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                WITAMY NASZYCH CZYTELNIKÓW!

W marcu działalność redakcji „Młodego Odkrywcy” została
niespodziewanie przerwana, a wszystkiemu winien COVID-
19. Na szczęście po wakacyjnej przerwie znowu spotykamy
się w murach naszej kochanej szkoły. Najwyższa pora
zakasać rękawy i wrócić do pracy. Na początek postaramy
się nadrobić zaległości. W tym numerze zaprezentujemy
przede wszystkim wydarzenia z życia szkoły, z którymi nie
zdążyliśmy w terminie zapoznać naszych Czytelników.
Życzymy miłej lektury!

                                          Redakcja „Młodego Odkrywcy”

ROK SZKOLNY
2020 / 2021

     PODZIĘKOWANIA
Z powodu pandemii „koronawirusa” świat stanął na
głowie. Przez kilka ostatnich miesięcy
poprzedniego roku szkolnego pracowaliśmy w
niezwykłych warunkach. Tradycyjne metody
prowadzenia lekcji i formy wzajemnych kontaktów
chwilowo odeszły do lamusa. Wspólnie musieliśmy
szybko przestawić się na nauczanie zdalne. Nie
było to łatwe. Doceniamy trud i zaangażowanie
uczniów i rodziców. Serdecznie dziękujemy za
zrozumienie i owocną współpracę. Zdaliście ten
trudny życiowy egzamin na przysłowiową
„szóstkę”.
                                                                                                 Dyrekcja i nauczyciele
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                          WITOLD PILECKI – ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczciliśmy patriotyczną akademią
przygotowaną przez uczniów klas VI-VIII. W trakcie artystycznego programu
przybliżyliśmy szkolnej społeczności niezwykle trudny rozdział w historii naszego
narodu – koszmar hitlerowskiej okupacji i dzieje powojennej antykomunistycznej
konspiracji. W tym roku głównym bohaterem szkolnego święta był rotmistrz Witold
Pilecki. Widzowie poznali fascynującą historię jego życia i ofiarną działalność na rzecz
pełnej wolności ukochanej ojczyzny. Cytowane były m.in. fragmenty słynnego
„Raportu z KL Auschwitz”, który napisał po dobrowolnym pobycie w hitlerowskim
obozie zagłady. Na wyobraźnię młodej publiczności silnie zadziałała multimedialna
prezentacja, którą przy wsparciu kolegów z klasy VIII przygotował Wojciech
Komisarski. Aktorski popis na szkolnej scenie dali: Dominika Gwóźdź i Maria
Tomaszewska (narratorzy), Mateusz Sobczyk (Witold Pilecki), Miłosz Gwóźdź (lektor
„Raportu Witolda”), Agata Turek, Amelia Gwóźdź, Krzysztof Kosterna, Katarzyna
Chmielewska oraz Marta Tomaszewska (recytatorzy). 

Wspomnienie o Wyklętych. "Po co Wam to chłopcy było..."

Mateusz Sobczyk jako Witold Pilecki. Nasi szkolni aktorzy.

Red. Red.

Red. Red.
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O KOBIETACH … Z PRZYMRUŻENIEM OKA
Dzień Kobiet. Nie zabrakło kwiatów, miłych upominków i serdecznych życzeń. Było
również coś dla ducha. Wszyscy doskonale bawili się podczas okolicznościowej
akademii przygotowanej pod kierunkiem Sławomira Oleksaka i Anety Gwóźdź.
Humorystyczne scenki z kobietami w rolach głównych wzbudzały na widowni
prawdziwe salwy śmiechu. Prysł mit męskiego twardziela. Kolejny raz okazało się, że
światem rządzą nasze drogie Panie, a my często tańczymy tak, jak nam zagrają. Na
zakończenie organizatorzy przygotowali prawdziwą niespodziankę. Na scenie pojawił
się gorąco powitany przez publiczność Zenon Martyniuk (Krzysztof Iwański). W rytmie
jego największych przebojów zatańczyła szkolna grupa „SUMMER”. 

Spotkanie z kobietą bywa bolesne... Ja do ciebie mówię i nic nie dociera!

Występ zespołu SUMMER. Życzenia dla naszych Pań.

Red. Red.

Red. Red.
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Dzień 11 marca w naszej szkole przebiegł pod
hasłem „Książka na dobre i na złe”. Jako pierwsi
przywitali nas uczniowie klasy III przedstawieniem
o tym samym tytule. Dzięki nim mieliśmy okazję
spotkać się z postaciami z baśni: Pinokiem,
Kotem w butach, Kubusiem Puchatkiem, Pipi
Pończoszanką, Plastusiem oraz Sindbadem
Żeglarzem. Uczniowie wierszem i piosenką
przenieśli nas w świat utworów Hansa Christiana
Andersena oraz innych autorów baśni. Kolejnym
punktem programu było głośne odczytanie utworu
o pięknej blondwłosej dziewczynie o imieniu
Roszpunka. Uczennice w strojach bohaterów
baśni zapoznali wszystkich zebranych z treścią
jednego z utworów braci Grimm. Finałem tego
baśniowego dnia było przedstawienie przez panią
bibliotekarkę  wyników szkolnego konkursu
plastycznego, pt.: „W świecie baśni braci Grimm i
Andersena”. Przedstawiały się one następująco:

klasa 0 - Bartosz Maciejczak(wyróżnienie)

klasy I-III -I miejsce: Weronika Cholewińska
   II miejsce: Martyna Dzik
  III miejsce : Amelia Ślawska
   Julia Jabłońska

klasy V-VIII  - I miejsce: Adrianna Stompór
   II miejsce : Nikola Stachowicz
  III miejsce: Julia Piasek
   Bartosz Nowakowski ( wyróżnienie)
   Patrycja Skrzydło (wyróżnienie)

   Wszystkim uczestnikom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Dzień z
baśnią wszyscy uczniowie uznali za bardzo udany.
 

Witajcie w świecie książkowych lektur!

Zwycięzcy konkursu z klas młodszych.

Laureaci z klas V-VIII.

Red.

Red.

Red.
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WSPOMNIENIE O PATRONIE
Każdego roku pod koniec maja obchodzimy wielkie święto – „Dzień Patrona”. Tym razem gwarne
zwykle klasy i korytarze świeciły pustkami. Gustaw Kwieciński nie był znów głównym bohaterem
szkolnej akademii. Nie złożyliśmy kwiatów i nie zapaliliśmy świeczki przed upamiętniającą go tablicą.
Nadeszły czasy, na jakie nikt z nas nie był przygotowany. Brakowało nam szkoły, która jest nie tylko
miejscem zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. To właśnie w niej spotykamy się i nawzajem
poznajemy, nawiązujemy przyjaźnie, rozmawiamy o rzeczach ważnych i o błahostkach, żartujemy,
wspólnie uczymy się życia i właściwych relacji z drugim człowiekiem. Parafrazując naszego wielkiego
wieszcza, można by rzec: „Szkoło! Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił”. Ale dosyć
tych żalów. Nadal tworzymy wspólnotę. Przykładem może być postawa naszego patrona. Gustaw
Kwieciński żył i pracował w trudnych warunkach. Jednak nigdy nie załamywał rąk i się nie poddawał,
wytrwale dążył do wyznaczonych sobie celów. Zawsze myślał o innych ludziach i ich potrzebach,
okazywał im szacunek i działał dla wspólnego dobra. Dzięki niemu w Osinach powstała szkoła z
prawdziwego zdarzenia, a mieszkańcy wsi zrozumieli, że razem mogą naprawdę wiele zdziałać. I tak
pozostało do dziś. Gustaw Kwieciński wywarł wielki wpływ na społeczne życie naszej ukochanej wsi i
zawsze będzie stanowił godny naśladowania wzór. Z nostalgią wspominamy wszystkie szkolne
uroczystości poświęcone patronowi. Zawsze miały one niezwykły, przepełniony prawdziwymi
uczuciami charakter. Szczególnie cenimy bliskie relacje z rodziną pana Gustawa. Jeszcze kilka lat temu
gościliśmy w szkole jego dzieci – Wandę i Janusza Kwiecińskich, którzy dzielili się z nami
wspomnieniami o ojcu i szczęśliwych latach spędzonych w Osinach. Obecnie ta piękna tradycja jest
kultywowana przez wnuki i prawnuki naszego patrona. 
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KWIATOWA ŁĄKA

             SZKOLNA MODA MASECZKOWA
                                 2020 / 2021
                                 WRZESIEŃ
             

Red.
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PSZCZÓŁKI
WOJSKOWI

MOTYLEK

KWIATUSZEK

Red.
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CZARNY KOTEK Red.
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