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Aktualności roku szkolnego 2014/2015 

Walka z nadwagą - ważna sprawa?  

27 lutego klasy pierwsze uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez Naturhouse dotyczących 
zdrowego żywienia w ramach kampanii "Uwaga nadwaga". Głównym zadaniem było zwrócenie uwagi 
na problem nieprawidłowego sposobu odżywiania, jaki stosujemy i utrwalamy w naszych rodzinach. 

Nasi uczniowie studentami?  

W czwartek 26 lutego klasa 1b razem z panią Iwoną Kolińską-Latochą i księdzem Piotrem Kędziorem 
pojechała na Uniwersytet Śląski, gdzie trwał Festiwal Języka Ojczystego. Uczniowie wzięli udział  
w eksperckim panelu dyskusyjnym pt. „Co z tym ojczystym?”. Zajęcia były wzbogacone ciekawymi 
wykładami. Wykłady były bardzo ciekawe i pouczające, a uczniowie mogli się poczuć jak przyszli 
studenci.  

Zimą też zdobywamy szczyty  

26 lutego 2015r. połączone siły klas 1a i 2a ekologiczno-turystycznych przypuściły skuteczny atak na 
dwa szczyty Beskidu Ślaskiego, Szyndzielnię oraz Klimczok. Pełna fotorelacja z komentarzem na 
naszym profilu FB.  

Dni Otwarte 

18 i 19 lutego 2015 r. w godzinach od 16.00 do 18.30 uczniowie szkół podstawowych samodzielnie lub  
z rodzicami przychodzili oglądać naszą szkołę. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. 
Przybyli mogli podglądać szkołę w działaniu. W wielu salach odbywały się zajęcia, więc można było 
zadać pytania nauczycielom oraz uczniom, a nawet uczestniczyć w zajęciach, bawiąc się w gry logiczne, 
ćwicząc fitness, rysując plakaty na Święta Wielkanocne, zmagając się z ortografią. Odbywały się też 
zajęcia w ramach interbloku, gdzie uczniowie eksperymentowali chemicznie i biologicznie.  
Przy wejściu odwiedzający otrzymywali ulotki informacyjne o szkole oraz o proponowanych klasach na 
przyszły rok szkolny: mundurowa; matematyczno – angielska; ekologiczno – 
turystyczna; artystyczno – medialna; usportowiona. Nad całością czuwała Dyrekcja szkoły, 
Małgorzata Chełchowska i Jacek Biernacki, odpowiadając na pytania i rozwiewając ewentualne 
wątpliwości naszych gości.  
 

Uniwersytet Śląski znowu gościł naszych uczniów  

17 lutego uczniowie z klasy 3b i 3d z opiekunami pojechali do Katowic na Uniwersytet Śląski, tym 
razem na Wydział Filologii Polskiej. Tam odbyła się bardzo ciekawa lekcja na temat frazeologii. Zajęcia 
prowadzili studenci polonistyki. Nasi uczniowie i uczennice z zainteresowaniem rozwiązywali zagadki 
związane ze związkami frazeologicznymi.  

Czytanie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  

22 stycznia urodził się Krzysztof Kamil Baczyński. W tym roku miałby 94 lata, a na swoim koncie 
pewnie wiele tomików wierszy, wystaw prac artystycznych, być może Literacką Nagrodę Nobla. Tego 
nie wiemy, bo zginął jako żołnierz Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim 4 sierpnia 1944 r., mając 
zaledwie 23 lata. Aby nie zapomnieć tego poety i żołnierza, uczniowie kl. 3b i 3d pod opieką pani Iwony 
Kolińskiej – Latochy wzięli udział w Karnawale Języka Polskiego zorganizowanym przez Zespół Szkół 
nr 1 w Tychach. „Przy kostkach” na placu Baczyńskiego odbyła się lekcja języka polskiego. Nauczyciele 
ZS nr 1 czytali i omawiali wiersze K.K. Baczyńskiego, wplatając również informacje z życia poety. 
Ciekawa forma przekazu zainteresowała uczniów, mimo niezbyt sprzyjających warunków 
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atmosferycznych. Zmarzniętych słuchaczy przygarnięto w Pasażu Kultury „Andromeda”. Tam mogli się 
rozgrzać herbatą, a głodnych karmiono chlebem ze smalcem. W dalszej części odbywało się czytanie 
poezji K. K. Baczyńskiego połączone z prezentacją pieśni powstańczych i poloneza.  

Noc Biologów — Uniwersytet Śląski Wydział Biologii  

9 stycznia, po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej Nocy Biologów organizowanej na 
Uniwersytecie Śląskim. Ogromny wybór arcyciekawych zajęć: warsztaty, laboratoria, pokazy, wystawy - 
wszystko o tematyce przyrodniczej pod przewodnim tematem "Światło i mrok". Podsumowując, było: 
ciekawie, wesoło, naukowo, wybuchowo, smacznie, zaskakująco... I naukowo, oczywiście...Więcej 
przeczytaj i pooglądaj na profilu Facebooka.  

Konkurs wiedzy o literaturze  

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy o sukcesie Bartka Witańskiego z 3b! Znalazł się wśród 15 
wybrańców, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu III Konkursu Wiedzy o Literaturze: 
Przygody Willa, bohatera Zwiadowców Johna Flanagana. Gratulacje! Czekamy na więcej.  

Pojechali do Katowic na koncert 

W środę 07 stycznia młodzież klas 2a i 2b z p. Ciwis i p. Biernackim wybrała się na koncert muzyki 
poważnej do nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 
Po wejściu do sali koncertowej ma się wrażenie, że znalazło się we wnętrzu wielkiego instrumentu. 
Uczniowie wysłuchali koncertu z cyklu Muzyka Naszych Sąsiadów. Ludowe inspiracje. Duże emocje 
wywołała postać dyrygenta, którego tym razem z racji miejsc, widzieliśmy z przodu, a nie jak zawsze 
tyłem. Młodzieży najbardziej spodobał się Trepak z baletu "Dziadek do orzechów". To nie ostatnie 
nasze wyjście do NOSPR, naprawdę warto. Fotorelacja na facebooku.  

15 grudnia Dzień Śląski w G1 

Na Śląsku mieszkamy i nie zapominamy o naszych korzeniach. Klasy pierwsze i drugie przygotowały  
i przedstawiły prezentacje o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, o księżnej 
Jadwidze – patronce Śląska, o śląskich himalaistach, o tym, co warto zobaczyć w Tychach. Dowcipne 
przedstawienie oparte na bajach śląskich wzbudziło duże zainteresowanie oglądających. Można było 
spróbować pysznego kołocza i chleba z tłustym. Klasy trzecie wysłuchały prelekcji na temat stanu 
wojennego i obejrzały fragmenty filmu „Śmierć jak kromka chleba". 

Maraton Pisania Listów 

Dnia 12.12.14r. od godz.15,00 do 20,00 w naszym gimnazjum pisaliśmy listy w obronie ludzi z całego 
świata. Pisali uczniowie, nauczyciele, absolwenci. To - druga edycja Maratonu Amnesty International. 
W tym roku padł nowy rekord, napisaliśmy razem 415 listów. Więcej na profilu Facebooka.  

Zebranie i kiermasz bożonarodzeniowy 

11 grudnia odbywały się ostatnie w tym roku kalendarzowym zebrania z rodzicami. Trzeba było 
podsumować pierwsze miesiące nauki i wysłać ostatni dzwonek do niektórych uczniów. Na szczęście 
przykra atmosfera zebrań została rozweselona Kiermaszem Bożonarodzeniowym, na który prezenty 
przygotowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Rodzice mogli kupić przepiękne podarunki pod 
choinkę oraz w przyjemnej atmosferze, przy kawie i ciastku, porozmawiać z nauczycielami o swoich 
pociechach.  
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Konkurs Mitologiczny po raz siódmy 

Siódma Edycja Konkursu Mitologicznego dla uczniów szkół podstawowych odbyła się 26 listopada  
w Gimnazjum nr 1 w Tychach. W zmaganiach z wiedzy o mitach brali udział uczniowie 9 tyskich szkół 
podstawowych. Dwuosobowe drużyny zajęły następujące miejsca: 
I miejsce - SP nr 9 
II miejsce - SP nr 7  
III miejsce - SP nr 3 
Po zakończonym konkursie publiczność wraz z uczestnikami została zaproszona do zwiedzania szkoły  
i zobaczenia prezentacji przygotowanych w salach: biologicznej, informatycznej, fizycznej, 
matematycznej i w salach językowych. Zaproszeni uczniowie odwiedzili też Muzeum Śląskiego 
Września, które znajduje się w podziemiach naszej szkoły. Dla uczniów Konkurs Mitologiczny był  
z pewnością szansą do wykazania się ogromną wiedzą o starożytności oraz znakomitą okazją do 
zapoznania się z Gimnazjum i nauczycielami. Dziękujemy Uczniom i Nauczycielom za tak aktywne  
i liczne uczestnictwo w naszej imprezie. Do zobaczenia za rok! 

Warszawa - wycieczka 

26 listopada klasa 3a wyruszyła na trzydniowy podbój stolicy. W programie zwiedzanie Starówki, 
Cmentarza na Powązkach, Muzeum Powstania Śląskiego; spektakl w Teatrze Kamienica; zabawa  
i nauka w Centrum Kopernik. Czekamy na relacje uczestników. 

Andrzejki w przedszkolu nr 10 

Uczennice klasy 3b i 3d zorganizowały zabawy andrzejkowe dla przedszkolaków. To już kolejna 
impreza, którą współtworzymy. Dzieci z wszystkich grup, od najmłodszej do najstarszej, mogły 
poszukać skarbów pod kubeczkami, złowić rybę z symbolem przyszłego zawodu, przekłuć serce  
z imieniem dziewczęcym lub chłopięcym. A przede wszystkim starsze koleżanki miały czas, żeby 
porozmawiać z dziećmi, pobawić się. Nagrodą za wysiłek były uśmiechy dzieci, cudne rysunki oraz 
słodkie reniferki.  

Wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej 

Od soboty 22.11.14r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w wymianie międzynarodowej 
organizowanej przy współpracy z fundacją "Kopalnia inicjatyw" z Będzina, a finansowanej przez 
Narodowe Centrum Kultury. W ośrodku wypoczynkowym Austryjok, który znajduje się w Poroninie. 
Uczestniczą w projekcie dwie grupy, ukraińska i polska. Więcej na profilu Facebooka.  

Lekcja historii w Muzeum Miejskim 

20 w piątek 1b pod opieką pani Ewy Bielas udała się na lekcję historii do Muzeum Miejskiego. Temat: 
historia map. Z dużym zainteresowaniem uczniowie obejrzeli wizję świata według przodków. Później 
sami zaprojektowali legendę mapy Tych. 

Uczestnictwo naszych uczniów w programach i 
warsztatach  

20 listopada reprezentanci klas 2 i 3 uczestniczyli w konferencji organizowanej przez SANEPID nt. 
szkodliwości nikotynizmu i profilaktyki zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia. 
W dniach 19, 24 i 25 listopada uczniowie klas uczestniczyli w warsztatach, nt. Kim być prowadzonych 
przez psychologa- doradcę zawodowego z PPP w Tychach. 

 



Aktualności roku szkolnego 20014/2015                                                                                                     4 
 

Alarm przeciwpożarowy 

18 listopada w naszym gimnazjum przeprowadzono próbny alarm przeciwpożarowy. Młodzież  
i nauczyciele spisali się dobrze, zdążyliśmy bez paniki i głupich zachowań mimo całkowitego 
zaskoczenia w odpowiednim czasie ewakuować się na boisko szkolne, złożyć meldunki pani Dyrektor. 
Trochę, jak zawsze w takich wypadkach naruszyło to tok zajęć, na danej lekcji, ale trzeba ewakuację 
poćwiczyć, by cało wyjść np. z pożaru. Brawo. 

Konkurs "Kulinarni Odkrywcy" 

Filmy zrealizowane przez uczniów zostały już zamieszczone na stronie konkursu. Teraz trzeba tylko 
oddawać głosy na wybrane filmy - nasze filmy. Należy zarejestrować się na stronie i oddać głos. 
Wspierajmy się wzajemnie, pracę, pomysł należy nagradzać, a może przy okazji coś uda się wygrać? 
Oddajemy 2 głosy na nasze gimnazjum. 

Konkursy przedmiotowe 

Spokojnie uczestnicy kolejnych konkursów przedmiotowych przystępują do sprawdzania swojej wiedzy 
i umiejętności w różnych dziedzinach. Pierwsze etapy niedługo się kończą, ale od grudnia rozpoczynają 
się testy semestralne, które sprawdzać będą wiedzę i umiejętności wszystkich uczniów. 

Relaks w szkole? 

14 listopada "Noc Filmowa" przyciągnęła sporo naszych uczniów. Spędzenie w ten sposób czasu  
z rówieśnikami i odreagowanie kolejnych konsultacji z rodzicami, które odbyły się dzień wcześniej było 
czymś fantastycznym. Tak zacieśniają się więzi.  

Uroczysta akademia 

Dnia 12 listopada o godzinie 13.00 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości. Gościliśmy kombatantów AK i przyjaciół szkoły oraz rodziców uczniów 
klas pierwszych, bo ich pociechy w tym samym dniu składały uroczyste ślubowanie na sztandar 
gimnazjum. Obszerną fotorelację można oglądać na Facebooku.  

Uroczystości 11 Listopada  

Braliśmy udział w miejskich uroczystościach związanych z 96 rocznicą odzyskania niepodległości. 
Poczet Sztandarowy Gimnazjum oraz Poczet Sztandarowy Tyskiego Oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, którym to sztandarem opiekujemy się od 2008 r. i nasi uczniowie obecni 
byli na uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Marii Magdaleny, którą odprawiał ks. proboszcz 
Janusz Lasok. Następnie poczty sztandarowe oraz oficjalne delegacje i mieszkańcy miasta przeszli pod 
pomnik Powstańca Śląskiego, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Nasza młodzież wraz z harcerzami 
wystawiła również wartę honorową pod pomnikiem Powstań Śląskich na Czułowie w czasie składania 
tam kwiatów przez delegacje miejskie. Fotorelacja na Facebooku.  

Lektury w nowej odsłonie 

Teatr Mały ostatnio zaprezentował uczniom klas drugich "Zemstę" Aleksandra Fredry, klasy pierwsze 
wybierają się do teatru w najbliższym czasie na "Romeo i Julię" Williama Szekspira. Inną lekturę 
"Dziady" cz. II w środę 5 listopada, późnym wieczorem klasa 2a w ramach lekcji z języka polskiego 
czytała na cmentarzu.  
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Sprzątanie grobów i okolic pomnika gen. Stefana 
Roweckiego  

Jak co roku nasi uczniowie przed dniem 1 listopada porządkowali na cmentarzu groby żołnierzy Armii 
Krajowej oraz okolice pomnika gen. Stefana Roweckiego "Grota". Następnie zapalono znicze oraz 
złożono kwiaty. Więcej na profilu facebooka naszego gimnazjum.  

Ostatnia jesienna wycieczka 

Wdrażanie do aktywnego trybu życia. Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych. Budowanie 
wzajemnych relacji. Takie cele przyświecały uczniom i opiekunom klasy 3b, którzy wybrali się na 
dwudniową wycieczkę w Beskid Mały na koniec pieknej złotej polskiej jesieni. Wyjechali w ostatnich 
dniach października.  

Kino - formą poznawania historii 

W ostatnich dniach uczniowie klasy 3a, 3b i 3d wybrali się z wychowawcami na film "Miasto 44" do 
Multikina. Film w nowoczesny sposób przedstawia historię Powstania Warszawskiego, w którym brało 
udział wielu młodych mieszkańców Warszawy w wieku zbliżonym do naszych uczniów. To lekcja 
historii!  

Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego 

W dniu 20 października w szkole odbywał się od godziny 14.20 Turniej Tenisa Stołowego. Dziewczyny 
rozegrały turniej systemem każda z każdą. Pierwsze miejsce zajęła Marysia Dominiec z 3d, drugie 
miejsce zajęła Alicja Feluś z 3d a trzecie miejsce Gabriela Porszke z klasy 3d. Wśród chłopców graliśmy 
systemem do dwóch przegranych i tak się przedstawia pierwsza czwórka:  
1. Kacper Litka 2a,  
2. Adam Kurtok 3b 
3. Adrian Marciniak 3d,  
4. Paweł Kiełb 1b.  
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia, finał miejski w najbliższy czwartek (chłopcy) i piątek 
(dziewczyny).  

Wycieczka krajoznawczo edukacyjna 

W poniedziałek 20 października klasa 2b i klasa 2c wraz z wychowawcami wybrała się na trzydniową 
wycieczkę w okolice Głuchołaz. Pogoda jeszcze dobra, czeka ich moc atrakcji w tzw. "Banderozie", gdzie 
będą przebywali przez najbliższe dni bawiąc się i ucząc. Wrażeniami podzielą się po powrocie.  

Obcokrajowcy w naszej szkole 

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej szkole studentów z Grecji, Albanii i Ukrainy. Nasi uczniowie 
mogli zapoznać się z szeroko pojętą kulturą tych krajów, a także porozmawiać przy małej pomocy 
nauczycieli i doskonalić swoje umiejętności językowe. Było super.  

Wewnątrzszkolny turniej Piłki Koszykowej Chłopców 

W dniach 15-16.10 2014 roku odbył się na boisku szkolnym Wewnątrzszkolny turniej Piłki 
Koszykowej Chłopców. Udział w nim wzięło pięć druŜyn. Po zaciętej walce wyniki prezentują 
się następująco.  
I miejsce - 3c 
II miejsce – 3b 
III miejsce - 1c 
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Święto Edukacji Narodowej 

15 października w naszej szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystej akademii 
uhonorowano wyróżniających się pracowników. Honorowy tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY otrzymał 
dr Andrzej Krzystyniak – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego, który wielokrotnie 
wspierał działania naszego gimnazjum w działaniach promujących wychowanie patriotyczne. Część 
artystyczną przedstawili uczniowie kl. 3a i 3d pod kierunkiem pani Justyny Szmajduch i pani Iwony 
Kolińskiej – Latochy. Historia przygotowań do egzaminu gimnazjalnego opowiedziana tańcem  
i muzyką wzbudziła duże zainteresowanie. A konkurs zaproponowany przez nauczycieli: „Zgadnij, 
który to pracownik szkoły?” zaskoczył wielu. Uczniowie rozpoznawali fotografie z dzieciństwa naszych 
pracowników. Najwięcej trafień miały klasy 3b i 3d. Dekorację stanowiły zdjęcia uczniów  
i pracowników szkoły z podpisem: szkoła + dom = my. Miłą atmosferę podkreślały sympatyczne 
życzenia przekazywane przez rodziców, uczniów, pracowników, przyjaciół naszego gimnazjum.  

Realizacja Programu Wychowawczego 

13 października klasy trzecie uczestniczyły w programie profilaktycznym finansowanym przez Urząd 
Miasta nt. Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu przez osoby nieletnie oraz zespołu FAS.  

Warsztaty ekologiczne z klasą 3d (relacja uczestniczki) 

W dniach 6,7,8 października klasa 3d uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w miejscowości 
Rajcza Nickulina w górach. Rano 6 października klasa wraz z panią Iwoną Latochą i Justyną 
Szmajduch zebrała się na zbiórce na dworcu PKP w Tychach. Następnie udała się na peron i pociągiem 
pojechała się do Rajczy Nickuliny. Podróż minęła wesoło, rozrywkę głównie zapewniała czwórka 
chłopców, która raczyła grupę (oraz innych ludzi siedzących w wagonie) swym śpiewem. Po przybyciu 
do Rajczy uczestnicy udali schroniska. Po zakwaterowaniu, około godziny 15,00 grupa wraz  
z przewodniczką udała się na spacer po okolicy, którego celem było zapoznanie z funkcjami lasu, 
poznanie gatunków roślin leśnych, ustalenie zagrożeń dla środowiska leśnego. Wieczorem rozrywką 
były wspólne wygłupy. Następnego dnia po śniadaniu uczniowie wyszli w góry z miejscowości Złatna 
Huta doliną Potoku Bystry na szczyt Hala Lipowska. Podczas wyprawy prawdziwą atrakcją 
przyrodniczą był kompleks wysokich torfowisk w rezerwacie, ciągnący się na odcinku 200 metrów. 
Powrót do schroniska Nickulina odbył się żółtym szlakiem przez Halę Redykalną i Zapolankę. W sumie 
uczniowie przeszli około 20 km. Zmęczeni dotarli na kolację na godz. 18,00. Po posiłku odbyły się 
zajęcia z j. polskiego i j.angielskiego. Później chętni mogli oglądać film pt: Iron Man III. Ostatniego 
dnia warsztatów z rana zabraliśmy się za pakowanie swoich rzeczy i sprzątanie pokoi. Po śniadaniu na 
czele z przewodnikiem udała grupa się na spacer po okolicy, podczas, którego podsumowała  
i usystematyzowała wiedzę nabytą podczas wycieczki. Droga powrotna była bardzo miła, przez całe 
warsztaty panowała miła atmosfera. Klasa jeszcze bardziej się zintegrowała.  

Nawet krótkie wycieczki są wspaniałą formą integracji 

W poniedziałek klasa 1c wraz z wychowawcą i opiekunami wybrała się na dwudniową wycieczkę  
w okolice miejscowości Poraj. Pogoda dopisała, a wspaniałe widoki i wspólny pobyt można zaliczyć do 
udanych. 
Środa to integracyjna rowerowa wycieczka do Gostyni pod Pomnik Żołnierzy Września 1939r. 
Wycieczka zorganizowana była przez nauczyciela historii, jednocześnie wychowawcę klasy 1b, panią 
Ewę Bielas. Przejazd przez jesienny las, odpoczynek pod pomnikiem dostarczył wielu wspaniałych 
wrażeń.  

Kolejna jesienna wycieczka rowerowa 

4.10.2014r. pogoda dopisała, a wyjazd w sobotę w naszym gimnazjum już nikogo nie dziwi, bo to 
normalne. Pojechali poprzez Kobiór, Pszczynę do ogrodów Kapiasa w Goczałkowicach. Po drodze 
zwiedzili Starą Piłę, rezerwat Babczyną Dolinę i Puszczę Pszczyńską oraz pałac Bażantarni, zagrodę 
pokazową żubrów, park pałacowy w Pszczynie, pałac i oczywiście rynek pszczyński. W ogrodach 
Kapiasa w Goczałkowicach podziwiali przeróżne aranżacje ogrodowe. Cieszy fakt, że wśród 
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uczestników było wielu pierwszoklasistów, tzn. że dobrze czują się w naszym gronie. Pełna fotorelacja 
na facebooku.  

Wyjazd do Oczyszczalni Ścieków  

Klasa 2b wraz z wychowawcą w ramach dni otwartych do Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach. 
Wyjazd pokazał i uzmysłowił uczniom jak wygląda i działa oczyszczalnia ścieków, oglądali wszystkie 
maszyny i urządzenia z zaciekawieniem słuchając przewodnika, przeszkadzał jedynie zapach.  

My z niego wszyscy… 

26 września 2014 r. w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach rozpoczęły się miejskie 
uroczystości 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. „My z niego 
wszyscy…” – to hasło tych obchodów. Na uroczystej akademii dyrektor szkoły Małgorzata 
Chełchowska powitała wielu znamienitych gości. Wicedyrektor szkoły Jacek Biernacki w skrócie 
przypomniał dzieje Polskiego Państwa Podziemnego, które dla zgromadzonej młodzieży były lekcją 
historii. Uroczystość ozdabiały dwa sztandary: Tyskiego Oddziału ŚZŻAK oraz Gimnazjum nr 1 im. 
Armii Krajowej. Uświetnieniem akademii był program artystyczny przygotowany przez uczniów 
naszego gimnazjum pod kierunkiem pani Ewy Bielas. Na zakończenie złożono kwiaty pod Tablicą 
Pamiątkową Żołnierzy AK umieszczoną na budynku szkoły. Dalsza część obchodów 75-lecia Powstania 
Państwa Podziemnego to 27 września Dzień Otwarty dla mieszkańców Tychów w Muzeum Śląskiego 
Września 1939 oraz Izby Pamięci Armii Krajowej i 28 września uroczysta msza święta w kościele pw. 
Marii Magdaleny w Tychach.  

Kino z klasą 3c 

Klasa 3c wraz z wychowawcą udała się 26 września do Multikina na seans filmowy "Miasto 44". Nowa 
produkcja rodzimej kinematografii bardzo wszystkim się podobała.  

Trzy dni w Beskidach! 

Klasa 2a matematyczno-przyrodnicza pod opieką p. M. Domider, p. E. Grychtolika oraz p. J. Szostaka 
uczestniczyła w wycieczce do Międzybrodzia Śląskiego w dniach 24-26 września 2014. W programie 
wycieczki było m.in. wjazd na górę Żar, zwiedzanie elektrowni szczytowo-pompowej, wycieczka piesza 
w Beskid Mały, Hrobacza Łąka - gaiki, ognisko klasowe.  

„Osobliwości świata fizyki”.  

24.09.2014 klasa 3b wzięła udział w wycieczce naukowej na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Celem 
wycieczki, jak co roku były pokazy „Osobliwości świata fizyki”. W tym roku bohaterami trzech 
dydaktycznych wykładów z fizyki były: 

1. Wysokie napięcie. Ogniwo chemiczne, nazywane często niepoprawnie bateryjką. Człowiek 
nauczył się wytwarzać wysokie napięcia w liniach przesyłowych. Ale rekordy wysokości 
napięcia są bite podczas burzy, kiedy napięcie między chmurą, a Ziemią dochodzi do miliona 
woltów. Czy potrafimy się ochronić przed takimi zjawiskami?  

2. Zjawisko rezonansu. Rezonansem nazywamy szczególne zjawisko przekazu energii drgań 
pomiędzy dwoma układami fizycznymi w sytuacji. Podczas pokazów prezentowano zjawiska 
rezonansu drgań mechanicznych, akustycznych, magnetycznych i optycznych. Kiedy rezonans 
może odgrywać pozytywną, a kiedy negatywna rolę?  

3. Fale dźwiękowe. Źródłami dźwięków są ciała drgające. Dźwięki różnią się wysokością, 
głośnością i barwą. Czy płonący gaz można wykorzystać do obrazowania fal dźwiękowych? Na 
te i inne pytania starali się odpowiedzieć wykładowcy z Instytutu Fizyki. A po wykładach był 
jeszcze krótki spacer do galerii BWA sztuki współczesnej, która potrafi być równie trudna  
w odbiorze i zrozumieniu jak niektóre fizyczne zjawiska.  
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Wychowanie przez pracę 

W miniony piątek uczniowie ze Szkolnego Klubu Żeglarskiego WYGA Junior włączyli się w prace 
bosmańskie przygotowujące przystań nad Jeziorem Paprocańskim na zakończenie sezonu. W trakcie 
porządkowania hangaru chłopcy rozpalili ognisko, co tylko zmotywowało nas do pracy. Prace zostały 
wykonane perfekcyjnie, dlatego otrzymaliśmy pochwałę od zarządu KŻ WYGA, za tak sprawne 
działanie. Ahoj!  

75 rocznica napaści ZSRR na Polskę 

W ramach miejskich obchodów 75 rocznicy napaści ZSRR na Polskę organizowanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich odbywają się dwudniowe 
uroczystości: 
16 IX - o godz. 13.00 spotkania młodzieży przy tyskich pomnikach poświęconych II wojnie światowej 
(nasze gimnazjum i SP1 spotkały się przy pomniku obok Starej Poczty upamiętniającego 
zamordowanie 5 tyszan przez Niemców 22 VI 1944 r.)17 IX - o godz. 13.00 odbyła się uroczysta msza 
św. w kościele pw. św. Krzysztofa (gimnazjum reprezentowali uczniowie Pocztów Sztandarowych AK  
i G1).  

Pierwsze zebranie z rodzicami już za nami 

W czwartek 11 września odbyło się pierwsze zebranie rodziców z wychowawcami. Przedstawiono 
wychowawców klas pierwszych, zapoznano z działaniem dziennika elektronicznego, ze szkołą, jej 
funkcjonowaniem i procedurami w niej obowiązującymi. Wybrano również przedstawicieli rodziców 
do Rady Rodziców.  

Wycieczka integracyjno-przyrodnicza 

Na trzy dni wybrała się klasa 1a i 1b na warsztaty ekologiczne w rejon Jury Krakowsko-
Częstochowskiej. Zajęcia odbywać będą się w Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej. 
Program obejmuje zajęcia ekologiczne, matematyczne, sportowe, laboratoryjne, prowadzone będą 
różnego rodzaju obserwacje podczas wycieczek w teren. Relacja na bieżąco będzie zamieszczona na 
facebooku (jak będzie dostęp do Internetu).  

Narodowe Czytanie "Trylogii" 

W sobotę 6 września wzięliśmy udział w NARODOWYM CZYTANIU „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. 
Z przyjemnością wysłuchaliśmy najciekawszych fragmentów „Potopu” w wykonaniu znanych tyszan, 
wśród których znalazła się i nasza pani dyrektor Małgorzata Chełchowska. W nastrój wprowadził nas 
zespół w strojach szlacheckich wykonując tańce polskie, a zakończył odśpiewaniem „Rycerzy trzech”  
z kabaretu „Elita”. Przyniesione egzemplarze „Trylogii” zostały pamiątkowo opieczętowane.  

Pierwsza wycieczka rowerowa 

6 września Muzeum Miejskie w Tychach zaprosiło na wycieczkę rowerową do Studzienic, Jankowic 
oraz Cielmic. Nasi uczniowie dołączyli do grupy rowerzystów. Długość pokonanej trasy to około 32 
kilometry. Przewodnikiem był Jan Gąsior, tyszanin, znawca historii Puszczy Pszczyńskiej i kartografii. 
Wyjazd zorganizowała Agnieszka Ociepa-Weiss z Działu Historii Miasta. Uczestnicy wycieczki mieli 
okazję zobaczyć między innymi Dom Myśliwski Promnice, liczne kamienne pomniki z inskrypcjami 
pochodzące z XIX i XX wieku oraz Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach, a trasa 
wiodła leśnymi ścieżkami i bezdrożami, co często dostarczało uczestnikom wycieczki niezłych wrażeń...  
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Gra miejska 

5 września klasa 3a brała udział w terenowej grze miejskiej. Uczniowie rozwiązywali różnego typu 
zadania dotyczące historii miasta, ludzi, architektury itp. Zadania były bardzo ciekawe, angażujące.  
Z niecierpliwością czekamy na wyniki.  

Zajęcia w dniu 2 września 2014 

We wtorek 2 września klasy pierwsze przychodzą do szkoły na godzinę 8.45 i uczestniczą w zajęciach  
z wychowawcą. Następnie o 11.30 wychodzą do Kościoła św. Marii Magdaleny na Mszę Św. Uczniowie 
klas 2 i 3 przychodzą do szkoły wg planu na wtorek i wychodzą o 11.30 pod opieką wychowawcy na 
Mszę Św. Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny 2014/2015 odbędzie się we wtorek 2 września  
o godzinie 12.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Po Mszy do szkoły wracają uczniowie klasy 2c 
(gr. chłopców WF), 3a(WOS), 3b (M) i 3c (JA).  

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 

W poniedziałek 1 września zapraszamy na salę gimnastyczną wszystkich uczniów.  
Klasy I - rozpoczynają o godzinie 9.00 
Klasy II i III - o godzinie 10.00. 
Obowiązuje strój odświętny. Do zobaczenia.  

Mazury jeszcze przed rozpoczęciem roku? 

W niedzielę 31 sierpnia grupa uczniów, którzy zdali egzamin na patent żeglarski wraz z nauczycielami 
udaje się na Mazury by sprawdzić w praktyce swoje umiejętności. Zobaczymy po tygodniu jak im się to 
udało. Na bieżąco śledzić prawdopodobnie będzie można ich wyczyny na profilu Facebooka.  

 


