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Uroczysty korowód ze sztandarem szkoły.

UROCZYSTE OBCHODY

100-lecia
SZKOŁY

  
 12 czerwca w Osinach świętowano niezwykły jubileusz. Miejscowa Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Kwiecińskiego ukończyła 100 lat. Utworzona w 1916 roku, przetrwała wszystkie dziejowe zawieruchy,
istnieje do dziś i jak na tak sędziwy wiek trzyma się całkiem dobrze.

  Niezwykle ważną dla całej lokalnej społeczności uroczystość rozpoczęła Msza święta w parafialnym
kościele celebrowana przez Jego Magnificencję księdza prałata Jarosława Wojtkuna, rektora Wyższego
Seminarium Duchownego w Radomiu. Podczas nabożeństwa głos zabrał Poseł na Sejm RP Krzysztof
Lipiec. Po kościelnej ceremonii sprzed świątyni ruszył przez wieś barwny pochód. Za pocztem
sztandarowym kroczyli goście, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W progi
dostojnej jubilatki przybyłych na uroczystość zapraszali uczniowie w szkolnych strojach
odzwierciedlających różne okresy jej historii. Na parterze szkoły można było obejrzeć wystawę
historyczną poświęconą patronowi placówki – przedwojennemu kierownikowi Gustawowi
Kwiecińskiemu.

  Dyrektor Zofia Siwiec serdecznie powitała gości na czele ze starostą starachowickim Dariuszem
Dąbrowskim, wójtem Gminy Mirzec Mirosławem Sewerynem, przewodniczącą rady gminy Agnieszką
Idzik-Napiórkowską oraz licznie przybyłą rodziną patrona. Następnie zaprosiła wszystkich w
sentymentalną podróż po kartach dziejów szkoły. Przybliżyli ją młodzi aktorzy oraz artyści z zespołu
„Wesołe Nutki”. Teatralne scenki i recytacje wzbogacone zostały piękną muzyczno-wokalną oprawą oraz
prezentacją multimedialną. Wszystko to pozwoliło widzom poczuć niezwykły klimat i „magię” miejsca,
jakim są Osiny, z ich przywiązaniem do historii i tradycji. Dyrektor Zofia Siwiec opowiedziała również o
dniu dzisiejszym szkoły – realizowanych w niej licznych projektach edukacyjnych, inwestycjach,
sukcesach uczniów oraz współpracy ze środowiskiem, której potwierdzeniem był występ zespołu
ludowego „Osinianki”. Program artystyczny zakończyły taneczne popisy dzieci z zerówki oraz menuet w
wykonaniu uczniów z klas II-IV. Przy okazji urodzin nie mogło zabraknąć również wielkiego tortu i
zdmuchnięcia świeczek oraz chóralnego „Sto lat!” (w tym przypadku życzeń kolejnej „setki”). Ciepłych
słów nie szczędzili również przemawiający: Dariusz Dąbrowski, Mirosław Seweryn, Agnieszka Idzik-
Napiórkowska oraz reprezentująca ród Kwiecińskich Anna Młynarczyk. Po krótkiej przerwie goście wzięli
udział w nietypowych lekcjach otwartych prowadzonych przez uczniów. Obejrzeli piękne przedstawienie
teatralne „Kopciuszka” w języku angielskim, obserwowali ciekawe doświadczenia przyrodnicze, uczyli
się kaligrafii oraz uczestniczyli w dawnych grach i zabawach.
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   Dalsza część szkolnego święta przebiegała na boisku. Sportowy piknik zapoczątkował wspólny taniec
belgijski i pokazy taneczne dziewcząt z klasy VI, po których królowanie objęły gry podwórkowe. Dużym
zainteresowaniem  wśród dzieci cieszyło się chociażby strzelanie do celu z procy. Niewątpliwą atrakcją
imprezy był grill przygotowany przez rodziców i regionalne wiejskie specjały serwowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich (swojski chleb ze smalcem i ogórkiem – palce lizać!). Obsługą techniczną zajęła się
OSP Osiny. Wielkie podziękowania należą się również księdzu proboszczowi Dariuszowi Maciejczykowi
oraz osińskim radnym – Janowi Zawiszy i Marcinowi Driańskiemu. 

Wystawa poświęcona Patronowi Szkoły. Dyrektor Zofia Siwiec z rodziną Patrona.

Program artystyczny. Życzenia i prezenty od gości.

Niezwykłe lekcje. Wspólna zabawa w plenerze.
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WSPÓLNE
ŚWIĘTOWANIE

  1 czerwca obchodziły swoje  święto nie
tylko dzieci, ale także ich mamy i
tatusiowie. W ciepły nastrój wprowadził
wszystkich prowadzony przez dyrektor
Zofię Siwiec zespół „Wesołe nutki”, który
zagrał na fletach kanon „Cztery pory
roku”. Część artystyczna składała się z
wierszy i piosenek dla rodziców oraz
inscenizacji: „Koncert życzeń”, „Jaki jest
mój tata” i „Zwierzęta też mają swoją
mamę”. Występy dzieci uświetniły tańce:
„Menuet”, „Trojak”, „Grozik” i taniec
węgierski J. Bramsa. Po wręczeniu laurek
i upominków oraz złożeniu życzeń
rodzicom, mamusie i tatusiowie mieli
czas na pogawędkę przy słodkim
poczęstunku, natomiast dzieci świetnie
bawiły się w swoich salach studząc
emocje pysznymi lodami. Na koniec
rodzice dzieci z „zerówki” przygotowali z
okazji Dnia Dziecka miłą niespodziankę –
przedstawili „Zielonego Kapturka”.
Swoim wystąpieniem rozbawili
wszystkich do łez.

Starsze klasy spędziły Dzień Dziecka
przyjemnie i pożytecznie poza szkołą.
Pojechały na wycieczkę rowerową do Iłży.
Uczniowie zwiedzili Muzeum Regionalne,
z wieży ruin zamku podziwiali panoramę
urokliwego miasteczka i odwiedzili grób
patrona szkoły – Gustawa
Kwiecińskiego. 

Życzenia dla rodziców.

Żywiołowy taniec "zerówki".

W Muzeum Regionalnym w Iłży.

Na rowerowej trasie.

Arch.

Arch.

Arch.

Arch.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 10 06/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMŁODY ODKRYWCA

SPOTKANIE Z DINOZAURAMI

  16 czerwca dzieci z klas 0-III odwiedziły „Jurapark” w Bałtowie. Zwiedzanie
rozpoczęły od ścieżki dydaktycznej, na której śledziły kolejne etapy dziejów życia na
Ziemi i podziwiały ponad 100 modeli prehistorycznych zwierząt. W „Muzeum
Jurajskim” uczniowie zobaczyli piękne okazy minerałów oraz skamieniałości z
różnych stron świata. Kolejną atrakcją była „Gondwana” – miejsce, w którym edukacja
splatała się z zabawą. Dzieci odkrywały tam fragmenty kości dinozaurów. Wielu
wrażeń dostarczyła podróż amerykańskim autobusem przez „górną część”
Zwierzyńca. Z „pokładu” auta uczniowie obserwowali ponad 400 zwierząt (m.in.
wielbłądy, lamy, antylopy, jaki i żubry), a słuchając ciekawej opowieści przewodnika
wiele się o nich dowiedzieli. Podróż po bałtowskich kompleksach zakończyło
magiczne i baśniowe spotkanie z czarownicami w Sabatówce – Wiosce Czarownic.

Gdzie on się zaczyna i gdzie się kończy? Nasze małe wykopaliska.

Chyba nas okrążają!!! Będzie o czym opowiadać w domach!
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  Przed nami piękne lato i wakacje. Okres wytęsknionej laby poprzedziła uroczystość zakończenia roku
szkolnego. Rozpoczęła się ona od mszy świętej w parafialnym kościele odprawionej przez księdza
proboszcza Dariusza Maciejczyka. W szkole bohaterami dnia byli uczniowie klasy VI. To właśnie oni
rozpoczęli szkolne święto tradycyjnym polonezem, po którym nastąpiła chwila przekazania sztandaru
szkoły młodszym kolegom i koleżankom. Dyrektor Zofia Siwiec życzyła odchodzącym do gimnazjum
uczniom dalszych sukcesów w nauce i realizacji życiowych planów i marzeń. Dyplomy absolwenta
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach odebrali: Przemysław
Bednarczyk, Filip Bonio, Oliwia Bonio, Filip Kosno, Maciej Kosno, Wioletta Kwapisz, Kacper Niewczas,
Hanna Nowakowska, Dominika Piętak, Emilia Piętak, Maja Piętak, Paula Szot, Patrycja Zawadzka, Anna
Ziółczyńska i Natalia Żebrowska. Uczniowie ci w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem
wychowawczyni Anety Stasiak  podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz
rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Złożyli również na sztandar szkoły ślubowanie i
obiecali godnie reprezentować imię szkoły. Skrywaną do ostatniej chwili niespodzianką była pełna
humoru prezentacja multimedialna, w której nasze najstarsze „pociechy” przypomniały swoich siedem lat
spędzonych w szkole. Absolwentów ciepłymi słowami  i upominkami pożegnała klasa V (wychowawczyni
– Iwona Ankurowska). Pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i osiągali
liczne sukcesy. W gronie najlepszych znaleźli się: klasa VI – Maciej Kosno (prymus szkoły), Maja Piętak,
Hanna Nowakowska, Filip Bonio, Natalia Żebrowska, Emilia Piętak i Wioletta Kwapisz; klasa V –Weronika
Nowak. Listy gratulacyjne i podziękowania za pracę na rzecz szkoły otrzymali również rodzice. Ostatni
dzień nauki zakończyło spotkanie w klasach z wychowawcami. Życzymy wszystkim udanych wakacji i do
zobaczenia we wrześniu!

"Polonez" w wykonaniu klasy VI. Wspomnienia szkolnych lat.

Absolwenci z Anetą Stasiak. Najlepsi uczniowie w tym roku szkolnym.
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