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Kaczmarek. Przejawy �ycia spo�ecznego miejscowo�ci ���ek w XX wieku. Praca
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zosta� podzielony na cztery cz�i. Pierwsza przedstawia rys historyczny wsi ���ek. W cz�i
drugiej autorka om�i�a ?najchlubniejsze? czasy wsi, gdy przez 13 lat by�a siedzib� w�adz
Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna cz� zawiera informacje na temat dzia�alno�ci
Ochotniczej Stra�y Po�arnej w ���ku, kt�a jest najstarsz� tego typu jednostk� na terenie
gminy Osie. Ostatnia cz� dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej Szko�y
Podstawowej. Prac�wzbogacaj� fotografie, z kt�ych jedna przedstawia mieszka��
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by�y wcze�niejsze zainteresowania zagadnieniami skupionymi wok�poj�ia ?ma�ej
ojczyzny?, kt�� dla mnie s� Bory Tucholskie. W ich sercu, nad malownicz� rzeczk� Prusin�,
po�o�ona jest wie� ���ek, z kt�� od szesnastu lat jestem zwi�zana emocjonalnie. Tu
mieszkam, w miejscowej Szkole Podstawowej przez szesna�cie lat pracowa�am w
charakterze nauczyciela. Cz�te rozmowy i kontakty z tutejsz� spo�eczno�ci� u�wiadomi�y
mi, �e istnieje ogromne zainteresowanie histori� ���ka i �yciem jego spo�ecze�twa.
Niestety, do tej pory nikt nie zdecydowa� si�na ca�o�ciowe lub cho�y fragmentaryczne
opracowanie takiego materia�u.</p> <p>Studia podyplomowe z historii sprawi�y, �e
dojrza�a we mnie decyzja o podj�iu opisania historii ���ka z uwypukleniem przejaw� �ycia
spo�ecznego jego mieszka�� w XX wieku. Tutejsza ludno��zas�uguje na to, by ?ocali�od
zapomnienia? to, co jest wa�ne dla ���kowian i z czym-jak m�i�- s� zwi�zani od wielu
pokole�</p> <p>Zebrany materia� zosta� podzielony na cztery cz�i. Pierwsza przedstawia
rys historyczny wsi ���ek. W cz�i drugiej om�i�am ?najchlubniejsze? czasy wsi, gdy przez
13 lat by�a siedzib� w�adz Gromadzkiej Rady Narodowej. Kolejna cz� zawiera informacje na
temat dzia�alno�ci Ochotniczej Stra�y Po�arnej w ���ku, kt�a jest najstarsz� tego typu
jednostk� na terenie gminy Osie. Ostatnia cz� dotyczy powstania i funkcjonowania miejscowej
Szko�y Podstawowej. Prac�wzbogacaj� fotografie, z kt�ych jedna-unikatowa ju� dzi�przedstawia mieszka�� zgromadzonych wok�pierwszego wozu bojowego.</p> <p>Praca
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jest skromna ze wzgl�u na szczup�o���r�e� jak i publikacji.</p> <p>Chcia�abym
podzi�owa�Pani profesor Barbarze Janiszewskiej-Mincer za cenne rady i �yczliwo��</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
���ek</b></p> <p style="text-align: left;" mce_style="text-align: left;"><b><br /></b></p><p
style="text-align: left;" mce_style="text-align: left;"><b>Dzieje Osia do pierwszego
rozbioru.</b></p> <p>���ek jest wsi� so�eck� le��c� nad rzeczk� Prusin�, kt��
zamieszkuje oko�o 380 mieszka��[1]. Powsta� w wyniku kolonizacji na prawie niemieckim,
prowadzonej przez w�adc� dzielnicy �wieckiej w XIII wieku. Do uw�aszczenia by� wsi�
kr�ewsk�.</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/1kaczmarek01.jpg" mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek01.jpg"
alt="���ek w XX wieku">Nazwa ���ek nale�y do nazw topograficznych, kt�e powsta�y w
zwi�zku z rozwijaj�cym si�osadnictwem. Przy ich tworzeniu si�ano po s�ownictwo,
odnosz�ce si�do przyrody. W nazwach tych zatem znalaz�o odbicie pionowe i poziome
ukszta�towanie terenu oraz �yj�ca na nim fauna i flora. ���ek to nazwa zdrobnia�a,
utworzona od wyrazu ?��?, kt�y oznacza� nizin�poros�� traw�.</p> <p>Ze wzgl�u na
podzia�y dialektowe polskiego obszaru j�ykowego umownie mo�na w��czy�t�wie� do
kociewskiego dialektu pogranicznego, pod wieloma wzgl�ami zbli�onym do borowiackiego[2].
Ludno��tutejsza stanowi ogniwo przej�ciowe mi�zy rdzennymi Kociewiakami, a odr�n�
grup� etniczn� Borowiak� Tucholskich. Dla okre�lenia tej grupy u�ywa si�cz�to nazw
Lasacy lub Borusy[3].</p> <p>Do 1772 roku ���ek administracyjnie podlega� o�rodkowi w
�wieciu. W okresie ksi���t pomorskich by� cz�i� ksi�twa �wieckiego, by po wymarciu
miejscowych dynast� wej��w sk�ad wyodr�nionej kasztelanii �wieckiej. W okresie
krzy�ackim ���ek nale�a� do komturstwa w �wieciu, w granicach nawi�zuj�cych do
kasztelanii �wieckiej. Wreszcie po powrocie Pomorza Wschodniego do Polski wie� wesz�a w
sk�ad wyodr�nionego powiatu �wieckiego[4].</p> <p>Pierwszy rozbi� Polski,
zadecydowany petersburskim uk�adem jej s�siad� z 5 sierpnia 1772 roku, oderwa� od Polski
Prusy Kr�ewskie, w kt�ych granicach znajdowa� si����ek i w��czy� je do monarchii
pruskiej Fryderyka II. Zaj�ie powiatu �wieckiego nie by�o dla zaborcy �adn� trudno�ci�,
gdy� wojsko pruskie, tworz�ce tak zwany kordon sanitarny, ju� od 1771 roku sta�o na ich
terytorium. ���ek wi� na ponad sto lat znalaz� si�pod zaborem pruskim[5]. Osadnictwo w tej
malowniczej wsi, ukrytej w Borach Tucholskich nie ma, jak si�zdaje, metryki zbyt odleg�ej.
Po�o�enie wsi i jako��tutejszych gleb hamowa�y jej rozw� w pocz�tkowym okresie. Na
mapie Schr�ttera z lat 1796- 1802 by�y otoczone i oddzielone od siebie lasami[6]. W XII wieku
mi�zy Osiem a �liwicami (���ek le�y w po�owie drogi pomi�zy tymi miejscowo�ciami)
ci�gn� si�nieprzerwane lasy. Ludno�� �yj�ca w okolicach, w kt�ych przewa�a� las,
prowadzi�a gospodark�le�no- roln�. Pr�z uprawy ziemi oraz hodowli, maj�cej korzystne
warunki rozwoju ze wzgl�u na obfito����k i pastwisk, a tak�e buczyny i �o��zi, innym
zaj�iem, odgrywaj�cym du�� rol�w �yciu tutejszej spo�eczno�ci by�o �owiectwo i
bartnictwo. Okoliczne lasy dostarcza�y r�nie� ogromnej masy �ywno�ci w postaci runa
le�nego, zi� zwierzyny i ryb. Typ gospodarki le�no-rolnej stwarza� inne warunki i potrzeby
przy budowie osiedli.</p> <p>W IV wieku Zakon, po opanowaniu politycznym ca�ego
Pomorza, w celu osi�gni�ia jak najrentowniejszej gospodarki nada� ���kowi prawo
niemieckie. Przebudowa wsi na zasadach prawa niemieckiego ��czy�a si�z karczunkiem
okolicznych las� i poszerzaniu ich kosztem obszaru przeznaczonego pod upraw� Area�
uprawny ���ka wynosi� 22 �any[7]. ���ek by� w tym czasie wsi� czynszow�. Podstaw�
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kmiecej produkcji rolnej sta�a si�uprawa zb� Powi�szenie area�u uprawnego spowodowa�o
zmiany w uk�adzie p� i mia�o wp�yw na zmian�kszta�tu wsi- ���ek kszta�tem w owym
czasie przypomina� ulic�k�o zabudowie dwustronnej.</p> <p>Po 1454 roku posiad�o�ci
ziemskie, stanowi�ce uprzednio w�asno��krzy�ackich komturstw, sta�y si�w�asno�ci�
kr�ewsk�, w tym r�nie� wsie komturskie w �wieciu, w�r� nich m.in. ���ek.</p> <p>Po
wojnach w latach 1409-1435 ���ek by� znacznie zniszczony. Zniszczenia obj� zar�no
ludno��jak i inwentarz �ywy, co spowodowa�o powstanie rozleg�ych pustek zarastaj�cych
lasem. Odbudowa tej gospodarki rozpocz� si�w drugiej po�owie XV stulecia, cho�brak na to
szczeg�nych danych �r��owych. Dokumenty podaj�, �e ���ek zosta� odbudowany po
wojnach krzy�ackich. Wie� ta, jako trzynasta wioska starostwa �wieckiego posiada�a 22
�any ziemi[8]. Rozprzestrzenia� si�tu typ czynszowego gospodarstwa rolnego zajmuj�cego
si�produkcj� zb� Podstawow� warstw�w�r� tutejszego ch�opstwa stanowili gburzy. Jest to
termin historyczny wywodz�cy si�od s�owa Gebauer- ch�op. Pos�uguj�c si�terminem
gbur- mam na my�li ch�opa- gospodarza- tak nazywano samodzielnych ch�op� w �r��ach
polskich[9].</p> <p>Ostoj� stabilizacji we wsi by� so�tys. W ���ku so�tys posiada� 4
�any ziemi. Do jego obowi�zk� nale�a�o m.in. �ci�ganie podatk� i czynsz�. Dokonywa�
te� rocznego przegl�du p�ot�, urz�dze�przeciwpo�arowych i granic. Mia� te� obowi�zek
go�ci�przeje�d�aj�cych urz�nik� dworskich. So�tysi ���ka dzier�yli ten urz�d
dziedzicznie. Rodzina gburska, je�li brak�o dorastaj�cych syn�, nie by�a w stanie
podo�a�pracy- pojawia� si�wi� problem si�y roboczej. T� si�� by�a biedota wiejska,
ogrodnicy i komornicy. W 1565 roku osiad�ych we wsi by�o 5 ogrodnik�. Z powodu du�ej
odleg�o�ci do folwark� tutejsi ogrodnicy nie musieli pracowa�na folwarkach starostwa. W
zamian za prac�na polach gbura, siedzieli na gruntach i w cha�upach nale��cych do
w�a�ciciela. Obowi�zywa�a ich robocizna codzienna. W 1565 roku w ���ku, na ziemi,
zasiedzia�ych by�o 10 gbur�, a pod koniec XVI wieku by�o ich 9. Z uprawianej ziemi
uiszczano czynsz pieni�y i w naturaliach. Gburzy z ���ka oddawali z ka�dej w��i po 20
groszy oraz przekazywali danin�w postaci 36 kur.</p> <p>Opr�z wy�ej wymienionych
przedstawicieli spo�eczno�ci wiejskiej ���ek w 1565 roku zamieszkiwali r�nie�[10]:</p>
<p>* - karczmarz, kt�y nie posiada� roli, sk�ada� daniny w postaci 3 kur,</p> <p>* - trzej
ko�odzieje- zajmuj�cy si�napraw� i produkcj� k�</p> <p>* - onera villae- czelad�- pracuj�
na roli w okolicach Gr�ka, wykonuj�ca to, co naka�� ich gburzy.</p> <p>Przy wsi
znajdowa�y si�dwa jeziora. Pierwsze Piaseczno- ? ma toni 7 przew�ok� niewodow�, w
d�ugo�ci i w szeroko�ci morg� 6, niepo�owne, a wszak�e do �ywno�ci zamkowej czyni
dostatek, kt�ego jeziora ryby mog� by�oszacowany.?[11] Drugie jezioro, ?Muxa przezwane,
ma toni przew�ocznych 6, niepo�owne, z kt�ego nie przedawaj� ryb. Jest go morg� in
summa 4, �owi� na potrzeb�zamkow� zimie, ale po�ytku nic nie czyni?.[12]</p> <p>W
1837 roku wie� nawiedzi�a straszna choroba- cholera. Zmar�ych chowano na miejscu i do
dzi� istnieje ma�y cmentarzyk zwany ?Barbar�?.</p> <p>Do roku 1860 istnia�y wiejskie
?bielniki? to znaczy miejsca, w kt�ych mieszka�y bielili na s�o�u sw� bielizn� W latach
sze��ziesi�tych w tym miejscu znajdowa�o si�pastwisko nale��ce do pani Pauliny
Mielewskiej. O owych czasach opowiada� najstarszy mieszkaniec wioski 95 letni Jan �epek,
kt�y sw� relacj�przekaza� miejscowej nauczycielce pani Krystynie Kater, kt�a odnotowa�a
j� w swojej pracy dyplomowej[13].</p> <p>W latach sze��ziesi�tych XIX wieku nie by�o
we wsi poczty. Co trzeci dzie�przyje�d�a� do ���ka, jad�c z Trzebcin do Nowego, konny
ambulans po poczt� Oko�o 1885 roku przychodzi� ju� listonosz- pieszo ze �liwic, wioski
odleg�ej o 9 kilometr�. Z chwil� wybudowania kolei w latach 1906-1907 powsta� pierwszy
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urz�d pocztowy, mieszcz�cy si�w domu zajmowanym obecnie przez Wiktora Guza.</p>
<p>Wymieniony wy�ej pan �epek wspomina� r�nie�, �e w czasach �ycia jego ojca ka�dy
rolnik zobowi�zany by� odda�wojsku par�koni. W zamian za to mia� prawo �owi�ryby w
okolicznych jeziorach, pa��krowy w lasach, bra�drzewo na opa�. Ludzi, maj�cych te prawa,
nazywano ?lamanami?. Dla ludno�ci ���ka by�o to �wiadczenie trudne i uci��liwe,
poniewa� w ten spos� pozbywali si�koni. Z czasem ?zwyczaj? ten zmieniono- nie oddawano
koni, lecz wp�acano ich r�nowarto��pieni��.</p><p><br /></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>���ek jako siedziba Gromadzkiej Rady
Narodowej</b></p><p><br /></p><p>W latach 1955-1968 ���ek by� siedzib� Gromadzkiej
Rady Narodowej. Mieszka�y do dzisiaj dumni s� z tego faktu i dlatego warto przedstawi�ten
okres historii ���ka.</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px;
float: left;" src="images/stories/fruit/1kaczmarek02.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek02.jpg" alt="���ek w XX wieku">Gromada ���ek
po�o�ona by�a w p�ocno- zachodniej cz�i powiatu �wieckiego, kt�y wchodzi� w sk�ad
wojew�ztwa bydgoskiego. Graniczy�a z nast�uj�cymi gromadami: od po�udnia z gromad�
Lniano, po�udniowego- wschodu z gromad� Sieros�aw, od wschodu z gromad� Osie i
gromad� Lipinki. Granic�zachodni� stanowi� powiat tucholski, a granic�p�ocn�starogardzki. Punkty kra�owe gromady stanowi�y:</p> <p>1. na po�udniu- cypel lasu
granicz�cy z Nadle�nictwem Wierzchlas</p> <p>2. na p�ocy- las wchodz�cy w sk�ad
Nadle�nictwa Sarnia G�a</p> <p>3. na wschodzie- las nad Wd� nale��cy do le�nictwa
Stara Rzeka</p> <p>4. na zachodzie- cypel lasu nale��cy do le�nictwa Zacisze.</p>
<p>D�ugo��linii granicznej wynosi�a oko�o 86 kilometr�, w tym d�ugo��granic
sztucznych 83 kilometry, a naturalnej, kt�� stanowi�a rzeka Wda- oko�o 3 kilometr�. Og�na
powierzchnia gromady ���ek wynosi�a 11570 ha, czyli 115,7 km2.</p>
<p>Gromad�podzielono na nast�uj�ce wsie:</p> <p>���ek - 996 ha, czyli 9,96 km2</p>
<p>Stara Rzeka - 162 ha, czyli 1,62 km2</p> <p>Tle�- 148 ha, czyli 1,48 km2</p>
<p>Wierzchy - 455 ha, czyli 4,55 km2</p> <p>Pruskie - 285 ha, czyli 2,85 km2</p>
<p>Pozosta�� powierzchni�zajmowa�y lasy wchodz�ce w sk�ad nadle�nictwa Szar�ata i
Sarnia G�a. �rednia g�to��zaludnienia w gromadzie ( dane z 1963 roku) wynosi�a 8 os� na
1 km2</p> <p>���ek - 46 os� na 1 km2</p> <p>Stara Rzeka - 82 osoby na 1 km2</p>
<p>Tle�- 171 osoby na 1 km2</p> <p>Wierzchy - 66 os� na 1 km2</p> <p>Pruskie - 76 os�
na 1 km2</p> <p>Z powy�szego zestawienia wynika, �e najwi�sz� g�to��zaludnienia w
owych czasach mia�a miejscowo��Tle� By�o tam ma�o gospodarstw ze wzgl�u na brak
ziemi, a ludno��wyje�d�a�a do pracy poza teren wioski.</p> <p>Obecnie Tle�jest wsi�
so�eck�, po�o�on� malowniczo w dolinie Wdy przy uj�ciu do Prusiny. Jest znanym
o�rodkiem letniskowym i wczasowym. Rozwin�� si�z osady powsta�ej przy starym,
istniej�cym ju� w 1415 roku m�ynie na Prusinie. Pierwsze o�rodki wczasowe powsta�y tu na
pocz�tku XX wieku.</p> <p>Najmniejsz� g�to��zaludnienia posiada� ���ek. W tym
czasie by�a to wie� ch�opska a g��nym zaj�iem miejscowej ludno�ci by�o rolnictwo. W
por�naniu z innymi gromadami powiatu �wieckiego w tej gromadzie wyst�owa�a ma�a
g�to��zaludnienia. O takiej sytuacji zadecydowa�y w du�ym stopniu warunki naturalne jak i
rozw� gospodarczy gromady.</p> <p>Na jej terenie istnia�y 3 szko�y podstawowe: ���ek,
Wierzchy i Stara Rzeka. Dzieci z Tlenia i Pruskich dochodzi�y do szko�y w Wierzchach.</p>
<p>Szko�y w Wierzchach i ���ku by�y szko�ami siedmioklasowymi o 4 nauczycielach,
natomiast w Starej Rzece by�a szko�a niepe�na o 1 nauczycielu, realizuj�ca program klas
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siedmiu.</p> <p>Szko�a w ���ku powsta�a w 1825 roku- z chwil� uw�aszczenia
ch�op�. Budynek jej by� drewniany- pami�a� go najstarszy mieszkaniec wsi pan Jan �epek,
urodzony 14 pa�dziernika 1869 roku. Na miejscu starej szko�y wybudowano w roku 1893
now�, murowan� z cegie� i kryt� dach�k�. Budynek szko�y istnieje do dzisiaj.</p> <p>W
latach sze��ziesi�tych mie�ci�y si�w nim 3 sale lekcyjne oraz mieszkanie kierownika.
Czwarta sala lekcyjna znajdowa�a si�w domu prywatnym.</p> <p>Szko�y w Wierzchach i
Starej Rzece s� r�nie� murowane i pokryte dach�k�. W szkole w Wierzchach by�y 4 klasy,
mieszkanie kierownika oraz 3 jednoizbowe mieszkania dla nauczycieli. Obsada nauczycieli w
poszczeg�nych latach kszta�towa�a si�nast�uj�co:</p> <p>1952-53 1955-56 1959-60
1963-64 1966-67</p> <p>���ek 2 4 4 4 6</p> <p>Wierzchy 2 4 5 4 6</p> <p>Stara Rzeka
1 1 1 1 1</p> <p><br /></p> <p>Ilo��uczni� od 1945/46 roku we wszystkich szko�ach stale
wzrasta�a, co ilustruje poni�sze zestawienie:</p> <p>1952-53 1955-56 1959-60 1963-64
1966-67</p> <p>���ek 73 75 91 103 140</p> <p>Wierzchy 79 82 98 104 152</p>
<p>Stara Rzeka 9 10 17 26 31</p> <p>Z przedstawionych danych wynika, �e rozw�
szkolnictwa na terenie gromady nast�pi� w zwi�zku z reform� szkolnictwa.</p> <p>Na
terenie gromady funkcjonowa�y te� biblioteki szkolne oraz punkty biblioteczne, z kt�ych
korzystali dzieci i doro�li. Ilo��tom� w bibliotekach szkolnych kszta�towa�a
si�nast�uj�co:</p> <p>1952-53 1955-56 1959-60 1963-64 1966-67</p> <p>���ek 330 800
1072 1150 1350</p> <p>Wierzchy 410 790 1100 1240 1400</p> <p>Stara Rzeka 412 516
749 863 1000</p> <p>W punktach bibliotecznych w latach sze��ziesi�tych ilo��tom� nie
by�a sta�a z powodu przeprowadzanej wymiany. Zwi�sza�a si�natomiast ilo��tom� w
bibliotekach szkolnych i w punktach bibliotecznych. Wzrasta�a liczba czytelnik�. W latach
1959/60 z bibliotek szkolnych korzysta�o oko�o 80-85% dzieci, w latach 1963/64 ju� oko�o
95%</p> <p>Gorzej przedstawia�o si��ycie towarzyskie w gromadzie. Brak �wietlic, w
kt�ych m�odzie� mog�aby sp�za�wolny czas. Nie by�o sta�ego kina, a tak zwane kino
objazdowe by�o rzadko�ci�. Przez ca�y rok czynna by�a gospoda w Tleniu, a w okresie
sezonu wczasowego prywatna kawiarenka.</p> <p>Przez teren gromady prowadzi�a linia
kolejowa Laskowice- Czersk d�ugo�ci 6 kilometr� obejmuj�ca miejscowo�ci Tle�i ���ek,
kt�� pobudowano w latach 1906- 1907.</p> <p>W latach 1963-1967 w ci�gu doby
kursowa�o tu 10 poci�g�. By�y to poci�gi motorowe oraz 2 towarowe- te ostatnie
przewozi�y przede wszystkim drewno, �adowane na poszczeg�nych stacjach. Cz� drewna
dostarczano do kopal�tzw. ?kopalniaki?. Opr�z wy�ej wymienionego przewo�ono te�
drewno budowlane, papier�k�oraz drobnic� W ci�gu miesi�ca �adowano przeci�nie 35-40
wagon� drewna. Stacje kolejowe ���ek oraz Tle�by�y stacjami osobowo- baga�owotowarowymi, obs�ugiwanymi przez sze�ciu kolejarzy, kt�ych obowi�zkiem by�a sprzeda�
bilet� jednorazowych oraz miesi�znych, przyjmowanie i wysy�anie przesy�ek towarowobaga�owych.</p> <p>Na stacji kolejowej ���ek w latach 1960-1963 sprzedanych zosta�o
98800 sztuk bilet� jednorazowych, z czego na poszczeg�ne lata przypada:</p> <p>* 1960 25050 sztuk</p> <p>* 1961 - 25560 sztuk</p> <p>* 1962 - 26740 sztuk</p> <p>* 1963 21450 sztuk</p> <p>Z danych wynika, �e w roku 1963 by�o najmniej os� korzystaj�cych z
us�ug kolei. Jest to wynikiem tego, �e od lipca 1963 roku zosta�o wprowadzone po��czenie
autobusowe z miejscowo�ciami, do kt�ych uprzednio dojecha�mo�na by�o tylko poci�giem.
Przystanek autobusowy zosta� umieszczony w centrum wsi. ���ek by� w owych czasach
ostatnim przystankiem, do kt�ego przyje�d�a� autobus ze �wiecia- jeden w godzinach
rannych, a drugi popo�udniowych. W tym czasie do Tlenia ze �wiecia przyje�d�a�o ich pi�.
Po��czenie autobusowe ���ka ze �wieciem by�o wielkim udogodnieniem dla tutejszych
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mieszka��. By�o ono mo�liwe z chwil� oddania do u�ytku szosy na odcinku 1 kilometra,
��cz�cej ���ek z �czesnym Nadle�nictwem Pa�twowym Szar�ata.</p> <p>Drogi bite
na terenie gromady ���ek nie by�y najlepsze. Nale�a�y do nich tak zwane ?kocie �by?,
zajmuj�ce oko�o 10 kilometr�. Natomiast droga asfaltowa prowadzi�a z ���ka przez
Tle�do Lniana, omijaj�c w odleg�o�ci 300 metr� Wierzchy. Druga szosa bieg�a od
Nadle�nictwa Szar�ata do traktu napoleo�kiego. Pozosta�e drogi, ��cz�ce w owych
czasach poszczeg�ne wsie oraz zabudowania- to drogi polne.</p> <p>Na terenie gromady
znajdowa�y si�dwie plac�ki pocztowo- telekomunikacyjne, mieszcz�ce si�w ���ku i Tleniu.
Poczt�w ���ku obs�ugiwa�o czterech pracownik�, natomiast w Tleniu- dw�h. Do rejonu
pocztowego ���ek nale�a�y nast�uj�ce miejscowo�ci: ���ek, Stara Rzeka, Pruskie,
Zazdro�� ��ski Piec, Trzebciny; do Tlenia- Tle�i Wierzchy.</p> <p>Obecnie, na pocz�tku
XXI wieku, ���ek nie posiada- niestety- takiej rangi jak w okresie funkcjonowania
gromady.</p> <p>Kolejno likwidowano poszczeg�ne instytucje: poczt� stacj� a w 2001 roku
obni�ono stopie�organizacyjny miejscowej szko�y podstawowej.</p><p><br /></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>ROZDZIA� III <br /></b></p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>Dzieje Ochotniczej Stra�y
Po�arnej w ���ku</b></p> <p><br /></p>
<p>Na terenie ���ka dzia�a najstarsza w
gminie jednostka Ochotniczej Stra�y Po�arnej. Jej powstanie datuje si�na 1905 rok[14].
W�czas mieszkaniec wsi Marcin Guzowski przyj�� na stan r�zn� pomp�stra�ack�,
przekazan� ze stra�y wojew�zkiej. W tym czasie miejscowa jednostka nie mia�a jeszcze
sta�ych cz�onk�, nie by�o wi� dobrze zorganizowanej sekcji bojowej. Zaanga�owanie
wiejskiej spo�eczno�ci przyczyni�o si�do zbudowania z desek pierwszej remizy w miejscu, w
kt�ym obecnie znajduje si�boisko sportowe. W roku 1923 uko�zono budow�niewielkiego
murowanego budynku, kt�y znajdowa� si�w miejscu obecnej remizy. Ten skromny budynek
przetrwa� dwudziestolecie mi�zywojenne, a w czasie okupacji s�u�y� jako areszt
przej�ciowy nazywany przez miejscowych ?kibitk�?.</p> <p><img style="border: 0pt none ;
margin: 5px; float: left;" mce_style="border: 0pt none; margin: 5px; float: left;"
mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek03.jpg" src="images/stories/fruit/1kaczmarek03.jpg"
alt="���ek w XX wieku">W ko�u lat dwudziestych wspomniany wy�ej Marcin Guzowski
przekaza� funkcj�prezesa swojemu synowi, �czesnemu so�tysowi J�efowi Guzowi
(nazwisko Guzowski zosta�o zniemczone), kt�y pe�ni� j� do 1936 roku. Wtedy prezesem
zosta� J�ef Rytlewski pe�ni�cy t�godno��do wybuchu II wojny �wiatowej. W roku 1933
pojawia si�te� funkcja naczelnika, kt�ym zostaje Bernard Tyborski. Pierwszymi cz�onkami
stra�y s�: J�ef Czubak, Jan Zakrzewski, Jan Kniter, Wiktor Guz, Mieczys�aw Sendega,
W�adys�aw Dr��kowski. W tych czasach stra�acy wielokrotnie wyje�d�ali do po�ar�.
Najwi�szy przysz�o im gasi�w 1929 roku, gdy p�on� okoliczne Nadle�nictwo Sarnia G�a.
Przy opanowaniu �ywio�u pomagali ���kowianie, a pompa r�zna pracowa�a bez chwili
przerwy. Dru�yna stra�acka nie by�a wtedy jeszcze zorganizowana, wi� akcja trwa�a dwa
dni. Sp�on� wtedy ponad po�owa dachu.</p> <p>W czasie II wojny �wiatowej
funkcj�prezesa a zarazem naczelnika pe�ni� Niemiec Ewelt. Niestety- ten okres, tak tragiczny
dla ca�ego kraju, jest w dzia�alno�ci miejscowej stra�y ?bia�� plam�?. W 1947 roku
zwo�ano zebranie sprawozdawczo- wyborcze, prezesem wybrano J�efa �pic�a naczelnikiem
zosta� J�ef Czubak. Po �mierci J�efa �picy funkcj�prezesa obj�� Leon Chilewski, a
naczelnika J�ef Ligman. W 1956 roku z inicjatywy Czubaka i Ligmana siedziba stra�y
po�arnej zostaje przeniesiona z drewnianej szopy do by�ej ?kibitki?. W 1959 roku OSP
otrzymuje spalinow� motopomp�?Olimpia? o wydajno�ci 400l/min. Wys�u�ona pompa
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r�zna schowana jest wi� do lamusa. W rok p�iej stra�acy otrzymali przyczepk�bojow� z
przystosowanym zaczepem do ci�gnika oraz do powo�enia ko�i. W zwi�zku z tym
wyznaczono posiadaczy koni, a p�iej ci�gnik�, kt�zy- w razie potrzeby- byli zobowi�zani
zg�osi�si�do dyspozycji stra�y.</p> <p>W 1973 roku naczelnikiem OSP w ���ku zosta�
Jerzy Winowiecki.</p> <p>W 1980 roku OSP w ���ku obchodzi�a 45-lecie istnienia.
Jednostka otrzyma�a z Warszawy dyplom ?za dzia�alno��dla dobra spo�ecze�twa PRL?.
W jubileuszowych uroczysto�ciach wzi�i udzia� przedstawiciele Zawodowej Rejonowej
Stra�y Po�arnej w Tucholi, w�adze gminne z Osia.</p> <p>W nast�nym roku miejscowi
stra�acy podejmuj� decyzj�o wybudowaniu nowej stra�nicy. Trudno jednak�e
uzyska�decyzj�o zatwierdzeniu tego projektu. Z pomoc� przyszed� w�czas Cz�onek
Wojew�zkiej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Andrykowski, kt�ego zaanga�owanie przynios�o
oczekiwane rezultaty. Wiosn� przyst�piono do pracy: zrobiono pomiary, wytyczono
dzia�k�pod now� budow� W 1984 roku pomimo szeregu trudno�ci materia�owych i
wykonawczych stra�nica, sk�adaj�ca si�z dw�h gara�y, �wietlicy i niedu�ego zaplecza,
by�a gotowa. Przy jej budowie bardzo zaanga�owany by� Jerzy Winowiecki- naczelnik
jednostki, kt�y przepracowa� 1028 godzin. Ponadto na wyr�ienie zas�u�yli: J�ef Brucki,
Walter Gula, Henryk Narloch i Jan Szweda. 29 wrze�nia 1984 roku odby�o si�uroczyste
przekazanie do u�ytku budynku. Prezes Zwi�zku Wojew�zkiego Jerzy Topoli�ki udekorowa�
J�efa Ligmana, Wiktora Guza i W�adys�awa Dr��kowskiego z�otymi medalami ?Za
zas�ugi dla po�arnictwa?. Komendant wojew�zki Stra�y Po�arnej przekaza� naczelnikowi
kluczyki do samochodu GLM �uk A15, a komendant rejonowy- motopomp�z kompletnym
wyposa�eniem.</p> <p>W czasie budowy nie zapomniano o dzia�alno�ci podstawowej.
Stra�acy nie zaniedbali �adnej okazji, by podnie��stan wyszkolenia bojowego.</p> <p>W
gminnych zawodach sportowo- po�arniczych w 1981 roku w Lnianie jednostka odnios�a
zwyci�two w swojej grupie M 400. W nast�nym roku startowa�a w II rejonowych zawodach w
Piastoszynie, ale ju� w grupie M 800. Bezb��nie wykona�a zadanie, niewiele ust�uj�c
bardziej do�wiadczonym.</p> <p>W dzia�alno�ci szkoleniowej nie zapomniano o
m�odzie�y, a szczeg�nie dziewcz�ach. W zawodach gminnych w maju 1984 roku w
�liwicach wzi� udzia� nie tylko dru�yna starsza, kt�a zaj� 3 miejsce, ale r�nie� dru�yna
m�odzie�owa.</p> <p>W nocy z 15 na 16 wrze�nia 1985 roku stra�acy bior� udzia� w
gaszeniu po�aru pi�rowego domu mieszkalnego w Szar�acie. Budynek sta� w ogniu, p�on�
poddasze, drewniane schody i dach. Rozgrzany eternit p�a� i rozpryskiwa� si�po okolicy.
Przytomna akcja miejscowych stra�ak�, ich ofiarna s�u�ba, po�wiecenie uratowa�y �ycie
pogr��onym we �nie mieszka�om domu.</p> <p>W 1987 roku, podczas zebrania
sprawozdawczo- wyborczego, narodzi�a si�w�r� stra�ak� my�l, by miejscowa jednostka
mia�a w�asny sztandar. 28 lipca z�o�ono zam�ienie. Sztandar r�znie haftowany, to
drogocenna rzecz o znacznej warto�ci materialnej. Fundatorami sztandaru byli m.in. Rada
So�ecka, wojew�zka i Rejonowa Stra� Po�arna, przedsi�iorstwa, organizacje, miejscowa
spo�eczno��i cz�onkowie stra�y. Sztandar zosta� odebrany w maju 1988 roku, uroczy�cie
po�wi�ony i s�u�y OSP oraz mieszka�om wsi do dzisiaj, towarzysz�c m.in. uroczystym
procesjom Bo�ego Cia�a.</p> <p>Koniec lat osiemdziesi�tych w dzia�alno�ci OSP w
���ku zosta� przypiecz�owany licznymi sukcesami, kt�e osi�gn�i najm�odsi stra�acy. W
Turnieju Wiedzy Po�arniczej pod nazw� ?M�odzie� zapobiega po�arom? Krzysztof Gula
zaj�� I miejsce na szczeblu gminnym, a dzi�i wspania�emu wynikowi w zawodach
rejonowych zakwalifikowa� si�do turnieju wojew�zkiego, w kt�ym uplasowa� si�ostatecznie
na si�mym miejscu.</p> <p>Podczas uroczysto�ci 90-lecia istnienia OSP w ���ku
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nast�uj�cy druhowie zostali odznaczeni z�otymi i br�zowymi medalami ?za zas�ugi dla
po�arnictwa?: Jerzy Spychalski, Jerzy Krupa, Stanis�aw Krupa, Walter Gula i Les�aw
Dr��kowski.</p><p><br /></p><p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>ROZDZIA� IV</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>Szko�a Podstawowa w ���ku w latach 1946-2000</b></p><p><br /></p>
<p>Wed�ug danych zebranych w pracy dyplomowej pt. ?Charakterystyka geograficznogospodarcza gromady ���ek na tle powiatu �wieckiego?- Toru�1964, autorstwa Krystyny
Kater, Szko�a Podstawowa w ���ku powsta�a w 1825 roku. Pocz�tkowo budynek szkolny
by� drewniany, a od 1883- murowany. Szko�a murowana powsta�a w miejscu dawnej
szko�y drewnianej. Na podstawie ustnych przekaz� ustalono, �e szko�a funkcjonuje
nieprzerwanie od wspomnianego wy�ej 1825 roku do dzisiaj. W wyniku zniszczenia wszelkich
akt z lat 1825- 1946 powsta�a w jej dziejach ogromna luka. Okres po 1947 roku opisany jest w
skromnej kronice, a jej autorami kolejno byli:</p> <p>Konrad Zalewski - od 1946 - 1948</p>
<p>Janina Zarzycka - od 1948- 1954</p> <p>Bernard W�ierski ? od 1954- 1964</p>
<p>Pawe� Kater - od 1964- 2001</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;"
mce_style="margin: 5px; float: left;" src="images/stories/fruit/1kaczmarek04.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek04.jpg" alt="���ek w XX wieku">W roku 1947 do
Publicznej Szko�y Powszechnej w ���ku ucz�zcza�o 63 uczni�, realizuj�cych nauk�w
czterech klasach programowych. W ci�gu dw�h lat przebadano uczni� i u 15 stwierdzono
objawy choroby p�ucnej. W tym samym czasie, opr�z zaj� dydaktycznych, organizowano
liczne akcje spo�eczne m.in. z okazji Dnia Lasu uczniowie brali czynny udzia� w sadzeniu
drzewek przy szosie Szar�ata- Tle� Rozpocz�ie roku szkolnego, jak i zako�zenie w wy�ej
wspomnianych latach, poprzedzone by�y nabo�e�twem szkolnym w ko�ciele w �liwicach.
Przeprowadzono tak�e zbi�k�pieni�zy na map�Polski, kt�� zakupiono 10 listopada 1947
roku.</p> <p>W roku szkolnym 1948/49 nast�pi�a reorganizacja szko�y- utworzono pi�ty
oddzia�. Kierowniczk� szko�y mianowano Janin�Zarzyck�, nauczycielk�z Che�mna. Tym
samym w szkole pracowa�o dw�h nauczycieli. W my�l rozporz�dzenia Ministerstwa O�wiaty
zaopatrzono dzieci w podr�zniki szkolne. W tym samym roku szko�a by�a wizytowana przez
inspektora szkolnego pana Klubi�kiego. W szkole organizowano liczne akademie, zwi�zane z
aktualnymi rocznicami m.in. 7 listopada 1948 roku odby�a si�pogadanka na temat Wielkiej
Rewolucji Pa�dziernikowej, 15 grudnia 1948 roku uczczono Kongres Zjednoczeniowy Partii
Robotniczych, a 21 stycznia 1949 odby�a si�pogadanka na temat 25- tej rocznicy �mierci
Lenina. 6 marca 1949 roku urz�dzono akademi�ku czci Adama Mickiewicza, na kt��
z�o�y�y si� informacje o �yciu i tw�czo�ci poety, recytacje fragment� ?Pana Tadeusza?,
deklamacje ballad: ?Powr� taty?, ?Trzech Budrys�?. Z okazji �wi�a 1 Maja
szko��udekorowano zieleni� i chor�giewkami a dzieci bra�y udzia� w defiladzie, kt�a
odby�a si�w pobliskim Osiu.</p> <p>3 lutego 1949 roku Konrad Zalewski zosta�
przeniesiony do Publicznej Szko�y Powszechnej we Wierzchach.</p> <p>W czerwcu 1949
roku przeprowadzono egzamin pisemny i ustny z j�yka polskiego i matematyki dla uczni� klasy
pi�tej. Podda�o si�mu 15- stu uczni�, jeden egzaminu nie z�o�y�. We wrze�niu 1949 roku
utworzono nowy oddzia�. Lata 1949-1954 to okres o�ywionej dzia�alno�ci kulturalnej
spo�eczno�ci szkolnej. 3 listopada 1949 roku za�o�ono dru�yn�ZHP, p�iej Ko�o
Towarzystwa Przyjaci��o�nierzy, a w grudniu Towarzystwo Przyja�ni PolskoRadzieckiej.</p> <p>Organizowano wieczorki dru�yny harcerskiej, na kt�ych deklamowano
wiersze, �piewano, ta�zono krakowiaka. Doch� z jednego z takich wieczork� w pa�dzierniku
1950 roku wyni�� 2687 z�otych. Pieni�dze te zosta�y przeznaczone na wycieczk�harcerzy

8 / 12

Przejawy �ycia spo�ecznego miejscowo�ci ���ek w XX wieku
środa, 02 grudnia 2009 21:32

do Bydgoszczy. Opr�z tego dzieci uczestniczy�y rokrocznie w wycieczkach pieszych do
Tlenia.</p> <p>Na odnotowanie zas�uguje r�nie� fakt, �e w 1951 roku uczennica VI klasy
Janina Chabowska otrzyma�a stypendium, fundowane przez Wydzia� O�wiaty Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w �wieciu w kwocie 54 z�otych.</p> <p>Kolejn�
reorganizacj�szko�y przyni�� rok szkolny 1953/54, w kt�ym utworzono si�m� klas� W
zwi�zku z powy�szym zatrudniono drug� nauczycielk�pani� Mari�Ko�larek.</p> <p>Pani
Janina Zarzycka z dniem 1 wrze�nia 1954 roku przesz�a w stan spoczynku, przekazuj�c
mienie szko�y panu Bernardowi W�ierskiemu, dotychczasowemu kierownikowi szko�y w
Glinkach w powiecie bydgoskim, kt�y na w�asn� pro�b�zosta� przeniesiony do ���ka.
Sprawowa� on funkcj�kierownika plac�ki do 1964- zmar� 9 listopada 1964 roku.</p> <p>W
latach 1954-1964 prac�w szkole podejmowali kolejno: Gertruda Sza�a�ka, absolwentka
Liceum Pedagogicznego w Tucholi, Stefania Baczy�ka, Janina Trepkowska, Ireneusz Dobeckiabsolwent Liceum Og�nokszta�c�cego w �wieciu, Klara Urba�ka, Halina Komorowska,
Bo�ena Jeleniewska, Halina Korczak- absolwentka Liceum Pedagogicznego w Che�mnie.</p>
<p>W tym okresie du�� aktywno��wykazywa� Komitet Rodzicielski, odbywa�y
si�regularne spotkania przedstawicieli rodzic�, zebrania sprawozdawczo- wyborcze. Cz�to
organizowano choinki noworoczne i przekazywano pieni�dze na zakup podark� dla dzieci.
Jedna z takich uroczysto�ci odby�a si�1 stycznia 1955 roku. Komitet Rodzicielski przekaza�
w�czas kwot�700 z�otych, za kt�� zakupiono prezenty noworoczne. W tym samym czasie
zosta�y zakupione i zamocowane w klasach nowe tablice.</p> <p>W okresie od wrze�nia
1954 roku do maja 1955 przeprowadzono szereg drobnych remont� m.in. naprawiono cz�
ogrodzenia, pobudowano �mietnik, przygotowano pomieszczenia gospodarcze na opa� dla
szko�y a tak�e uzyskano materia� na dalsz� napraw�oparkanienia.</p> <p>W okresie
wakacyjnym przeprowadzono kapitalny remont dachu. Koszt przekroczy� 15 tysi�y z�otych.
Wydatki pokry�o Prezydium GRN z nadwy�ki bud�etowej Gromady z roku 1958.</p> <p>W
okresie ferii zimowych w 1963 roku pojawi� si�w szkole telewizor. Spo�eczno�����ka
masowo uczestniczy�a w odbiorze audycji telewizyjnych. By przygotowa�szko��do nale�ytej
realizacji programu, kierownictwo podj� decyzj�o urz�dzeniu w jednej z klas gabinetu
biologicznego. 15 stycznia 1963 roku gabinet by� ju� wyposa�ony w specjalne szklane p�i,
szaf� trzy akwaria i szereg doniczek.</p> <p>M�odzie� szkolna w latach 1954-64 bra�a
udzia� w licznych akcjach i konkursach organizowanych przez r�e instytucje. Regularnie
uczestniczy�a w konkursie ?Ka�de dziecko przyjacielem zwierz�t?, plasuj�c si�na wysokich
miejscach, np. w 1963 roku zaj� w skali wojew�ztwa 10 miejsce w�r� 564 szk�zg�oszonych
do konkursu. Wojew�zka Rada �owiecka w nagrod�zaprosi�a 10 najaktywniejszych uczni�
na jednodniow� wycieczk�do Torunia, podczas kt�ej obdarowano dzieci upominkami.
Aktywnie uczestniczono te� w akcji zalesiania, np. w okresie jesiennym 1961 roku uczniowie
tutejszej szko�y zasadzili 33 tysi�ce drzewek sosnowych na haliznach �r�le�nych, a w
okresie wiosennym 1962- 21 tysi�y drzewek.</p> <p>Pisz�c o latach 1954-1964 nale�y
pami�a�te� o smutnych wydarzeniach. Z ko�em wrze�nia 1957 roku dotar�a do Polski
epidemia grypy azjatyckiej. Nie omin� ���ka. Na pocz�tki listopada liczba chorych dzieci
wynosi�a oko�o 30%. Na skutek tej choroby zmar� Wies�aw Choro�- ucze�VI klasy.
Dziecko zachorowa�o w pi�tek w godzinach wieczornych, a w niedziel�w nocy ok. godziny
drugiej- zmar�o. W pogrzebie, kt�y odby� si�6 listopada 1957 roku bra�y udzia� delegacje
szko�y, klasy, przedstawiciele rodzic�.</p> <p>We wrze�niu 1964 roku zachorowa�
dotychczasowy kierownik szko�y Bernard W�ierski, kt�y wkr�ce- w listopadzie zmar�.
Pogrzeb odby� si�w Bydgoszczy.</p> <p>W tym samym roku, z dniem 1 wrze�nia prac�w
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charakterze nauczycieli podj�i Krystyna i Pawe� Kater. Oboje uko�zyli Zaoczne Studium
Nauczycielskie w Toruniu. Dzi�i temu liczba nauczycieli wzros�a do 5. Pawe� Kater zosta�
nowym kierownikiem szko�y.</p> <p>1 czerwca 1965 roku uroczy�cie obchodzono
Mi�zynarodowy Dzie�Dziecka. Dzieci pocz�towano �niadaniem, nast�nie na placu zabaw
odby�y si�r�e zawody. Zwyci�com Komitet Rodzicielski ufundowa� drobne upominki. Na
szkolne obchody zaproszono r�nie� m�odzie� pozaszkoln� i rodzic�. W zwi�zku z
zatrudnieniem pi�tego nauczyciela konieczno�ci� sta�o si�zorganizowanie kolejnej izby
lekcyjnej. Urz�dzono j� po adaptacji z mieszkania znajduj�cego si�w budynku szkolnym. W
czasie wakacji dzi�i pomocy Wydzia�u O�wiaty, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i
miejscowej ludno�ci ogrodzono budynek szkolny.</p> <p>Lata sze��ziesi�te to o�ywiona
dzia�alno��pozaszkolna m�odzie�y, kt�a zdoby�a liczne wyr�ienia i nagrody m.in. aparat
fotograficzny, zestawy ksi��ek w konkursie organizowanym przez tygodnik
?�wierszczyk?.</p> <p>Rok szkolny 1966/67 jest pierwszym, w kt�ym w wyniku reformy
szkolnictwa podstawowego utworzono �m� klas� Pierwsza �ma klasa w ���ku liczy�a 11
uczni�, natomiast pierwszymi jej absolwentami byli:</p> <p>* Barbara Brucka</p> <p>*
Danuta Chabowska</p> <p>* Stanis�aw Piasek</p> <p>* Jan Karpus</p> <p>* Piotr
Walter</p> <p>Wszyscy wy�ej wymienieni absolwenci zostali przyj�i do szk�zawodowych i
�rednich.</p> <p>W tym samym czasie przeprowadzono te� kolejny remont szko�y.
Wymalowano klasy, przeprowadzono remont dachu i piec� w klasach, a tak�e przebudowano i
odremontowano ogrodzenie szko�y. Nauczyciele tutejszej szko�y: Maria Sprada, Maria
Chabowska i Wac�awa Buze w okresie wakacji podnosi�y swoje kwalifikacje zawodowe w
Studium Nauczycielskim. W listopadzie 1968 roku odby�a si�w szkole konferencja rejonowa
nauczycieli rejonu Osie. Bra�o w niej udzia� 40 nauczycieli. G��nym jej tematem by�o:
?Zagadnienia ideowo-wychowawcze w materia�ach na V Zjazd PZPR?.</p> <p>W lutym
1971 roku w szkole obchodzono uroczy�cie jubileusz 25-lecia pracy nauczycielskiej Janiny
Trepkowskiej, kt�a w tutejszej szkole pracowa�a od 1956 roku.</p> <p>W wrze�niu 1971
roku wprowadzono zmiany organizacyjne w szkole- rok podzielono na 3 okresy. 28 lutego 1972
roku kierownik szko�y Pawe� Kater z�o�y� egzamin dyplomowy na Uniwersytecie Gda�kim,
uzyskuj�c tym samym wykszta�cenie wy�sze.</p> <p>W roku szkolnym 1972/73 zosta�a
ustalona reorganizacja szk�gminnych oraz powo�ano gminnych dyrektor� szk� Szko�a
Podstawowa w ���ku podlega Zbiorczej Szkole Gminnej w Osiu.</p> <p>Z okazji Dnia
Nauczyciela w 1974 roku Janina Trepkowska zosta�a odznaczona Z�otym Krzy�em Zas�ugi
a Krystyna Kater- z�ot� odznak� ZNP. Wy�ej wymieniona J. Trepkowska z ko�em roku
szkolnego 1976/77 przesz�a na emerytur�</p> <p>Od pocz�tku lat siedemdziesi�tych
systematycznie mala�a liczba uczni�. Dla por�nania w roku 1968/69 by�o ich 129 a w
1976/77 tylko 67. W zwi�zku z tym faktem nauka odbywa�a si�w klasach ��czonych: I+II,
III+IV, V+VI, VII+VIII.</p> <p>W okresie wakacyjnym w 1978 roku przeprowadzono kapitalny
remont szko�y, kt�ego koszt wyni�� 365.000 z�otych.</p> <p>Nale�y te� odnotowa� �e
w tym samym roku Krystyna Kater z�o�y�a egzamin kwalifikacyjny z geografii, r�norz�ny
Wy�szym studiom Zawodowym. Pozostali nauczyciele zatrudnieni w szkole systematycznie
podnosili kwalifikacje. Pawe� Kater uko�zy� studia II stopnia i uzyska� tytu� magistra
matematyki, Maria Sprada- magistra techniki.</p> <p>W latach osiemdziesi�tych w szkole
odbywa�y praktyk�by�e uczennice- Halina Trepkowska, Maria Karpus, Barbara Brucka,
Katarzyna S�upi�ka. W pobliskim budynku, nale��cym do Gminnej Sp�zielni w Osiu,
wynaj�o pomieszczenie, kt�e przeznaczono na sal�gimnastyczn�. Po remoncie, adaptacji i
wyposa�eniu w odpowiedni sprz� sportowy- m�odzie� zyska�a kolejne pomieszczenie-
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niezb�ne do �icze�sportowych, gdy aura by�a niesprzyjaj�ca.</p> <p>W celu poprawy
warunk� lokalowych podj�o prace adaptacyjne w cz�i budynku gospodarczego,
przekszta�cono go w sal�dydaktyczn�, w kt�ej umieszczono pracowni�zaj�
praktycznych.</p> <p>Nauczyciele organizowali te� dla m�odzie�y liczne wycieczki
szkolne: do Warszawy, Torunia, Ciechocinka, Biskupina, K�nika. Przy szkole dzia�a�y tak�e
takie organizacje jak K�o Turystyczno-Krajoznawcze, Zwi�zek Harcerstwa Polskiego, K�o
Plastyczne i Ekologiczne.</p> <p>16 pa�dziernika 1990 roku zosta� przekazany szkole
budynek po by�ej restauracji. Obiekt zosta� odkupiony od GS w Osiu za 90 milion� z�otych.
Dzi�i temu rozwi�zano k�opoty lokalowe szko�y. Stopniowo uruchamiano poszczeg�ne
pomieszczenia: sal�do katechezy, sal�dla oddzia�u przedszkolnego, sal�audiowizualn�.
Dzi�i zaanga�owaniu dyrektora, szko�a wzbogaci�a si�o komputery- urz�dzono kolejn�
sal�dydaktyczn�- w�a�nie komputerow�. W po�owie lat dziewi�dziesi�tych w tutejszej
szkole mie�ci�a si�jedyna na terenie gminy Osie pracownia komputerowa.</p> <p><img
style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;"
src="images/stories/fruit/1kaczmarek05.jpg" mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek05.jpg"
alt="���ek w XX wieku">Etapowo, z w�asnych �rodk� bud�etowych, modernizowane by�y
budynki szkolne. Za�o�ono centralne ogrzewanie, zmodernizowano sanitariaty, utwardzono
boisko do pi�ki koszykowej i siatkowej. Pi�nia�o otoczenie szko�y- nowa elewacja,
ogrodzenie, brama wjazdowa, a oba budynki szkolne po��czono chodnikiem. Szko�a
wzbogaci�a si�o nowe �rodki dydaktyczne: doposa�ono pracowni�komputerow�, zakupiono
kserokopiark� encyklopedie, s�owniki, lektury, zestaw kaset dydaktycznych. Na pocz�tku lat
dziewi�dziesi�tych stopniowo wprowadzono w szkole drugi- obok j. rosyjskiego- j�yk obcy.
By� to j�yk angielski. W roku szkolnym 1998/99 po raz ostatni w klasie �mej prowadzono
obowi�zkowy j�yk rosyjski a j�yk angielski by� w tej klasie od 3 lat nadobowi�zkowy. Szko�a
pod rz�dami dyrektora Katera przeistoczy�a si�w nowoczesn� plac�k� z kt�ej dumne by�o
miejscowe spo�ecze�two. Jednocze�nie Jego autorytet i postawa mobilizowa�y do
podejmowania nowych wyzwa�przez nauczycieli. W 1995 roku zatrudnionych tu by�o 9
nauczycieli. Wszyscy posiadali wy�sze wykszta�cenie magisterskie, niekt�zy w dalszym
ci�gu podnosili kwalifikacje na studiach podyplomowych, inni uzyskali I
stopie�specjalizacji.</p> <p>M�odzie� bra�a udzia� w licznych olimpiadach
przedmiotowych. W 1993 roku uczennica tutejszej szko�y Ma�gorzata Skwirowska zosta�a
finalistk� Wojew�zkiej Olimpiady J�yka Polskiego, natomiast w 2000 roku inna uczennicaAlicja Kaczmarek zaj� V miejsce w kolejnej edycji wy�ej wymienionej olimpiady, zostaj�c
jednocze�nie jej laureatk�.</p> <p>27 lutego 2001 roku Rada Gminy w Osiu podj�
uchwa��o likwidacji Szko�y Podstawowej w ���ku z dniem 1 wrze�nia 2001 roku. Obecnie
w ���ku znajduje si�Punkt Filialny, podlegaj�cy Szkole Podstawowej we Wierzchach, do
kt�ego ucz�zczaj� dzieci z klas 0-III.</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>Jak zaznaczy�am we wst�ie, celem
niniejszej pracy by�o ukazanie przynajmniej og�nego zarysu dziej� ���ka ze zwr�eniem
uwagi na dzia�alno��spo�eczn� miejscowej ludno�ci. Utrudnieniem by�a skromna liczba
�r�e� i publikacji na temat ���ka. Opr�z istniej�cych publikacji naukowych i
opracowa�ksi��kowych korzysta�am te� z kronik: Ochotniczej Stra�y Po�arnej w ���ku i
Szko�y w ���ku.</p> <p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px;
float: left;" src="images/stories/fruit/1kaczmarek06.jpg"
mce_src="images/stories/fruit/1kaczmarek06.jpg" alt="���ek w XX wieku">W pracy mo�na

11 / 12

Przejawy �ycia spo�ecznego miejscowo�ci ���ek w XX wieku
środa, 02 grudnia 2009 21:32

zauwa�y�przeskoki w latach lub kr�kie, fragmentaryczne wiadomo�ci. Wynika to przede
wszystkim z braku �r�e� historycznych, koniecznych do odtworzenia dziej�
miejscowo�ci.</p> <p>Dlatego te�, pomimo brak�, jakie praca zawiera, niniejszy zarys
monograficzny ���ka mo�e sta�si�skromnym przyczynkiem, wype�niaj�cym luk�w historii
wsi. Mam te� nadziej� �e przedstawione opracowanie b�zie dowodem na to, �e ma�e,
zagubione w�r� las� miejscowo�ci, maj� bogat� i ciekaw� histori�</p> <p>Jak
zasygnalizowa�am we wst�ie, praca ta jest pierwsz� pr�� opracowania dziej� ���ka i
dlatego mo�e pos�u�y�za punkt wyj�cia do bardziej szczeg�wych bada�</p><p><br
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