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Wielkanocne ozdoby.

Przedświąteczny kiermasz
Prawdziwe cuda rękodzieła można było podziwiać na
kiermaszu zorganizowanym przed Wielkanocą przez Anetę
Stasiak. Barwne pisanki, kurki, zajączki, rozkwitłe wiosennymi
kolorami drzewka, koszyczki na święcone i inne
„wyprodukowane” w szkole świąteczne ozdoby cieszyły oczy
i znajdowały nabywców wśród uczniów oraz dorosłych. Do
akcji włączyli się rodzice, którzy przygotowali na tę okazję
przepyszne ciasta i ciasteczka, które rozchodziły się
dosłownie w mgnieniu oka.

Wielkanocne palmy

Pielęgnowaną od lat w naszej szkole
tradycją jest wykonywanie przez
uczniów dużych i barwnych
świątecznych palm (czuwa nad tym
katechetka Dorota Fituch). Nie inaczej
było i w tym roku. W Niedzielę Palmową
dzieci przyniosły je do parafialnego
kościoła. Palmy zostały poświęcone
przez księdza proboszcza Dariusza
Maciejczyka i stanowią ozdobę
świątyni. 

Przed szkołą - początek procesji.

Pochód przez wieś.

Przed kościołem.

Ale było kolorowo!

Red.

Red.

Red.

Red.

Red,



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 13 05/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMŁODY ODKRYWCA

W świątecznym nastroju

Ostatni dzień w szkole przed świętami Wielkiej
Nocy pozwolił poczuć ich radosną atmosferę.
Uczniowie wspólnie z wychowawcami
zorganizowali tradycyjne spotkania przy
„jajeczku”. Samodzielnie przygotowane
świąteczne potrawy smakowały wyjątkowo dobrze,
a uśmiechy gościły na wszystkich twarzach. Dzieci
z zerówki oraz klas młodszych pod kierunkiem
swych pań (Aliny Dudek, Małgorzaty Cichockiej i
Ewy Nowak)  wystąpiły w programie artystycznych
„Idą święta!”. Wierszem, tańcem i piosenką
przypomniały polskie tradycje i zwyczaje
wielkanocne. Uroczystość zaszczycili swą
obecnością wójt Mirosław Seweryn, radny z Osin
Jan Zawisza i ksiądz proboszcz Dariusz
Maciejczyk, którzy złożyli całej szkolnej
społeczności serdeczne świąteczne życzenia.

Młodzi aktorzy na scenie. Żegnaj Marzanno!

Nasz gaiku zielony!

Pisanki od Pani Kwoki. Wesołych świąt!
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Dzień Ziemi
Szkolni miłośnicy przyrody od lat uczestniczą w ekologicznych akcjach na rzecz
środowiska naturalnego w naszej miejscowości. Obchody „Dnia Ziemi” stały się
okazją do posadzenia młodych drzewek, które będą stanowić ozdobę placu przy
szkole. Akcję zorganizowała Aneta Stasiak.

Niech wyrosną piękne drzewa. Niech nasz plac się zazieleni!

Majowa konstytucja
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uroczystą akademią z udziałem
pocztu sztandarowego. Podczas występu młodzi aktorzy opowiedzieli, czym jest
konstytucja, przybliżyli wydarzenia towarzyszące uchwaleniu Konstytucji z 1791 roku i
wyjaśnili, jaką odegrała rolę w życiu naszego narodu. Patriotyczne pieśni i wiersze
zilustrowane zostały multimedialną prezentacją. Szkolne święto przygotowali:
dyrektor Zofia Siwiec, Iwona Ankurowska, Aneta Stasiak i Jacek Królak.

Król Stanisław August składa przysięgę. Uroczysta akademia.
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OSIŃSKA OPOWIEŚĆ

( część I )
Ach, Osiny! Wieś to stara –

przez Długosza wspominana.
Średniowieczne jej korzenie

ja szanuję oraz cenię.
Jak to było, powiem zaraz.
Wieś do mnichów należała,
co w Wąchocku zasiedziali,

te Osiny otrzymali
od biskupa krakowskiego.

Tak, od wieku czternastego,
pod opata czujnym okiem,

rozkwitały z każdym rokiem.
Ciężką pracą wciąż wzrastały

przysparzając ludziom chwały.
Gospodarskie sławne rody,
przywiązane do zagrody,

do pradziadów swoich ziemi
- nie uświadczył wśród nich leni.
Z pługiem, broną, kosą w pole,

każdy dzień mijał w mozole.
Stare chaty kryte strzechą,

kiedy źle, były pociechą.
Chłopski syn, bywało nieraz,

w świat za chlebem się wybierał.
Ale wnet, gnębiony losem,
do kochanych wracał Osin.
Na rodzinnym siadał progu,
troski swe powierzał Bogu.

Zakasywał znów rękawy,
więcej świata nie ciekawy.
I tak mijał rok za rokiem.

Dziś, gdzie tylko sięgnąć wzrokiem,
wieś rozciąga się wspaniała –

ludna, duża, okazała.
Malownicza okolica

podziw wzbudza i zachwyca.
Toczy wody swe Iłżanka-
naszych Osin koleżanka.

Wokół pola, łąki, lasy-
dobre miejsce to na wczasy.

Może szansa to dla Osin,
by zarobić parę groszy.
Rozsławiając okolicę-

prym wieść w agroturystyce!

Kościół w Osinach.

Nad Iłżanką.

Stary przydrożny krzyż. Mokra-Niwa

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w CTL.
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