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II WOJNA ŚWIATOWA

Wspominamy tamte dni.

Wywiad ze Stanisławem Rokitą.

II Wojna światowa w Osinach.

II WOJNA ŚWIATOWA – PAMIĘTAMY!

  6 września odbyła się szkolna akademia
poświęcona 80 rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Uczniowie klasy VII przypomnieli
genezę tego największego w dziejach ludzkości
zbrojnego konfliktu oraz przybliżyli młodym
widzom przebieg wojny obronnej Polski we
wrześniu 1939 roku. Szczególną uwagę zwrócono
na lokalną historię w tym okresie. Była mowa o
bitwie pod Iłżą, męczeńskiej śmierci naszego
patrona – Gustawa Kwiecińskiego i tragedii
rodziny Ankurowskich. Ogromne wrażenie
wywarły fragmenty wspomnień Stanisława Rokity
– więźnia obozów koncentracyjnych w
Oświęcimiu-Brzezince i Buchenwaldzie. Pamięć
obrońców ojczyzny i wszystkich ofiar II wojny
światowej uczciliśmy minutą ciszy. Uroczystość
została przygotowana pod kierunkiem Iwony
Ankurowskiej, Anety Stasiak i Jacka Królaka.
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WOJENNE WSPOMNIENIA

We wrześniu przeprowadzaliśmy wywiady z
najstarszymi mieszkańcami Osin. Chcieliśmy się
od nich dowiedzieć jak wyglądała II wojna
światowa w naszej miejscowości.  O naszym
patronie i dramatycznej chwili zabrania go przez
Niemców opowiedziały nam panie Stanisława
Kosowska i Wanda Wróbel.
S tan is ław a: Był to człowiek uczony i
przedwojenny oficer. Wysoki i przystojny.
Wanda: Miał bardzo dobre serce.
Stanisława: Gdy przyszli po niego niemieccy
żołnierze, podszedł do pana Soboka – nauczyciela
w tym okresie i powiedział: - Panie Stasiu, mnie
już zabierają. Jednak nie zdążył mu nawet podać
ręki, bo był aresztowany i wyprowadzony ze
szkoły.
Wanda: Prowadzili go ostentacyjnie przez wieś
razem z leśniczym z Pomorzan.
Stanisława: Gustawa Kwiecińskiego już nikt nie
widział. Niemcy zabrali go i zabili.
Redaktor: Nasz patron został wywieziony do
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w
Oranienburgu niedaleko Berlina. Zginął tam
męczeńską śmiercią 9 grudnia 1940 roku. Jeszcze
w tym samym miesiącu żona odebrała jego
prochy, które zostały złożone w rodzinnym
grobowcu w Iłży.
Dwa lata później Osiny znów przeżyły krwawy
koszmar. Rankiem 17 grudnia 1942 roku we wsi
zjawili się niemieccy esesmani z posterunku w
Mircu. Otoczyli dom rodziny Ankurowskich
podejrzanych o udział w partyzantce. Panie
Stanisława i Wanda wspominają.
Stanisława: Ankurowscy w tym czasie chorowali
na tyfus. A Niemiec tyfusu się boł. Na bramie i
drzwiach domu były przypięte kartki z trupią
czaszką.
Wanda: Najmłodszy Ankurowski – Władysław,
najgorzej znosił chorobę i był bardzo słaby.
Niemcy zastrzelili go w łóżku. Ojca Piotra i dwóch
pozostałych braci – Stanisława i Józefa
rozstrzelano na oczach ludzi na podwórku. Jeden
z Niemców krzyknął: - „Macie obraz przed oczami!
Wszystkich was to czeka!”

W POETYCKIEJ PAMIĘCI

Pochodzący z Osin poeta Jan Wiatr poświęcił
Ankurowskim jeden ze swoich wierszy zatytułowany
„Martwe Sokoły”.

„MARTWE SOKOŁY”

Gdy będziesz szedł w kierunku szkoły,
Przez wieś leżącą za rzeką i lasem.
Tam może zobaczysz martwe sokoły,
Gdzie stoi pomnik – zatrzymaj się czasem.

Przechodząc popatrz, tam po prawej stronie,
Boluś upamiętnił tragedię tych ludzi,
Których oglądałem zbroczone krwią skronie,
Ten obraz jeszcze po nocach mnie budzi.

Piotr przy stodole na bok położony,
Józek jak obora, tam został zabity,
Stanisław przy piwnicy w niebo wpatrzony,
Władzio chory w łóżku, serią kul przeszyty.

Surowe trumny i błotnista droga.
Pogrzeb był cichy – tylko rodzina.
Rozpaczliwą skargę słali do Boga
Matka z córkami i mały chłopczyna.

Na cmentarzu w Mircu zostali złożeni,
Jakby w jednej trumnie z drzewa ciosanego.
Wśród mgieł zimowej, grudniowej jesieni,
Tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego.
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DBAMY O NASZĄ PLANETĘ  

  Edukacja ekologiczna i troska o nasze środowisko
przyrodnicze to oczko w głowie nauczycielki biologii
Anety Stasiak. Jak każdego roku zorganizowała akcję
„Sprzątania Świata”. Tym razem pod jej dowództwem
na zwycięską wojnę ze śmieciami ruszyli uczniowie
klasy VI. 

TEATRALNY WYSTĘP
 DLA SENIORÓW

3 października seniorzy z całego województwa
przyjechali do Muzeum Przyrody i Techniki w
Starachowicach na spotkanie w ramach
Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów – „Przepis na
Bezpieczeństwo”. Do zabytkowej „Hali Lejniczej”
przybyli: prezes Stowarzyszenia Bezpieczny
Powiat Starachowicki pani Elżbieta Pryciak,
dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki pan Paweł
Kołodziejski i wicestarosta starachowicki Dariusz
Dąbrowski. Obecni byli także Komendant
Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom.
Paweł Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Prewencji
KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska oraz
służby mundurowe (policja i straż pożarna).
Organizatorzy zaprosili również teatralną grupę z
naszej szkoły, która zaprezentowała
przedstawienie pod tytułem „Na naukę nigdy nie
jest za późno” poruszające tematykę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Humorystyczny, ale przede wszystkim pouczający
występ został bardzo ciepło przyjęty przez
seniorów i nagrodzony gromkimi brawami. W
pełni na nie zasłużyli: Weronika Nowak, Krzysztof
Kosterna, Dominika Gwóźdź, Mateusz Sobczyk,
Irmina Gibała, Miłosz Gwóźdź, Krystian Kuźdub,
Julia Jabłońska, Hanna Gibała, Weronika
Cholewińska i Amelia Ślawska. Przygotowaniem
profilaktycznego spektaklu zajęli się: Zofia Siwiec,
Iwona Ankurowska i Jacek Królak. 

BABCIA WANDA

Znamy przepisy ruchu drogowego!

Red.

Red.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 23 11/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plMŁODY ODKRYWCA

GŁOŚNE CZYTANIE

  Pierwszego października w naszej
szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania
zorganizowany w ramach ogólnopolskiej
akcji pod tym samym hasłem
obchodzonej 29 września. Uczennice klas
V-VI wspólnie z bibliotekarką przybliżyły
kilka historii ze szkolnego życia pewnego
niesfornego siedmiolatka - ucznia klasy I.
„Korniszonek”, bo o nim mowa, to
tytułowy bohater książki Grażyny
Bąkiewicz. Cała społeczność szkolna z
uwagą wysłuchała fragmentów książki
dotyczących pomysłów bohatera na
osiągnięcie rzeczy niemożliwej - jak się
uczyć, nie ucząc? Po lekturze utworu
wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili
, że szkoła to jednak fajne miejsce , gdzie
bawiąc się można czasami dużo się
nauczyć. Uczniowie obiecali, że chętnie
przyłączą się do zorganizowania
następnego Dnia Głośnego Czytania,
który zaplanowany jest na grudzień.

Nasze szkolne lektorki.

INICJATYWY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIEŃ CHŁOPAKA

W każdym roku szkolnym pierwszym ważnym
wydarzeniem w kalendarzu imprez S.U. jest „Dzień
Chłopaka”. Jak co roku świętowano go w naszej
szkole bardzo hucznie i radośnie. Dziewczynki z klas
0-III z pomocą rodziców i nauczycieli zorganizowały
klasowe spotkania ze słodkim poczęstunkiem oraz
tańcami. Każdy chłopiec otrzymał upominek oraz moc
serdecznych życzeń. Klasy V-VIII bawiły się na
szkolnej dyskotece. Dziewczęta z Samorządu
Uczniowskiego – Adrianna Stompór i Amelia Gwóźdź
przygotowały zabawy i konkurencje zręcznościowe dla
chłopaków. Pierwszym zadaniem był taniec na
gazetach. Chłopcy bardzo chętnie ,,porwali’’
dziewczęta do wspólnego tańca na niewielkim
skrawku papieru. Wszyscy zdali test sprawnościowy
celująco. Kolejne zadanie polegało na sznurowaniu
butów. Najlepiej z przeplataniem sznurówek poradził
sobie uczeń klasy VIII – Krzysztof Iwański. Po
zabawach przyszedł czas na wspólne tańce przy
muzyce . Ten dzień był znakomitą zabawą zarówno
dla chłopców jak i dla dziewczyn.

Red.
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ŚWIĘTA NIETYPOWE
W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd Uczniowski
pod opieką pań Iwony Ankurowskiej i Eweliny
Śpiewak obchodzić będzie tak zwane Święta
Nietypowe.

27 września świętowaliśmy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Samorząd Uczniowski (Adrianna Stompór, Amelia
Gwóźdź oraz Mateusz Sobczyk) przygotował zadania
na mnożenie dla uczniów klas III-VIII. Chętne osoby
rozwiązywały przykłady o zróżnicowanym stopniu
trudności. Za poprawną odpowiedź czekała nagroda –
słodki upominek. Nauka przez zabawę to świetny
sposób doskonalenia umiejętności matematycznych.

1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Muzyki. Każdą przerwę urozmaiciły zabawy taneczne.
Uczniowie tańczyli ,,Belgijkę’’ , zgadywali tytuły i
śpiewali piosenki. Popularnością cieszyła się zabawa
z krzesłami.

4 października - Światowy Dzień Uśmiechu. Wesołe
buzie zdobiły ubrania każdego ucznia i nauczyciela
przypominając, że uśmiech to symbol radości,
szczęścia i zdrowia. Akcję tą w całości przygotowała i
przeprowadziła Adrianna Stompór z klasy VI.

       „ONI TEŻ BYLI DZIEĆMI” –   
    
Cała szkoła doskonale bawiła się podczas
rozstrzygnięcia konkursu „Oni też byli dziećmi!”. Na
uczniów czekało niezwykle trudne zadanie – musieli
rozpoznać nauczycieli na fotografiach z ich
dzieciństwa. Najlepszą spostrzegawczością i trafnym
wskazaniem aż ośmiorga spośród nich wykazali się:
Amelia Gwóźdź i Miłosz Gwóźdź z klasy VII oraz
Adrianna Stompór z klasy VI. Niespodziankę
przygotowali uczestnicy zajęć koła zainteresowań z
języka polskiego (projekt „TAK dla TIK w Gminie
Mirzec”) prowadzonego przez Jacka Królaka. Od
wielu dni uważnie obserwowali nauczycieli,
zapamiętywali ich ulubione powiedzonka,
charakterystyczne zachowanie, sposób ubierania się
oraz przeprowadzali z nimi wywiady. Efekty tych
działań zaprezentowali w zabawnych „żywych
obrazach” o swoich pedagogach. Na szkolnej scenie
pojawili się kolejno: Amelia Gwóźdź (jako Ewelina
Śpiewak), Dominik Kwapisz (Dorota Fituch), Wiktoria
Wiśniewska (Zofia Siwiec), Krzysztof Kosterna (Jacek
Królak), Maria Tomaszewska (Aneta Cieśla-Pedryc),
Dominika Gwóźdź (Iwona Ankurowska), Weronika
Sieczka (Aneta Stasiak), Miłosz Gwóźdź z pomocą
Jakuba Lipca (Sławomir Oleksak), Nikola Stachowicz
(Małgorzata Cichocka), Agata Turek (Iwona
Cholewińska), Aleksandra Tkaczyk (Ewa Nowak),
Katarzyna Chmielewska (Aneta Gwóźdź) i Krzysztof
Iwański (Alina Dudek). Przygotowaniem prezentacji
starych zdjęć oraz sfilmowaniem całej imprezy zajął
się Wojciech Komisarski.

Tak widzimy swoich nauczycieli.

Laureaci konkursu o nauczycielach.

Red.

Red.
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ŚLUBOWALI Z HONOREM

Tradycyjnie, 14 października w Szkole Podstawowej
w Osinach odbyło się pasowanie na ucznia.
Zanim kandydaci na uczniów przystąpili do
ślubowania, musieli zdać egzamin. Udowodnili złej
macosze i wszystkim zebranym, że posiadają bogatą
wiedzę o ojczyźnie, przyrodzie, bezpieczeństwie i że
umieją właściwie się zachowywać. Podtrzymywała ich
na duchu Śnieżka i która mocno w nich wierzyła.
Krasnalowe wlewanie oleju do głowy okazało się
niepotrzebne, bo pierwszoklasiści spisali się na
medal. Po części artystycznej nastąpił uroczysty
moment przysięgi. Po ślubowaniu każdy
pierwszoklasista został pasowany na ucznia przez
panią dyrektor Zofię Siwiec. W poczet uczniów zostali
przyjęci: Miłosz Gryz, Patryk Gwóźdź, Julia Kuźdub,
Roksana Lipiec, Kacper Pomorski, Igor Wiśnios i Julia
Zawadzka. Każdy uczeń otrzymał z tej okazji pierwszy
dokument tożsamości- legitymację szkolną, a także
pamiątkowy dyplom i biret. Uroczystość, nad
przebiegiem  której czuwała wychowawczyni Ewa
Nowak, zakończyła się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców. Pasowanie na ucznia.

PATRIOTYCZNE ZADUSZKI
Każdego roku, pod koniec października, organizujemy
„Patriotyczne Zaduszki”. Wspominamy wówczas
ważne dla społeczności Osin wydarzenia  i ludzi,
którzy oddali życie za wolną ojczyznę.Odwiedzamy
także miejsca pamięci narodowej w naszej wsi i
najbliższej okolicy. Szczególną troską otaczamy
symboliczną leśną „Mogiłę” usypaną na bitewnym
polu, na którym zaciekłą walkę z Niemcami stoczyli w
maju 1915 roku polscy żołnierze Legionu
Puławskiego. Kilka dni temu wybraliśmy się rowerami
do Pakosławia. Uczniowie najstarszych klas chcieli na
własne oczy zobaczyć miejsca związane z tym
heroicznym bojem i oddać hołd legionistom u stóp
poświęconego im pomnika. Nagrali również film
dokumentujący naszą edukacyjną wyprawę. 22
października zaprezentowali go w szkole podczas
„Patriotycznych Zaduszek”. Pamięć naszych
bohaterów uczciliśmy minutą ciszy. Później nadeszła
pora na wyprawę w teren. Klasy starsze udały się do
Osińskiego Lasu, gdzie uporządkowały „Mogiłę”
legionistów. Młodsze dzieci zapaliły znicze pod
pomnikiem rodziny Ankurowskich. NIECH PAMIĘĆ
TRWA!

Mogiła Legionu Puławskiego.

Red.

Red.
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„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH…”

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd
przyszliście…” Tak pięknie o przyrodzie, jej walorach i
konieczności ochrony śpiewał Jonasz Kofta.
Przesłanie artysty urzeczywistniło się w Osinach.
Grupa mieszkańców wsi reprezentowana przez
przewodniczącą szkolnej Rady Rodziców Iwonę
Olesińską złożyła wniosek o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zakładał on
powstanie ogrodu edukacyjnego przy Szkole
Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach.
Przewidziane prace dobiegły końca. Rodzice,
nauczyciele i uczniowie posadzili na placu szkolnym
drzewa, krzewy i byliny. W celu wzbogacenia
pożytków dla pszczół wśród sadzonek znalazły się
również rośliny miododajne. W otoczeniu zieleni
stanie wkrótce badawcza stacja pogody. Ogród w
Osinach jest doskonałym, żywym laboratorium do
prowadzenia obserwacji świata roślinnego i
poznawania jego różnorodności. Stanowi miejsce
relaksu dla uczniów i mieszkańców Osin
korzystających z przyszkolnych obiektów sportowych.
W znaczący sposób poprawiła się również estetyka
otoczenia szkoły. Gdy wiosną eksplodują kolorami
kwiaty, ogród będzie cieszył oczy i stanie się
wymarzonym miejscem edukacji w plenerze. Prace nad strefą zieleni przy szkole.

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI
8 listopada świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od
wprowadzenia sztandaru szkoły i wspólnego odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” (w ramach akcji „Szkoła do
hymnu”). Następnie dyrektor Zofia Siwiec powitała gości: panią sekretarz gminy Mirzec Martę Ziomek, księdza
proboszcza Dariusza Maciejczyka, radnego z Osin Mieczysława Strycharskiego, przewodniczącą Rady
Rodziców Iwonę Olesińską oraz osińskich seniorów – Wandę Wróbel i Stanisława Kłosa, którzy we wrześniu
przekazali uczniom wiele cennych informacji  związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej w naszej
miejscowości. Historyczne tło narodowego święta przybliżył w multimedialnej prezentacji ósmoklasista
Wojciech Komisarski. Po jej zakończeniu prowadząca uroczystość Maria Tomaszewska zaprosiła wszystkich
do obejrzenia widowiska „Józef Piłsudski – …Tylko Polsce służę”. Oddaliśmy nim hołd człowiekowi, dzięki
któremu możemy dziś mówić po polsku i mamy „biało-czerwone” serca. Życie i działalność marszałka na
szkolnej scenie przedstawili: Mateusz Sobczyk (młody Piłsudski – Ziuk), Krystian Kuźdub (jego brat Broniś),
Agata Turek (matka, Maria Piłsudska), Miłosz Gwóźdź (komendant Józef Piłsudski), Krzysztof Kosterna
(generał Tadeusz Rozwadowski), Irmina Gibała i Amelia Gwóźdź (córki Józefa Piłsudskiego – Jagódka i
Wanda), Ewa Nowak (żona marszałka, Aleksandra Piłsudska), Iwona Cholewińska (redaktor Danielewicz),
Jacek Królak (sędziwy marszałek Józef Piłsudski), Aleksandra Tkaczyk i Marta Tomaszewska (dziewczyny z
krakowskich Oleandrów). Patriotyczne pieśni profesjonalnie wykonał szkolny zespół „Wesołe Nutki” w składzie:
Wanessa Wiśnios, Amelia Ślawska, Julia Jabłońska, Weronika Cholewińska, Hanna Gibała i Maja
Tomaszewska. Oprawą muzyczną i obsługą techniczną zajęły się: dyrektor Zofia Siwiec i Iwona Ankurowska.
Znicz pamięci zapłonął pod tablicą patrona szkoły Gustawa Kwiecińskiego, który jako młody ochotnik walczył w
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i bronił Niepodległej.

Red.
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POMÓŻMY WERONICE!
Nasza szkoła włączyła się w akcję „Nakrętka i
puszka dla chorego serduszka”. Na pilną pomoc
oczekuje cierpiąca na poważną wadę serca
Weronika Kępas – uczennica Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jagodnem. Jedyną szansą na
pełny powrót do zdrowia jest dla niej kosztowna
operacja w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie
prosimy wszystkich uczniów, rodziców i
mieszkańców Osin o wsparcie.

Już teraz można pomóc:

– przynosząc do szkoły plastikowe nakrętki,
aluminiowe puszki i makulaturę;
– wrzucając pieniądze do puszki: „DLA
WERONIKI”;
– uczestnicząc w kiermaszach słodkości
organizowanych przez szkolny Samorząd 
Uczniowski i Radę Rodziców

                                                     DZIĘKUJEMY!

Młody Ziuk i Broniś z matką.

Wywiad z redaktor Danielewicz.

Red.

Red.


	II WOJNA ŚWIATOWA – PAMIĘTAMY!
	6 września odbyła się szkolna akademia poświęcona 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie klasy VII przypomnieli genezę tego największego w dziejach ludzkości zbrojnego konfliktu oraz przybliżyli młodym widzom przebieg wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Szczególną uwagę zwrócono na lokalną historię w tym okresie. Była mowa o bitwie pod Iłżą, męczeńskiej śmierci naszego patrona – Gustawa Kwiecińskiego i tragedii rodziny Ankurowskich. Ogromne wrażenie wywarły fragmenty wspomnień Stanisława Rokity – więźnia obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu-Brzezince i Buchenwaldzie. Pamięć obrońców ojczyzny i wszystkich ofiar II wojny światowej uczciliśmy minutą ciszy. Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem Iwony Ankurowskiej, Anety Stasiak i Jacka Królaka.
	WOJENNE WSPOMNIENIA

	W POETYCKIEJ PAMIĘCI
	We wrześniu przeprowadzaliśmy wywiady z najstarszymi mieszkańcami Osin. Chcieliśmy się od nich dowiedzieć jak wyglądała II wojna światowa w naszej miejscowości.  O naszym patronie i dramatycznej chwili zabrania go przez Niemców opowiedziały nam panie Stanisława Kosowska i Wanda Wróbel. Stanisława: Był to człowiek uczony i przedwojenny oficer. Wysoki i przystojny. Wanda: Miał bardzo dobre serce. Stanisława: Gdy przyszli po niego niemieccy żołnierze, podszedł do pana Soboka – nauczyciela w tym okresie i powiedział: - Panie Stasiu, mnie już zabierają. Jednak nie zdążył mu nawet podać ręki, bo był aresztowany i wyprowadzony ze szkoły. Wanda: Prowadzili go ostentacyjnie przez wieś razem z leśniczym z Pomorzan. Stanisława: Gustawa Kwiecińskiego już nikt nie widział. Niemcy zabrali go i zabili. Redaktor: Nasz patron został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w Oranienburgu niedaleko Berlina. Zginął tam męczeńską śmiercią 9 grudnia 1940 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu żona odebrała jego prochy, które zostały złożone w rodzinnym grobowcu w Iłży. Dwa lata później Osiny znów przeżyły krwawy koszmar. Rankiem 17 grudnia 1942 roku we wsi zjawili się niemieccy esesmani z posterunku w Mircu. Otoczyli dom rodziny Ankurowskich podejrzanych o udział w partyzantce. Panie Stanisława i Wanda wspominają. Stanisława: Ankurowscy w tym czasie chorowali na tyfus. A Niemiec tyfusu się boł. Na bramie i drzwiach domu były przypięte kartki z trupią czaszką. Wanda: Najmłodszy Ankurowski – Władysław, najgorzej znosił chorobę i był bardzo słaby. Niemcy zastrzelili go w łóżku. Ojca Piotra i dwóch pozostałych braci – Stanisława i Józefa rozstrzelano na oczach ludzi na podwórku. Jeden z Niemców krzyknął: - „Macie obraz przed oczami! Wszystkich was to czeka!”

	„MARTWE SOKOŁY”
	Gdy będziesz szedł w kierunku szkoły, Przez wieś leżącą za rzeką i lasem. Tam może zobaczysz martwe sokoły, Gdzie stoi pomnik – zatrzymaj się czasem.
	Przechodząc popatrz, tam po prawej stronie, Boluś upamiętnił tragedię tych ludzi, Których oglądałem zbroczone krwią skronie, Ten obraz jeszcze po nocach mnie budzi.
	Piotr przy stodole na bok położony, Józek jak obora, tam został zabity, Stanisław przy piwnicy w niebo wpatrzony, Władzio chory w łóżku, serią kul przeszyty.
	Surowe trumny i błotnista droga. Pogrzeb był cichy – tylko rodzina. Rozpaczliwą skargę słali do Boga Matka z córkami i mały chłopczyna.
	Na cmentarzu w Mircu zostali złożeni, Jakby w jednej trumnie z drzewa ciosanego. Wśród mgieł zimowej, grudniowej jesieni, Tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego.
	DBAMY O NASZĄ PLANETĘ
	TEATRALNY WYSTĘP  DLA SENIORÓW
	3 października seniorzy z całego województwa przyjechali do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach na spotkanie w ramach Świętokrzyskiej Koalicji Seniorów – „Przepis na Bezpieczeństwo”. Do zabytkowej „Hali Lejniczej” przybyli: prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki pani Elżbieta Pryciak, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki pan Paweł Kołodziejski i wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski. Obecni byli także Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska oraz służby mundurowe (policja i straż pożarna). Organizatorzy zaprosili również teatralną grupę z naszej szkoły, która zaprezentowała przedstawienie pod tytułem „Na naukę nigdy nie jest za późno” poruszające tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Humorystyczny, ale przede wszystkim pouczający występ został bardzo ciepło przyjęty przez seniorów i nagrodzony gromkimi brawami. W pełni na nie zasłużyli: Weronika Nowak, Krzysztof Kosterna, Dominika Gwóźdź, Mateusz Sobczyk, Irmina Gibała, Miłosz Gwóźdź, Krystian Kuźdub, Julia Jabłońska, Hanna Gibała, Weronika Cholewińska i Amelia Ślawska. Przygotowaniem profilaktycznego spektaklu zajęli się: Zofia Siwiec, Iwona Ankurowska i Jacek Królak.



	GŁOŚNE CZYTANIE
	Pierwszego października w naszej szkole odbył się Dzień Głośnego Czytania zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji pod tym samym hasłem obchodzonej 29 września. Uczennice klas V-VI wspólnie z bibliotekarką przybliżyły kilka historii ze szkolnego życia pewnego niesfornego siedmiolatka - ucznia klasy I. „Korniszonek”, bo o nim mowa, to tytułowy bohater książki Grażyny Bąkiewicz. Cała społeczność szkolna z uwagą wysłuchała fragmentów książki dotyczących pomysłów bohatera na osiągnięcie rzeczy niemożliwej - jak się uczyć, nie ucząc? Po lekturze utworu wszyscy zgromadzeni zgodnie stwierdzili , że szkoła to jednak fajne miejsce , gdzie bawiąc się można czasami dużo się nauczyć. Uczniowie obiecali, że chętnie przyłączą się do zorganizowania następnego Dnia Głośnego Czytania, który zaplanowany jest na grudzień.
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