�a zachowa�a si�tylko we fragmentach oraz z
"Ksi�i ocen" z okresu mi�zywojennego.</p> <p class="full">Mam nadziej� �e praca, mimo
niewielkich rozmiar�, b�zie kolejnym argumentem potwierdzaj�cym pogl�d, �e ma�e
miejscowo�ci, takie jak Osie, maj� bogat� i ciekaw� histori�</p> <p class="full"><a
id="bibliografia"><b>Bibliografia</b></a><br mce_bogus="1"></p> <p class="full"><a
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#spis"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#spis"
class="przypis">[powr� do spisu tre�ci]</a><br mce_bogus="1"></p> <p>1. "Diecezja
che�mi�ka. Zarys historyczno-statystyczny", Pelplin 1928.</p> <p>2. "Dzieje �wiecia nad
Wis�� i jego regionu", pod red. K. Jasi�kiego. t.1,2, Warszawa-Pozna�Toru�1979.</p>
<p>3. "Gmina Osie. Informator turystyczny"</p> <p>4. Hoszowski S., "Lustracja wojew�ztwa
pomorskiego 1565", Gda�k 1961.</p> <p>5. Kronika szkolna.</p> <p>6. "Ksi�a ocen
sprawowania si�i post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1932/1933".</p> <p>7. "Ksi�a
ocen sprawowania si�i post�� w nauce uczni� w roku szkolnym 1935/1936".</p> <p>8.
Protoko�y Rady Pedagogicznej z lat 1945-1973.</p> <p>9. "S�ownik geograficzny Kr�estwa
Polskiego i innych kraj� s�owia�kich" pod red. B. Chlebowskiego. t.VII, Warszawa 1886.</p>
<p>10. "�wiecie. Ksi�a jubileuszowa 800-lecia" pod red. J. Borzyszkowskiego, �wiecie-Gda�k
1998.</p> <p class="full"><a id="przypisy"><b>Przypisy</b></a><br mce_bogus="1"></p>
<p class="full"><a href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#spis"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#spis"
class="przypis">[powr� do spisu tre�ci]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz1">1.
"Dzieje �wiecia nad Wis�� i jego regionu",t.1,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.77.</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz1a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz1a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz2">2. "S�ownik geograficzny Kr�estwa
Polskiego i innych kraj� s�owia�kich"t.VII,Warszawa 1886,s.620.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz2a"
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mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz2a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz3">3. "Lustracja wojew�ztwa
pomorskiego 1565",Gda�k 1961,s.175.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz3a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz3a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz4">4. Ibidem,s.175.</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz4a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz4a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz5">5. Ibidem,s.175.</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz5a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz5a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz6">6. Ibidem,s.176.</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz6a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz6a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz7">7. "Diecezja che�mi�ka. Zarys
historyczno-statystyczny",Pelplin 1928,s.226.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz7a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz7a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz8">8. "S�ownik geograficzny Kr�estwa
Polskiego i innych kraj� s�owia�kich",t.VII,Warszawa 1886,s.620.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz8a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz8a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz9">S�ownik geograficzny Kr�estwa
Polskiego i innych kraj� s�owia�kich",t.VII,Warszawa 1886,s.620.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz9a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz9a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz10">10. "Diecezja che�mi�ka. Zarys
historyczno-statystyczny".Pelplin 1928,s.226-227.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz10a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz10a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz11">11. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i
jego regionu",t.2,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.19.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz11a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz11a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz12">12. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i
jego regionu",t.2, Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.57.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz12a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz12a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz13">13. "Dzieje �wiecia nad Wis�� i
jego regionu"t.2,Warszawa-Pozna�Toru�1979,s.256-257</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz13a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz13a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz14">14. "Diecezja che�mi�ka. Zarys
historyczno-statystyczny",Pelplin 1928,s.74</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz14a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz14a">[miejsce w
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tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz15">15. Ibidem,s.75</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz15a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz15a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz16">16. "S�ownik geograficzny
Kr�estwa Polskiego i innych kraj� s�owia�kich", Warszawa 1886,t.VII,s.620.</a><a
class="przypis" href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz16a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz16a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p> <p><a id="prz17">17. "Diecezja che�mi�ka. Zarys
historyczno-statystyczny", Pelplin 1928,s.227.</a><a class="przypis"
href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz17a"
mce_href="http://www.bractwoczarnejwody.org.pl/nowa3/karpus.html#prz17a">[miejsce w
tek�cie]</a><br mce_bogus="1"></p></div>
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