Urszula Szlechta
July 7, 1924 - January 9, 2014

9 stycznia 2014 roku zmarla w Kielcach Matka Janusza Szlechty S.P URSZULA
SZLECHTA
Memorial Service
16 lutego 2014
4:00 - 6 PM with funeral service at 5 PM
Van Tassel Funeral Home
337 Belleville Ave.
Bloomfield, NJ 07003
Urszula Zofia Szlechta, z domu Oskarbska, urodzila sie 7 lipca 1924 roku w Ryglicach
kolo Tarnowa. Miala osmioro rodzenstwa. Ojciec Jozef Oskarbski byl organista w kosciele
w Ryglicach, a matka Antonina zajmowaÅ‚a sie wychowywaniem dzieci, utrzymaniem
domu i duza gospodarka.
Urszula od dziecka garnela sie do nauki, do czego ja goraco zachecal (i wspomagal)
najstarszy brat Franciszek, ktory po wybuchu wojny - jako mlody porucznik Wojska
Polskiego - zginal rozstrzelany przez Rosjan w Starobielsku. Urszula uczyla sie swietnie w
gimnazjum siostr Urszulanek w Tarnowie. Nauke przerwal jej wybuch II wojny Å›wiatowej.
Po wojnie opuscila Ryglice i wyruszyla w Polske, aby siÄ™ ksztalcic i pracowac.
Kochala muzyke i skrzypce, stad tez uczyla siÄ™ grc na tym instrumencie. SkonczyÅ‚a
Studium Nauczycielskie i uczyla dzieci matematyki, fizyki, chemii, a takze muzyki w
roznych szkolach w okolicach Radomia, miedzy innymi w Czarnolesiu (gdzie kiedys
mieszkal poeta Jan Kochanowski). Tam poznala swojego meza Waldemara Szlechte,
rowniez nauczyciela (bylego zolnierza Armii Krajowej na Wolyniu). Doczekali sie dwoch
synow: Wlodka i Janusza.
Potem przeprowadzili sie do Dabrowy pod Kielcami, gdzie Urszula podjela prace jako
nauczycielka w miejscowej szkole podstawowej. Jej maz Waldemar zostaÅ‚ pracownikiem
Wojewodzkiego Domu Kultury w Kielcach. Wkrotce narodzil siÄ™ ich trzeci syn – Andrzej.
Pol roku pozniej Waldemar opuscil rodzine i wyjechal na Slask. Nigdy juz do rodziny nie
powrocil. Praktycznie nie utrzymywal z nia kontaktow. Urszula sama wychowala i

wyksztalcila trzech synow.
Uczyla potem w szkolach podstawowych w Kielcach. ByÅ‚a znakomita nauczycielka. Za
swoja prace otrzymala wiele nagrod i odznaczen, ale przede wszystkim uznanie i
szacunek ludzi.
Zmarla nagle, 9 stycznia 2014 roku, na stole operacyjnym w szpitalu w Kielcach. MiaÅ‚a
90 lat. Pochowana zostaÅ‚a na cmentarzu "Na Piaskach" w Kielcach 17 stycznia 2014
roku.
W mszy pozegnalnej w koÅ›ciele sw. Jozefa w Kielcach oraz na cmentarzu zegnaly ja
tlumy przyjaciol, bylych uczniow i wspolpracownikow, a takze najblizsza rodzina: synowie
Wlodek, Janusz i Andrzej, wnuczki Ewa i Justyna, ostatnia zyjaca siostra Krystyna oraz
synowe i kuzyni.
Spoczywaj w pokoju, Mamo!

