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KONSTYTUCJA –
WAŻNA RZECZ!

Takie hasło przyświecało akademii z
okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Patriotyczny program obejrzeli
uczniowie oraz przybyli do szkoły
rodzice. Młodzi artyści przypomnieli
trudną sytuację ojczyzny pod koniec
XVIII wieku, tragedię I rozbioru oraz
znaczenie konstytucji uchwalonej w
maju 1791 roku. Zwrócono uwagę na
doniosłą rolę, jaką ustawa zasadnicza
odgrywa w funkcjonowaniu państwa i
życiu jego obywateli.  Nie zapomniano
również o Święcie Pracy (1 maja) i Dniu
Flagi Państwowej (2 maja).
Recytatorskim i wokalnym występom
towarzyszyła ciekawa multimedialna
prezentacja. Akademię przygotowali
uczniowie klas starszych pod
kierunkiem dyrektor Zofii Siwiec, Iwony
Ankurowskiej, Anety Stasiak, Ewy
Nowak i Jacka Królaka.
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 KONSTYTUCJA
 GWARANCJĄ
 DEMOKRACJI

Przysięga króla Stanisława
Augusta

Rodzinna rozmowa o konstytucji.
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„JUŻ 15 LAT POD JEGO SZTANDAREM”

 – DZIEŃ PATRONA

  Obchodziliśmy dziś ważne święto – „Dzień
Patrona”. 30 maja 2004 roku Szkole Podstawowej
w Osinach nadano imię Gustawa Kwiecińskiego.
Wtedy to otrzymaliśmy również jej sztandar.
Jubileusz 15-lecia uczciliśmy uroczystą akademią.
Rolę Gustawa Kwiecińskiego doskonale odegrał
Miłosz Gwóźdź z klasy VI. Na scenie towarzyszyli
mu: Amelia Gwóżdź, Maria Tomaszewska,
Katarzyna Chmielewska, Krzysztof Kosterna, Julia
Jabłońska, Hanna Gibała, Aleksandra Tkaczyk,
Nikola Stachowicz, Adrianna Stompór i  Weronika
Sieczka. Operatorem kamery był Wojciech
Komisarski. Większość z tych uczniów
uczestniczy w zajęciach polonistycznych
realizowanych w ramach projektu „TAK dla TIK w
Gminie Mirzec”. Występ wzbogaciła
profesjonalnie wykonana multimedialna
prezentacja o patronie szkoły. Nastrojowe i
wzruszające przedstawienie zostało ciepło
ocenione przez księdza proboszcza Dariusza
Maciejczyka. W przemowie skierowanej do
uczniów przedstawił on Gustawa Kwiecińskiego
jako godny naśladowania wzór męża i ojca,
społecznika oraz wielkiego patrioty. Pod tablicą
poświęconą naszemu patronowi zapłonął znicz i
stanął przepiękny bukiet biało-czerwonych
kwiatów. Uroczystość przygotowali: Aneta
Stasiak, Iwona Ankurowska i Jacek Królak. 
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Miłosz jako Gustaw Kwieciński.

"Już 15 lat pod Jego
sztandarem".

Kwiaty pod tablicą
Patrona.

Przemówienie pani dyrektor.
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WITAJCIE W ZACZAROWANYM ŚWIECIE BAJEK!
  Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza
szkolnych uroczystości. Tegoroczne święto, przygotowane przez Anetę Stasiak, miało niezwykłą
oprawę. Pani bibliotekarka serdecznie powitała przejętych pierwszaków w swym królestwie książek i
zaprosiła do odkrywania jego tajemnic. Po krainie czarów i fantazji oprowadził najmłodszych adeptów
czytania biblioteczny aktyw uczniów klasy piątej. Barwny korowód baśniowych postaci stworzyli:
Wiktoria Wiśniewska (Królowa Książka), Aleksandra Tkaczyk (Czerwony Kapturek), Bartosz
Nowakowski (Kot w Butach), Irmina Gibała (Calineczka) i Marta Tomaszewska (Sierotka Marysia).
Zapoznali oni młodszych kolegów i koleżanki z zasadami korzystania z biblioteki oraz nauczyli ich
szacunku dla książek. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym Królowa pasowała gości
na nowych czytelników. Pani bibliotekarka życzyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć i wzruszeń
podczas lektury, zachęciła do częstego odwiedzania biblioteki oraz wręczyła im pamiątkowe dyplomy i
zakładki do książek.  

Red. Red.

Red. Red.

Powitanie w bajkowym
świecie. Kot w Butach i Czerwony Kapturek

Dyplomy dla młodych czytelników. Spotkanie z książkami.
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PIKNIK RODZINNY – ALE ZABAWA!
  1 czerwca świętowały całe Osiny. Zorganizowany z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka rodzinny
piknik przyciągnął rzeszę uczniów, rodziców, mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości. Środowiskową
imprezę przygotowała rada rodziców oraz nauczyciele i pracownicy szkoły, przy współpracy Centrum
Twórczości Ludowej, Koła Gospodyń Wiejskich „Osinianki” i Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinach. Patronat
objął wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn. Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły Zofię Siwiec rozpoczęła
się część artystyczna. Najmłodsi uczniowie przedstawili wspaniały i wzruszający program, w którym
podziękowali mamom i tatom za miłość, opiekę i codzienną troskę. Następnie na scenie swe wokalne talenty
zaprezentowali laureaci Szkolnego Konkursu Piosenki Wiosennej oraz zespół śpiewaczy „Osinianki”. Była i
muzyczna niespodzianka. Wystąpił uczestnik programu „Szansa na sukces” – Dariusz Bernatek, który wykonał
wiązankę utworów z repertuaru Czesława Niemena, Piotra Szczepanika, Marka Grechuty oraz zespołów
„Wawele” i „Czerwone Gitary”. Na przybyłych na piknik czekały liczne atrakcje. Długa kolejka ustawiała się
przed „dmuchaną” zjeżdżalnią. Dużą popularnością cieszyły się również przejażdżki na koniu i kucyku oraz
konkurencje sportowe. „Osinianki” zapraszały do udziału w prezentacji „Z kufra prababci”. Można było
spróbować swych sił  w maglowaniu, ręcznym praniu na tarze i zabawie z fajerką. Wiadomo, że fizyczna
aktywność pobudza apetyt. Kto poczuł głód, mógł go zaspokoić przygotowanymi przez rodziców kiełbaskami z
grilla i ciastem oraz serwowanymi przez osińskie gospodynie specjałami regionalnej kuchni – pierogami oraz
przepysznym chlebem ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Po nabraniu nowych sił,  wszyscy z entuzjazmem
oddali się tanecznej zabawie. Osińskie święto odbyło się dzięki pomocy licznych sponsorów, do których
należeli: poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, SSE Starachowice, radni Gminy Mirzec Jan Zawisza i Mieczysław
Strycharski, radny powiatowy Dariusz Stachowicz, kierownik oddziału terenowego KRUS w Starachowicach
Agnieszka Buras i Rada Rodziców. Serdecznie dziękujemy!

Piknik rodzinny uważam za otwarty... Przedstawienie dla Mamy i Taty.

Publiczność dopisała. Koło Gospodyń Wiejskich "Osinianki".
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Red. Red.
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WIELKIE CZYTANIE

  7 czerwca maluchy z „zerówki” i klasy młodsze
uczestniczyły w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Skorzystały z zaproszenia Centrum Twórczości
Ludowej w Osinach. Z tej okazji nasi uczniowie
przygotowali wspaniałe przedstawienie, w którym
wystąpił korowód bajkowych postaci – ulubionych
bohaterów szkolnych lektur. Następnie swoje
lektorskie umiejętności zaprezentowali zaproszeni
goście, którzy przeczytali fragmenty wybranych bajek i
wierszy. Kolejny raz przekonaliśmy się, że spotkania z
książkami są niezwykle ważne, bo uczą i dostarczają
niezapomnianych wrażeń.

Przedstawienie o książkach. Brzydkie Kaczątko i Pinokio.

Leśne opowieści.

Goście, którzy czytali maluchom. Dyrektor Zofia Siwiec podczas lektury.
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Red.

Red. Red.
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POZNAJEMY SWÓJ
KRAJ

– wycieczka do Sandomierza

   

11 czerwca uczniowie z klas I-VIII wybrali się na
wycieczkę do Sandomierza. Pierwszą turystyczną
atrakcją była Brama Opatowska, z której można
było obejrzeć wspaniałą panoramę miasta.
Następnie młodzi turyści udali się na zabytkowy
Rynek, gdzie m.in. poznali zasadę działania
umieszczonego na ratuszu słynnego słonecznego
zegara zaprojektowanego przez Tadeusza
Przypkowskiego. Dalej wycieczkowa trasa
powiodła ich śladami „Ojca Mateusza”. Oglądali
miejsca, w których kręcono ten niezwykle
popularny serial. Obowiązkowym punktem
programu była przepiękna Bazylika katedralna
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Poza
historycznymi zabytkami  Sandomierz może
poszczycić się również unikalnym krajobrazem
przyrodniczym. Uczniowie mogli się o tym
przekonać podczas wędrówki Wąwozem Królowej
Jadwigi. Chwilę wytchnienia od panującego tego
dnia upału dało zejście do średniowiecznych
podziemi. Szczególne zainteresowanie i dreszczyk
emocji wzbudziły zgromadzone w nich narzędzia
tortur. Gdy wycieczkowa grupa ujrzała znów
światło słoneczne, przeszła przez słynne „Ucho
Igielne” i ruszyła w kierunku portowej przystani.
Ostatnim punktem bogatego programu był
półgodzinny rejs statkiem po Wiśle. Do Osin
wszyscy wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni
wrażeń.

Odpoczynek po wędrówce.

Renesansowo-gotycki Ratusz.

W Wąwozie Królowej Jadwigi.Red.

Red.

Red.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
  W środę 19 czerwca szkolny hol zapełnił się uczniami i rodzicami oraz nauczycielami i pracownikami obsługi.
Na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybył również ksiądz proboszcz Dariusz Maciejczyk. Całą naszą
społeczność serdecznie powitała dyrektor Zofia Siwiec. Następnie tegoroczni absolwenci zatańczyli
staropolskiego poloneza i jako główni bohaterowie dnia wkroczyli na scenę. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego uczniowie klasy VIII przekazali sztandar szkoły swym młodszym kolegom i koleżankom.
Nadszedł czas na wręczenie nagród książkowych dla najlepszych uczniów. W tym roku odebrali je: Martyna
Celuch, Weronika Nowak i Martyna Drabik z klasy VIII, Dominika Gwóźdź, Agata Turek i Amelia Gwóźdź z klasy
VI, Marta Tomaszewska, Bartosz Nowakowski i Irmina Gibała z klasy V oraz Aleksandra Kołsut i Zofia Kosno z
klasy IV. Najlepszymi czytelnikami okazały się Wanessa Wiśnios, Julia Jabłońska i Irmina Gibała. Dyplomy za
wzorową frekwencję trafiły do Marii Tomaszewskiej, Bartosza Nowakowskiego, Michała Gwoździa i Wanessy
Wiśnios. Na stypendia dyrektora szkoły zasłużyły: Martyna Celuch, Weronika Nowak, Dominika Gwóźdź i Marta
Tomaszewska. W najbliższy poniedziałek nagrodę wójta za osiągnięcia sportowe odbierze w Mircu Adam
Rafalik. Absolwentów szkoły pożegnały pani dyrektor i wychowawczyni Iwona Ankurowska oraz przedstawiciele
klasy VII. Najstarsi uczniowie podziękowali nauczycielom kwiatami oraz samodzielnie ułożonymi dowcipnymi
wierszykami o każdym z nich. Multimedialną prezentacją przypomnieli cały swój pobyt w murach osińskiej
szkoły. Towarzyszyło temu wszystkiemu wielkie wzruszenie a w niejednym oku zakręciła się łza. Na
zakończenie wszyscy udali się do klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami. Już wakacje! Życzymy udanego
letniego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.

Polonez w wykonaniu absolwentów. Przekazanie sztandaru.

Pożegnanie naszych absolwentów. Najlepsze uczennice z klasy VIII.
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Red. Red.
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