UCHWALA NR LI 7356/14
Rady Gminy w Slawnie
z dnia 29 pazdziernika 2014 roku
"•,

w sprawie: nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Slawno.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072 ) Rada Gminy Stawno uchwala co nast^puje:

§ 1. W uznaniu zastug dla Gminy Stawno, na wniosek rady pedagogicznej
oraz rady rodzicow Publicznej Szkoty Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach
nadaje siq Pani Aleksandrze Ziotkowskiej - Boehm Honorowe Obywatelstwo Gminy
Stawno.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza
Rady Gminy Stawno.

Wojtowi Gminy i Przewodniczgcemu

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogtoszeniu na tablicy
ogtoszeri w Urz^dzie Gminy.

PRZE

UZASADNIENIE
do uchwaly Nr LI/356/14 Rady Gminy w Slawnie
z dnia 29 pazdziernika 2014r.
\ sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Slawno.
Do Przewodnicz^cego Rady Gminy w dniu 04.09.2014r. wplyna_l wniosek rady
pedagogicznej i rady rodzicow Publicznej Szkoly Podstawowej im. W. i H. Ossowskich
w Kunicach o nadanie tytulu Honorowego Obywatela Gminy Slawno polskiej pisarce
Aleksandrze Ziolkowskiej- Boehm.
Pani Aleksandra Ziolkowska - - Boehm urodzila si? 15 kwietnia 1949r. w Lodzi.
Ukonczyla filologi? polska_ na Uniwersytecie Lodzkim , nast?pnie uzyskala tytul doktora nauk
humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
W 1990 r. wyszla za maj2 za Amerykanina i zamieszkala w Wilmington w Stanie Delawere.
Ta mieszkajaca na staie w USA pisarka ma juz na swoim koncie kilkanascie wi?kszych
i mniejszych pozycji ksiqzkowych , jest opiekunka. spuscizny po Melchiorze Wankowiczu.
To wlasnie przez niego poznala srodowisko hubalczykow, z adiutantem majora, Henrykiem
Ossowskim na czele. Znaja_c srodowisko hubalczykow , poznala czlonkow trzech rodzin
zwi%zanych z rejonem Opoczna i b?da_cych wspolbohaterami hubalowej legendy — Ossowskich ,
Krasickich i B^kowskich. W swoich ksia_zkach opisuje najczesciej sprawy Polski i losy Polakow,
tlumaczy je na j?zyk polski i wydaje w Stanach Zjednoczonych, przez co staje si? ambasadorem
kxiltury polskiej poza granicami kraju. W ksia.zce pt. „ Dwor w Krasnicy i Hubalowy Demon",
opisuje histori? wojennych i powojennych losow prawnukow Antoniego Jaxa Bakowskiego,
urodzonego w tytulowym d\vorze w Krasnicy. Dwor w Krasnicy niestety nieistniejacy, jest
spoiwem wszystkich opowiesci Pani Aleksandry. To w nim giownie spktaja, sie losy trzech
rodzin, o ktorych opisuje ta ksiajzka: B^kowskich, Krasickich i Ossowskich.
Autorka przedstawia w niej niezwykla. i bardzo poruszaja^cq. histori? rodzenstwa Wandy
i Henryka Ossow^skich, urodzonych w Kunicach, patronow miejscowej szkoly. Henryka
Ossowskiego adiutanta majora Henryka Dobrzanskiego ,,Dol?gi" oraz jego siostry Wandy
Ossowskiej — pielegniarki. Jej zyciorys to gotowy scenariusz filmu o jednej z wielu nieznanych
bohaterek II wojny swiatowej. Wanda Ossowska byla wi?ziona i torturowana na Pawkku
i w Alei Szucha , nie wydala nikogo, cudem uniknela smierci, przechodza,c drog? obozow
zglady. Mimo to wykazala si? niemal nadludzkq. sil% ratuj^c \ obozie Neustadt Glewe zycie
male) francusko-zydow^sko • polskiej dziewczynki Idy, ktora swa^ \vybawicielk? odnalazla
po polw^iecznych poszukiwaniach.
Pani Aleksandra Ziolkowska — Boehm jest bardzo zwi^zana z< ziemia, opoczynska. .
Goscila wielokrotnie na spotkaniach autorskich w Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich
w Kunicach oraz na promocji swoich ksi^zek w Regionalnym Muzeum w Opocznie . Dzi?ki
ksia_zkom Aleksandry Ziolkowskiej — Boehm historia naszej ziemi opoczynskiej, w tym gminy
Slawno oraz miejscowosci Kunice znana jest nie tylko w Polsce ale i poza granicami kraju.
Jest czlonkiem wielu stowarzyszen i zwia_zkow, m.in. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Zwia_zku
Pisarzy na Obczyznie w Londynie, Fundacji Kosciuszkowskiej \ Nowym Jorku.

'
Za swoja_ dzialalnosc pisarska, otrzymala wiele nagrod m.in. Zloty Exlibris Ksia^znicy Pomorskiej
w 2001 r. , Nagrod? Iiteracka_ Zwia_zku Pisarzy Polskich na Obczyznie w 2007r. i inne.
Dzialalnosc Pani Anny Ziolkowskiej — Boehm zasluguje na najwyzsze wyroznienie.
szacunek i uznanie za:
- szlachetny eel, ktory przyswiecal jej przy pisaniu ksiajzek — ocalic od zapomnienia ludzi, ktorzy
tworzyli histori? naszej ziemi i miejsc, ktore byly w przeszlosci bardzo wazne , a dzis sa. juz
nieistniejq.ce,
przedstawienie historii rodziny Ossowskich , wlascicieli maja_tku Kunice, a tym samym
patronow Publicznej Szkoly Podstawowej \ Kunicach tj. Wand? i Henryka Ossowskich , ludzi
prawych, zasluzonych dla Polski i Kunic,
- przekazanie nast?pnym pokoleniom historii Polski, ktora, rnog^ poznac tylko z ksia_zek,
prezentacj? szkoly \ Kunicach, ktora nosi imi? Wandy i Henryka Ossowskich, podczas
promocji ksia_zki oraz spotkan autorskich.
W zwia_zku z powyzszym Pani Aleksandra Ziolkowska — Boehm w pelni zasluguje
na tytul „ Honorowego Obywatela Gminy Slawno."
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