
Wydarzenie patriotyczne

Temat wydarzenia: Ocalić od zapomnienia

Nazwa szkoły/placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w 

Ossali

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Ewa Buda

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Małgorzata Kunowska

Krótki opis wydarzenia:

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali dla uczczenia 

100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zorganizowano cykl wydarzeń 

patriotycznych pt. „Ocalić od zapomnienia”. Wydarzenia te upamiętniły postać Adama Bienia 

– mieszkańca Ossali, wybitnego Polaka, patriotę, który całe życie poświęcił walce o wolność 

ojczyzny.

W dniu 28. października 2018 roku uczniowie klasy IV pod opieką nauczyciela historii 

Małgorzaty Kunowskiej wzięli udział w wycieczce do „Domu Pamięci Adama Bienia w 

Ossali”.

Tu poznali życiorys tego wielkiego mieszkańca naszej małej ojczyzny oraz obejrzeli pamiątki 

z życia rodzinnego, działalności literackiej, teatralnej i politycznej jaką prowadził Adam Bień. 

Następnie udali się na cmentarz parafialny w Niekrasowie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze 

na grobie i oddali hołd swemu rodakowi.

W dniu 14. grudnia  2018 roku w rocznicę urodzin Adama Bienia w szkole odbyła się 

uroczysta akademia podczas której uczniowie zaprezentowali twórczość wielkiego patrioty. 

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wspomnień dyrektora szkoły pani Ewy Budy, 

która przedstawiła dotąd nieznane fakty i informacje z życia rodzinnego bohatera tej 

uroczystości.

Miłym końcowym akcentem były upominki dla uczestników akademii ufundowane przez 

Stowarzyszenie Osieczanie wspierającego działalność kulturalną i patriotyczną w środowisku 

lokalnym.



Na korytarzu szkolnym zaprezentowano wystawę pt. „Całe życie dla Polski. Adam Bień 1899-

1998, którą udostępniła Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ekspozycja 

prezentowała sylwetkę wielkiego Polaka i patrioty, który był prawnikiem, politykiem, pisarzem 

i ludowcem.  Współorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej oraz amatorski ruch teatrów 

ludowych. W czasie II wojny światowej uczestniczył w ludowej konspiracji, był ministrem 

rządu londyńskiego. Aresztowany i sądzony w moskiewskim Procesie Szesnastu w 1945 roku.

Wystawę można było oglądać do końca grudnia 2018 roku i budziła duże zainteresowanie 

wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

Obchody upamiętniające postać tego Wielkiego Polaka były prawdziwą lekcją patriotyzmu, 

która uświadomiła na czym polegała dziejowa rola Adama Bienia w historii Polski.

Wydarzenia przygotowały: Małgorzata Kunowska, Ewa Buda, Stanisława Jońca.
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