
DODATEK – WIEŚCI OŚWIATOWE
Publiczne Gimnazjum
1. Wyniki  I  etapu  Wojewódzkich  Konkursów   

Przedmiotowych. Od  6.XI  do  16.XI.2007 
zorganizowano  9  konkursów 
przedmiotowych.  Zgodnie  z  Regulaminem 
opracowanym  przez  Śląskiego  Kuratora 
Oświaty,  eliminacje  trwały   90  minut, 
w godz.9  00 do 10  30. W naszym gimnazjum 
uczestniczyło w nich 120 uczniów, tj.49,2% 
wszystkich  uczniów:  j.  polski  – 
37  uczestników,  historia  –  4  uczestników, 
matematyka  –  11  uczestników,  fizyka  – 
0  uczestników,  biologia  –  18  uczestników, 
chemia  –  4  uczestników,  geografia  – 
10  uczestników,  j.  angielski  – 
14  uczestników,  j.  niemiecki  – 
22  uczestników.  Zdecydowanie  pewniej 
uczniowie  oceniają  swoje  możliwości 
w  przedmiotach  humanistycznych.  Zadania 
konkursowe  nie  były  łatwe.  Uczniowie 
rozwiązywali  zadania  zamknięte  (testowe) 
oraz  otwarte,  wymagające  udzielania 
opisowej  odpowiedzi.  Do  II  etapu  komisje 
konkursowe  zakwalifikowały  10  uczniów 
(tj.8,3% uczestników I etapu). Naszą szkołę 
reprezentować będą: 
j. polski – 9 uczniów: Aleksandra Dziewior 
2c, Kinga Cogiel 3a, Sara Dec 2b, Katarzyna 
Pająk  2b,  Wioleta  Dulska  3b,  Joanna 
Franczyk  3a,  Urszula  Korbel  3a,  Gabriela 
Mik 3b, Angelika Paruzel 3b; uczennice 

przygotowane przez nauczycielki j. polskiego 
mgr Aleksandrę Nowicką i mgr Joannę Flak.
historia  – 1 uczeń – Wojciech Szurgacz 3b; 
podopieczny mgr Magdaleny Piaseckiej.

2. I  już  po  Mikołaju!   -  mimo  naszego 
„poważnego wieku” czekamy na prezenty od 
św.  Mikołaja.  6.XII.2007  r.  tradycyjnie 
obchodziliśmy  „mikołajki”.  Zorganizowano 
Konkurs  Gwarowy,  który  wszystkich 
świetnie  rozbawił.  I  miejsce  zajął  skecz  pt. 
„Dziady  cz.  V”  –  w  wykonaniu 
rewelacyjnego „dziada” Łukasza Czaplę (2a) 
i  pękającego  ze  śmiechu  Dawida  Zielonkę 
(2c).  II  miejsce  zajęła  kl.1a 
z przedstawieniem „Świat według Pepskich” 
(Katarzyna Warecka,  Aneta  Piontek,  Jessica 
Nowak, Michał  Kuźbiński,  Łukasz Piecuch, 
Anna  Myśliwczyk,  Marcelina  Płowiec, 
Dawid  Góra).  III  miejsce  zajęła  scenka  pt. 
„W  lazarecie”  przygotowana  przez  Filipa 
Franke  (2c)  i  Damiana  Pilarczyka  (  2c). 
Po  rozdaniu  słodkich  nagród  dla 
występujących,  odwiedził  nas  św.  Mikołaj 
z  Aniołkiem  i  Diabełkiem.  Aby  otrzymać 
pyszny upominek dla całej klasy ufundowany 
przez  Radę  Rodziców,  uczniowie 
wykonywali  różne  zadania.  Takim  słodkim 
akcentem  zakończył  się pobyt  tego 
czarującego świętego w naszej szkole. Mamy 
nadzieję, że wróci do nas za rok.

cd. na str. 2
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3. Wesele  na  deskach  MOK-u  .  28  listopada 
odbyła się  premiera  spektaklu  pt.  „Wesele” 
Stanisława  Wyspiańskiego.  Nasi  uczniowie 
mieli możliwość obejrzenia go w ten wtorek 
– 11 grudnia 2007r. W przedstawieniu brali 
udział  wychowankowie  naszej  szkoły. 
Spektakl zaczął się około godziny 1800. Głosy 
ucichły, aktorzy zaczęli odgrywać swoje role. 
Scenariusz był oparty na motywach „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Reżyserem  tego  przedsięwzięcia  była  nam 
wszystkim  znana  polonistka  –  pani  Joanna 
Flak,   a  aktorami  młodzież  działająca  przy 
Miejskim  Domu  Kultury.  Układy 
choreograficzne  przygotowały:  pani  Teresa 
Urbańczyk-Gomoluch (pani  z  poloneza  ;)  ) 
i  pani  Alicja  Kowaluk.  Przedstawienie 
powstało  z  okazji  100.  rocznicy  śmierci 
Wyspiańskiego,  a  jak wiemy ten rok został 
ogłoszony  rokiem  tego  właśnie  twórcy. 
Po zakończeniu publiczność doceniła wysiłek 
aktorów gromkimi brawami. Należą się im te 
podziękowania  i  wielkie  gratulacje  za  trud 
i  czas  włożony  w  to  przedstawienie. 
W  „Weselu”  wystąpili:  Mateusz  Alcer,  3a; 
Łukasz  Buhl,  absolwent;  Kinga  Cogiel,  3a; 
Weronika  Flak,  absolwentka;  Dominika 
Frasek,  absolwentka;  Adam  Gajdzik, 
absolwent;  Lucyna  Janecka,  3d;  Marek 
Karwat,  3d;  Kamil  Kiepura,  absolwent; 
Magda  Labus,  3d;  Agnieszka  Nowak, 
absolwentka;  Magda  Sobańska,  3a;  Anna 
Urbańczyk,  absolwentka;  Rafał  Urbańczyk, 
2b; Paulina Wiśniewska, S.P.Joasia Wylężek, 
3a; Szymon Zok, 3d; Rafał Żydek, 3a; Maja 
… SP.

4. Gość w gimnazjum.   29 listopada uczniowie 
klas  trzecich  naszej  szkoły  mieli  okazję 
spotkać  się  z  poetą  i  prozaikiem  Janem 
Pawłem Krasnodębskim,  laureatem nagrody 
im.  A.  Bursy  z  1973  roku  za  debiut 
prozatorski  „Dużo  słońca  w  szybach”. 
Najbardziej  znane  utwory  autora  to: 
„Odwyk”,  „Kocia  łapa”,  „Koniobójca” 
i „Stokrotka”(tą ostatnią można wypożyczyć 
w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej 
w Miasteczku Śląskim).

5. Wyniki  Szkolnego  Konkursu  Literackiego:   
1 miejsce – Katarzyna Pająk z klasy II b za 
utwór  pt.  „Raven”,  2  miejsce  –  Beniamin 
Michalik z klasy Ib za utwór pt. „Podusia”, 

3  miejsce  –  Kinga  Cogiel  z  klasy  IIIa  za 
utwór  pt.  „Świat  snów”.  Laureatom 
serdecznie gratulujemy.

6. 5  grudnia  2007  r.  –  młodzież  gimnazjalna   
przygotowała  „mikołajkowy  prezent”  dla 
rodziców –  pokaz  umiejętności  zdobytych 
w  czasie  zajęć  pozalekcyjnych 
organizowanych w ramach projektu unijnego 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. 
Młodzież  zaprezentowała  umiejętności 
teatralne, dziennikarskie, wokalne, taneczne, 
językowe oraz plastyczne. Wykonane ozdoby 
świąteczne  sprzedawane  na  kiermaszu 
świątecznym  wzbogaciły  środki  samorządu 
szkolnego.

7. Dziękujemy  sponsorom    –  zakupiono  nowy 
sprzęt  nagłaśniający  salę  gimnastyczną  na 
której  odbywa  się  większość  przedstawień 
i  konkursów.  Nowe  urządzenia  zapewniają 
dobrą  jakość  odbioru.  Dziękujemy  Radzie 
Rodziców,  Państwu  Celinie  i  Tomaszowi 
Skoczylasom  oraz  Pani  Marii  Żuk 
i młodzieży prowadzącej Sklepik Szkolny za 
pomoc w realizacji tego zadania.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
wszystkim wielu radosnych chwil  

i szczęśliwych dni w Nowym Roku.
Gimnazjaliści ze swoimi Nauczycielami 

i wszystkimi Pracownikami Szkoły.

SP Nr 1
Monika  Mazur  uczennica  klasy  VI  a  zajęła 

I  miejsce  w  Konkursie  Regionalno  - 
Ekologicznym  „Dobro  Woda  2007” 
zorganizowanym  przez  Zespół  Parków 
Krajobrazowych  Województwa  Śląskiego 
w Katowicach. 

25 października  odbył  się  I  etap Konkursu 
Biblijnego,  w którym udział  brało  17  uczniów 
naszej szkoły. Po dogrywce do etapu rejonowego 
zakwalifikowały  się:  Martyna  Nowak 
i  Małgorzata  Kaczmarska  z  klasy  VI  a  oraz 
Kamila Hońca z klasy V b. II etap odbył się 29 
listopada  br.  Niestety  nikomu  nie  udało  się 
zakwalifikować do następnego etapu. 

cd. na str. 4
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29  listopada  odbył  się  I  etap  konkursu 

interdyscyplinarnego. W konkursie udział wzięło 
16  uczniów  klas  V-VI.  Niestety  żaden 
z  uczestników  nie  zdobył  wymaganej  liczby 
punktów,  aby zakwalifikować się  do kolejnego 
etapu. Najlepiej  wypadła uczennica klasy VI b 
Julia Świętek otrzymując 31 pkt. 

PODZIĘKOWANIA DLA 
SPONSORÓW

Dyrekcja  Grono  Pedagogiczne  i  uczniowie 
Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  ks.  Teodora 
Christopha  w  Miasteczku  Śląskim  składają 
serdeczne  podziękowania  sponsorom  za 
ufundowanie map historycznych:
1. Panom  Damianowi  Siwemu i  Alojzemu 

Barczykowi,
2. Panu  Jakubowi  Żydkowi Mechanika 

Pojazdowa „JACAR”,
3. Panu Zbigniewowi Płomińskiemu,
4. Panu  Janowi  Jelonkowi  PPUH  „KORAL” 

sp. z o.o.,
5. Państwu  Jolancie  i  Józefowi  Królikom 

PPUH „BUDOWLANKA”,
6. Panu  Edwardowi  Klycie Sklep 

Wielobranżowy „EXPRESS II”, 
7. Panu  Marcelemu  Jagusiakowi  Zajazd 

„Smakołyk u Moniki”. 

Życzymy Państwu  wielu  sukcesów w życiu 
zawodowym i prywatnym w kolejnych latach.

Z a p r o s z e n i e 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Miasteczku Śląskim zaprasza 

wszystkich rodziców na zabawę 

karnawałową, która odbędzie się 

19 stycznia 2008 r. o godz. 20.00 w MOK-u. 

Cena biletu (od pary): 100 zł. 

Przewidziana loteria fantowa. 

Zapisy i więcej informacji w sekretariacie  

szkoły lub pod numerem telefonu 03228886 61

Serdecznie zapraszamy!

Przedszkole Nr 1
1. 5.XII.2007.   Tego  dnia  gościliśmy 

zaprzyjaźnionego  z  naszym  przedszkolem 
górnika. Pan Franciszek Spot zaprezentował 
się  w  górniczym  stroju  galowym 
i  opowiedział  o  ciężkiej  pracy  w  kopalni. 
Przedszkolacy  żywo  uczestniczyli  w  tym 
spotkaniu. Tańczyli śląskie tańce, recytowali 
wiersze  w  gwarze  śląskiej  i  śpiewali 
piosenki. Zadawali wiele wnikliwych pytań, 
wykazali  się  dużą  wiedzą.  Bardzo 
dziękujemy Panu Górnikowi za przybycie 


2. 6  grudnia   odwiedził  nasze  przedszkole 
wyjątkowy i długo oczekiwany gość  Święty 
Mikołaj.  W  radosnej  atmosferze  dzieci 
otrzymały  prezenty,  uraczyły  gościa 
wierszem i piosenką. Dzieci z grupy starszej 
zaskoczyły  Mikołaja  prezentem.  Każde 
z nich wyjęło ze swojej paczki coś słodkiego 
ofiarując Mikołajowi.

3. 13.XII.2007.   Pielęgnując  tradycję  naszego 
regionu  przybliżamy  wychowankom  gwarę 
śląską.  Zaprosiliśmy  laureata  konkursu 
Ślązaka  Roku  Pana  Józefa  Jędruś.  Pan 
Józef  przedstawił  w  gwarze  śląskiej  kilka 
utworów literatury dla dzieci, min. Entliczek 
– pentliczek J. Brzechwy. Nasze serca podbił 
wierszem,  który  sam  napisał  dla  swojej 
wnuczki  Natalki,  jak  również  przygotował 
zagadki dla dzieci. Przedszkolacy recytowali 
wiersze  w  gwarze  śląskiej  i  śpiewali 
piosenki.  W  imieniu  wychowanków 
dziękujemy  za  wizytę  i  dedykację  do 
kroniki. 

Zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu radosnych chwil 

w nadchodzącym Nowym Roku
życzą 

przedszkolacy i personel 

Przedszkola Nr 1
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Przedszkole Nr 3
1. W  dniu  9.XI.07  r.  dzieci  naszego 

przedszkola  obejrzały  w  Miejskim 
Ośrodku  Kultury  w  Miasteczku 
Śląskim  spektakl  muzyczny 
o przygodach  „Królewny 
Rechotynki”  i  jej  żabiej  rodzinki, 
w wykonaniu aktorów Teatru Wielkie 
Koło  z  Będzina.  Dzieci  z  dużym 
zainteresowaniem  śledziły  losy 
mieszkańców  królestwa  żab.  Same 
również  aktywnie  uczestniczyły 
w przedstawieniu śpiewając piosenki.

2. 22.XI.  07  r  .dzieci  z  grup  starszych 
(5 i 6-latki), brały udział w wycieczce 
autokarowej  do Muzeum 
Górnośląskiego  w  Bytomiu. Dzieci 
obejrzały teatrzyk o przygodach smoka 
wawelskiego,  w  którym  same 
odgrywały wybrane scenki i  postacie. 
Zwiedzając  interesujące  wystawy, 
mogliśmy  przenieść  się  w  czasy 
naszych przodków i zobaczyć wystrój 
śląskiego  mieszkania,  dawne  stroje 
a  nawet  zabawki.  Dużym 
zainteresowaniem  dzieci  cieszyła  się 
galeria  szopek  bożonarodzeniowych 
i  szopek  kolędników.  Największą 
atrakcją  była  jednak  wystawa 
o tematyce przyrodniczej, gdzie dzieci 
oglądały zwierzęta – prawie jak żywe 
– dziki, lisy, wiewiórki, zające i inne. 
Wycieczka się skończyła ale pozostały 
wspomnienia i zdjęcia.

3. 28.  XI.  07  r.  odbyło  się  „Pasowanie 
malucha  na  przedszkolaka”. 
Maluszki przedstawiły krótki program 
artystyczny  składający  się  z  wierszy, 
tańców  i  piosenek,  których  nauczyły 
się  od  początku  roku  szkolnego. 
W obecności swoich rodziców  dzieci 
złożyły  ślubowanie  i  zostały 
„pasowane”  przez  ich 
wychowawczynię  panią  H.  Pytlok  na 
prawdziwego przedszkolaka. 

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze 
a  na  twarzach  dzieci  i  rodziców  gościł 
uśmiech. 
4. W ramach doskonalenia zawodowego 

odbyły się w naszej placówce w dniu 
29. XI. 07 r. warsztaty metodyczne dla 
wszystkich  chętnych  nauczycieli, 
również  spoza  naszego  terenu. 
Tematem warsztatów były: „Tradycje 
regionalne  a   tradycje  europejskie 
w  zabawach  plastycznych, 
muzycznych  i  ruchowych  dla 
dzieci”.  Celem było:

· poznanie  tradycji  świątecznych 
w krajach Unii Europejskiej,

· podobieństwa  i  różnice  w  tradycji 
Polski i innych krajów,

· pomysły  zajęć  plastycznych, 
muzycznych  i  ruchowych  związane 
ze  Świętami  Bożego  Narodzenia 
i Świętami Wielkanocnymi,  

· nabycie  wiedzy  i  umiejętności 
w  zakresie  metod  aktywizujących, 
ułatwiających  realizację  treści 
związanych  z  edukacją  regionalną 
i UE w przedszkolu i szkole,

· poszerzenie  kompetencji  w  zakresie 
form  i  sposobów  zachęcania  do 
rozwijania wiedzy z zakresu edukacji 
regionalnej i UE.

Zapraszamy  na  naszą  stronę 
internetową  gdzie  można  m.in.  obejrzeć 
zdjęcia  z  wycieczek  i  uroczystości 
przedszkolnych: 

www.p3m-ko.lasowice.net

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