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DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Gimnazjum
· 26.04.2007 r.    Gimnazjaliści uczestniczyli w Wieczorze 

poetycko – muzycznym, zorganizowanym przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Miasteczku Śląskim. Uczniowie 
poznali  utwory  Panów:  Andrzeja  Kanclerza  i  Leszka 
Waligóry  oraz  Pani  Natalii  Juszczak.   Prezentacja 
literacka  oraz  elementy  muzyczne  występów  podobały 
się  gościom  wieczoru.  Uczniowie  mają  nadzieję,  że 
wkrótce  znów odbędzie  się  taki  odprężający  wieczór  i 
więcej osób skorzysta z zaproszenia.

· w dniach 1 i 2 maja 2007 roku   na boisku Publicznego 
Gimnazjum w Miasteczku Śl. odbył się turniej siatkówki 
plażowej  o  Puchar  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w 
Miasteczku Śl. 1 maja odbyły się rozgrywki w kategorii 
„open”, w tej kategorii startowało 12 par:
1) Wieczorek Robert – Broja Jan
2) Augustyniak Adam – Ruda Marcin
3) Szafranek Łukasz – Mrozek Mateusz
4) Wojtyra Daniel – Langer Bogdan
5) Balcer Oskar – Żyłowski Piotr
6) Zok Dariusz – Karmański Krzysztof
7) Zok Szymon – Chłopaś Marek
8) Droś Arkadiusz – Dworaczek Marek
9) Dyrgała Krzysztof – Gulba Jacek
10) Miara Paweł – Rogocz Piotr
11) Kołoczek Grzegorz – Najuch Marcin
12) Kołoczek Krzysztof – Jackowski Marcin

Spotkania  były  rozgrywane  systemem  brazylijskim,  po 
kilkugodzinnych  i  emocjonujących  pojedynkach 
klasyfikacja przedstawia się następująco:
I miejsce – Zok Dariusz, Karmański Krzysztof,
II miejsce – Wieczorek Robert, Broja Jan,
III miejsce – Dyrgała Krzysztof, Gulba Jacek,
IV miejsce – Augustyniok Adam, Ruda Marcin.
Następnego  dnia  do  rywalizacji  przystąpiły  dziewczęta. 
W kategorii dziewcząt startowało 6 par:
1) Klabis Sandra – Ducka Zuzanna
2) Labus Paulina – Labus Aleksandra
3) Duda Paulina – Frasek Dominika
4) Gruner Karolina – Bujoczek Marcelina
5) Gatys Judyta – Gatys Patrycja
6) Płonka Mirosława – Bonk Mirosława

Po bardzo wyrównanych i  stojących na wysokim poziomie 
pojedynkach wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – Gatys Judyta, Gatys Patrycja,
II miejsce – Labus Paulina, Labus Aleksandra,
III miejsce – Gruner Karolina, Bujoczyk Marcelina,
IV miejsce – Duda Paulina, Frasek Dominika.
Po  zakończeniu  zmagań  sportowych  Pani  Irena  Lukosz  – 
Kowalska,  Dyrektor  MOK  w  Miasteczku  Śl.  dokonała 
wręczenia pucharów oraz dyplomów zdobywcom pierwszych 
trzech miejsc w kategorii dziewcząt i kategorii „open” oraz 
nagród rzeczowych.
· 16  i  17.04  2007  r  .    grupa  Koła  Dziennikarskiego  z 

naszego  gimnazjum już  po  raz  trzeci  uczestniczyła  w 
warsztatach  dziennikarskich  prowadzonych  dla  szkół 
gimnazjalnych  powiatu  tarnogórskiego.  Warsztaty 
zorganizowano  w  Salezjańskim  Ośrodku  Szkolno  – 
Wychowawczym.  Zajęcia  prowadzili  profesjonaliści  – 
Sylwester  Strzałkowski  (dziennikarz  radia  e-M); 
Jarosław  Myśliwski  (redaktor  naczelny  „Gwarka”). 
Uczniowie pracowali nad tworzeniem krótkich serwisów 
radiowych,  poznawali  zasady  układu  stron  gazety, 
tworzenia fotografii. W ocenie uczestników warsztatów 
był to czas dobrze wykorzystany: mogli poznać nowych 
ludzi, masę abstrakcyjnie brzmiących pojęć (np. leady, 
łamy, timty, rasty). Teraz chcą wykorzystać informacje 
w pracy przy redagowaniu szkolnej gazetki. Opiekunem 
grupy była mgr Aleksandra Nowicka.

· w terminie od 28.04 do 12.05.2007 r  .   uczniowie klas 
I i II uczestniczyli w „ zielonej szkole”. Wyjazd do 
Świnoujścia  przysporzył  uczniom  wiele  radości. 
Intensywny  i  aktywny  wypoczynek  śródroczny 
„podreperował”  zdrowie  gimnazjalistów. 
Organizowane  warsztaty  ekologiczne  umożliwiły 
realizację  zaplanowanych  zadań  edukacyjnych. 
Efekty tych zajęć to nie tylko bogate zbiory muszli 
bałtyckich  mięczaków,  ale  przede  wszystkim 
poznanie  bogatej  fauny  i  flory  nadmorskiej. 
Uczniowie  prześledzili  historię  powstawania 
bursztynu i tworzenia Morza Bałtyckiego.
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dokończenie ze str. 1

Próbowali przewidywać pogodę na podstawie obserwacji 
rodzajów chmur, nie groźna jest dla nich skala Beauforta. 
Cenne  fotografie  flory  i  fauny nadmorskiej  wzbogaciły 
wiedzę  konieczną  do  organizowanego  konkursu 
ekologicznego.  Czas  „  zielonej  szkoły”  to  także 
zwiedzanie Muzeum Rybołówstwa, okrętów wojennych, 
fortyfikacji,  poznawanie  historii  ludzi  mieszkających  w 
okolicach  Świnoujścia.  Uczniowie  poznawali  również 
życie  w  miejscowościach  nadmorskich  za  granicą  tj. 
Albecku  i  Heringsdorfu.  Ten  wyjazd  to  już  49  turnus 
organizowany dla naszych uczniów. Nawet takie krótkie 
odsunięcie  dziecka  od  skażonego  metalami  ciężkimi 
środowiska powoduje częściową detoksykację organizmu. 
Poprawa  kondycji  zdrowotnej  i  fizycznej  –  aktywne 
spędzanie  czasu  wolnego,  nauczenie  prawidłowych 
zachowań,  praca  w  grupie  i  promocja  zdrowia  to 
najlepsze efekty takiego wyjazdu.

Informujemy,  że  są  jeszcze  wolne  miejsca  na  kolejny 
turnus do Węgierskiej Górki organizowany od 1.06.07. 
Zachęcamy  także  do  wyjazdów  wakacyjnych  do 
Żegiestowa.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje zainteresowania i 

uzdolnienia  biorąc  udział  w  konkursach  i  innych  formach 
rywalizacji. Dowodem na to jest liczne uczestnictwo w różnych 
tematycznie konkursach.
Konkursy wiedzy

Ortograficzne i recytatorskie
· 5  marca  2007  r.  w  Młodzieżowym  Domu  Kultury  w 

Tarnowskich  Górach  odbył  się  etap  powiatowy 
Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR” dla 
Szkół  Podstawowych i  Gimnazjów.  Wzięły  w  nim  udział 
dwie  uczennice  naszej  szkoły  –  zwyciężczynie  etapu 
szkolnego – Maria Ochman z kl. II  (przygotowywana przez 
p.  mgr  B.  Bentkowską)  i  Katarzyna  Warecka  z  kl.  VI 
(przygotowywana przez p. mgr B. Biczak-Skrobek),

· 24  kwietnia  2007  r.  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w 
Miasteczku  Śl.  przeprowadzono  zorganizowany  przez 
Szkołę  Podstawową nr  1  przy  współpracy  z  Fundacją  na 
Rzecz  Dzieci  „Miasteczko  Śl.”  Międzyszkolny  Konkurs 
Ortograficzny  o  tematyce  ekologicznej,  w  którym  wzięło 
udział troje uczniów naszej szkoły: Daniel Marciniak z kl. 
IV, Agnieszka Gembołys z kl. V i Anna Myśliwczyk z kl. VI. 
Agnieszka Gembołys zajęła I miejsce w kategorii uczniów 
klas piątych. 

Uczniów przygotowała do konkursu p. mgr B. Biczak-Skrobek.
matematyczne:

· Międzynarodowy Konkurs Matematyczny w Kaletach - 2 
uczniów  klasy  V  Daniel  Kostrzewa  i  Agnieszka 
Gembołys,

· konkurs matematyczny „Kangur Europejski” 14 uczniów 
klas IV VI, Opiekun uczniów B. Lipka.

języka angielskiego

· międzynarodowy konkurs znajomości języka - 12 uczniów 
klas IV-VI; opiekun mgr Karolina Maniura.

Konkursy artystyczne
plastyczne

· na  propagowanie  higieny  jamy  ustnej  –  organizowanym 
przez SANEPID w Bytomiu,

· pt.  „Zima”- organizowanym przez TVP redakcję programu 
„Kawa czy herbata”,

· pt. „Kiedy dzwonię po straż pożarną”- IX edycja Konkursu 
Ogólnopolskiego dla dzieci i młodzieży,

· pt. „Zapobiegajmy pożarom”- organizowany przez Związek 
OSP RP wyróżnienie pracy grupowej uczniów klasy VI,

· pt.  „Marzanna  2007”  –  organizowanym  przez  MOK  w 
Miasteczku Śląskim,

· o  tematyce ekologicznej  –  organizowanym przez MOK w 
Miasteczku Śląskim,

· pt.  ”Niska  emisja  w  naszej  gminie”  –konkurs 
międzyszkolny. 
Opiekunami  uczestników były  panie  mgr  B.  Bentkowska, 
mgr G. Ochman, mgr Ł. Pietryga.

muzyczno-taneczne
· XXXII  Wojewódzki  Przegląd  Szkolnych  Zespołów 

Artystycznych III miejsce dla zespołu wokalno-tanecznego 
„Groszki”- opiekun: mgr B. Bentkowska,

· Ogólnopolski  Konkurs  Młodych  Instrumentalistów  w 
Rybniku –wyróżnienie ucz. kl. II Marii Ochman – opiekun 
mgr G.Ochman.

małe formy teatralne.
Z  okazji  Dnia  Ziemi klasa  I  przygotowała  teatrzyk  z 

przepiękną dekoracją  o  tematyce przyrodniczo-ekologicznej  pt. 
„Niegrzeczny Krzyś”. Celem przedstawienia było kształtowanie 
postaw proekologicznych oraz budzenie emocjonalnego stosunku 
dzieci  do  otaczającego  środowiska  przyrodniczego  i  jego 
ochrony. Widzami byli uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola. 
Wszyscy  uczniowie  szkoły  wzięli  udział  w  sprzątaniu  terenu 
przyszkolnego.

Zawody sportowe

· Rajd rowerowy „Alternatywa” II miejsce Daniel Jurczyk w 
kat. klas I-III  i III miejsce Kamila Szczepkowska w kat. klas 
IV-VI,

· Turniej Piłki Nożnej Chłopców w Psarach - III miejsce,
· Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Psarach - III i V miejsce,
· Turniej  Piłki  Nożnej  Chłopców  w  Miasteczku  Śl.  –  III 

miejsce,
· Turniej Piłki Siatkowej Chłopców w Żyglinie – II miejsce,
· Turniej Piłki Halowej klas V w Tarnowskich Górach – III 

miejsce,
· Mistrzostwa Powiatu Tarnogórskiego w Tenisie Stołowym,
· Mistrzostwa  Powiatu  Tarnogórskiego  w  Piłce  siatkowej 

Chłopców – IV miejsce, 

· Coca Cola Cup - II miejsce.
Opiekunem zawodników jest Pan mgr Sebastian Król.

Obchody Dnia Europy.
Z  okazji  Dnia  Europy  członkowie  Szkolnego  Klubu 

Europejskiego,  którego  opiekunem  jest  p.  mgr  B.  Biczak-
Skrobek,  przygotowali  przedstawienie  o  działaniach  Komisji 
Europejskiej  w  zakresie  pomocy  zewnętrznej  i  współpracy 
rozwojowej. Myślą przewodnią występu były słowa: „Ten, który 
wszystkim serce swe otwiera (…) Jest człowiekiem.”. Uczniowie 
podkreślili  ważność  międzyludzkiej  solidarności,  potrzebę 
współpracy  i  tolerancji  niezależnie  od  koloru  skóry,  wyznania 
czy  poglądów  człowieka.  Widzowie  z  uwagą  oglądali 
przedstawienie,  co  chwilę  oklaskując  występujących. 
W przygotowaniu  przedsięwzięcia pomogli uczniom p. mgr B. 
Bentkowska (muzyka, choreografia), p. mgr B. Biczak-Skrobek 
(scenariusz), p. mgr A. Klimczak (tekst w języku niemieckim), 
p. mgr K. Maniura (tekst w języku angielskim), p. mgr B. Siwiec 
(pokaz  slajdów),  p.  mgr  J.  Zeman-Pochylska  (scenografia) 
i p. J. Jenczek (montaż dekoracji). Przedstawienie było jednym z 
działań  podjętych  przez  uczniów  naszej  szkoły  w  ramach 
projektu przygotowań do obchodów Dnia Europy, prowadzonych 
przy  współpracy  z  Urzędem  Marszałkowskim  i  Komisją 
Europejską.

Uczniowie  klas  IV  i  V  pod  kierunkiem  mgr  B.  Siwiec 
przygotowywali się do egzaminu na kartę rowerową, który przy 
współpracy  z  Wydziałem  Ruchu  Drogowego  KPP  w  Tarn. 
Górach odbył się dnia 21 maja br.

Za treść informacji przekazywanych do Wieści 
z  Ratusza  przez  jednostki  organizacyjne  gminy 
oraz instytucje kultury Urząd Miejski nie ponosi 
odpowiedzialności.
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