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W klasie Ib (wych. Beata Goleń-Świgoń) zorganizowane zostały smaczne i zdrowe zajęcia 

kulinarne. Uczniowie przygotowali pyszne, zdrowe i kolorowe kanapki. W klasie IIa (wych. 

Aleksandra Skapczyk) świętowano Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

Za nami czas andrzejkowy. Czas zabaw i wróżb. Wiele klas bawiło się na andrzejkach w ramach cyklu 

„Warsztaty w Kaniówce”. A wszystko to dzięki aktywnym mamom naszych uczniów.  

Podziękowania dla WSZYSTKICH MAM, które wzięły udział w tym ogromnym przedsięwzięciu. 

Nie wymienię tutaj wszystkich aktywnych, zaradnych, przedsiębiorczych, pracowitych i gotowych do 

współpracy mieszkanek Piasku, mam naszych uczniów,  bo zabrakłoby miejsca w „Wieściach z 

Piosku”. Składam jednak gorące podziękowania, wyrazy podziwu i uznania w imieniu całej 

społeczności szkolnej.  

Uczniowie klasy IIIb (wych. Beata Skrzypiec) uczestniczyli w Ciasteczkowych Warsztatach w 

Kaniówce, a wszystko to dzięki rodzicom, którzy wsparli to przedsięwzięcie, a aktywne Mamy 

przeprowadziły warsztaty. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły. 

Spotkania z … 

Uczniowie klas I–III spotkali się z muzykami Filharmonii Śląskiej z Katowic, którzy zaprezentowali 

twórczość Witolda Lutosławskiego w koncercie pt. Orkiestra Pana Tralalińskiego.  Podczas zajęć 

uczniowie wysłuchali m. in. lubiane i znane im wiersze Juliana Tuwima: „Spóźniony słowik”, „O panu 

Tralalińskim”, „Idzie Grześ przez wieś”, do których muzykę skomponował Witold Lutosławski.  

Uczniowie klasy Ia (wych. Ewa Janeczek) oraz klasy IIa (wych. Aleksandra Skapczyk) wzięły 

udział w spotkaniu pt. Barbórka na Kaniówce. Tam spotkali się z górnikiem panem Marianem 

Marekwią oraz panią Heleną Fuchs. 

Sport w szkole… 

Za nami VII Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym organizowane przez Jadwigę Mazurczyk. W 

zawodach wzięło udział aż 28 uczniów naszej szkoły. Czołowe miejsca zdobyli swoich kategoriach 

wiekowych: Julia Iskrzycka, Maja Bilek, Patrycja Pastuszka, Zofia Kłapyta, Karolina Śleziona, 

Monika Goldman, Kamil Miłoś, Dariusz Ryguła, Błażej Kokot, Jakub Olejarczyk, Szymon 

Mazur, Paweł Bratek oraz Maciej Kowol.  Zawody poprowadził p. Zbigniew Halama, a słodkie 

upominki ufundował p. Ludwik Kania oraz Supersam Jabłońscy.  

Konkursy… 

Końcówka roku to podsumowanie Roku Juliana Tuwima. Uczennice: Karolina Olszowiec oraz Maja 

Bilek reprezentowały szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym Tuwimowe Rymy w ZSP w 

Łące. Wśród nagrodzonych w Międzyszkolnym konkursie związanym z Julianem Tuwimem, który 

odbył się w naszej placówce znaleźli się: Joanna Nosek, Karolina Olszowiec, Maja Bilek, Iga 

Trębacz,  Martyna Zorembska,  Joanna Ryba, Monika Mańka, Dawid Chojecki.  

W matematycznym konkursie KOGEL - MOGEL  w Studzienicach wzięli udział uczniowie klas 

szóstych: Maciej Kowol oraz Dawid Chojecki. Maciek Kowol  zajął III miejsce. 

Wieści z przedszkola… 

18 listopada  do przedszkola zawitał Teatr Własny z Chorzowa, który przedstawił spektakl pt. „Bajka 

ze śmiechem”.  

W przedszkolu obchodzono też Światowy Dzień Pluszowego Misia. To był wspaniały dzień. Były 

tańce z misiami, zabawy, konkursy. Był też tort w kształcie misia i wiele innych atrakcji. 

B. Skrzypiec 
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KERII ZAPRASZA 

Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Piasku zaprasza 

serdecznie na spotkanie biesiadno – 

mikołajkowe, które odbędzie się w 

czwartek 12 grudnia o godzinie 

15.00 w Ośrodku Kultury Kaniówka  

Zarząd Koła 
 

Biesiada Andrzejkowa Zespołów 
Folklorystycznych 

Podczas spotkania Andrzejkowego, które odbyło się w 
czwartek 28 listopada w Dworku Pod Jemiołą 
zaprezentowało się jedenaście zespołów 
folklorystycznych w tym nasi Pioskowianie. Zostały 
wręczone przez Burmistrza Dariusza Skrobola oraz 
Dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury Michała 
Czernka podziękowania dla osób prowadzących 
zespoły. Na ręce Pana Mariana Marekwi, 
wieloletniego kierownika Zespołu Pioskowianie jak 
również Pana Gintera Wybrańczyka kierownika 
muzycznego, zostały złożone gorące podziękowania 
za kolejny rok występów, pielęgnowania rodzinnych 
tradycji mowy i zwyczajów. Zapewniono, że docenia 
się pasję dzięki której muzyka ludowa jest wciąż żywa 
i pomimo małej popularności we współczesnym 
świecie przetrwa jeszcze wiele wieków. Nasi 
Pioskowianie byli tegorocznymi gospodarzami 
biesiady. Pani Helena Fuchs miała zaszczyt pełnić 
rolę wodzireja. Zapraszała do występu poszczególne 
zespoły działające na terenie Pszczyny aby 
zaprezentowały publiczności jedną wybraną pieśń. 
Każdy z zespołów otrzymał unikatowy kalendarz na 
rok 2014. W kalendarzu znalazły się zdjęcia 
wszystkich zespołów folklorystycznych oraz jedno 
zdjęcie grupowe. Spotkanie to było również okazją do 
podsumowania mijającego roku 

 

 

OSP Piasek w turnieju skata 
W dniu 30 listopada 2013r. w 

Gminnym Domu Kultury w Kobiórze 

odbył się VII turniej skata członków i 

sympatyków Ochotniczych Straży 

Pożarnych Powiatu Pszczyńskiego o 

Puchar Wójta Gminy Kobiór. Turniej 

rozegrano w 3 partiach po 24 gry. 

W kategorii indywidulanej II miejsce 

zdobył reprezentant OSP Piasek Janusz 

Królikowski (2099 pkt), natomiast w 

kategorii drużynowej  OSP Piasek 

zdobyła pierwsze miejsce uzyskując w 

sumie 5.939 punktów. 
Zdobywcom 3 pierwszych miejsc 

zostały wręczone Puchary i dyplomy. 

Serdecznie gratulujemy 

 

Wieści ze szkoły 

Wydarzenia… 

Grupa trzecioklasistów wystąpiła w Pszczynie 

biorąc udział w programie p. Renaty 

Zborowskiej pt. Spotkanie z Panem Tuwimem. 

Wystąpili soliści: Julka Biela, Karolina 

Olszowiec oraz Filip Poloczek wraz z 

chórkiem. Karolina Olszowiec mistrzowsko 

wyrecytowała Ptasie radio oraz Lokomotywę. 

Muzyczny występ naszych uczniów 

przygotowała Karina Głowacka-Bieszczad.  

Przeprowadzona została akcja „POMÓŻ 

GŁODNYM I BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM”.  

Polegała ona na zbiórce żwirku dla kotów, 

karmy dla psów i kotów, starych koców, 

ręczników itp. Rzeczy te zostały przekazane 

Fundacji Zwierzęcej Arkadia, która wspiera 

bezdomne zwierzęta z naszej okolicy.  

 

 


