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Z życia szkoły 
Już październik. Za nami wiele szkolnych wydarzeń.  
27 września obchodziliśmy  III Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Nasza szkoła uczestniczyła w tym święcie  
po raz pierwszy. Zorganizowała go nauczycielka matematyki Anna Ryba. Było to ciekawe wydarzenie. Szkoła 
udekorowana była działaniami matematycznymi, które przykuwały uwagę. Uczniowie w sposób radosny i zabawowy 
mogli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia i zdobyć tytuł eksperta tabliczki mnożenia. A potem łamali głowy 
rozwiązując zadania i łamigłówki logując się w Internecie. Było to nowe doświadczenie dla zdolnych i wytrwałych. 
W  ramach współpracy naszej szkoły z Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie odbyły się spotkania uczniów klas 4-6 z 
wolontariuszami. Uczniowie klas szóstych spotkali się z panią Urszulą Napierałą, która na co dzień pracuje w naszej 
przychodni. Uczniowie klas czwartych i piątych spotkali się z panią Mariolą Rakoczy, która jest współzałożycielką 
pszczyńskiego hospicjum. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest hospicjum, na jakich zasadach działa, komu udziela 
pomocy. Spotkanie zorganizowała katechetka Barbara Pyclik.  
W szkole świętowano Dzień Chłopaka. Były dyskoteki, zabawy, konkursy. Były imprezy klasowe, było karaoke i wiele 
miłych chwil integrujących zespoły klasowe. Klasy trzecie (wych. K. Głowacka-Bieszczad oraz B. Skrzypiec) były na 
wycieczce w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. Klasy młodsze wzięły udział w spotkaniu z policjantem, które 
zorganizowała wych. klasy Ia E. Janeczek. 
W ostatnią wrześniową niedzielę uczniowie wraz  z katechetką Barbarą Pyclik wzięli udział w niedzielnym spotkaniu 
Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w Rybniku - Chwałowicach.  
Za nami kolejna akcja promująca zdrowe odżywianie: Dzień  Pieczonego Ziemniaka, który organizuje już po raz trzeci 
pedagog szkolny Mariola Jaworska. W pieczeniu ziemniaków niezastąpiony jest pan konserwator Janusz Kania. 
Pomaga nam bardzo dzielnie, za co należą mu się duże podziękowania.  
Trwa ciągle Żołędziowy Konkurs ogłoszony przez Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie, a my ochoczo zbieramy 
żołędzie dla pszczyńskich żubrów. 

Sport w szkole 
Aż 17 uczniów wzięło udział w XIII Memoriale Alojzego Pławeckiego w Łące.   Najwyższe lokaty uzyskali w swoich 
kategoriach: Darek Ryguła (4 miejsce), Antek Spyra (5 miejsce), Paweł Psik (8 miejsce) Maciek Wagner (10 miejsce), 
Patrycja Pastuszka (4 miejsce). Ponadto w biegach wzięli udział: Kewin Kost, Daniel Uliasz, Julia Iskrzycka, 
Wioletta Pastuszka, Kamil Kania, Monika Goldman, Julia Wagner, Ola Paliczka, Natalia Palica oraz Adrian Noras. 
Bieg był trudny, więc wszystkim uczestnikom należą się duże brawa. Za nami również sztafetowe biegi przełajowe na 
szczeblu miejskim. Naszą szkołę w kategorii chłopców reprezentowali: Mateusz Ryguła, Paweł Bratek, Miłosz 
Wagstyl, Wojciech Mazur, Jakub Gorzela, Patryk Tatarczuch. Chłopcy zajęli III miejsce, uzyskując awans na 
zawody powiatowe. Sztafeta dziewcząt „wybiegała” V miejsce. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Monika Goldman, 
Julia Malcher, Bogumiła Podoba, Aleksandra Paliczka, Karolina Śleziona, Julia Wagner. W klasyfikacji szkół  
podstawowych nasi reprezentanci zajęli III miejsce. 

A co słychać w przedszkolu? 
Grupy przedszkolne wybrały dla siebie bardzo urocze nazwy. Mamy więc Pingwinki (grupa Aliny Bałuch oraz Grażyny 
Wąsowskiej) oraz Tygryski ( wych. Kornelia Pala oraz Grażyna Wąsowska). Kolejna grupa to Kameleonki (wych. 
Alina Górka oraz Edyta Czarnecka) oraz Żółwiki (wych. Aldony Czarnuch-Szłapa i Edyta Czarnecka). Grupa dzieci 
czteroletnich to KOLIBERKI z wychowawczyniami: Beatą Szymurą i Barbarą Bułhak. Natomiast najmłodsza grupa 
naszych milusińskich 3- i 4-latków to: ŻYRAFKI, z wychowawcami: Aleksandrą Spendel i Tatianą Drzał.  Wszystkie 
grupy przedszkolne  zawarły kontrakty. Dzięki nim, dzieci wiedzą, jak należy się zachowywać, jakie zasady obowiązują 
w grupie przedszkolnej. We wrześniu odwiedził przedszkole Teatr Własny z Chorzowa z przedstawieniem 
„Wierszobranie”.  W przedszkolu również obchodzono Dzień Chłopca.  Zorganizowano akcję „Zdrowy ząbek”. Dzieci 
przedszkolne spotkały się z panią higienistką Anną Michałek , która pokazała dzieciom jak należy myć zęby i 
powiedziała dlaczego należy dbać o higienę jamy ustnej. Trzecioklasiści natomiast (pod kierunkiem Beaty Skrzypiec) 
wystawili dla przedszkolaków dwie  inscenizacje „Wilk u dentysty” oraz „Baba Jaga u dentysty”. Akcję zorganizowała 
nauczycielka przedszkola Grażyna Wąsowska. 

B.Skrzypiec 
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KERII ZAPRASZA 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Piasku zaprasza 

wszystkich członków koła na 

spotkanie z okazji Dnia Seniora, 

które odbędzie się w dniu 24 

października, w czwartek o godz. 

1500 w DOMU PARAFIALNYM. 

O godz. 1400 sprawowana będzie 

Msza Święta, na którą serdecznie 

zapraszamy. 

Jednocześnie informujemy, że 

impreza jak co roku organizowana 

jest przez nasze Koło ze 

współpracą z Radą Sołecką w 

Piasku. 

Zarząd Koła 

RADA RODZICÓW ZAPRASZA 

Rada Rodziców działająca przy ZSP w 
Piasku już dziś serdecznie zaprasza na 

Zabawę Andrzejkową, która 

odbędzie się 23 listopada w Sali u 
Państwa Jabłońskich, oprawę 

muzyczną zapewni DJ Olek, koszt 70 
złotych od osoby.  

Informujemy również, że w dniu 17 
września na spotkaniu trójek klasowych i 

przedszkolnych została wybrana nowa 

Rada Rodziców przy ZSP w Piasku w 
składzie: przewodnicząca - Agnieszka 
Gniełka-Helios; zastępca - Joanna Kania; 
skarbnik – Helena Nosek sekretarz – 
Iwona Poloczek.  
Komisję Rewizyjną tworzą: Janina Duka, 
Katarzyna Kapias; Edyta Głombek 

 

ŻYCZENIA 

W związku z jutrzejszym Świętem 
Edukacji Wszystkim pracownikom naszej 
Szkoły i Przedszkola składamy 
najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, 
energii, radości z wykonywanej pracy 
oraz wielu sukcesów zawodowych i 
osobistych 

 Redakcja Wieści 

MIŁOŚNICY POEZJI  

W BIBLIOTECE 

Dnia 26 września b.r. w Bibliotece 

Publicznej w Piasku odbyło się wcześniej 

zapowiedziane spotkanie autorskie z Panią 

Edytą Hanslik, która promowała swoje 

poezje w tomiku wierszy „Nieziemsko”. 

Pioskowianka mówiła o swojej twórczości 

i warsztacie pracy.  

W zaciszu bibliotecznej atmosfery aktorka 

recytowała kilka swoich wierszy przy 

udziale uczniów pszczyńskiego Liceum 

Ogólnokształcącego  

im. Bolesława Chrobrego przygotowanych 

przez Panią Weronikę Grzankę:  

K.Dobosiewicz, Ł.Bielecki, R.Dziurosz, 

M.Monasz. 

Spotkanie autorskie uświetnili pszczyńscy 

poeci piszący wiersze m.in. Henryk Kotas, 

Wacław Kostrzewa, Jan Szafron oraz 

zgromadzeni goście kochający ten rodzaj 

sztuki. Spotkanie było również okazją do 

zadawania poetce pytań. 

W listopadzie Pani Edyta została 

zaproszona do Londynu na festiwal 

słowiański w New Castle. 

Dziękuję wszystkim za przybycie i 

uświetnienie wieczorku z poezją 

Halina Kędzior 

 


