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ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY
ŚWIATOWEJ

1 września. 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. W 1939
roku dzieci nie mogły cieszyć się powakacyjnymi spotkaniami z
kolegami i koleżankami oraz swoimi nauczycielami. Wczesnym
świtem nad polskie miasta i wsie z przerażającym rykiem silników
nadleciały pierwsze niemieckie samoloty. Spadające bomby niosły
strach i śmierć. Rozpoczął się trwający ponad 5 lat koszmar
wojny i okupacji. Krwawe walki, bombardowania, egzekucje,
obozy zagłady, przesiedlenia… Długo można by jeszcze
wymieniać okropności, które niosła z sobą wojna. Spowodowała
ona ogromne zniszczenia i kosztowała życie dziesiątków milionów
ludzi na całym świecie.
Działania wojenne nie ominęły również Osin. We wrześniu 1939
roku wieś została zbombardowana. Korpus jednej z bomb, które
spadły wtedy na Osiny, można oglądać w naszej klasie
historycznej. W okolicy polscy żołnierze toczyli zaciekłe walki z
Niemcami. Wspomnieć tu należy stoczoną w dniach 8-9 września
bitwę pod Iłżą i stanowiący jej część bój pod Trębowcem. W
czerwcu 1940 roku hitlerowcy aresztowali i wywieźli do obozu
naszego patrona, kierownika szkoły Gustawa Kwiecińskiego.
Zginął tam męczeńską śmiercią, w bestialski sposób skatowany
przez strażników. Wielu mieszkańców Osin angażowało się w
działalność konspiracyjną i wstępowało do oddziałów
partyzanckich Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. Działając
dla wolności Ojczyzny narażali się na śmierć. W 1942 roku we wsi
zjawili się Niemcy. Od ich kul zginęła rodzina Ankurowskich:
ojciec i trzej synowie. Wydarzenie to upamiętnił w wierszu
„Martwe sokoły” pochodzący z Osin poeta Jan Wiatr. Kilku
mieszkańców naszej miejscowości przeżyło koszmar życia w
obozach koncentracyjnych. Jeszcze kilka lat temu Stanisław
Rokita i Jan Driański odwiedzali szkołę i opowiadali o tym, co ich
tam spotkało.
My, na szczęście, żyjemy w czasach, w których panuje pokój.
Pamiętamy jednak o tamtych dramatycznych wydarzeniach i
ludziach, którzy przelewali krew i oddawali za wolny kraj życie.
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Sprzątanie Świata

Akcja „Bezpieczna
Szkoła przy Drodze”
Uczniowie klas III i IV we wrześniu uczestniczyli
w widowiskowej i pouczającej akcji „Bezpieczna
Szkoła przy Drodze”. Ogółem wzięło w niej udział
ponad 270 uczniów z różnych szkół. Głównym celem ,
który przyświecał organizatorom, był profilaktyczny
pokaz i uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie mogą
ich spotkać w drodze do i ze szkoły. Uczestnicy
bezpośrednio mogli zaobserwować, jaka jest droga
hamowania w zależności od rodzaju pojazdu,
widoczność osób znajdujących się blisko pojazdu z
pozycji kierowcy, a także skutki stania lub poruszania
się blisko pasa ruchu w czasie, gdy mija nas ogromna
ciężarówka. Uczniowie mieli również okazję wejść do
środka i obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego i
karetki pogotowia, czy też nacisnąć głośny klakson
samochodu ciężarowego.
Zakładem odpowiedzialnym społecznie za akcję była
Firma MAN, która zadbała również o bezpieczeństwo
najmłodszych. Firma ufundowała dla wszystkich
uczestników kamizelki odblaskowe, które dzieci są
teraz zobowiązane nosić w drodze do i ze szkoły.
Akcja realizowana była we współpracy z policją,
redakcją „Transportu Polskiego” oraz Urzędem Miasta
w Starachowicach. Na koniec organizatorzy wręczyli
uczniom słodkie upominki.

W trosce o bezpieczeństwo na drodze

Red.

Jak co rok uczniowie naszej szkoły pod opieką Anety
Stasiak przyłączyli się do akcji Sprzątanie Świata
2015.

Z wielkim zaangażowaniem
porządkowali teren przyszkolny.

Porządkujemy teren wokół szkoły.

Red.

Spotkanie z przyrodnikiem.
23 września szkołę odwiedził Sebastian Sobowiec –
przyrodnik, pisarz książek przyrodniczych, autor wielu
przewodników. Przeprowadził on z uczniami
pogadankę na temat „Dzikie zwierzęta w naszym
otoczeniu”. Uważnie słuchaliśmy jego prelekcji i
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o
wyglądzie, życiu i zwyczajach zwierząt i ptaków, które
możemy spotkać w pobliżu domu, w polu, na łące, w
lesie, czy też nad rzeką.

Jaki to ptak?

Red.
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Dzień Chłopaka.
W tym roku obchodzony był pod znakiem
aktywności i dobrej wspólnej zabawy poza terenem
szkoły.
Dzieci z klas 0-III świętowały w „Bajkolandii” w
Starachowicach. Czekało tam na nie wiele atrakcji:
trampoliny, bajkowe domki, dmuchane zamki,
zjeżdżalnie, samochody napędzane pedałami oraz
maszyny do gier zręcznościowych. Wszyscy mogli
„wyszaleć się” do woli, a uśmiechnięte twarze
świadczyły o dobrej zabawie. W opiece nad dziećmi
bardzo pomogli rodzice, za co serdecznie im
dziękujemy.
Uczniowie z klas IV-VI odwiedzili Komendę
Powiatowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
Zwiedzili budynek oraz garaże z samochodami i
sprzętem gaśniczym. W ten sposób mogli z bliska
przyjrzeć się trudnej i odpowiedzialnej pracy
strażaków. Wyprawę zakończył pobyt na miejskim
basenie.
Koleżanki
obdarowały
swoich
klasowych
chłopaków drobnymi upominkami i na godzinach
wychowawczych
przygotowały
słodki
poczęstunek. Aby uatrakcyjnić to święto zaprosiły
kolegów do wspólnych konkursów i zabaw.

Tak bawili się najmłodsi!

Red.

Dzień Chłopaka u strażaków.

Red.

Chłopaki nie płaczą...

Red.

Myśliwska gawęda.

Red.

Niezwykła lekcja przyrody
– myśliwy w szkole.
Na początku października w szkole gościliśmy
Zygmunta Roka, zaprzyjaźnionego myśliwego z Koła
Łowieckiego Nr 1 „Łoś” w Starachowicach. Podczas
spotkania z uczniami klas starszych interesująco
opowiadał o pracy myśliwych w lesie oraz o łowieckich
zwyczajach.
Dzieci
poszerzyły
swą
wiedzę
przyrodniczą i ekologiczną. Organizatorką imprezy
była Aneta Stasiak.
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DZIEŃ PAPIESKI
16 października obchodziliśmy w szkole Dzień
Papieski. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem Doroty
Fituch przygotowali inscenizację poświęconą Janowi
Pawłowi II. Złożyły się na nią wątki biograficzne oraz
anegdoty i ciekawostki związane z postacią świętego i
wielkiego Polaka. Nie zabrakło również pieśni
religijnych wykonywanych wspólnie przez młodych
aktorów i publiczność.

Wspomnienie o Janie Pawle II.

Red.

W KRAINIE BAŚNI I … WŚRÓD STRAŻAKÓW
20 października uczniowie klas 0-III wybrali się do
Miejskiego Domu Kultury w Starachowicach, gdzie
obejrzeli baśń pt. „Zaczarowany Las”.
Kolejną atrakcją wycieczki była wizyta w
Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w
Starachowicach. Gospodarze zapoznali dzieci ze
swoim miejscem pracy oraz wytłumaczyli im, co to
znaczy być strażakiem.. Uczniowie zwiedzili
wszystkie
budynki
oraz
obejrzeli
wiele
specjalistycznego
sprzętu,
jakim
strażacy
posługują się w swojej codziennej pracy. Najwięcej
emocji wzbudziła symulacja alarmu. Dzieci z
podziwem przyglądały się, jak sprawnie i szybko
pracownicy straży reagują na zagrożenie pożarem.

Ale ci strażacy mają sprzęt!

Red.

ARTYSTYCZNE
DOZNANIA I SZALONA
ZABAWA
23 października uczniowie klas III-VI uczestniczyli w
wycieczce do Kielc. Pierwszym punktem programu
stała wizyta w Filharmonii Świętokrzyskiej. Dzieci
obejrzały tam niezwykłą „Bajkę o drzewie”. Literacka
opowieść o historii pewnego drzewa, które marzyło, by
stać się muzyką, ilustrowana była pokazem
multimedialnym
oraz
przepięknymi
utworami
Beethovena,
Mozarta
i
Czajkowskiego
wykonywanymi
przez
muzyków
Orkiestry
Symfonicznej. Szwajcarska wiolonczelistka Astring
Siranosian za swój niesamowity występ nagrodzona
została przez młodą publiczność owacjami na stojąco.
Uczniowie, poza artystycznymi doznaniami, wzbogacili
swą wiedzę o muzyce i instrumentach muzycznych.
Teraz przyszła pora na rozrywkę innego rodzaju.
Zagościliśmy w kieleckiej „Planecie Klocków”. Pokaz
filmu o historii klocków lego, samodzielne tworzenie
kreowanych wyobraźnią budowli, emocje na ściance
wspinaczkowej i istne szaleństwo w trakcie walki
ogromnymi poduchami – to wszystko sprawiło, że na
nudę nikt nie mógł narzekać.

W filharmonii na "Bajce o drzewie".

Red.

Planeta Klocków Lego.

Red.
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PATRIOTYCZNE ZADUSZKI
Wielkie dziejowe wydarzenia nie omijały Osin i ich
najbliższej okolicy. W nocy z 19 na 20 maja 1915 roku
rozegrała się bitwa pod Pakosławiem. Polscy żołnierze
z Legionu Puławskiego otrzymali rozkaz marszu przez
„pakosławskie błota” w kierunku niemieckich pozycji.
To trudny i niebezpieczny teren. Trzęsawiska oraz doły
po wydobyciu torfu były śmiertelnymi pułapkami. Około
godziny 21 polskie kompanie zaczęły przedzierać się
przez bagna. Zbliżywszy się na odległość
kilkudziesięciu kroków do niemieckich okopów w lesie,
legioniści poderwali się do szturmu. Nastąpiła
gwałtowna wymiana ognia. Polskie ataki załamywały
się kilkakrotnie. Wreszcie ubłoceni i przemoczeni
legioniści wtargnęli do okopów wroga rozpoczynając
zażartą walkę wręcz na bagnety. Zwycięstwo
okupione zostało znacznymi stratami: 42 zabitych, 60
rannych i 11 zaginionych bez wieści, którzy
prawdopodobnie utonęli podczas przeprawy przez
bagna.
Pamiętamy o tych bohaterach i oddajemy im hołd.
Każdego roku, w okolicach dnia Wszystkich Świętych,
odwiedzamy symboliczną leśną „Mogiłę” usypaną na
bitewnym polu. Uczniowie porządkują grób, składają
kwiaty, zapalają znicze i chylą czoła podczas minuty
ciszy.

Leśna "Mogiła".

Red.

Polaków droga do wolności.

Red.

„NIEPODLEGŁA” W OSINACH
Szkolną uroczystość z okazji Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęła dyrektor Zofia Siwiec, która
powitała szkolną społeczność oraz przybyłych gości –
księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka i rodziców.
Przypomniała również o symbolice i znaczeniu dnia 11
listopada 1918 roku w historii Polski. Doniosłość chwili
podkreśliło wprowadzenie sztandaru szkoły i
odśpiewanie przez wszystkich hymnu państwowego.
Następnie widzowie obejrzeli program artystyczny
„Niepodległa. Dziękujemy, że możemy mówić po
polsku!” przygotowany przez uczniów klas V-VI oraz
zespół „Wesołe Nutki” pod kierunkiem Zofii Siwiec,
Iwony Ankurowskiej i Jacka Królaka. W słownomuzycznym montażu przypomniano okoliczności
upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ciężkie
czasy rozbiorów i niewoli oraz długą, znaczoną
tysiącami żołnierskich i powstańczych mogił drogę
Polaków do niepodległości. Zaakcentowany został
również lokalny epizod z czasów I wojny światowej,
jakim była stoczona w 1915 roku bitwa pod
Pakosławiem
(w
lesie
tuż
za
Osinami).
Przypomnieliśmy męstwo i ofiarność polskich
żołnierzy z Legionu Puławskiego, których śmiały
szturm przez torfowiska i bagna zadecydował o
zwycięstwie. Po występie głos zabrał ksiądz
proboszcz. Podziękował za zaproszenie i podkreślił,
jak ważną rolę w kształtowaniu poczucia tożsamości
narodowej odgrywa pamięć
o historii oraz
kultywowanie tradycji i zwyczajów naszych przodków.
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WITAJCIE WŚRÓD NAS! –
ŚLUBOWANIE W OSINACH

POD PAKOSŁAWIEM
I poszedł nasz Legion przez wody i błota
Na las czerniejący, gdzie pruska hołota
Czekała na srogich mścicieli.
Doszliśmy do lasku; wrodzy nas nie widzą
Skrytością Polacy to się zawsze brzydzą.
I hurra! Zagrzmiało w powietrzu.
Chorąży Pawłowski, jak piorun się rzucił
Wpadł pierwszy w okopy, ale już nie wrócił
I zginął on śmiercią walecznych.
O cześć wam rodacy, o cześć wam druhowie,
Co za Ojczyznę polegliście w grobie
I cześć wam zostanie na wieki!

Brawo Martyna, Weronika i Adam!

14 października, w dniu Święta Komisji Edukacji
Narodowej, w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Gustawa Kwiecińskiego w Osinach odbyła się
uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci
z klasy I. W obecności społeczności szkolnej,
rodziców i księdza proboszcza Dariusza Maciejczyka,
uczniowie klasy I zaprezentowali swoją wiedzę i
umiejętności zdobyte w pierwszym miesiącu nauki.
Swój pierwszy egzamin zdali doskonale i można było
przystąpić do ceremonii. Po wprowadzeniu sztandaru
szkoły
i
odśpiewaniu
państwowego
hymnu,
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Pani
dyrektor Zofia Siwiec dokonała ich uroczystego
pasowania na uczniów. W szeregi szkolnej braci
przyjęci zostali: Dominik Gwóźdź, Aleksandra Kołsut,
Zofia Kosno, Sofia Niewczas, Lena Olesińska. Klaudia
Pawelec, Patrycja skrzydło i Kornel Szczęsny. Pani
dyrektor i ksiądz proboszcz złożyli im serdeczne
życzenia sukcesów w nauce i zadowolenia ze szkoły.
Pierwszoklasiści
zostali hojnie obdarowani przez
rodziców oraz koleżanki i kolegów oraz odebrali
legitymacje szkolne. Na zakończenie tego niezwykle
udanego i emocjonującego dnia czekał ich słodki
poczęstunek
przygotowany
przez
rodziców.
Ślubowanie było wielkim przeżyciem i pozostanie w ich
pamięci na długie lata.
Uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów
perfekcyjnie przygotowała wychowawczyni klasy I –
Małgorzata Cichocka. Pomocą służyła Iwona
Ankurowska oraz rodzice.

Red.

ZNOWU W CZOŁÓWCE
6 listopada wzięliśmy udział w powiatowych
eliminacjach konkursu „Bezpieczeństwo na piątkę",
którego organizatorem była Komenda Powiatowa
Policji w Starachowicach. Zadaniem szkolnej drużyny
(Martyna Drabik, Weronika Nowak i Adam Rafalik)
było przygotowanie pracy plastycznej pod hasłem
„Myśl jak idziesz”. W Starachowicach uczniowie
rozwiązywali test z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Ostatecznie drużyna z Osin zajęła III
miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywała Aneta
Stasiak.

Nasze drogie pierwszaki.

Red.
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KĄCIK LINGWISTYCZNY
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM ZA PAN BRAT

Unique natural science
lesson

Meeting with naturalist

Sebastian Sobowiec - the
naturalist, the author of many
The hunter Zygmunt Rok visited guides and co-founder of the
our school at the beginning of Wildlife Conservation Society
October. He is a member of the ‘Ostoja’ in Sandomierz visited
‘Moose’ Hunting Association
our school on 23rd September.
Number 1 in Starachowice.
He told the students about ‘Wild
th
th
th
Students from 4 ,5
and 6
Animals in our environment’.
form took part in the meeting. Mr The children listened attentively
Rok told the students about the and learned many interesting
hunting customs and his job. things about appearance , life
Due to this very interesting and habits of the animals and
lesson children expended their birds ,which they can meet
knowledge
about
natural nearby their homes, fields and
science and ecology.
meadows. Mr Sobowiec asked
children questions about the
animals and birds.
For the
correct
answers ‘the nature
experts’ received small gifts.

