
DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Publiczne Gimnazjum
1. 15.X.2007  r.  obchodzono  Święto  Edukacji. 

Uroczystość  gminna  dla  wszystkich 
pracowników  edukacji  zorganizowana  była 
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku 
Śląskim  o  godzinie  1300.  W  tym  samym  dniu 
gimnazjaliści  obchodzili  także  Święto  Szkoły, 
które  od  2007  r.  zostało  przeniesione  na  14.X 
a  nie  jak  do  tej  pory  23  kwietnia.  Gimnazjum 
otrzymało imię ks. T. Christopha 23.04.2002 r. – 
w  czasie  uroczystej  Sesji  Rady  Miejskiej 
w Miasteczku Śląskim. Przez 6 lat  23 kwietnia 
było  świętem  Miasta  i  Szkoły.  Termin 
kwietniowy  utrudnia  zorganizowanie 
uroczystości  szkolnej  z  powodu  odbywających 
się w tym czasie egzaminów gimnazjalnych dla 
uczniów klas  trzecich.  Zdecydowano o zmianie 
terminu  święta  szkoły,  również  związanego 
z historią naszej placówki. 

Wybrano 14 października – w 1962 r. dokonano 
otwarcia budynku, w którym obecnie mieści się 
siedziba  gimnazjum.  Od  1962  r.  do  2001  r. 
budynek  przy  ulicy  Dworcowej  8  był  siedzibą 
Szkoły  Podstawowej  (najpierw  im. 
J. Krasickiego, od 1993 r. im. ks. T. Christopha). 
Budynek tej nowej szkoły – to Pomnik 1000-lecia 
powstania  Państwa  Polskiego.  Datą  14.X 
nawiązano  do  historii  oświaty  w  Miasteczku 
Śląskim. 

15 X 2007r. – od rana trwały przygotowania 
do  naszej  akademii.  Bardzo  ciekawy  program 
powstał  dzięki  pracy  uczniów  i  nauczycieli. 
O godzinie 1300 polonez w wykonaniu uczniów 
Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Śląskim 

rozpoczął  uroczystości  gminne  w  Miejskim 
Ośrodku  Kultury.  Gościliśmy  przedstawicieli 
Śląskiego Kuratorium Oświaty, władz miejskich, 
kościelnych,  przedstawicieli  Fundacji  na  Rzecz 
Dzieci  „Miasteczko  Śląskie”.  Program 
artystyczny  w wykonaniu  uczniów Publicznego 
Gimnazjum  przygotowali:  oprawa  muzyczna, 
zespół  wokalny  i  efekty  dźwiękowe  –  mgr 
C.  Skoczylas,  teksty  i  scenki  –  koło  teatralne 
i dziennikarskie – mgr J. Flak i mgr A. Nowicka, 
scenki  obcojęzyczne  –  mgr  A.  Nowak 
i S. Buczyńska, pokazy taneczne – T. Tarnowski 
i mgr T. Urbańczyk – Gomoluch, dekoracje – mgr 
J. Cieślik.

Dekoracje  oraz  „prezenty”  dla  wszystkich 
uczestników uroczystości wykonali uczniowie na 
zajęciach  koła  plastycznego  pod  kierunkiem 
R. Kwiecińskiej.

2. Od 6.XI do 16.XI przeprowadzane są eliminacje 
szkolne  konkursów  przedmiotowych. 
O  wynikach  poinformujemy  w  kolejnym 
numerze.

3. Na  Święto  Zmarłych  nasi  uczniowie 
uporządkowali  groby  żołnierzy  i  nauczycieli 
znajdujące się na naszym cmentarzu. Złożono na 
nich wiązanki kwiatów  i zapalono symboliczne 
znicze.

4. 11.XI  2007r.  jak  co  roku –  najstarsi  uczniowie 
Gimnazjum  wraz  ze  swoimi  wychowawcami 
i dyrektorem, brali udział w miejskich obchodach 
Święta Niepodległości. Apel z tej okazji odbył się 
12 listopada.       
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SP Nr 1
14  października  obchodziliśmy  Dzień  Edukacji 

Narodowej.  U  nas  w  szkole  świętowaliśmy 
15  października.  Samorząd  Uczniowski  przygotował 
wspaniałe  niespodzianki  dla  każdego  nauczyciela  oraz 
pracowników administracyjno-obsługowych. W tym dniu 
odbyła  się  również  uroczysta  akademia  w  Miejskim 
Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku  Śląskim.  Było  wielu 
zaproszonych  gości  z  Kuratorium  Oświaty,  Organu 
Prowadzącego,  ksiądz  proboszcz  oraz  emeryci,  którzy 
kiedyś  pracowali  w  szkole.  Po  części  artystycznej 
przygotowanej  przez  naszych  kolegów  z  Gimnazjum 
nastapiła część oficjalna, w której pan Bronisław Drozdz 
wręczył  Nagrody  Burmistrza  Miasta.  Z  naszej  szkoły 
została  nagrodzona  pani  Barbara  Pająk.  Następnie 
dyrektor  Delegatury  Kuratorium  Oświaty  w  Bytomiu 
poinformowała  zebranych  gości,  że  dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  Nr  1  w  Miasteczku  Śląskim  pani  Ewa 
Tempich  –  Garczarczyk otrzymała  Nagrodę  Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach.

DEN był również okazją do wręczenia nauczycielom 
i  pracownikom  administracyjn0  obsługowym  Nagród 
Dyrektora  Szkoły. Wśród  nagrodzonych  znalazły  się 
panie:  Bożena Mikicka, Hanna Karwat, Sylwia Klonek 
– Plaza, Katarzyna Matejczyk – Wylężek i pan Artur 
Miozga oraz pani Aleksandra Walochnik – Bogus i pan 
Andrzej Tkacz.

Wszystkim,  którzy  złożyli  życzenia  z  okazji  tego 
świeta  składamy  serdeczne  podziękowania  za  pamięć 
i życzliwość.

14 grudnia br. nasza szkoła otrzyma certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie. Uroczystości odbędą się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim o godz. 1200.

Od września działa w naszej szkole biblioteka szkolna. 
Część  księgozbioru  została  przekazana  z  Publicznego 
Gimnazjum,  ale  nadal  staramy  się  w  miarę  możliwości 
wzbogacić księgozbiór naszej biblioteki. W związku z tym 
zwracamy  się  do  wszystkich  ludzi  dobrej  woli,  aby 
przekazywali dary książkowe szkole.

Przedszkole Nr 1
1. W  dniu  18.10.07  r.  obchodziliśmy  Dzień  Edukacji 

Narodowej.  Nasze przedszkolaki  pochwaliły się  tym 
czego już się nauczyły od początku roku, były śpiewy, 
tańce  i  wierszyki.  Po  części  artystycznej  odbyło  się 
pasowanie na przedszkolaka. Pani Dyrektor pasowała 
dzieci  na  przedszkolaka  „Kasztanka” w  grupie 
młodszej, oraz przedszkolaka „Plastelinka”  w grupie 
starszej. Na pamiątkę tego spotkania dzieci wykonały 
wspólnie  prace  plastyczną  Słoneczko  przyjaźni. 
Dzieci  otrzymały  słodkie  nagrody   było  miło 
i przyjemnie, na twarzach dzieci gościł uśmiech.

2. 30.10.07 r. nasi wychowankowie odwiedzili Carrefour 
w  Bytomiu  w  ramach  wycieczki  dzieci  zwiedzały: 
piekarnie, ciastkarnie, magazyny, biura, sklep. Poznały 
pracę piekarza i ciastkarza. Na chwilę same poczuły 
się  piekarzami  formując  z  ciasta  rogaliki.  Na 
zakończenie  zostało  zrobione  pamiątkowe zdjęcie,  a 
każde dziecko swojego upieczonego rogalika dostało 
do domu. 
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Przedszkole Nr 3
Miesiąc  październik był  dla  naszych przedszkolaków 

miesiącem  zdobywania  wielu  ciekawych  wiadomości 
o  otaczającym świecie,  a  przede wszystkim o zmianach 
zachodzących  w  przyrodzie  w  związku  z  nadejściem 
nowej pory roku. Informacje te dzieci zdobywały głównie 
w drodze samodzielnych doświadczeń (spacery, wycieczki, 
manipulowanie  materiałem  przyrodniczym)  ale  również 
poprzez literaturę dziecięcą oraz ilustracje.

Odzwierciedleniem  rozbudzonych  zainteresowań 
przyrodniczych  przedszkolaków  był  ich  udział 
w  konkursie  pt.  „Jesienny Cudaczek”  zorganizowanym 
przez  nauczycielki  B.  Hajduk  oraz  B.  Halamus.  Dzieci 
zaskoczyły  nas  pomysłowością  swoich  prac  oraz 
różnorodnością  wykorzystanego  przez  nich  materiału 
przyrodniczego (patrz zdjęcia na stronie internetowej p3m-
ko.lasowice.net).  Tematyka  przyrodniczo  –  ekologiczna 
była  również   treścią  warsztatów  metodycznych  pt. 
„Spotkanie  z  przyrodą  -  edukacja  ekologiczna 
w przedszkolu”, zorganizowanych w naszej placówce dla 
wszystkich chętnych nauczycieli,  również spoza naszego 
miasta.
Celem warsztatów było:
· poznanie  nowych  metod  kształtowania  świadomości 

proekologicznej w pracy z dziećmi,
· wskazanie natury jako inspiracji do działań twórczych,
· nabycie  umiejętności  wykorzystania  w  pracy 

surowców wtórnych,
· zapoznanie  się  z  propozycjami  zabaw poza  terenem 

przedszkola, mającymi na celu przybliżenie dzieciom 
praw i zjawisk zachodzących w przyrodzie.

W  związku  ze  ŚWIĘTEM  NIEPODLEGŁOŚCI  – 
11 LISTOPADA, w naszym przedszkolu realizowana była 
tematyka  pt.  „Kto  Ty  jesteś?”  Mieszkamy  w  Polsce, 
jesteśmy Polakami. Co to znaczy? To znaczy, że mówimy 
po  polsku,  mamy  książki  pisane  w  naszym  języku  – 
i w nim uczymy się czytać.

W dziecku przedszkolnym nie wytworzy się  dojrzała 
postawa  człowieka  –  patrioty,  ale  formuje  się  dopiero 
podłoże  uczuć  przywiązania  do  najbliższego  otoczenia 
społecznego  –  rodziny,  przedszkola,  środowiska  tzw. 
„małej ojczyzny”. Dziecko poznaje  rodzinny kraj poprzez 
elementy historyczne  z  nim związane,  różne  krajobrazy, 
przyrodę,  wychowuje  przez  pracę,  wpaja  się 
wychowankom  szacunek  do  symboli  narodowych, 
tradycji,  zwyczajów,  doskonali  język  ojczysty,  rozwija 
uczucie przyjaźni i braterstwa do innych narodów.

Od  początku  października,  dwa  razy  w  tygodniu, 
odbywają  się  odpłatne  zajęcia  z  języka  angielskiego, 
prowadzone w dwóch grupach – dzieci  młodszych (4-5-
latków) i dzieci starszych (6-latków).

Rozpoczęły się również zajęcia gimnastyki korekcyjnej 
dla  dzieci  ze  stwierdzonymi  przez  lekarza  ortopedę 
wadami postawy.

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