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Aktualności roku szkolnego 2013/2014 

Wycieczka na koniec roku 

W poniedziałek 23 czerwca uczniowie klasy 2d postanowili zwiedzić okolicę na 
rowerach. Trasa przebiegała przez Tychy - Paprocany - Kobiór. Mogli podziwiać 
piękno przyrody jak las, jezioro, a jednocześnie cieszyć się swoją obecnością. Było 
pięknie, a i pogoda dopisała.  

Grupa dziewcząt z klas trzecich, w tym samym dniu wybrała się rekreacyjnie  
i sportowo ze swoim opiekunem na obiekty sportowe na Paprocanach. Tak spędzony 
czas może zaprocentować w czasie wakacji. Tego też należy się uczyć - jak spędzać 
wolny czas.  

Żywe obrazy - finał 

17 czerwca w Pasażu Kultury Andromeda w Tychach odbył się finał ogólnopolskiego 
konkursu na prace plastyczno-scenograficzne pt. "Żywe obrazy". Donosimy, że 
inscenizacja naszej szkoły została doceniona przez jurorów. Wyniki przedstawiają się 
następująco: Wygrało go Gimnazjum nr 2 z Zespołu Szkół w Tychach, które 
zaprezentowało "Sjestę" Van Gogha. Drugie miejsce ex aequo zajęło Gimnazjum nr 4 
w Mikołowie oraz Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach. Trzecie miejsce 
przyznano pracom Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie k. Warszawy, Gimnazjum nr 4  
w Tychach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. Gratulacje dla uczniów  
i pani K.Charchut.  

Jaki będzie nowy Samorząd Uczniowski? 

17.06.2014 w naszej szkole odbyły się Wybory Liderów do SU na rok szkolny 
2014/2015. Oto wyniki: 
1. DANIEL ZŁOCIAK 1a - 4 
2. IZABELA WOŹNIAK 1b - 9 
3. REMIGIUSZ PERDIAN 1c - 13 
4. PATRYK ŁAPKA 2a - 10 
5. MATEUSZ KRUMPOLC 2b - 21 
6. NICOLE STELMACH 2c - 28 
7. EWA MAŁEK 2d - 3 
8. GABRIELA PORSZKE 2d - 11  

Konkursy w Klubie Gimnazjalisty 

13.06. 2014r. w Klubie Gimnazjalisty odbył się międzyklasowy konkurs na znajomość 
dobrych manier pod hasłem "Jak Cię widzą, tak Cię piszą". Klasyfikacja przedstawia 
się następująco: I miejsce - 3d, II miejsce - 2a, III miejsce - 1b.  
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16.06.2014r. w Klubie Gimnazjalisty odbył się międzyklasowy konkurs "Tychy nasza 
mała Ojczyzna". Wyniki są następujące: I miejsce - 3e, II miejsce - 1c, III mmiejsce - 
2a. 

Wycieczka w nagrodę 

W piątek 13 czerwca najlepsi uczniowie - elita naszej szkoły, wyjwchali z opiekunami 
na wycieczkę do Zakopanego. Wycieczka była nagrodą za całoroczną dobrą pracę 
naukową i społeczną.  

Lekcja historii w Oświęcimiu 

Klasy trzecie udały się 11 czerwca do obozu Auschwitz-Birkenau by zapoznać się  
z okrucieństwem II wojny światowej. Dramat autentycznego miejsca nadaje 
wyjątkowy sens prowadzonej tu edukacji, rozpiętej pomiędzy tragedią Auschwitz  
a trudnymi problemami współczesności. Jest, o czym pomyśleć?  

Podsumowanie wyprawy na Bornholm w świetlicy 
szkolnej 

We wtorek 10.06 o godz.15.00 odbyła się prelekcja i pokaz zdjęć z obozu rowerowego 
naszych uczniów na Bornholmie. Czyli: 
- jak się bujać to tylko na promie:-) 
- co zrobić gdy plany wymykają się spod kontroli? 
- jak przetrwać na rowerze podczas huraganowego wiatru? 
- skąd wzięło się hasło wyprawy "tu jest Bornholm, tu nie kradną" 
- "z czym się je" liofilizaty? 
I wiele innych ciekawostek z życia turysty rowerowego...  

Latawce wypuszczone 

Klasa 3a wykonywała na zajęciach technicznych latawce i postanowiła je sprawdzić na 
pobliskich plantach. Nie wszystkie poszybowały, zawiódł wiatr, może trochę 
konstrukcja, ale radość była wielka.  

Sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych 

Dnia 4 czerwca 2014r. uczennice naszego gimnazjum zajęły II miejsce w Kryterium 
Sztafetowych Biegów Przełajowych sezon 2013/2014. Serdecznie gratulujemy. Więcej 
na stronie http://wf2013-2014.blogspot.com/p/tyskie-kryterium-sztafetowych-
biegow.html  
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Apel okolicznościowy 

Dzisiaj tj. 3 czerwca odbył się alpel okolicznościowy pod hasłem "25 lat wolności", na 
którym przedstawiono prezentację związaną z najnowszą historią Polski. Na 
spotkaniu wręczono uczniom dyplomy i nagrody za zdobyte miejsca w ostatnich 
konkursach szkolnych organizowanych przez nauczycieli języków obcych i Samorząd 
Szkolny.  

Wyniki wczorajszego "Turnieju gier planszowych" 

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom turnieju oraz uczennicom z klasy 
3d, które czuwały nad właściwym przebiegiem gier. Brawo! 
Statki 
I miejsce - Wiktoria Skaźnik 
II miejsce - Natalia Izworska 
III miejsce - Dominik Figura 
Chińczyk 
I miejsce Monika Siankowska 
II miejsce Karolina Wysocka 
III miejsce Katarzyna Strzoda 
Scrabble 
I miejsce klasa 2c 
II miejsce klasa 1a 
III miejsce klasa 3d 
Państwa, Miasta 
I miejsce klasa 3e 
II miejsce klasa 1a i 1b 
III miejsce klasa 3d 

Warsztaty ekologiczne 

Dnia 31 maja w sobotę uczniowie klasy 1a matematyczno-przyrodniczej, pod opieką p. 
M. Domider brali udział w Warsztatach Ekologicznych pt. "Działaj Dla Dobra 
Klimatu". Warsztaty zostały zorganizowane w Bystrej koło Bielska i były całkowicie 
bezpłatne dla uczniów.  

Duńska wyspa Bornholm czeka na odkrycie przez 
naszych rowerzystów 

Dzisiejszego poranka tj. 27 maja grupa rowerowa uczniów z Gimnazjum nr 1  
w Tychach pod opieką pani Marzeny Gąsior i pana Janusza Szostaka wyruszyła na 
dziesięciodniowy obóz rowerowo –językowo – przyrodniczy na Bornholm. Wyruszyli 
pociągiem z Dworca Kolejowego w Tychach. Przed nimi długa droga, najpierw muszą 
się dostać do Kołobrzegu, gdzie jutro wczesnym rankiem wsiądą na prom. Duńska 
wyspa Bornholm jest świetnym miejscem na rozpoczęcie przygody z na rowerze. 
Piękne widoki, różnorodne krajobrazy, plaże, lasy i do tego dobrze przygotowane 
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drogi rowerowe wręcz zachęcają do wyjazdu. Trzymamy kciuki i czekamy  
z niecierpliwością na relacje. Bieżące informacje na facebooku.  

Wycieczka klasy 2b i małej reprezentacji 1b 

27 maja grupa 22 uczniów wyruszyła na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą  
w Beskid Śląski. Poza intagracją i podziwianiem pięknych widoków, uczniowie 
napisali sprawdzian roczny z języka obcego, zapoznali się z pracą elektrowni 
szczytowo-pompowej na górze Żar, zdobyli najwyższy szczyt Beskidu Małego - Czupel, 
posilili się w schronisku na Magórce, podziwiali park i zamek w Żywcu. Wrócili po 
trzech dniach pełni wrażeń i nieco zmęczeni. 

Żywe obrazy 

Po kilku dniach silnych opadów deszczu pogoda dopisała i mogliśmy zrobić 
zaplanowane dużo wcześniej zdjęcia na konkurs "Żywe obrazy". Celem konkursu jest 
wykonanie kilku fotografii inspirowanych wybranym dziełem impresjonistycznym,  
a że ten kierunek w malarstwie kojarzony jest przede wszystkim ze światłem i czystym 
kolorem postanowiliśmy skorzystać z pięknego otoczenia, jakim jest ogród szkolny  
i wybraliśmy obraz A. Renoir'a "W ogrodzie" :) Bez względu na wyniki pierwszego 
etapu konkursowego efekt naszej pracy jest więcej niż zadowalający :)  

Weekendy na wodzie??? 

Pogoda dopisuje, słońce przygrzewa do pełni szczęścia brakuje nam tylko pomyślnych 
wiatrów. Załoga ze Szkolnego Klubu Żeglarskiego WYGA Junior każdy weekend 
spędza na wodzie, przygotowując się do egzaminu na patent żeglarski. Ostatnie 
zajęcia poświęcone były pływaniu na silniku. Budowę jachtu mamy już w małym palcu 
i żadne sztagi lub achtersztagi nam nie są straszne, gorzej z wydawaniem komend, to 
jak się okazuje wcale nie jest proste. Szybkimi krokami zbliża się koniec roku 
szkolnego i wakacje, a my już organizujemy pierwszy tydzień września. W planie 
mamy Szkołę pod żaglami, więc praktyka w sterowaniu jachtem jak najbardziej 
potrzebna.  

Młodzi głosują 

We wtorek 20.05.2014 o godzinie 11:30 w ramach programu "Młodzi głosują" odbyły 
się MŁODZIEŻOWE WYBORY PARLAMENTARNE, w których wzięły udział klasy 
trzecie naszego gimnazjum. Wyniki już wkrótce zostaną opublikowane na facebooku.  

Festyn majowy już za nami 

17 maja w naszej szkole organizowany był, jak co roku, IX Festyn Szkolno-Osiedlowy. 
Mimo niesprzyjającej pogody goście nas nie zawiedli. Było sympatycznie, miło, jak 
zawsze. Występy przyciągnęły publiczność. Można było też skosztować różnych 
smakołyków, zakupić biżuterię, przejechać się kolejką, poskakać na trampolinie, 
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dodatkowo wiele innych atrakcji czekało na naszych gości. Zwiedzać można było 
Muzeum Śląskiego Września 1939 znajdujące się w naszym gimnazjum, Izbę Pamięci. 
Rozegrano również mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami a nauczycielami, który 
musiał być rozstrzygnięty rzutami karnymi, tym razem więcej szczęścia mieli 
uczniowie. Jak zwykle pod koniec festynu losowano cenne nagrody ufundowane przez 
naszych sponsorów: rower, tablety, deskorolki i wiele innych.  

Festiwal Językowy i Europejski  

W naszej szkole odbył się Festiwal Językowy. Uczniowie brali udział w wielu 
konkursach, w których mogli sprawdzić swoją wiedzę o różnych krajach  
w szczególności angielsko i niemieckojęzycznych. Festiwal Językowy zakończył się 
Festiwalem Europejskim, w którym klasy 2 i 3 wykonały prezentację na temat 
wylosowanego kraju (historia, kultura, zwyczaje, kuchnia i wiele innych). Uczniowie 
przedstawiając dany kraj nauczyli się i zdobyli wiele informacji na temat państw 
należących do UE.  

Oto lista zwycięzców w konkursach językowych: 
Konkurs plastyczny: 
I miejsce – Mariusz Smoliński 3e 
II miejsce – Weronika Kaltenberg 3d 
III miejsce – Paulina Ryszka 3e 
Konkurs recytatorski: 
I miejsce – Paulina Drewienkowska 3e 
II miejsce – Julia Bialik 2a 
III miejsce – Katarzyna Lukaszek 
Konkurs „You can sing”: 
I miejsce – Natalia Tybura 3e 
II miejsce – Aleksandra Kołoch 3b 
III miejsce – ex-equo Dorota Kissa 3e duet: Wiktoria Konieczko, Katarzyna Urbańska 
2d 
Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka angielskiego: 
I miejsce – Jakub Szufladowicz 3d  
II miejsce – Aleksandra Ladrowska 3d 
III miejsce – Wiktoria Skaźnik 1a 
Konkurs leksykalno – gramatyczny z języka niemieckiego: 
I miejsce – Julia Bialik 2a 
II miejsce – Michał Drozdek 2b 
III miejsce – Małgorzata Granek 2a 
Turniej wiedzy o krajach anglo – i niemieckojęzycznych: 
I miejsce – 3c 
II miejsce – 3d 
III miejsce – 3e 
Gratulujemy!!!  

Dzień Europejski 

16 maja w naszej szkole świętować będziemy 10-lecie wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Uczniowie prezentować będą wszystkie kraje UE, zapoznają się z ich 
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historią, zwyczajami, zasobami itp., jednocześnie uczestniczyć będą w festiwalu 
językowym.  

Kino po raz kolejmy 

W dniu 14 maja klasa 3a wybrała się do kina na film "Powstanie warszawskie"- to 
fabularyzowany dokument przygotowany pod patronatem Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

Uzdolnieni humaniści - ostatnie sukcesy 

Miło nam poinformować ,że 14.05.2014r. uczniowie z Gimnazjum nr 1: Paulina 
Drewienkowska z klasy IIIe oraz Grzegorz Gładysz z klasy IId wzięli udział w XI 
Debacie Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Urzędzie Miejskim pod 
hasłem: "Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli" Kazimierz Przerwa -Tetmajer. 
Paulina Drewienkowska zdobyła III miejsce . 14.05.2014r. w Urzędzie Miejskim  
w Tychach wręczono także nagrody w XII Międzypowiatowym Konkursie Literackim. 
Nasza uczennica Wiktoria Szydziak z klasy IIId zdobyła II miejsce w XII 
Międzypowiatowym Konkursie Literackim, a Paulina Drewienkowska IIIe otrzymała 
wyróżnienie. Sukces jest tym większy, że nadesłanych prac konkursowych było bardzo 
dużo. Podczas debaty wręczono nagrody za Powiatowy Konkurs Recytatorski. I tutaj 
kolejny sukces! Katarzyna Dobosz z klasy IIIa zdobyła II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim. Wszystkim gratulujemy sukcesu! 

Turniej o puchar Dyrektora G1 

13.05.2014r odbył się Turniej Zbijaka Dziewcząt o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1. 
Turniej w ramach projektu zorganizowały Pilorz Patrycja, Słonina Wioleta, Szot 
Weronika, Formanowska Weronika, Kern Sandra i Ziemianowicz Natalia pod opieką 
mgr Janusza Szostaka. Udział w nim wzięły cztery szkoły. Dziewczyny były bardzo 
zaangażowane w grę, która przyniosła wiele emocji. Spotkania były czasem bardzo 
zacięte. Klasyfikacja przedstawia się następująco: 

I miejsce SP 17 
II miejsce SP 9 
III miejsce SP 3 
IV miejsce SP 11 

Gratulujemy wszystkim dobrej zabawy.  

Walka w półfinałach piłki nożnej 

13 maja reprezentacja naszej szkoły stoczyła walkę w półfinałach piłki nożnej 
chłopców i zajęła II miejsce w półfinale wojewódzkim. Tym razem klasyfikacja 
wyglądała następująco: 
I miejsce Gimnazjum nr6 w Chorzowie 
II miejsce Gimnazjum nr1 w Tychach 
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III miejsce Gimnazjum nr1 w Pszczynie 
IV miejsce Gimnazjum nr1 w Katowicach  

Festiwal językowy - maj 2014 

W dniach od 13 - 16 maja odbędzie się w naszej szkole FESTIWAL JĘZYKOWY. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w wielu zadaniach i konkursach 
językowych. Dodatkowe informacje na facebooku i stronie głównej gimnazjum.  

Tym razem bez sukcesu 

9 maja braliśmy udział w konkursie wojewódzkim Mistrz Klawiatury. Nasi uczniowie 
znaleźli się w pierwszej dziesiątce uczestników, prawdopodobnie bylibyśmy jako 
drużyna sklasyfikowani na wysokim punktowanym miejscu, ale choroba jednego  
z uczestników pokrzyżowała plany. Szkoda szansy. Musimy się z tym pogodzić, że nie 
wszystko zależy od nas.  

Na rowerach pojechali... 

Od rana w dniu 9 maja, przed szkołą gromadziła się grupa uczniów udających się na 
dwudniową wycieczkę rowerową do Rud Raciborskich. Objuczone rowery 
wskazywały, że uczestnicy przygotowani są na każdą ewentualność. Pogoda sprzyjała, 
więc prawdopodobnie wszystko się uda. Na relację będziemy czekali  
z niecierpliwością już w poniedziałek. Zdjęcia są umieszczone na Facebooku 

Targi edukacyjne 

W czwartek 9 kwietnia klasy trzecie wybrały się na targi edukacyjne, by zapoznać się  
z ofertą szkół ponadgimnazjalnych. Mogli porozmawiać o swoich oczekiwaniach, 
pooglądać różne oferty, zastanowić się, jaką szkołę wybrać po gimnazjum.  

Wiosna w ZOO 

W poniedziałek 31 marca klasa 2a wybrała do ZOO w Chorzowie, by zobaczyć jak 
wiosną rodzi się życie. Mogli podziwiać prawie wszystkie zwierzęta, które już 
znajdowały się na swoich wybiegach. Wszędzie było widać oznaki wiosny - młode 
zwierzęta i ptaki. Taka lekcja przyrody to niezwykła frajda.  

Pierwszy wiosenny wyjazd rowerowy i nie tylko 

W mglistą rankiem sobotę 29.03.2014 wybraliśmy się na wycieczkę rowerową  
w okolice Tychów. Zawitaliśmy ośrodka na Paprocanach, gdzie odbywały się otwarte 
dni żeglarskie. Udało nam się popływać po jeziorze. Rejs poprzedził krótki kurs 
żeglarski. Ruszyliśmy dalej, przejeżdżając przez Promnice i Kobiór do rezerwatu 
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przyrody "Babczyna Dolina". Podglądaliśmy czarne bociany, to rzadkość, bo ptaki te 
od niedawna zakładają gniazda na terenie rezerwatu. Fotorelacja na facebooku. 

Finalista Międzynarodowego Konkursu 

Uczeń klasy II b (mat.-inf.) Mateusz Krumpolc zakwalifikował się do finału 
Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA. W konkursie tym wzięło 
udział ponad 100 tysięcy uczniów, a 500 najlepszych z każdej kategorii zaproszono na 
finały, które odbyły się 28 marca w siedzibie Vistula Uniwersity w Warszawie. 
Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 14 kwietnia. 

Kolejni zagraniczni studenci już zakończyli u nas 
praktyki 

W dniach od 24 do 30 marca 2014 gościliśmy wolontariuszy z Ukrainy i Wietnamu  
w ramach praktyk studenckich organizowanych przez międzynarodową (124 kraje) 
organizację studencką AISEC. Naszymi gośćmi byli Julia z Charkowa oraz Nghĩa  
z Hanoi. Pięknie opowiadali o sobie, swoich krajach, znacznie urozmaicili nasze 
zajęcia językowe. Osoby, które gościły ich u siebie w domach pewnie bardziej 
dogłębnie poznały kulturę tych krajów, a jednocześnie miały możliwość podszkolenia 
swoich umiejętności językowych. 

Szkolny konkurs fotograficzny 

Wiosna zawitała i do Tychów! Dziękujemy dwóm uczennicom Karolinie Żarskiej (2d) 
i Karolinie Kowalczyk (3d) za wzięcie udziału w konkursie fotograficznym. Prace 
zamieszczone na facebooku. Obydwie uczennice otrzymają dyplom oraz odpowiednią 
ilość punktów dodatnich z zachowania. Dziękujemy.  

I Półmaraton Filmowy 

21.03.2014 w godz. od 19:00-24:00 odbył się w naszym gimnazjum I Półmaraton 
Filmowy. Organizatorem imprezy jest Samorząd Uczniowski. Po co? Chcieliśmy 
przede wszystkim obejrzeć ciekawe filmy, miło spędzić czas, zasmakować właśnie 
troszkę sztuki filmowej czy np. zjeść razem popcorn. Było ciekawie, klimatycznie, 
polecamy na przyszłość. 

Wyjście do kina 

20.03.2014 prawie cała młodzież naszego gimnazjum miała możliwość oglądać  
w kinie ekranizację lektury szkolnej "Kamienie na szaniec". Mamy nadzieje, że 
gimnazjaliści po obejrzeniu filmu zdecydują się sięgnąć po książkę i zweryfikować 
pewne fakty. 
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Wewnątrzszkolny turniej tenisa stołowego 

18.03.2014 o godzinie 14,15 w Gimnazjum nr 1 odbył się wewnątrzszkolny turniej 
tenisa stołowego. Po zaciętej rywalizacji przy stole zwyciężył Krzysztof Goncerz. 
Kolejne miejsca zajęli: Szymon Błąkała, Piotr Fortuna, Maciej Ostolski, Mariusz 
Smoliński. Gratulujemy. 

Konkurs dla klas trzecich - ”Lektury ścieżką do… wielkiej 
literatury” 

Do II etapu zakwalifikowali się: Drewienkowska P. – 3e, Ostolski M. – 3e, Błąkała Sz. 
– 3e, Szula K. – 3b, Tybura N. – 3e, Wysocka K. – 3e, Hałaczkiewicz M. – 3b, 
Pytlewska A. – 3e, Cioska A. – 3e, Skorus J. – 3d, Szucka M. – 3d, Kaltenberg W. – 
3d. GRATULACJE !!!! II etap odbędzie się 24 marca o godz. 11.30 w bibliotece. 
Trzeba będzie napisać wypracowanie w dowolnej formie 

Rekolekcje Wielkopostne 

W dniach 12-14 marca nasza młodzież pod opieką nauczycieli brała udział  
w rekolekcjach wielkopostnych w kościele p.w.św. Marii Magdaleny. Klasy drugie  
i trzecie również w tych dniach, pisały próbny egzamin gimnazjalny, natomiast klasy 
pierwsze uczestniczyły w zajęciach dodatkowych zorganizowanych w MDK. 

Lekcje w Urzędzie Miejskim 

26 lutego uczniowie klas 3d i 3e wzięli udział w lekcji Wos-u w Urzędzie Miejskim  
w Tychach. Zajęcia prowadził wiceprzewodniczący Rady Miasta Pan Józef Twardzik. 
Omówił sposób ordynacji wyborczej do władz miasta, opowiedział o strukturze władz 
samorządowych, przybliżył sposób pracy radnych. Tego typu lekcje będą 
kontynuowane dla pozostałych klas. 

Eliminacje szkolne do konkursu recytatorskiego 

26 lutego odbyły się eliminacje szkolnego konkursu recytatorskiego. Uczestnicy 
interpretowali poezję Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Najlepsi: Katarzyna Dobosz  
z 3a oraz Grzegorz Gładysz z 2d będą reprezentować szkołę w powiatowym konkursie 
recytatorskim. Na wyróżnienie zasługuje także uczennica kl. 1a Wiktoria Skaźnik. 

Jak miło spędzić czas? 

21 lutego uczennice z 1b, 2a, 2b i 2d wzięły udział w akcji „Wyłącz telewizor, włącz 
myślenie” organizowanej przez Przedszkole nr 10. Dziewczęta bawiły się z dziećmi  
i grały w gry planszowe. Zarówno przedszkolaki jak i gimnazjalistki wesoło  
i pożytecznie spędzili ten czas. A przecież „z zabawy nauka…”. 
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Święto Patrona i Dzień Otwarty  

13 lutego nasze gimnazjum zorganizowało w ramach obchodów Dni Patrona Dzień 
Otwarty dla szóstoklasistów. W godzinach popołudniowych można było uczestniczyć 
lub obserwować zajęcia pozalekcyjne, obejrzeć sale lekcyjne i ich wyposażenie, 
porozmawiać z nauczycielami. Duża liczba zainteresowanych młodych ludzi i ich 
rodziców zachwycona opuściła gościnne mury naszej szkoły.  

14 lutego o godz. 13.00, z okazji 72 rocznicy powstania Armii Krajowej, odbyła się  
w Gimnazjum nr 1 podniosła uroczystość. Zostały złożone kwiaty pod Tablicą 
Pamiątkową Armii Krajowej na budynku szkoły. Następnie przedstawiciel Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył kombatantów i działaczy 
społecznych medalami „Pro Patria”, „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci  
o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Wśród wyróżnionych znaleźli się 
Jacek Biernacki, Kazimierz Bilkiewicz, ppłk Leszek Klag, Jadwiga Jezierska, Leonard 
Paszkowski. Zaproszeni goście z Tyskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej wspominali czasy walki o wolność, przybliżając historię zgromadzonej 
na sali młodzieży. Z zainteresowaniem i wzruszeniem został przyjęty program 
artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wcielając się w postaci 
żołnierzy Armii Krajowej, ich współcześni imiennicy opowiedzieli historię walki  
i śmierci bohaterów. „By czas nie zatarł i niepamięć”.  

Szkolny Turniej w grze komputerowej HaxBall  

W dniu 13 lutego odbył się w naszym gimnazjum Szkolny Turniej w grze 
komputerowej "Hax Ball". Uczestniczyły w nim trzyosobowe zespoły z każdej klasy. 
Losowanie drużyn odbyło się 6 lutego. Po rozegraniu turnieju możemy podać wyniki: 
I miejsce zajęła drużyna klasy 3e, II miejsce klasa 2b, III miejsce przypadło klasie 3b, 
a IV miejsce zajęła klasa 1a, miejsca od 5-8 zajęły klasy 3a, 1c, 1b, 2d. Pozostałe klasy 
nie przystąpiły do rywalizacji. Zgodnie z otrzymanymi wynikami zostaną przydzielone 
punkty w rywalizacji o Puchar Dyrektora. Dziękujemy uczniom: M.Smolińskiemu  
i Sz.Błąkale za pomoc przy organizacji turnieju.  

Henryk Rej – fizyk fizycznie obecny w księgarniach  

Nauczyciel naszego Gimnazjum wydał zbiór aforyzmów, przewrotnych myśli,  
w których odwraca kota ogonem lekko zawracając przy tym Wisłę kijem.  
I marchewką. Tomik nosi tytuł „drapacz chmur” i jest do kupienia w księgarni BIAŁY 
PTAK na placu Baczyńskiego. Parę słów o samym autorze: Urodził się w 1962 r.  
w Katowicach, od 1964 r. mieszka w Tychach. Jego debiut poetycki miał miejsce 10 lat 
temu w 2004 r. Od tamtego czasu otrzymał wiele nagród oraz wyróżnień  
w konkursach literackich. Wiersze, fraszki i aforyzmy publikował w antologiach 
pokonkursowych, a także czasopismach, m.in. w „Miesięczniku Literackim Akant”, 
„Kwartalniku Literackim Znaj”, „Tyskim Magazynie Kulturalnym”, „Dzienniku 
Zachodnim”. Na stronie internetowej gimnazjum w prezentacji nauczycieli został 
określony jako „największy poeta wśród fizyków, najlepszy fizyk wśród poetów”. 
Jestem po lekturze „drapacza chmur”, krótkie i trafne aforyzmy bawią i zmuszają do 
refleksji. Polecam. Anna Łazarska 
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Studenci z Azji w naszym gimnazjum  

Po powrocie z ferii do szkoły spotkała nas miła niespodzianka. Zawitali do nas 
studenci z egzotycznych krajów, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu 
Global Citizen Schools. Rheza pochodzi z Indonezji, a Sylvia z Chin.Oboje uwielbiają 
podróżować i poznawać nowych ludzi. Pragną nam przybliżyć kulturę i tradycję 
swoich krajów. Chętnie uczestniczą w zajęciach i spędzają z nami czas wolny. Może 
kiedyś ich odwiedzimy? Fotorelacja na Facebooku.  

Noc Biologów na Uniwersytecie.  

10 stycznia 2014 już po raz kolejny grupa zapalonych miłośników biologii 
uczestniczyła w ogólnopolskiej Nocy Biologów. Zajęcia na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Ślaskiego rozpoczęły się o 17.00 i trwały do późnych godzin nocnych.  
W tym roku impreza nosiła intrygujący tytuł: "Nocne Manewry, czyli co organizmy 
robią nocą?". Pełna relacja ze zdjęciami na facebooku. 

Zapoznajemy się z pracą w gazecie - cykl wycieczek.  

Uczniowie klasy 2d w dniu 8.01.14r. jako pierwsi w ramach lekcji z j.polskiego  
z opiekunem panią Iwoną Kolińską-Latochą udali się do Gazety Wyborczej, gdzie 
mogli zapoznać się z pracą związaną z wydawaniem gazety, jej składem, oraz samym 
drukiem. Inne klasy będą mogły uczestniczyć w takich zajęciach w kolejne środy. 

Jasełka, wspólna wigilia i życzenia.  

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po zajęciach w ostatnim dniu roku tj. 20.12.13r. 
wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej by obejrzeć przygotowane przez Samorząd 
Uczniowski JASEŁKA, odśpiewaliśmy po raz pierwszy kolędę "Cicha noc" w językach: 
hiszpańskim, niemieckim, angielskim i polskim. Wręczono również dyplomy 
uczniom, którzy wygrali konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową. Po 
złożeniu wszystkim życzeń przez panią Dyrektor, uczniowie udali się do klas, gdzie we 
własnym gronie przygotowali symboliczną wigilię ( ciasto, napoje), łamali się 
opłatkiem, składali sobie życzenia, obdarowywali się prezentami, śpiewali kolędy lub 
ich słuchali. 

Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową  

Przed świętami Bożego Narodzenia odbył się w naszej szkole konkurs na najładniejszą 
ozdobę świąteczną niezrobioną z papieru. Jako, że dostarczono bardzo wiele 
ciekawych i pomysłowych prac - słowa uznania dla wszystkich artystów, jury miało 
twardy orzech do zgryzienia przed podjęciem decyzji, które prace były najlepsze. I tak 
oto: I miejsce zajęła Patrycja Jońca z klasy 1b, II miejsce przyznano Paulinie 
Jachnie z klasy 3a oraz III miejsce zajęły Anna Kula i Monika Siankowska z klasy 
3a. W galerii prezentujemy zdjęcia nagrodzonych prac. Wszystkim uczestnikom 
konkursy dziękujemy a zwyciężczyniom gratulujemy! 
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Warsztaty i programy profilaktyczne  

Uczniowie klas drugich i trzecich w miesiącu grudniu brali udział w kilku programach 
profilaktycznych i warsztatach. I tak: 3.12.13r. klasa 2c uczestniczyła w programie 
profilaktycznym " Dziękuję nie palę", 9.12.13r. klasa 3e brała udział w warsztatach  
z doradcą zawodowym " Kim być", w tych samych warsztatach uczestniczyła klasa 3c 
dnia 16.12.13r., klasa 3d dnia 17.12.13r., klasa 3a dnia 19.12.13r. 12.12.13r. klasy drugie 
uczestniczyły w programie profilaktycznym "ARION"- profilaktyka narkomanii. 

Elfy Św. Mikołaja 

W Klubie prowadzone były zajęcia teatralne, na których przygotowano z młodzieżą  
z klas:1a oraz 2a, przedstawienie pt. „Elfy Św. Mikołaja”, które zaprezentowano 
dzieciom z Przedszkola nr 10. 

Maraton Pisania Listów - Amnesty International.  

13.12.13r. w godzinach od 13.00 - 20.00 w naszym gimnazjum odbył się "Maraton 
pisania listów - Amnesty International". Listy pisali uczniowie, nauczyciele, znajomi  
z poza szkoły. Każdy list może uratować czyjeś życie (wzór listu był dostępny  
w szkole). Amnesty International jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na 
rzecz praw człowieka. W ramach przygotowań do maratonu wszystkie klasy wzięły 
udział w konkursie na temat praw człowieka. Wynik przerósł nasze oczekiwania. 309 
listów w intencji ludzi z całego świata. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy się 
zaangażowali i poświęcili swój czas i energię. Debiut imponujący. Więcej informacji 
na facebooku. 

Turniej Piłkarzyków  

Turniej „Piłkarzyków” odbył się dnia 13.12.2013r o godzinie 14,15. W turnieju 
zwyciężyli następujący uczniowie: 
I miejsce - Będkowski Michał 3c, Rybarczyk Patryk 3c 
II miejsce - Kubisz Dawid 2c, Krupa Sebastian 2c 
III miejsce - Stachura Wojciech 1a, Faulhaber Dominik 1a. 

Zebranie z rodzicami i "Kiermasz Świąteczny"  

Wszyscy rodzice naszych uczniów mogli zapoznać się w dniu 12.12.13r. z wynikami 
nauczania swoich dzieci na zebraniach klasowych. Przed zebraniami odbyły się 
spotkania tematyczne dla rodziców i tak rodzice uczniów klas I uczestniczyli  
w szkoleniu nt." Jak motywować dziecko do nauki", klas II w programie 
profilaktycznym "ARION"- profilaktyka narkomanii, a klas III mieli prelekcję  
z udziałem doradcy zawodowego " Jak pomóc dziecku wybrać zawód". Następnie 
udali się do sal, gdzie, przedstawiono im oceny proponowane ze wszystkich 
przedmiotów oraz z zachowania na I semestr bieżącego roku szkolnego. Dowiedzieli 
się o mocnych i słabych stronach swoich pociech. Jest jeszcze czas by popracować  
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i poprawić wyniki. Dodatkowo można było się zaopatrzyć w ozdoby świąteczne na 
bożonarodzeniowym kiermaszu lub zakupić i posmakować pierników upieczonych 
przez rodziców i uczniów, a także złożyć dar rzeczowy dla ubogich rodzin. Rodzice 
mogli podziwiać również wybrane prace plastyczne i prace wykonane na zajęciach 
technicznych.  

Próbne egzaminy gimnazjalne z Operonem  

Uczniowie klas trzecich przez trzy kolejne dni od 10 grudnia próbowali swoich sił  
w rozwiązywaniu zadań testowych. Zgodnie z zasadami egzaminy próbne 
rozpoczynały się o godzinie 9.00. Odświętnie ubrani uczniowie zasiadali do zadań  
z wielką tremą, to dla nich ostatnia próba. Po uzyskaniu wyników będą wiedzieli gdzie 
i z czego trzeba jeszcze popracować i uzupełnić swoją wiedzę.  

Konkurs matematyczny  

Dnia 6 grudnia 2013 uczennice naszej szkoły Krystyna Gruszka (klasa 2a) oraz Maria 
Dominiec (klasa 2d) brały udział w matematycznym konkursie "Wiedza procentuje", 
który odbył się w Gimnazjum nr 8 w Tychach Cielmicach. Była to szósta edycja tego 
konkursu. Na dziewięć drużyn biorących udział w konkursie nasza szkoła zajęła VI 
miejsce. 

Inny sposób świętowania dnia Św. Mikołaja  

Klasa 3a wybrała się w ramach Mikołaja do kina na film "Mój biegun" jest to historia 
najmłodszego niepełnosprawnego zdobywcy biegunów, Jana Meli, który uległ 
poważnemu wypadkowi.  

Święty Mikołaj w szkole 

Dzisiaj 6 grudnia 2013r., jak co roku, odwiedził nas Mikołaj przynosząc wszystkim 
słodycze. Jak niewiele trzeba by dzień w szkole był miły. Niektórym wprawdzie 
należały się rózgi, ale zostali tylko pomalowani przez przemiłe diablice.  

Matmatrix już szósty raz 

5 grudnia 2013 r. o godz. 8.30 rozpoczęła się VI edycja konkursu matematycznego dla 
uczniów klas szóstych. Udział wzięło 9 tyskich szkół. Na początku organizatorzy 
pokazali, że matematyką można się bawić. Parę konkurencji z udziałem publiczności 
pozwoliło obecnym oswoić się z królową nauk. Wiedzą matematyczną wykazali się 
uczestnicy konkursu oraz koleżanki i koledzy, którzy ich dopingowali. Wszyscy 
prawidłowo odpowiadający zostali nagrodzeni. Zadanie na dobry początek brzmiało: 
„Czterdzieści godzin przed jutrzejszym południem był? a) Dzisiejszy ranek,  
b) Wczorajszy wieczór, c) Jutrzejszy ranek, d) Wczorajsze popołudnie. – Odpowiedź – 
godz. 20.00 wczoraj wieczorem”. Duże zainteresowanie wzbudziły zadania 
mikołajowe: rozpoznanie fałszywego Mikołaja i obliczenie liczby rozdanych 
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prezentów.  
Po przerwie uczestnicy konkursu zostali bez publiczności, aby móc skupić się na 
rozwiązaniu trudniejszych zadań, bowiem trzeba było ułożyć tangram, obliczyć 
ułamki oraz procenty, ale to już - wykorzystując napisany przez nauczyciela 
gimnazjum, program komputerowy - w sali informatycznej. W tym czasie pozostali 
szóstoklasiści wzięli udział w ciekawych zajęciach z biologii, języka polskiego, 
angielskiego i niemieckiego, historii w Muzeum Śląskiego Września 1939, matematyki 
i fizyki. Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i rozdanie atrakcyjnych 
nagród dla zdobywców I miejsca słuchawki SONY, II – myszki LOGITECH, III – 
pendriv’y SONY. Wszyscy uczestnicy otrzymali cyrkle i teczki na dokumenty.  

Zwycięzcy konkursu MATMATRIX 2013 to:  
I miejsce – SP 1, drużyna w składzie: Mikołaj Powierza, Piotr Ludynia; 
przygotowanie: mgr Małgorzata Kidoń  
II miejsce – SP 7, drużyna w składzie: Wojciech Zielonka, Jakub Gawlik; 
przygotowanie: mgr Urszula Pawłowska, mgr Irena Sitko 
III miejsce – SP 35, drużyna w składzie: Dawid Moczygemba, Kamil Naborzny; 
przygotowanie: mgr Hanna Świder, mgr Barbara Hliśnikowska – Wiesner. 
Uśmiech i sympatyczne pożegnanie były dla organizatorów nagrodą, a zarazem 
sygnałem, że w przyszłym roku znów mogą liczyć na spotkanie.  

Konkursy przedmiotowe 

Miło nam poinformować, że do drugiego etapu konkursów przedmiotowych w tym 
roku szkolnym przeszli: 
Szula Karolina z 3b - j. polski  
Szydziak Wiktoria z 3d - j. angielski  
Gos Małgorzata z 3d - matematyka  
Szydziak Wiktoria z 3d i Jach Mikołaj z 2a - historia.  

Alarm!!!  

Dzisiaj 3 grudnia 2013r. - pełne zaskoczenie. Trzy dzwonki i wszyscy błyskawicznie 
znajdują się w punkcie wyznaczonym na ewakuację. Bardzo sprawnie przebiegał 
alarm próbny w naszym gimnazjum.  

Sparing i turniej w naszym gimnazjum  

W dniu 3.12.2013r. odbył się w naszej szkole turniej szachowy, którego zwycięzcy 
będą reprezentować naszą szkołę w Gimnazjadzie Powiatowej. 
miejsce I zajął Wojciech Stachura 1a, 
miejsce II zajęła Sara Serrago 2b, 
miejsce III zajął Mateusz Krumpolc 2b, 
miejsce IV zajął Adrian Kowalski 2a. Gratulujemy. 
W dniu 2.12.2013r reprezentacja dziewcząt z naszego gimnazjum podejmowała  
w meczu piłki siatkowej Gimnazjum nr 11. Po zaciętej walce polegliśmy jednak 2:0. 

 



Aktualności roku szkolnego 20013/2014                                                                                                      15 
 

Dzień Śląski  

Tegoroczny Dzień Śląski to różnorodne zajęcia: wyjazd młodzieży do kopalni Guido  
w Zabrzu, do Muzeum Kopalni Wujek, na spektakl śląski do Ornontowic, lekcje 
muzealne w Muzeum Miejskim w Tychach, zwiedzanie historycznych miejsc  
w Tychach. Mamy nadzieję, że po tych zajęciach znacznie więcej będziemy wiedzieli  
o korzeniach Ślązaków. 
Oto relacja klas 2a i 3a, które z okazji obchodzonego w naszym gimnazjum "Dnia 
Śląskiego" wybrały się do Ornontowic na sztukę teatralną "Marika". Sztukę wystawiał 
Teatr "Naumiony" i była grana po śląsku. Nie wszystko dane nam było od razu 
zrozumieć, lecz po spektaklu aktorzy byli tak mili, iż tłumaczyli niejasne słówka lub 
zwroty. Uczniowie wychodzili ze sztuki uśmiechnięci i zadowoleni z tak spędzonego 
czasu.  
Uczniowie klas 1b, 1a, 2b, 2d i 3e wybrali się na wycieczkę do kopalni Guido, gdzie 
zapoznali się z techniką wydobywania węgla w kopalni od najdawniejszych lat do 
czasów współczesnych. Zaliczyli zjazd do kopalni, przejazd kolejką pod ziemią, 
wydobywali węgiel i na koniec otrzymali stosowne dyplomy pamiątkowe. To całkiem 
inne lekcje - wszystkim bardzo się podobało.  
Klasa 3b uczestniczyła w lekcjach muzealnych: "Puść mnie matko do powstania" oraz 
"Jak budowano Nowe Tychy". Odbyły się one w Muzeum Miejskim. 
Inaczej spędziła Dzień Śląski grupa naszych uczniów lasy 1c i 3d, która wybrała się na 
spacer po Tychach. Uczniowie wraz z opiekunami poruszali się szlakiem tyskich 
zabytkowych miejsc. Szliśmy pod kościół św. Marii Magdaleny, następnie koło 
Browaru, dalej koło młyna. Stamtąd udaliśmy się koło trzech stawów pod Liceum 
Ogólnokształcące i. Leona Kruczkowskiego. Dalsza wędrówka biegła pod związane  
z imieniem naszej szkoły popiersie generała Stefana Grota-Roweckiego. W końcu 
przez „skwer Niedźwiadków” dotarliśmy na plac Baczyńskiego. Naszą wyprawę 
zakończyliśmy pod Gimnazjum nr 1. Maszerowaliśmy od godziny 9 do 11.30 na 
dystansie około 10 km. 

Dyskoteka na "Andrzejki"  

Dnia 28.11.2013r. w naszym gimnazjum odbyła się dyskoteka z okazji zbliżających się 
Andrzejek. Uczestników było wielu, doliczyliśmy się prawie 50 osób. Dziękujemy 
Klaudii Kucińskiej za organizację imprezy.  

Romeo i Julia - w Teatrze Małym  

Klasa 1c w dniu 21.11.2013r. była w Teatrze Małym na spektaklu pt. Romeo i Julia. 
Spektakl bardzo się podobał, zwłaszcza młodzi aktorzy, piękna dekoracja i wspaniała 
muzyka oraz gra świateł. 

Wewnątrzszkolny Turniej Piłki Koszykowej 

W dniu 20.11.2013r przy dopingu publiczności odbył się finał Wewnątrzszkolnego 
Turnieju Piłki Koszykowej. Wśród zapalonych do walki zawodniczek rozegrała się 
ostra rywalizacja, która zakończyła się zwycięstwem drużyny z klasy 3d. Drugie 
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miejsce zajęła klasa 3ac, a trzecie miejsc klasa 1a. Wszystkim zawodniczkom dziękuję 
za wzięcie udziału w tej sportowej rywalizacji a zwycięzcą gratuluje. Szczególne 
podziękowania dla Katarzyny Dobosz organizatorki tegoż turnieju.  

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego  

W dniu 18.11.2013r. odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego chłopców. Udział  
w zawodach wzięło 15 uczniów i po zaciętej rywalizacji tak przedstawia się tabela: 
I miejsce - Ostolski Maciej kl.3e 
II miejsce - Smoliński Mariusz kl.3e 
III miejsce - Błąkała Szymon kl.3e 
IV miejsce - Woszczyna Kamil kl.3e 
Ci uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w Gimnazjadzie Powiatowej w Tenisie 
Stołowym chłopców, która odbędzie się 20.11.2013r w Zespole Szkół nr 7 w Tychach 
(browarnik) o godz. 9.00. Dziewczyny również rywalizowały w Szkolnym Turnieju 
Tenisa Stołowego w dniu 19.11.13r. zajmując miejsca: 
I miejsce - Porszke Gabriela kl.2d 
II miejsce - Popielewska Nicole kl.1b 
III miejsce - Dobosz Katarzyna kl.3a 
IV miejsce - Siankowska Monika kl.3a  

"Maskarada" - spektakl teatralny  

15.11.2013r. po zajęciach spora grupa uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 
wybrała się na spektakl teatralny do Krakowa - Teatr im. Juliusza Słowackiego. 
Oglądaliśmy ciekawe, czasem zaskakujące widowisko, oszałamiające światłami, 
barwami, pełne tańca i muzyki.  

Uroczysta Akademia i Ślubowanie Pierwszoklasistów  

W dniu 12.11.2013r. wraz z obchodami 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości, odbyła 
się w naszej szkole uroczystość Ślubowania Uczniów Klas I. Ślubowanie kończy proces 
przyjmowania nowych dzieci do grona uczniów naszego gimnazjum. Uroczystość 
odbyła się w obecności zaproszonych gości: przedstawiciela tyskiego oddziału 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciela Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Tychach oraz wielu rodziców uczniów klas I. Przed ślubowaniem, jak co 
roku, Pan Zbigniew Piątkowiak Prezes tyskiego oddziału ŚZŻAK przekazał sztandar 
oddziału w ręce nowego pocztu sztandarowego. Po uroczystości ślubowania odbyła się 
akademia z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Święto Niepodległości  

Tegoroczne miejskie obchody Święta Niepodległości rozpocznęły się o godz. 9:00 
mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Następnie wszyscy 
udali się pod Pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności, gdzie złożono kwiaty. 
Nasi uczniowie wraz z opiekunami i sztandarami pocztowymi aktywnie uczestniczyli 
w tej uroczystości. Szkolna akademia związana z 95 rocznicą Odzyskania 
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Niepodległości odbyła się 12 listopada. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście  
i liczna grupa rodziców uczniów klas pierwszych, ponieważ ich pociechy w tym dniu 
złożyły uroczyste ślubowanie. Akademia zakończyła się przypomnieniem, w jaki 
sposób powstały nasze barwy narodowe - przedstawili je w audiowizualnej formie 
uczniowie klasy 2a.  

"Dziady" na lekcji j.polskiego - inscenizacja  

07.11.2013r. na lekcji j.polskiego klasa 2d przygotowała inscenizację dramatu 
A.Mickiewicza pt."Dziady"cz.II. W nietypowej lekcji uczestniczyła także klasa 2c  
w charakterze publiczności. Lekcja była bardzo udana, uczniowie przebrani w stroje  
i ucharakteryzowani recytowali teksty A.Mickiewicza.  

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych "English 
Speaking Countries" 

6.11.2013r. troje uczniów z kl. 3d (Ladrowska A., Szydziak W. i Szufladowicz J.) wzięło 
udział w drużynowym powiatowym konkursie z j. angielskiego z wiedzy o krajach 
anglojęzycznych "English Speaking Countries" w Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
w Ornontowicach. Konkurs według uczestników był trudny, wymagał dużej 
znajomości i wiedzy z mapy Wielkiej Brytanii. Bardzo podobały się uczestnikom 
zadania dotyczące wampirów w powiązaniu z miejscem na mapie. Uczniowie zajęli  
4 miejsce ex aequo na 9 drużyn uczestniczących w konkursie. 

Zobaczyć - Usłyszeć - Zrozumieć 

31 października klasa 1c uczestniczyła w programie profilaktycznym nt. Zobaczyć - 
Usłyszeć - Zrozumieć - problematyka dotycząca osób z niepełnosprawnością 
sensoryczną: niewidomi, słabo widzący, ociemniali, słabo słyszący, niesłyszący. 

Film w kinie "KOSMOS" w Katowicach z klasą 3b  

Wybraliśmy się do kina studyjnego "Kosmos" w Katowicach dnia 30.10.2013r. 
Znaleźliśmy się w małej przytulnej salce i wysłuchaliśmy wykładu mającego nam 
pomóc w zrozumieniu przedstawianego dzieła. Potem w skupieniu obejrzeliśmy film 
"Pan od muzyki". Ciekawe przeżycie. Polecam ten sposób jako lekcję filmową  
w terenie. 

Zawody piłki siatkowej  

29.10.2013r. odbyły się w naszym gimnazjum zawody piłki siatkowej z udziałem 
Przedszkola Artystyczno - Sportowego i zawodników pierwszoligowych. Damian 
Miller i Jacek Pić, a także reprezentacja MOSiR Tychy w wieku 13-16 lat dali pokaz 
gry na najwyższym poziomie. Od godz. 14.00 na boisku wielofunkcyjnym zawody 
obserwowali licznie zgromadzeni kibice. 
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Otrzęsiny 

W poniedziałek 28.10.13r. uczniowie pierwszych klas zostali oficjalnie przyjęci przez 
brać uczniowską do grona uczniów naszego gimnazjum, odbyły się mianowicie 
Otrzęsiny Klas I. Trzy klasy pierwsze zmierzyły się w czterech konkurencjach, które 
miały dowieść ich odwagi, poczucia humoru i chęci do zabawy. Do zadań „kociaków” 
należało m.in. wypicie mleka z talerza na czas bez pomocy rąk, zaprezentowanie 
krótkiego układu tanecznego oraz wykazanie się wiedzą o szkole. O punkty dla swoich 
klas walczyli również ich wychowawcy, którzy to z przyjemnością wypili za swoich 
uczniów sok cytrynowy a następnie przyszywali guziki na czas. Po podliczeniu 
punktów wygrała klasa 1a, której serdecznie gratulujemy. Wszystkie klasy spisały się 
fantastycznie! Impreza została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski oraz przez 
inne osoby chętne do pomocy. Dziękujemy!  

Przyrodnicze wędrówki w Beskidzie Żywieckim z klasą 
2a  

Pozazdrościliśmy innym. No bo jak to, wszyscy po kolei jeżdżą na warsztaty 
ekologiczne w Beskidy - do Rajczy albo Rycerki, a my, klasa ekologiczna jeszcze tam 
nie byliśmy? Czas najwyższy, żeby ruszyć w drogę.  

Zbiórka pieniędzy przebiegła tym razem wyjątkowo sprawnie, prognozy pogody były 
optymistyczne, więc rankiem 28.10.2013r. siedzieliśmy w pociągu do Rajczy.  

Pierwszego dnia ruszyliśmy żwawym marszem w stronę rezerwatu przyrody 
„Śrubita”. Tempo ostre, bo po zmianie czasu na zimowy, dzień stał się dość krótki. 
Rezerwat położony na stromych stokach nie jest łatwy do zdobycia, ale warto go 
odwiedzić. To fragment naturalnej Puszczy Karpackiej, nietknięty jeszcze ręką 
człowieka. Podziwialiśmy imponujących rozmiarów okazy świerków, jodeł (do 47 m 
wysokości) i buków.  

Niezwykłe formy puszczańskich drzew i opowieści leśnika, znawcy każdego tutejszego 
zakątka sprawiły, że czas biegł szybko i nawet nie zauważyliśmy kiedy nadeszła noc. 
Powrót przez las nocą dostarczył też wielu wrażeń.  

Kilka wieczornych godzin spędziliśmy przy ognisku piekąc kiełbaski i grając w wiele 
gier – dawno nie spędzaliśmy czasu w tak sympatycznej atmosferze...  

Kolejne dni to terenowe lekcje geografii, biologii i historii. Podczas wędrówki na 
Przełęcz Przegibek i Bendoszkę obserwowaliśmy charakterystyczne cechy 
beskidzkiego krajobrazu, gospodarki leśnej i pasterskiej. Rozpoznawaliśmy gatunki 
drzew, krzewów, roślin zielnych i grzybów. Poznaliśmy ich znaczenie dla biocenozy 
leśnej. Wiemy, co robić, aby uniknąć zatrucia grzybami.  

Nie mogło się obejść bez nocnej gry terenowej. Okolice ponad schroniskiem to wielkie 
śródleśne hale z wysokimi trawami i kępami drzew, które dostarczały miejsc na 
świetne kryjówki. Gra w „świetliki” okazała się bardzo emocjonująca i dostarczyła 
moc wrażeń. Moglibyśmy bawić się tak do samego rana... W końcu zwyciężył... 
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rozsądek naszych opiekunów, którzy zagonili nas do łóżek, nikt już nie miał sił na 
nocne wygłupy...  

Ostatniego dnia zawędrowaliśmy prawie na Wielką Raczę chłonąc po drodze kolejne 
wielkie porcje wiedzy na temat roślin i ich różnych strategii przetrwania czy 
konkurencji ... A niektórzy sami mogli wykazać się sporą wiedzą przyrodniczą, za co 
zostali nagrodzeni... super ocenami.  

Szkoda, że tak szybko minęły te trzy dni… mamy nadzieję, że kolejna wycieczka 
niebawem.  

Kolejna wycieczka rowerowa - zamek w Oświęcimiu 

26 października odbyła się druga wycieczka rowerowa z cyklu: "Poznajemy okoliczne 
zamki". Tym razem udaliśmy się pod zamek w Oświęcimiu. Pogoda nam dopisała  
i dzięki temu gładko pokonaliśmy 60 km podziwiając malownicze krajobrazy  
i miejsca historyczne takie jak zamek i rynek w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. Zapraszamy na kolejną wycieczkę, która najprawdopodobniej 
odbędzie się dopiero na wiosnę i mamy zamiar zdobyć zamek w Pszczynie. 

Warsztaty ekologiczne 3a połączone z nauką 

W dniach od 23 do 25 października 2013r. klasa IIIa/d wraz z wychowawcą Januszem 
Szostakiem i panią Anna Łazarską brała udział w warsztatach ekologicznych  
w Rycerce Kolonii. W pierwszym dniu grupa wyszła na krótki spacer po okolicy, ucząc 
się topografii i nanosząc trasę na mapę. Na koniec dnia odbyło się ognisko  
z pieczeniem kiełbas, niestety ziemniaków nie udało nam się zorganizować. Kolejny 
dzień rozpoczął się od zajęć z matematyki, po których grupa ruszyła na szlak. Pan 
przewodnik pokazując nam okoliczną faunę i florę, zaprowadził nas na szczyt 
Będoszki, gdzie mieliśmy chwilkę przerwy a następnie zeszliśmy do schroniska na 
Przegibku na obiad. W schronisku grupa rozwiązywała kartę pracy z biologii, 
następnie ruszyła w drogę powrotną tym razem już bez deszczu nie jak pod górkę.  
W ostatnim dniu po skomplikowanych zajęciach z obliczania skali grupa odbyła 
krótki spacer po okolicy. Po pysznym obiedzie wróciła pociągiem do Tychów. 

Gimnazjada Miejska w Piłce Nożnej chłopców - grupa 

24 października reprezentacja naszej szkoły brała udział w rozgrywkach piłki nożnej  
i zajęła pierwsze miejsce w grupie. Rozgrywki odbyły się na stadionie na oś.A. 
Naszymi rywalami byli: Gim-11, Gim-7, Gim-8. 

Odsłonięcie pomnika "Ofiar Katynia" w Tychach 

W środę 23.10.2013r.odbyło się poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary 
zbrodni katyńskiej, uroczystość poprzedziła msza święta, odprawiona przez 
metropolitę katowickiego abpa Wiktora Skworca. Następnie odbył się Apel Pamięci,  
a przed pomnikiem złożono kwiaty. Przedstawiciele uczniów naszego gimnazjum  
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z pocztami sztandarowymi Gimnazjum nr 1 oraz Tyskiego Oddziału Armii Krajowej 
wraz z opiekunami brali udział w tej uroczystości.  

Klasa 2d w kinie 

Uczniowie klasy 2d wybrali się wraz z wychowawcą na film "Wałęsa. Człowiek  
z nadziei". Według relacji młodzieży fabuła była wciągająca, film dobrze się oglądało  
i pozwolił on młodym ludziom na przybliżenie postaci Lecha Wałęsy oraz tła 
historycznego nie tylko Polski w okresie Solidarności.  

XV konkurs ortograficzny 

22.10.2013r. w Gimnazjum nr 5 odbył się XV konkurs ortograficzny. Z naszego 
gimnazjum brały w nim udział trzy uczennice: Weronika Kaltenberg z 3d, Olwia 
Krzysztoń z 3a i uczennica z 1a Wiktoria Noga. Niestety dziewczynki nie zdobyły 
żadnego miejsca..  

Warsztaty profilaktyczne dla klas trzecich 

21 października odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas trzecich  
nt. Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu przez młodzież, 
niebezpieczeństw z tego wynikających w trakcie ciaży oraz problemu FAS.  

Święto Edukacji Narodowej 

Uroczysta akademia związana z Dniem Edukacji Narodowej odbyła się dnia 15.10.13r 
na sali gimnastycznej, gdzie zebrali się przedstawiciele społeczności całej szkoły oraz 
zaproszeni goście. W uznaniu za codzienny wysiłek, troskę w budowanie wspólnoty 
szkolnej, jak co roku nagrodzono nauczycieli i pracowników szkoły, przyznano 
również zaszczytny tytuł "Przyjaciela Gimnazjum nr 1" panu Józefowi Twardzikowi 
wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Tychach. Po części oficjalnej, uczniowie 
przedstawili część artystyczną w postaci kabaretu.  

Uczniowie ruszyli w tany! 

Pierwsza dyskoteka w tym roku szkolnym już za nami. Wspólnie bawiło się nas ok. 60 
osób w ubiegły czwartek tj. 10.10.2013. Imprezę przygotowały dwie uczennice: Kasia 
Kałmuk i Natalia Izworska z klasy 3d, za co im bardzo dziękujemy! Świetna muzyka, 
kolorowe światła i imprezowa atmosfera towarzyszyła nam aż do wieczora. Kolejna 
impreza już na Andrzejki! Zapraszamy!  

Wyniki konkursu promującego zdrowy styl życia 

Wewnątrzszkolny konkurs na pracę plastyczną związaną ze zdrowym stylem życia na 
temat: "Sport to zdrowie" lub "Zdrowo jesz - lepiej żyjesz" został rozstrzygnięty. Oto 
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wyniki: 
I miejsce – Patryk Wrzeszcz 2b 
II miejsce – Adam Kurtok 2b 
III miejsce – Patrycja Jońca 1b 
Wyróżnienie: Krystyna Gruszka 2a; Wiktoria Zielińska 2d; Wioletta Słonina 2b; 
Adrianna Dziedzic 1b; Ewa Małek 2d; Adrian Marciniak 2d; Karolina Szewczyk 2d; 
Michał Trybulec 2b. 

"A mnie to lotto" 

Od tego tygodnia została wznowiona akcja "A mnie to lotto" koordynowana przez 
Samorząd Uczniowski. W zakładce informacje i dokumenty znajdziecie listę 
wylosowanych szczęśliwych numerków oraz regulamin akcji. Lista szczęśliwych 
numerków wisi również na tablicy obok sekretariatu. Za akcję "A mnie to lotto" 
odpowiedzialna jest Kasia Dobosz z klasy III a. 

Historia na wycieczce? 

Klasa 1b wybrała się w dniu 3 października na wycieczkę do Gostyni. Głównym 
punktem programu był „Pamięci Żołnierzy Września 1939r.” upamiętniający bitwę, 
która rozegrała się pomiędzy 1–3 września 1939 roku w rejonie miejscowości Wyry  
i Gostyń. W okresie jej szczytowego nasilenia w walkach po obu stronach brało udział 
kilkanaście tysięcy żołnierzy. Dlatego śmiało można stwierdzić, że była to największa 
bitwa, jaka rozegrała się we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku. Uczniowie zapalili 
znicz u stóp pomnika, odpoczęli i pieszo przez las, podziwiając piękno przyrody 
przeszli do Tychów. 

Pierwsze wspólne wyjście do kina 

30.09.2013r. wybraliśmy się wspólnie do kina. Poszły klasy 3a i 3c na film  
pt.:” Sierpniowe niebo. 63 dni chwały”. Przybliżył on nam historię naszego kraju. 

Warsztaty ekologiczno-dziennikarskie w Rycerce - 
relacja  

Dnia 30 września 2013 roku klasa 2d wyjechała na wycieczkę w góry do Rycerki 
Górnej gdzie spędziła trzy dni. Przez te kilka dni byli oprowadzani po górach przez 
pana przewodnika- Andrzeja. Pierwszego dnia o godzinie 11:22 z Tychów wyjechał 
pociąg zmierzający do stacji Rajcza, na której znaleźliśmy się około 14:30. Gdy 
dojechaliśmy na miejsce czekał już bus, który miał zawieźć nas do schroniska,  
w którym mieliśmy mieszkać przez te trzy dni. Kiedy dotarliśmy na miejsce, razem  
z nauczycielami rozpoczęliśmy szybkie rozpakowywanie, po czym z przewodnikiem 
wyruszyliśmy na krótki spacer, podczas którego zbieraliśmy grzyby. Spacer ten trwał 
około 3 godziny, o godzinie 18:00 wróciliśmy i zaczekaliśmy aż jeden z pokoi 
przyrządzi kolacje. Po zjedzeniu ciepłego posiłku i lekcji polskiego, zaczęliśmy 
przygotowania do ogniska. Pan Andrzej rozpalił wielki ogień. Gdy już wszyscy zebrali 
się przy ognisku, Pani Latocha zaproponowała, abyśmy pośpiewali wybrane piosenki, 



Aktualności roku szkolnego 20013/2014                                                                                                      22 
 

po czym każdy zaczął smażyć swoją kiełbasę. O godzinie 21:20 wszyscy rozeszli się do 
swoich pokoi i po męczącej podróży oraz innych atrakcjach położyliśmy się spać.  
Drugiego dnia wycieczki zostaliśmy obudzeni przez pana Pawlasa o godzinie 7:30  
i zaproszeni na śniadanie. Przed tym jednak połowa grupy poszła do sklepu zakupić 
prowiant na podróż w góry. Po zjedzeniu posiłku i spakowania plecaków 
wyruszyliśmy. Z początku była naprawdę ładna pogoda, jednak po wejściu na 
Przegibek zaczęło okropnie wiać. Spożyliśmy pożywny obiad w schronisku na 
Przegibku, po czym wyruszyliśmy w dalszą drogę na Bendoszkę. W drodze powrotnej 
poszliśmy jeszcze pod Jubileuszowy Krzyż Ziemi Żywieckiej. Gdy wróciliśmy do 
schroniska po kolacji odbyła się lekcja języka angielskiego z panią Szmajduch. Gdy 
nadszedł czas ciszy nocnej, każdy poszedł do swojego pokoju i położył się spać. 
Trzeciego i ostatniego dnia wycieczki znów zostaliśmy obudzeni około 7:30. Zjedliśmy 
śniadanie, po czym zaczęliśmy się pakować, gdyż za kilka godzin mieliśmy wyruszyć 
na stację kolejową i pożegnać się z Rycerką. O godzinie 10:30 wyszliśmy na ostatni już 
spacer po górach, odwiedziliśmy rezerwat przyrody, a o godzinie 12:30 wróciliśmy.  
O 13:00 dostaliśmy obiad i wynieśliśmy torby. O godzinie 14:00 wsiedliśmy do busa  
i ruszyliśmy w stronę stacji kolejowej. Czekaliśmy 30 minut, po czym o 14:55 
wsiedliśmy do pociągu. O 17:25 dotarliśmy do Tychów i zakończyliśmy wycieczkę.  
Osobiście mnie podobała się wycieczka i nie żałuję, że na nią pojechałam. Zobaczyłam 
wiele ciekawych rzeczy, po raz pierwszy zbierałam grzyby i na pewno nie zawaham się 
jeżeli dostanę propozycję kolejnego wyjazdu do Rycerki.  

Ogólnopolski konkurs karsomówczy 

Joanna Skorus z kl. 3d dnia 30.09.2013r. brała udział w XVI Ogólnopolskim 
Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, którego półfinał odbył się  
w Muzeum Regionalnym SMOLARNIA w Kobiórze. Zdobyła nagrodę publiczności. 

Samorząd Uczniowski - wyłoniony! 

Dnia 27.09.2013 odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym 
obecna była dyrekcja szkoły. Przedstawiono również ogólny plan pracy samorządu, 
który wkrótce zostanie upubliczniony oraz dokonano przydziału poszczególnych osób 
do różnych działań. Ostateczny skład Samorządu Uczniowskiego 

Wyniki wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego 

Dnia 27.09 w naszym gimnazjum przeprowadzony został wewnątrzszkolny konkurs 
języka angielskiego z wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych pt. "English Speaking 
Countries" zorganizowany przez p. Szmajduch. Był to konkurs drużynowy 
zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków. Zgłosiło się 11 
drużyn z 10 klas (brak klasy 1a i 2c). 
I miejsce kl. 3d (W.Szydziak, A.Ladrowska, J.Szufladowicz) 
II miejsce kl. 3e (P.Drewienkowska, M.Ostolski, Sz.Błąkała) 
III miejsce kl.3c (K.Kowalski, B.Mysłek, A.Krajewski) 
Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki za drużynę z kl. 3d, która już niebawem 
sprawdzi swoje siły na konkursie powiatowym z tej samej dziedziny. 
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Lekcje poza szkołą - u nas możliwe 

Warsztaty Ekologiczne odbyły się w dniach 26-27 września 2013r. w Olsztynie koło 
Częstochowy. Uczniowie badali skład chemiczny wód gruntowych, opadowych  
i przeznaczonych do użytku domowego (woda z kranu). Badali stężenia chemiczne 
różnych pierwiastków występujących w tych wodach, a także ich zasadowość. Mieli 
lekcje matematyki, chemii, biologii, geografii, sporo ruszali się wędrując, więc był  
i w-f. Dodatkowo zwiedzili jaskinie znajdujące się na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, a także zapoznali się z historią Zamku Królewskiego w Olsztynie.  
W nocy odwiedzili ruiny tego zamku i poznali historię Orlich Gniazd na jurze. Szukali 
skamieniałości w skałach wapiennych za pomocą przystosowanych do tego narzędzi. 
W wycieczce udział brała cała klasa 1a, matematyczno-przyrodnicza, czyli 26 osób.  

Śledzimy losy naszych absolwentów 

Miło nam poinformować czytelników, że nasz absolwent Mateusz Grzybek 
wychowanek Chrzciciela Tychy, rozegrał w ubiegłym tygodniu dwa pełne mecze  
w Kadrze Polski U-18 tutaj więcej informacji. 

Realizacja projektu "Śląskie drogi do wolności" 

Głównym celem zadania jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców 
obywatelskich poprzez przekazywanie uczniom wiedzy dotyczącej bohaterskiej 
historii ich lokalnej ojczyzny oraz dostarczenie narzędzi do jej zdobywania połączone 
z oddziaływaniem na świadomość i postawy wszystkich mieszkańców województwa. 
Zamierzenia te pragniemy osiągnąć poprzez szereg kompleksowych działań takich 
jak: 
- cykl tematycznych spotkań w szkołach opartych na metodach edukacji 
pozaformalnej,  
- innowacyjny konkurs historyczny dla uczniów, wydarzenia out-doorowe 
(historyczna gra terenowa oparta na modelu RPG, zwiedzanie miejsc historycznych), 
- społeczny portal internetowy połączony z "wirtualną mapą-śląskich dróg do 
wolności", 
- grę planszową oraz finałową publikację poświęconą tematyce walk Ślązaków na 
przestrzeni ostatnich wieków.  
Dopełnieniem projektu będzie 
- kampania społeczna realizowana za pomocą "social media" oraz w oparciu  
o współpracę z lokalnymi środkami przekazu.  
Odbyły się w szkole już dwa rodzaje zajęć, jedne w tamtym roku szkolnym o polskich 
działaczach kultury na Śląsku w czasie zaborów i w ubiegłą środę tj.25.09.2013r. na 
temat Powstań Śląskich. 

74 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 

28.09.2013 r. delegacja młodzieży wraz z dwoma pocztami sztandarowymi brała 
udział w uroczystej mszy św. w kościele pw. św. Krzysztofa z okazji 74 rocznicy 
powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W mszy brali udział przedstawiciele 
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władz miasta, WKU Tychy, organizacji kombatanckich oraz przedstawicieli tyskiego 
oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  

Zajęcia z biologii na Uniwersytecie Śląskim. 

W ramach dodatkowych zajęć z biologii zorganizowaliśmy wyjazd na "Spotkania  
z biologią". Są to bardzo interesujące i cieszące się dużą popularnością pokazy 
organizowane na Wydziale Biologii Uniwersytetu Śląskiego. Pokazują ludzki 
organizm i procesy, jakie w nim zachodzą. Każdy pokaz trwa pół godziny. Tematy 
pokazów: 
- Podglądanie mózgu, czyli EEG w akcji 
- Różne oblicza ruchu 
- Krótka historia oddychania 

Ognisko integracyjne – żeby się lepiej poznać. 

W dniu 25 września odbyło się ognisko integracyjne klasy 1c - miejsce Tychy 
Mąkołowiec. Na ognisku spożywaliśmy pyszne kiełbaski w miłej przyjaznej 
atmosferze i przy nieustannych żartach wychowawcy i klasy. W ognisku uczestniczyli 
uczniowie klasy 1c i wychowawcy R. Falkowski i M. Woźniak. Planowane jest ognisko 
następne, aby się lepiej poznać i integrować. 

Na rowerach do Chudowa. 

Dnia 21 września dzielni turyści z Gimnazjum nr 1 wybrali się na wycieczkę rowerową 
do Chudowa na zamek. Pomimo chłodnego poranka, ogromnej ilości błota na trasie 
dotarli do Bujakowa gdzie była chwila na odpoczynek w pięknym ogrodzie przy 
Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie. Kolejnym punktem był już zamek  
w Chudowie. W parku znajdującym się obok zamku, oprócz kilku miejsc, w których 
można coś niewyszukanego zjeść, znajdują się rzeźby przedstawiające 
najpopularniejsze, w naszej okolicy, demony. Ich portrety oraz opisy, które tam się 
znajdują. Po obiedzie w barze przy zamku ruszyliśmy w drogę powrotną do Tychów  
i szczęśliwie do nich dotarliśmy.  

Osobliwości świata fizyki poznawali nasi uczniowie na 
Uniwersytecie. 

W dniu 19 września odbyła się wycieczka klas trzecich do Katowic na pokazy 
„Osobliwości świata fizyki” - doświadczeń z fizyki organizowanych przez Zakład 
Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczniowie 
mogą w ten sposób poszerzać swoją wiedzę poprzez praktyczne zastosowanie fizyki. 

Sprzątanie świata. 

Klasa II a brała udział w akcji sprzątania świata organizowanej przez E.Leclerc.  
W dniu 17.09.2013 r. uczniowie porządkowali teren Parku Górniczego na osiedlu A. 
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Zebrali całkiem pokaźne ilości śmieci, mimo, że teren parku nie wygląda na specjalnie 
zaniedbany. Uczniowie otrzymali drobne upominki, a najbardziej aktywni 
wartościowe nagrody w postaci odtwarzaczy mp3 ufundowane przez organizatorów.  

II Tyski Półmaraton - rozstrzygnięty. 

15.09.2013 roku odbył się w Tychach II Tyski Półmaraton w którym brał udział 
reprezentant naszego Gimnazjum nr 1 pan Szostak Janusz. "Przykład idzie z góry" - 
pan zajął w ogólnej klasyfikacji wysokie 25 miejsce na ponad 700 zawodników. 
Brawo. Dodatkowo nasi uczniowie tacy jak: Szydziak Wiktoria, Skorus Joanna, 
Kowalczyk Karolina, Kaltenberg Weronika, Kowalski Kamil, Kowalski Adrian, Mika 
Przemysław, Gach Mateusz, Bortel Dawid, Bywalec Jakub, Skaźnik Wiktoria, 
Wojtysiak Jakub, Serrago Sara pomagali przy zabezpieczeniu biegu, za co im 
serdecznie dziękujemy. Podziękowania wystosował również główny organizator. 

Ruch to zdrowie. 

Uwaga - ze względu na złe warunki pogodowe termin wycieczki rowerowej został 
przeniesiony na następną sobotę tj. 21 września. W sobotę 21 września nasi uczniowie 
mogą wybrać się wraz z opiekunami na wycieczkę rowerową do Chudowa. Można tam 
zwiedzić zamek i odpocząć na łonie przyrody. Zapraszamy chętnych do udziału 
zgodnie z informacjami podanymi wcześniej. Promujemy zdrowie dla każdego -  
a ruch to zdrowie. Zapraszamy również do udziału w XVIII Międzynarodowym 
Tyskim Biegu Ulicznym, który odbędzie się dnia 15.09.2013 (niedziela). Biuro, start  
i meta: Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego. 

Wyjazd na Chorwację. 

We wtorek 10 września nasi uczniowie udają się do Chorwacji. Jest to wyjazd  
w ramach projektu "Młodzież w działaniu". Trwają gorączkowe przygotowania, 
życzymy im sukcesów nie tylko językowych. Po powrocie będą na pewno, nowe 
przyjaźnie, może pasje i zainteresowania. Relacja na bieżąco będzie przekazywana, 
podobnie jak w poprzednim roku na Facebooku. 

Wiemy jak to wyglądało - relacja. Kilka uczennic naszego gimnazjum miało szansę 
wziąć udział w wymianie międzynarodowej, która odbyła się w Fažanie - małym 
miasteczku turystycznym Chorwacji. Projekt miał na celu przybliżenie uczestnikom 
sposobów spędzania wolnego czasu za lat ich dziadków i rodziców. Dziewczyny 
spędziły tydzień z Chorwatami, Łotyszami oraz Turkami. Poznały wiele ciekawych 
gier i zabaw, na wieczorach międzynarodowych zapoznawały się z kulturą, tańcami 
oraz zwyczajami innych krajów i wykonywały wiele zadań terenowych w grupach 
międzynarodowych. Wszystkie długo będą wspominały ten tydzień w Chorwacji oraz 
ludzi, z którymi zdążyły się zaprzyjaźnić i może będą miały okazję spotkać się z nimi 
ponownie w przyszłości.  
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Z tekstami Fredry na ty. 

W sobotę 7 września zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą do MDK1 na 
"Narodowe czytanie Fredry". Akcja trwa cały dzień, ale my zapraszamy na 10.00, 
wtedy można posłuchać fragmentów dostosowanych do wieku gimnazjalistów. 

Zebranie rodziców. 

We czwartek 5 września odbyło się pierwsze zebranie z rodzicami. Rodzice klas 
pierwszych zapoznali się z wychowawcami, szkołą, procedurami i jednocześnie brali 
udział w szkoleniu dotyczącym korzystania z dziennika internetowego. 

Nowy rok szkolny. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 2 września w dwóch turach:  

Klasy 3 i 2 - godz. 9.30 (sala gimnastyczna, informacje ogólne, ok. 15 min, 
następnie uczniowie udają się z wychowawcami do sal lekcyjnych),  

Klasy 1 – godz.10.00 (sala gimnastyczna; prezentacja o szkole, przedstawienie 
nauczycieli – ok. 30 minut, następnie uczniowie udają się z wychowawcami do sal 
lekcyjnych).  

 


