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„Poligon Doświadczeń” - kolejny sukces  

Uczniowie klasy mundurowej brali udział w miejskiej grze terenowej pod nazwą „Poligon 

Doświadczeń”. Klasa wystawiła trzy drużyny. Gra odbyła się w budynkach Browaru 

Obywatelskiego i wzięły w niej udział drużyny złożone z uczniów tyskich gimnazjów. Bardzo 

ciekawe i wszechstronne zadania wymagały sprytu, inteligencji oraz współdziałania członków 

drużyny. Kilkugodzinne zmagania zostały podsumowane na Festiwalu Kultury Młodzieżowej 

w Parku Jaworek. W czasie ogłoszenia wyników, wszyscy byliśmy bardzo ciekawi jak poszło 

naszym zespołom, jednak wynik przeszedł nasze oczekiwania, ponieważ pierwsze miejsce 

zajął nasz zespół pod nazwą „Delta Szwadron Super Cool Comando Wilków Alfa”. Zespół 

tworzyli Martyna Sawicka, Krzysztof Bogórski, Mateusz Chechelski i Kacper Trojanowski. 

Czekamy na kolejne sukcesy.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

VII Miejski Konkurs dla Szóstoklasistów MATMATRIX 

w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach  

18 maja 2016 r. o godz. 8.30 rozpoczęła się VII 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. Równocześnie toczył się turniej w piłce nożnej chłopców o Puchar Dyrektora 

Gimnazjum nr 1 im. AK w Tychach.  

Zadanie na dobry początek brzmiało: Ile jest trójkątów w danej figurze? Następne były 

równie ciekawe: należało zapisać liczby od 1 do 10 używając czterech czwórek; na podstawie 

diagramu kołowego trzeba było podać, ile wynosi kieszonkowe; ułożyć tangram; obliczyć 

liczbę głosów w Sejmie.  

W czasie, gdy uczestnicy konkursu trudzili się nad rozwiązywaniem łamigłówek, publiczność 

miała okazję wykazać się logicznym myśleniem. Intrygujące zagadki zainteresowały 

szóstoklasistów: „Z podanych liter utwórz nazwę wielokąta”; „Wybierz monety dające w 

sumie 13 groszy tak, aby nie było jednogroszówek”; oraz czarowanie z kartami czy 

przechodzenie przez kartkę. Po przerwie uczestnicy konkursu zostali bez publiczności, aby 

móc skupić się na rozwiązaniu trudniejszych zadań.  

W tym czasie pozostali szóstoklasiści wzięli udział w ciekawych zajęciach z biologii – 

wykonywali preparaty, które oglądali pod mikroskopem elektronowym, języka polskiego – 

bawili się ortograficznie w kółko i krzyżyk; angielskiego – obejrzeli zajęcia z wymian 

międzynarodowych; historii w Izbie Pamięci – mogli dotknąć eksponatów z czasów II wojny 

światowej; fizyki – obejrzeli ciekawe zajęcia z optyki; chemii – zobaczyli czarodziejskie 

sposoby stworzenia lampy z oleju, barwnika i tabletki musującej czy topienie oleju w wodzie 

przy pomocy kawy i soli.  

Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i rozdanie atrakcyjnych nagród: słuchawek 

firmy Sony, pendriv`ów, zestawów geometrycznych.  
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Zwycięzcy konkursu MATMATRIX 2016 :  

I miejsce – SP 17, drużyna w składzie: Joanna Gierlotka, Szymon Boryczko.  

Przygotowanie: mgr Artur Biskup  

II miejsce – SP 40, drużyna w składzie: Gabriela Czapska, Wojciech Waksmański.  

Przygotowanie: mgr Ewa Zubelewicz  

III miejsce – SP 37, drużyna w składzie: Aleksandra Antonik, Paweł Wróbel.  

Przygotowanie: mgr Irena Szcześniak  

 

Zwycięzcy turnieju sportowego :  

I miejsce – SP 40  

II miejsce – SP 11  

III miejsce – SP 9  

IV miejsce – SP 3  

Król strzelców – Sebastian Mieszczak  

 

Uśmiech i sympatyczne pożegnanie były dla organizatorów nagrodą, a zarazem sygnałem, że 

w przyszłym roku znów mogą liczyć na spotkanie.  

Fotorelacja.  

 

Anna Łazarska  

ZAJĘCIA TERENOWE W PSP TYCHY  

Kolejne zajęcia w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Tychach były praktycznym 

wykorzystaniem teorii, jaką uczniowie klasy mundurowej zdobyli na temat środków 

gaśniczych. Przez cały miesiąc kadeci uczyli się o przyczynach pożarów, ich przebiegu i 

sposobach gaszenia. W czwartek 5 maja mogli teorię skonfrontować z praktyką. 

Zobaczyliśmy, jak działają na ogień poszczególne środki gaśnicze: woda, piana i proszki. 

Następnie kadeci, po pokazie Pana kpt. Stanka, musieli dobrać się w czwórki i rozwinąć linię 

pożarową od rozdzielacza wody po prądnicę, którą woda była kierowana na źródło ognia. 

Zadanie wcale nie było proste, ale większość uporała się z nim w sposób dobry lub bardzo 

dobry. Oceny za wykonanie zadania ustalili Pan kapitan i wychowawca klasy. Zajęcia bardzo 

spodobały się naszym uczniom i na pewno zostaną zapamiętane. obaczcie jak wyglądały 

zajęcia praktyczne w oku aparatu fotograficznego.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki, Małgorzata Chełchowska  

WITAJ MAJ, 3 MAJ…  

Jak co roku Poczty Sztandarowe naszego gimnazjum brały udział w miejskich obchodach 225 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele 

św. Marii Magdaleny w Tychach, w której wzięły udział władze miasta z prezydentem 

Andrzejem Dziubą na czele, przedstawiciele tyskich służb mundurowych, reprezentanci 

kombatantów, organizacji społecznych, harcerze i młodzież. Następnie wszyscy, wraz z 

mieszkańcami Tychów, przeszli pod pomnik Powstańca Śląskiego, gdzie po 

okolicznościowym przemówieniu Pana Prezydenta, delegacje złożyły wiązanki kwiatów.  

Nasz poczet sztandarowy uczestniczył również w uroczystościach przy pomniku Powstań 

Śląskich w Czułowie, gdzie uczczono 95 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Jako 
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szkoła promująca polskie tradycje patriotyczne, bardzo uroczyście obchodziliśmy nasze 

święta narodowe i śląskie.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki, Małgorzata Chełchowska  

WILKOWYJSKI ZLOT MOTOCYKLOWY  

Kolejna pracowita sobota kadetów z klasy mundurowej. Nasi uczniowie zostali poproszeni o 

pomoc przy organizacji Wilkowyjskiego Zlotu Motocyklowego, który rozpoczynał sezon 

2016. Organizatorem zlotu był proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Aniołów, ks. Michał 

Macherzyński. Kadeci odpowiedzialni byli za obsługę parkingów motocyklowych. Zadanie 

było dosyć skomplikowane, ponieważ na zlot przybyło około 2000 motocykli, różnej klasy, 

wielkości i wyposażenia. To była naprawdę duża impreza z różnymi dodatkowymi 

atrakcjami. Motocykliści przejechali paradą przez Tychy aż do kościoła na Wilkowyjach, 

gdzie wzięli udział we mszy świętej. Następnie był poczęstunek, loteria, gry i zabawy dla 

dzieci i dorosłych. Dodatkowo można było oddać krew w mobilnym punkcie krwiodawstwa, 

a także sprawdzić w symulatorze, jak czuje się kierowca w czasie „dachowania”, pooglądać 

zabytkowe motocykle (tutaj wielu łza kręciła się w oku, ponieważ od takich maszyn zaczynali 

swoją przygodę motocyklową). Oczywiście, największą atrakcją były nowoczesne „motory”, 

na których przyjechali zlotowicze. Za bardzo odpowiedzialną pracę nasi młodzi kadeci mogli 

zbierać drobne datki od uczestników zlotu, które przydadzą się na sfinansowanie 

szkoleniowego obozu letniego. Foto migawki ze zlotu oddadzą atmosferę tego dnia.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki, Małgorzata Chełchowska  

OBCHODY 76 ROCZNICY KATYŃSKIEJ W 

TYCHACH  

Klasa mundurowa reprezentowała nasze gimnazjum na corocznych miejskich obchodach 

rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości 10 kwietnia 2016 r. rozpoczęły się mszą świętą w 

kościele p.w. bł. Karoliny Kózkówny, a następnie uczestnicy przeszli pod Pomnik Ofiar 

Katynia. Po okolicznościowym wystąpieniu przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w 

Katowicach zostały złożone wiązanki kwiatów przez oficjalne delegacje miasta, służb 

mundurowych oraz organizacji społecznych. Uroczystościom patronowali: arcybiskup 

katowicki Wiktor Skworc oraz prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Klasa mundurowa 

naszego gimnazjum jako Kompania Honorowa wraz z Pocztem Sztandarowym cieszyła się 

dużym zainteresowaniem dorosłych i dzieci. Zauważyliśmy, że na tegorocznych obchodach 

obecne były delegacje wielu tyskich szkół, nie tak jak przez wiele ubiegłych lat. Warto 

podkreślić, że nasza szkoła zawsze jest reprezentowana na wszelkich uroczystościach 

rocznicowych, patriotycznych.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki, Małgorzata Chełchowska  

Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla Gimnazjum 

nr 1!  
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Środa 6 kwietnia 2016 r. była Świętem Zdrowia w Gimnazjum nr 1 w Tychach. Naszej szkole 

nadano certyfikat śląskiej sieci „Szkół Promujących Zdrowie”. Swoją obecnością podczas tej 

uroczystości zaszczycili nas przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty, Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, dyrektorzy tyskich 

szkół oraz nasi przyjaciele. Certyfikat wręczał śląski koordynator sieci "Szkół Promujących 

Zdrowie", pan Tomasz Wojtasik. O szkolnych działaniach opowiedziała koordynatorka 

projektu, nauczycielka biologii, pani Marzena Gąsior.  

Dzisiejsza uroczystość jest zakończeniem Warsztatów Zdrowia, będących podsumowaniem 

naszych wieloletnich działań związanych z edukacją prozdrowotną, ekologiczną. 

Przedsięwzięcia te zostały docenione na tyle, że przyznano nam certyfikat Szkoły Promującej 

Zdrowie. Gimnazjum nr 1 od wielu lat propaguje zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, ale 

także budujemy przyjazne i bezpieczne środowisko, dbając również o tak ważny komfort 

psychiczny naszych uczniów. Działalność promująca zdrowie prowadzona jest w naszym 

gimnazjum w wielu aspektach, w czasie lekcji, na przerwach, zajęciach dodatkowych, 

wycieczkach. Pomagają nam rodzice i przyjaciele szkoły.  

Goście zostali przywitani przez szkolny zespół słowami piosenki „Pamiętajmy o ogrodach”, 

co nie jest przypadkiem, bowiem szkolny ogród to nasza duma, teraz już znana w całym kraju 

dzięki programowi „Maja w ogrodzie”. Na zakończenie młodzież zaprezentowała się we 

fragmentach „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” Jana Kochanowskiego. Wystąpili w pięknych 

strojach z epoki, wypożyczonych dzięki uprzejmości MDK nr 1. A motywem przewodnim 

była oczywiście fraszka „Na zdrowie”.  

Wcześniej, przez cały dzień nauczyciele i uczniowie prowadzili Warsztaty Zdrowia. Były to 

przeróżne prezentacja o zdrowym odżywianiu, na bieżąco przygotowywano zdrowe 

przekąski, soki, koktajle. Można było sprawdzić przy pomocy aplikacji możliwej do 

zainstalowania w telefonie komórkowym e-dodatki w najpopularniejszych produktach 

żywnościowych. Sprawdzaliśmy też szkodliwość stosowania używek, obliczaliśmy BMI 

(uczniowie się ważyli i mierzyli, na tej podstawie sprawdzano na wykresach normy). Były też 

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (skakanie przez skakankę, żonglowanie piłeczkami, 

przeciąganie liny, elementy meczu piłki nożnej), taniec fitness. Niektórzy uczniowie sadzili 

rośliny w donicach i wysiewali zioła przyprawowe w szkolnym ogrodzie. Nie mogło 

zabraknąć pokazu udzielania pomocy przy skaleczeniach, skręceniach, złamaniach oraz pokaz 

resuscytacji. Były także warsztaty fizyczne (pokaz wytwarzania prądu elektrycznego i środki 

bezpieczeństwa, jakie należy zachować przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych), pokaz 

filmowy „Gorzka prawda o cukrze”, a także prezentacja dotycząca udziału naszych uczniów 

w akcjach charytatywnych Amnesty International, Maratonie Pisania Listów, „7 miliardów 

Innych”, Polskiej Akcji Humanitarnej, Szlachetna Paczka, Góra Grosza, wolontariat na rzecz 

DPS św. Anna w Tychach.  

Fotorelacja.  

 

Anna Łazarska, Małgorzata Chełchowska  

KLASA MUNDUROWA Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW - 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W KOMENDZIE PSP W 

TYCHACH  

Zgodnie z umową z komendantem tyskiej Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Kazimierzem 

Utratą, klasa mundurowa Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej odbyła pierwsze zajęcia w 

ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa. Po zapoznaniu się w szkole z historią Straży Pożarnej 

podsumowanym zajęciami w Centralnym Muzeum Pożarnictwa, przyszedł czas na poznanie 
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zadań i sprzętu współczesnej PSP. Kadetów oprowadzał kpt. Witold Stanek. Tematem 

dzisiejszych zajęć były wozy bojowe - ich budowa, przeznaczenie i wyposażenie. Kadeci 

zapoznali się z wozami GPA, które wykorzystywane są do akcji gaśniczych, zobaczyli wóz 

drabinę oraz wóz specjalistyczny do ratownictwa technicznego. Po obejrzeniu szczegółowej 

demonstracji i zadaniu wielu pytań uczniowie stwierdzili, że nasi strażacy są wszechstronnie 

wyposażeni i zabezpieczeni na wszelkie okoliczności akcji ratunkowej.  

Dzisiejsze zajęcia okazały się bardzo ciekawe, mimo że w zasadzie teoretyczne (ich podstawą 

był pokaz), ale za miesiąc uczniowie funkcjonalnie poznają zastosowanie wszelkich środków 

gaśniczych z praktycznym ich wykorzystaniem.  

Bardzo serdecznie dziękujemy Komendzie Miejskiej PSP za możliwość udziału w takich 

specjalistycznych zajęciach.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

Z wizytą u dawnych strażaków…  

12 marca klasa mundurowa odbyła kolejne zajęcia terenowe. Kadeci przez trzy lata poznawać 

będą różne aspekty pracy funkcjonariuszy polskich służb mundurowych. W tym roku 

zapoznajemy się głównie z pracą Państwowej Straży Pożarnej, zaczynając od historii 

strażaków. W ramach realizacji przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa odwiedziliśmy 

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Bardzo ciekawa ekspozycja muzeum 

wywołała wiele pytań młodzieży, tym bardziej, że musieli oni wypełniać Kartę Pracy 

przygotowaną przez wychowawcę. Podziwiano najstarsze sikawki, drabiny, wozy konne i 

mechaniczne oraz różnorodny inny sprzęt gaśniczy. Wszyscy byli pełni podziwu, gdy 

oglądaliśmy najstarszą sikawkę strażacką z 1717 r., zbudowaną przez cystersów i służącą do 

ochrony przeciwpożarowej klasztorów tego zakonu. Obsługiwało ją aż 60 osób, ale była 

bardzo nowoczesna jak na XVIII w. Duże wrażenie robiły mundury strażackie i hełmy z 

różnych czasów i krajów. Uczniowie praktycznie poznali historię Straży Pożarnej, a 

szczególnie straży działających na Śląsku. Teraz czekają nas zajęcia w komendzie PSP w 

Tychach, aby porównać wyposażenie dzisiejszych strażaków.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

Dzień Patrona - Msza Święta 14.02.2016  

Z okazji 74 rocznicy powstania Armii Krajowej, naszego patrona, odbyła się uroczysta msza 

święta w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Msza została zamówiona przez tyski oddział 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Gimnazjum nr 1 im. AK. Mszy 

przewodniczył ksiądz proboszcz Janusz Lasok. Był to kolejny raz gdy nasze gimnazjum tak 

uroczyście obchodzi święto swojego patrona. Nowym elementem w tych uroczystościach był 

udział klasy mundurowej jako Kompanii Honorowej. Młodzi uczniowie naszej klasy mogli po 

raz pierwszy, w pełnym galowym umundurowaniu pokazać się na forum uroczystości 

miejskich. Pomimo ogromnej tremy pierwszoklasistów, byli oni atrakcyjną ozdobą tej 

uroczystości. Poniżej foto relacja.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  
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Dzień Patrona  

12 lutego dla naszej szkoły był dniem szczególnym. Uroczyście obchodziliśmy Dzień Patrona 

w 74 rocznicę powstania Armii Krajowej. Akademię przygotowaną z tej okazji zaszczycili 

znamienici goście: wiceprezydent Miasta Tychy, Pan Miłosz Stec, przedstawiciele ŚZŻAK z 

prezesem Januszem Kwapiszem, dr Andrzej Krzystyniak – pełnomocnik Marszałka 

Województwa Śląskiego ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi, ksiądz proboszcz 

Parafii pw. św. Marii Magdaleny Janusz Lasok, w imieniu komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej - kapitan Sebastian Łukowicz oraz aspirant Mariusz Szafron, 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 Barbara Sobczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 

Lucyna Zabłocka, przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Artwik – Ciesielska, rodzice 

uczniów, przedstawiciele prasy, m.in.  

z redakcji „Twoje Tychy”.  

Dyrektor szkoły Małgorzata Chełchowska w swoim przemówieniu położyła nacisk na motto 

towarzyszące naszej codzienności – „Szkoła z tradycjami i przyszłością”; uczymy dla 

przyszłości, nie zapominając  

o historii, szerzeniu etosu Armii Krajowej i patriotyzmu wśród kolejnych pokoleń uczniów.  

Potwierdzeniem tych słów była uroczystość nadania uczniom klasy mundurowej następnego 

stopnia awansu – kadeta przy sztandarze ŚZŻAK oraz Gimnazjum nr 1. Następnie 

prowadzący akademię wicedyrektor szkoły oraz wychowawca klasy mundurowej Jacek 

Biernacki przedstawił rys historyczny Armii Krajowej, jednej ze struktur Polskiego Państwa 

Podziemnego. Do uczniów zwrócili się w podniosłych słowach wiceprezydent Miłosz Stec, dr 

Andrzej Krzystyniak oraz żołnierz Armii Krajowej, którego słowa wywarły na słuchających 

największe wrażenie. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wicedyrektor Jacek 

Biernacki zaprosił zebranych na 14 lutego do Kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Tychach 

na uroczystą mszę ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej, podczas której w roli kompanii 

honorowej wystąpi klasa mundurowa Gimnazjum nr 1 im. AK w Tychach.  

Część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy mundurowej pod kierunkiem pana 

Jacka Biernackiego wzbudziła wielkie zainteresowanie zebranych. Historia Armii Krajowej 

opowiedziana w scenkach ilustrowanych żołnierskimi piosenkami pozwoliła przenieść się w 

te trudne dla naszej historii czasy. Żywe obrazy z okresu wojny, okupacji, żołnierskiego życia 

przybliżyły tamte realia. Stroje z epoki, szczególnie mundury, elementy uzbrojenia wywarły 

na widzach duże wrażenie. Przedstawicielom starszego pokolenia zakręciła się w oku łezka 

przy dźwiękach „Serca w plecaku”, „Dnia pierwszego września roku pamiętnego”, „Dziś do 

ciebie przyjść nie mogę”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Pałacyk Michla”. Najbardziej 

wzruszająca była ostatnia scena, w której uczniowie przy dźwiękach pieśni „O Panie, któryś 

jest na niebie…”  

- nieformalnego hymnu Armii Krajowej - zapalali znicze. W tym momencie wszyscy 

uczestnicy uroczystej akademii, stojąc na baczność, oddali hołd poległym żołnierzom Armii 

Krajowej. Na zakończenie zaproszeni goście złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową 

wmurowaną przed wejściem do szkoły.  

Fotorelacja.  

 

Anna Łazarska  

Dni Otwarte W Gimnazjum Nr 1 im. Armii Krajowej 3 i 4 

lutego 2016 r  
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W popołudniowe godziny przez te dwa dni nasza szkoła wypełniała się uczniami klas 

szóstych i ich rodzicami. Mogli oni podpatrzeć naszą pracę. Odbywały się zajęcia 

pozalekcyjne.  

Zdziwiony ptasznik pilnie obserwował, co się dzieje. Nieopodal aksolotle przylepione do 

ścian swojego akwarium przyglądały się coraz to nowym gościom, którzy tłumnie odwiedzili 

nasze gimnazjum. W sali biologicznej dokonywały się epokowe wydarzenia. Uczniowie 

izolowali DNA z owocu kiwi oraz cebuli. I to z wynikiem pozytywnym! „Wszystkim się 

udało, było to ciekawe doświadczenie, zauważalne gołym okiem” – poinformował jeden z 

uczestników. Gdyby jednak ktoś czegoś nie dostrzegł, mógł się posłużyć mikroskopem 

elektronowym z kamerą.  

Wybuchowo było w sali chemicznej, tam uczniowie dokonywali erupcji wulkanu przy 

pomocy środków dostępnych w każdej kuchni. Kto widział, może to zrobić u siebie w domu. 

Strat nie ma, tylko trochę bałaganu. A ile zabawy!  

Klasy usportowione pokazały się w turnieju piłki nożnej, Zacięta walka wyłoniła 

zwycięzców. I miejsce – 2c (drugi skład); II miejsce – 2a; III miejsce – 2c (pierwszy skład). 

Szkolny korytarz tętnił tańcem, odbywały się zajęcia fitness. Było na co (albo na kogo) 

popatrzeć.  

Matematyczna sala skupiła konstruktorów. Zbudowano model metra sześciennego naturalnej 

wielkości, tworzono bryły przestrzenne, tangramy. A podobno matematyka jest trudna?! W 

naszej szkole odbywa się tez przy użyciu komputerów, co prezentowano w sali 

informatyczne. Tam też można było obejrzeć prezentację o szkole.  

Jeśli ktoś lubi wędrówki historyczne, mógł się zagłębić w podziemia szkoły, gdzie mieści się 

Muzeum Śląskiego Września 1939. Tam czekały na niego ciekawe eksponaty i tajemnicze 

opowieści.  

Sala geograficzna, polonistyczna, językowa prezentowały zajęcia z rzutnikiem, tablicą 

multimedialną. Każdy z przybyłych gości mógł się pobawić sprzętem, który pozwala 

przyswajać wiedzę w nowoczesny sposób.  

Później można było wrócić do ciekawych zajęć przy użyciu tablicy multimedialnej, rzutnika, 

np. z języka polskiego, angielskiego, geografii, informatyki, gdzie zadziwiał jeszcze 

skonstruowany przez uczniów robot sterowany komputerem.  

Odwiedzającym podobały się szafki w szatni i toalety z lustrami na całą ścianę Całości 

dopełniały rozmowy z nauczycielami, obsługą, oprowadzającymi uczniami.  

Fotorelacja.  

 

Anna Łazarska  

Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1  

Wyniki rywalizacji o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 znajdują się ... tutaj  

Orszak Trzech Króli  

6 stycznia 2016 r. ulicami naszego miasta przeszedł kolejny Orszak Trzech Króli. Jak co roku 

uczniowie naszego gimnazjum byli czynnymi współorganizatorami tej uroczystości. Wielu 

naszych uczniów to parafianie od św. Marii Magdaleny dlatego bardzo czynnie angażowali 

się w przygotowania i udział w orszaku. Nowym aspektem tego roku był udział uczniów 

klasy mundurowej w Straży Orszaku, która zabezpieczała porządek w czasie marszu. Bardzo 

udane i zrobione z dużym rozmachem sceny przybycia Trzech Króli przyciągnęły tłumy 

Tyszan. W następnym roku nasz udział będzie jeszcze większy. Poniżej zebrana z różnych 
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źródeł foto relacja z tego wydarzenia.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

Spotkania z rodzicami w świątecznej atmosferze  

Po raz kolejny zebraniom rodziców w naszej szkole towarzyszył kiermasz świąteczny. Kusiły 

stoiska przygotowane przez uczniów wszystkich klas. Można na nich było znaleźć pierniczki 

pieczone przez uczniów klas trzecich podczas zajęć technicznych pod opieką pani Kornelii 

Charchut. Dołączyły do nich pierniczki pieczone w domu przez uczniów przy dużym 

zaangażowaniu rodziców i dziadków. Przy wejściu przybyłych wabił zapach świeżych 

gałązek stroików wykonanych przez uczniów pod bacznym okiem pań Ilony Kopańskiej oraz 

Iwony Kolińskiej – Latochy.  

Tych rodziców, którzy w czasie zebrań otrzymali niezbyt dobre wiadomości o stopniach 

swoich dzieci, pocieszała szkolna kawiarenka. Można było zjeść ciasto, wypić kawę, herbatę. 

To była świetna okazja do konsultacji rodziców i nauczycieli w atmosferze nieformalnej 

rozmowy.  

Nad całością kiermaszu szkolnego czuwała pani Daniela Leszczyńska – Skwara, której 

wspaniałe ozdoby świąteczne zadziwiły przybyłych rodziców. Na pewno serdeczne życzenia 

świąteczne stworzyły miły nastrój powrotu do domu w ten mokry wieczór.  

Fotorelacja.  

 

Anna Łazarska  

Zawody szkolne w piłce koszykowej klas II  

w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach  

W dniu 9.12.2015r. odbył się turniej piłki koszykowej klas drugich w naszej szkole. I 

rozgrywki wyłoniły zwycięzce klas drugich:  

IIa-IIb 14:2  

IIb-IIc 2:6  

IIa-IIc 8:2  

Klasyfikacja:  

I miejsce : IIa  

II miejsce : IIc  

III miejsce : IIb  

Uczestnikom gratulujemy sprawności i zapału, a wszystkich zapraszamy za rok.  

Fotorelacja.  

 

Rafał Falkowski  

DZIEŃ ŚLĄSKI – IC  

gra terenowa  

Jak co roku 04 grudnia w naszej szkole odbywa się Dzień Śląski. Od kilku lat klasy w tym 

dniu prowadzą zajęcia terenowe, poznając naszą śląską ziemię. Klasa I C w tym roku odbyła 

Grę Terenową po naszym mieście. Już spotkanie pod pomnikiem Grota-Roweckiego było 
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zaszyfrowane i kadeci musieli rozszyfrować miejsce i czas zbiórki (wszystkim doskonale się 

to udało). Następnie każdy zastęp losował inną trasę marszu i inne zadania do wykonania. 

Pod opieką dorosłych o 1000. Zastępy ruszyły na trasy szukając dalszych wskazówek 

ukrytych w mieście (czerwone kartki z zaszyfrowanymi informacjami). Głównym celem była 

orientacja w terenie, zaznaczenie trasy marszu na mapie i dotarcie do punktów docelowych:  

> pomnik Powstańców Śląskich na Czułowie  

> pomnik pomordowanych tyszan na ul. Kościuszki  

> tablica kpt. Rybczyńskiego dowódcy „Groźnego” na dworcu  

> pomnik ks. infułata Jana Kapicy w kościele Marii Magdaleny  

> pomnik małżeństwa Wejchertów na ul. Darwina  

Na końcu trasy trzeba było wypełnić Kartę Pracy i w drodze powrotnej do szkoły 

sfotografować wybrane przez organizatorów obiekty. Wszyscy świetnie się bawili, bardzo 

dobrze wykonali zadania i na czas dotarli do gimnazjum. Strat nie stwierdzono. W nagrodę w 

szkole czekała niespodzianka, reszta umundurowania, które właśnie dotarło do szkoły. W taki 

ciekawy i pouczający sposób kadeci poznali swoje miasto i docenili jego piękno.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

Szlachetna Paczka  

 

 

Weź udział w akcji "Szlachetna paczka", która jest prowadzona w naszej szkole i stań się 

wolontariuszem. Akcja ta ma na celu pomoc materialną osobom potrzebującym i ubogim. W 

ramach "Szlachetnej paczki" działają również sportowcy, politycy i wiele gwiazd, które 

popierają tą formę pomocy innym. Więcej informacji zdobędziesz na świetlicy szkolnej i u 

opiekuna Samorządu Szkolnego - pana Janusza Szostaka.  

Zawody szkolne w piłce koszykowej klas I  

w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach  

W dniu 2.12.2015r. rozpoczęły się zawody szkoły w piłce koszykowej. I rozgrywki wyłoniły 

zwycięzce klas pierwszych:  

Ia-Ib 0:8  

Ic-Ie 2:2  

Ia-Ic 0:10  
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Ib-Ie 6:2  

Ia-Ie 4:6  

Ib-Ic 4:4  

Klasyfikacja:  

I miejsce : Ib  

II miejsce : Ic  

III miejsce : Ie  

IV miejsce : Ia  

Uczestnikom gratulujemy sprawności i zapału, a wszystkich zapraszamy za rok.  

Fotorelacja.  

 

Rafał Falkowski  

VIII edycja Konkursu Mitologicznego dla szkół 

podstawowych  

w Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach  

26 listopada 2015r. w naszej szkole odbył się już po raz ósmy, cieszący się ogromną 

popularnością wśród szóstoklasistów, Konkurs Mitologiczny. W obecnej edycji wzięło udział 

trzynaście szkół podstawowych. Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć również 

uczniów z Kobióra. Jak co roku zadziwiała wiedza uczestników z zakresu mitologii oraz duch 

rywalizacji. Zwyciężyła drużyna szkoły podstawowej z Kobióra, II miejsce zajęli uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 22, a o III miejsce trzeba było przeprowadzić dogrywkę między 

drużynami Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 9 z Tychów. Ostatecznie III 

miejsce zdobyła SP 1. Szóstoklasiści mieli możliwość zwiedzenia szkoły z jej licznymi 

atrakcjami – znakomicie wyposażonymi pracowniami, Muzeum Śląskiego Września 1939 

oraz uczestniczenia w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach otwartych. Konkurs 

odbywał się w atmosferze zabawy, dla uczestników i kibicujących im grup młodzież 

gimnazjum przygotowała znakomity program artystyczny przybliżający kulturę starożytnej 

Grecji, a także ciekawe konkursy z nagrodami.  

Uczestnikom gratulujemy wiedzy i zapału, a wszystkich zapraszamy za rok.  

Fotorelacja.  

 

Teresa Hutniczak  

Święto Niepodległości - 11 listopada  

Poczet Sztandarowy naszego gimnazjum wziął udział w miejskich uroczystościach 97 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Od kilkunastu lat uczniowie naszej szkoły 

zawsze biorą czynny udział w kolejnych uroczystościach rocznicowych świąt państwowych. 

Jest to jawnym zaprzeczeniem obiegowych opinii o uczniach szkół gimnazjalnych. 

Uroczystości odbyły się w kościele pw. św. Marii Magdaleny, a następnie pod pomnikiem 

Powstańca Śląskiego, gdzie oficjalne delegacje złożyły kwiaty. Następnie delegacja naszej 

szkoły uczestniczyła w uroczystościach pod pomnikiem Powstań Śląskich na Czułowie. 

Warto wspominać o tych wydarzeniach, ponieważ dzisiejsza młodzież jest bezustannie 

posądzana o brak patriotyzmu i zainteresowania historią Polski. Jako nauczyciel historii w 

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej chciałbym zaprzeczyć tym posądzeniom. Poniżej foto 

relacja z uroczystości dla tych, którzy nie byli na uroczystościach 97 rocznicy odzyskania 
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niepodległości w Tychach.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ NA ŚLĄSKU 

GIMNAZJALNEJ KLASY MUNDUROWEJ  

Ważną tradycją Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach jest uroczyste ślubowanie 

uczniów klas pierwszych połączone z obchodami kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Jak co roku, 12 listopada, pierwszoklasiści świętowali ten podwójnie ważny 

dzień. Uroczystość ta kończy dwumiesięczny okres poznawania gimnazjum, nauczycieli, 

kolegów i koleżanek w nowej szkole. Uczniowie z przejęciem wypowiedzieli rotę przysięgi i 

ślubowali wytężoną nauką służyć Ojczyźnie.  

Tegoroczne ślubowanie było szczególne, ponieważ połączone zostało z uroczystym 

mianowaniem na pierwszy stopień awansu uczniów klasy mundurowej, pierwszej 

gimnazjalnej na Śląsku. W obecności Pani Wiceprezydent Tychów Darii Szczepańskiej, 

kombatantów z Armii Krajowej, dyrekcji, nauczycieli i rodziców, Pan ppłk Leszek Klag 

awansował uczniów na stopień młodszego kadeta. Pasowanie dokonane zostało pamiątkową 

szablą przekazaną do Izby Pamięci AK przez śp. por. Marię Gosz-Piątkowiak, która zawsze 

marzyła o otwarciu takiej klasy w jej ukochanym gimnazjum. Przy tej podniosłej okazji 

nastąpiło też uroczyste przekazanie sztandaru oddziału Armii Krajowej pocztowi 

sztandarowemu uczniów z klasy mundurowej. Uczniowie czterech innych klas pierwszych 

oraz klas starszych z podziwem patrzyli na swoich kolegów, tak odmienionych dzięki 

specyficznemu ubiorowi – zbliżonemu do munduru wojskowego.  

Jak ważny jest ten dzień, dowodzi również niezwykle liczna obecność rodziców, którzy 

towarzyszyli swoim dzieciom podczas uroczystości. W tym dniu swoją obecnością 

zaszczyciło nas wielu oficjalnych gości.  

Uroczystość zakończyła się krótką lekcją historii w wykonaniu uczniów kl. 3a, którzy 

przedstawili w sposób bardzo obrazowy najważniejsze karty z historii naszego państwa.  

Fotorelacja.  

 

Jacek Biernacki  

Spotkania z legendą w Przedszkolu nr 10  

5 listopada uczennice klasy 3a pod opieką pani Ilony Kopańskiej w ramach cyklicznych 

spotkań czytały dzieciom z grupy "Tygrysków" "Legendę o smoku wawelskim". Później 

dzieci opowiadały i rysowały. Spotkanie z przedszkolakami było bardzo ciekawym 

doświadczeniem, od nich tez można się czegoś nauczyć.  

Anna Łazarska  
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Konkurs mitologiczny „Płyńmy do naszej Itaki” – VIII 

edycja  

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej zaprasza! 26 listopada 2015 r. o godz. 9.00 odbędzie się 

oczekiwana przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych kolejna edycja konkursu 

mitologicznego. Obowiązuje znajomość mitologii starożytnej Grecji oraz wyjaśnienie 

wyrażeń i zwrotów mających pochodzenie mitologiczne. Formuła zmagań zakłada wspólną 

naukę przez zabawę. Atrakcyjne nagrody zdobywają zarówno dwuosobowe drużyny 

reprezentujące swoją szkołę, jak i publiczność. Konkurs cieszy się od lat dużym 

zainteresowaniem, mamy nadzieję, że tak będzie również w tym roku. Zapraszamy w 

gościnne mury naszej szkoły. Zdjęcia z poprzednich edycji do obejrzenia na naszej stronie 

archiwalnej.  

Budżet partycypacyjny - GŁOSUJEMY!  

Głosowanie będzie się odbywać:  

1. w dniach od 9 do 15 listopada elektronicznie przez stronę internetową 

https://razemtychy.pl/partycypacja  

2. w dniach od 9 listopada do 13 listopada głosowanie korespondencyjne i bezpośrednio 

poprzez złożenie formularza w:  

1. Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu Konsultacyjnego  

2. Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49,  

3. Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30 pok. 209  

4. w naszej szkole Głosowanie odbywa się w ramach działań do budżetu 

partycypacyjnego.  

Wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem 

posiadającym pobyt stały. Osoba musi mieć ukończone 16 lat. Każda osoba ma do przyznania 

10 punktów, które może przyznać w całości na jeden projekt lub rozdzielić między różnymi 

projektami. Więcej informacji na stronie https://razemtychy.pl/partycypacja Budżet 

partycypacyjny to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują 

mieszkańcy. W przypadku Tychów jest to 5 mln złotych rozdzielonych pomiędzy 

osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne! W tyskim budżecie partycypacyjnym 

mieszkańcy zgłaszają propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem powinny 

zostać zrealizowane w ich sąsiedztwie. Projekty weryfikowane są przez fachowców i 

dyskutowane z ich autorami w celu ustalenia ostatecznego kształtu. Wszystkie pomysły 

możliwe do wprowadzenia w życie zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Projekty, 

które otrzymają największe poparcie, zostaną wpisane do budżetu miasta na 2016 r.  

1 listopada  

Od kilkunastu lat uczniowie naszego gimnazjum opiekują się grobami i pomnikami żołnierzy 

Armii Krajowej. Jest to jawnym zaprzeczeniem obiegowej opinii, że dzisiejsza młodzież 

niczym się nie interesuje. Wielu uczniów różnych roczników całkowicie dobrowolnie wraz z 

Panem Jackiem Biernackim, przy różnych okazjach czyściła i ozdabiała groby bohaterów 

narodowych. W tym roku również uczniowie klasy mundurowej, przed świętem 1 listopada 
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uporządkowała, zapaliła znicze i złożyła wieńce na grobach i pomnikach żołnierzy AK. 

Najpierw odwiedziliśmy pomnik gen. Stefana Grota-Roweckiego, którym opiekujemy się od 

2004 r., czyli od momentu jego odsłonięcia. Następnie pojechaliśmy do Łodygowic, gdzie w 

marcu tego roku pochowana została por. Maria Gosz-Piątkowiak, która była prezesem 

tyskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdy nasze gimnazjum 

otrzymywało patrona. Pani porucznik była wieloletnim przyjacielem naszej szkoły i dlatego 

nigdy o niej nie zapomnimy. Wracając z pod Żywca wstąpiliśmy jeszcze na grób Pani 

porucznik Kazimiery Kałużnej ps. Kajka, która zakładała w Tychach oddział ŚZŻAK. Nasze 

działania nigdy nie były nastawione na okazjonalne działania, zawsze robiliśmy to z wielkim 

przekonaniem, że tak właśnie trzeba. Chcemy to podkreślić w tym momencie historycznym, 

gdy zarzuca się uczniom gimnazjów różne nieprawdziwe zachowania. Nasze działania są 

bardzo wysoko oceniane przez organizacje społeczne zajmujące się ochroną pamięci 

narodowej. Na wniosek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w tym roku szkolnym, 

nasze gimnazjum otrzymało Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Bez względu 

na nagrody nadal będziemy czcili bohaterów II wojny światowej w różnych formach i na 

różne sposoby. Tacy właśnie są uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach.  

Jacek Biernacki  

Fotorelacja.  

Młodzi głosują!  

Jest już po prawdziwych wyborach, więc możemy już zdać relację z wyborów w naszym 

gimnazjum. Po raz kolejny nasze gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Młodzi 

Głosują”. W ramach przygotowywania młodzieży do czynnego udziału w życiu obywatelskim 

naszego państwa, przeprowadzone zostały pogadanki o demokratycznych wyborach, 

przeprowadzono informacyjną akcję ulotkową wśród rodziców, w czasie konsultacji oraz 

19.10.2015 r. wybory wśród młodzieży naszej szkoły. Komisja wyborcza starała się 

przestrzegać procedur wyborczych tzn. były przygotowane klasowe listy wyborcze, każdy 

głosujący musiał się wylegitymować oraz potwierdzić podpisem odebranie karty wyborczej. 

Po głosowaniu komisja skrupulatnie zliczyła wszystkie głosy. Wyniki były następujące:  

Uprawnionych do głosowania było 281 uczniów, głosowało 237 (frekwencja 84,7%). Głosów 

ważnych oddano 229, a nieważnych 8. Najwięcej głosów oddano na następujące Komitety 

Wyborcze:  

- „Kukiz’15” – 59 głosów (24,9%)  

- Prawo i Sprawiedliwość – 49 głosów (20,68%)  

- KORWiN – 36 głosów (15,16%)  

- Platforma Obywatelska – 29 głosów (12,24%)  

- Zjednoczeni dla Śląska – 21 głosów (8,86%)  

- Zjednoczona Lewica – 13 głosów (5,49%)  

Poniżej fotorelacja z przebiegu wyborów.  

Fotorelacja.  

Taniec i Hip - Hop.  

W dniu 28.10 na sali gimnastycznej odbyly sie zajęcia z tańca, hip-hopu. Prowadzone przez 

Pania Anite Głąb ze Studia Tańca Południowy VIBE. Nasze uczennice brały aktywny w nich 

udział. Zabawa była przednia!  

Janusz Szostak  

Fotorelacja.  
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Biegi sztafetowe.  

W dniu 22.10 nasi uczniowie wzięli udział w drugim biegu IV Tyskiego Kryterium 

Sztafetowych Biegów Przełajowych. Wystartowały 3 sztafety chłopców i 1 dziewcząt. 

Jednocześnie zapraszamy na dwa kolejne biegi, które odbędą się na wiosnę.  

Wyniki przedstawiamy tutaj  

Janusz Szostak  

ZAJĘCIA TERENOWE – IC  

Kolejne Zajęcia Terenowe klasy mundurowej Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w 

Tychach – 24 październik 2015 r. Drużyna wyruszyła z dworca kolejowego w Tychach o 7:51 

do Ustronia. Podzieleni zostali na dwie grupy, z których pierwsza wysiadła w Zdroju, a druga 

w Polanie i wyruszyli różnymi drogami na Równicę. Każda z grup otrzymywała zadania 

przygotowane przez wychowawców. Również sami kadeci przygotowywali zadania dal 

swoich przeciwników i zostawiali na trasie, którą później mieli wracać konkurenci. Po 

dotarciu do schroniska na Równicy kadeci odpoczęli, pożywili się i rozpoczął się „wyścig” na 

pociąg o 13:15. Po drodze znajdowane i wykonywane były zadania przygotowane przez 

konkurencyjne grupy, np. ułożyć „bałwanki” z kamieni, znaleźć 5 różnych dowodów na 

obowiązującą już jesień, sportowe oraz logiczno-matematyczne. Prawie wszystkie zadania 

zostały wykonane, każda z grup nie wykonała po jednym zadaniu i dlatego w tej rywalizacji 

był remis. W zadaniach indywidualnych, zastępowych i grupowych był różny stopień 

poprawności wykonania i dlatego oceny były różne od 1 do 4. Następnym razem trzeba się 

lepiej przyłożyć!!!!  

Jacek Biernacki  

Fotorelacja.  

"Świat bez głodu" PAH 

W dniach 12-16.10.2015r w naszej szkole zorganizowana została akcja "Świat bez głodu". 

Przez cały tydzień klasy zbierały pieniądze na pomoc Ukrainie. Ostatniego dnia zbiórki 

wybrane osoby z klasy miały za zadanie zachęcić resztę do pomocy. Uczniowie byli bardzo 

kreatywni, wpadali na świetne pomysły, takie jak sprzedaż marchewek czy rozdawanie 

muffinek. Ostatecznie wygrała klasa 2a, zbierając 235,90zł. Całej szkole udało zdobyć się 

408,52 zł. Gratulacje!  

Angelika Friedrich  

Fotorelacja.  

Przyjaciel Gimnazjum nr 1.  

W tym roku wybrany został jeden kandydat przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców. 

Został nim pan Adam Latocha, który jest wiceprezesem Śląskiego Towarzystwa 

Marketingowego i niezwykle aktywnie zaangażował się w działania promujące naszą szkołę. 

Z wielką przyjemnością uhonorowano dyplomem Pana Adama Latochę nadającym Mu tytuł 

„Przyjaciela Gimnazjum nr 1”, w obecności przyjaciół uhonorowanych we wcześniejszych 

latach.  

https://drive.google.com/open?id=0B8Jle2hP8WURNXluMFhGQmdMRTQ
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Dzień Edukacji Narodowej.  

14.10.2015  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele naszego gimnazjum zostali nagrodzeni przez 

władze oświatowe naszego państwa i naszego miasta, za indywidualne osiągnięcia i całego 

gimnazjum. Pani Marzena Gąsior otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, czyli 

najwyższe odznaczenie resortu oświaty w naszym kraju. Natomiast Pani dyrektor Małgorzata 

Chełchowska oraz Pan Wojciech Granek, otrzymali nagrody Prezydenta Tychów Andrzeja 

Dziuby za osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania młodzieży gimnazjalnej. Poniżej 

fotorelacja z tych uroczystości.  

Fotorelacja.  

Dzień Edukacji Narodowej.  

14.10.2015  

14 października uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Szkolną akademię 

rozpoczęto od części oficjalnej - został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn 

państwowy. Dyrektor Małgorzata Chełchowska serdecznie powitała znamienitych gości, 

przede wszystkim przyjaciół szkoły: pana Józefa Twardzika – radnego Miasta Tychy, 

proboszcza parafii p.w. św. Marii Magdaleny ks. Janusza Lasoka, majora Arkadiusza 

Bartnika reprezentującego Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, a także panią 

Justynę Miros – przedstawicielkę MZO, panią Elżbietę Artwik – Ciesielską – przewodniczącą 

Rady Rodziców , panów Arkadiusza Domińca i Adama Latochę.  

Ten szczególny dzień jest doskonałą okazją do podziękowań, dlatego jak co roku wręczono 

wyróżniającym się pracownikom szkoły Nagrodę Dyrektora. Jednak na specjalne wyróżnienie 

zasługują pani Dyrektor Małgorzata Chełchowska i pan Wojciech Granek, którzy otrzymali 

Nagrodę Prezydenta oraz pani Marzena Gąsior – odznaczona medalem Komisji Edukacji 

Narodowej.  

Sympatycznym akcentem były także miłe podziękowania od młodzieży reprezentowanej 

przez szkolny Samorząd oraz od rodziców, w których imieniu głos zabrała przewodnicząca 

Rady Rodziców.  

W tak ważny dla pracowników oświaty dzień społeczność naszej szkoły dziękuje również 

ludziom, którzy pomagają nam realizować nasze plany i inicjatywy, rozumiejąc, że potrzeby 

te wynikają z dbałości o szkołę. Dla takich ludzi, na których życzliwe wsparcie zawsze 

możemy liczyć, ustanowiliśmy przed pięcioma laty honorowy tytuł: „Przyjaciel Gimnazjum 

nr 1”. W tym roku Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców wybrała tylko jednego 

kandydata. Został nim pan Adam Latocha, wiceprezes Śląskiego Towarzystwa 

Marketingowego, który niezwykle aktywnie zaangażował się w działania promujące naszą 

szkołę. Z wielką przyjemnością wręczono dyplom nadający honorowy tytuł „Przyjaciela 

Gimnazjum nr 1” Panu Adamowi Latosze w obecności przyjaciół uhonorowanych we 

wcześniejszych latach.  

Na tym zakończono część oficjalną. Po wyprowadzeniu sztandaru na scenę wkroczyła klasa 

oryginałów pod opieką pana Pawlasa. „Szczególnie utalentowana” młodzież zaprezentowała 

się w klasycznym repertuarze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Zobaczyliśmy uzdolnionego 

lenia i słodką skarżypytę, i Zosię Samosię, i Dorotkę tancerkę, i jeszcze wiele innych 

indywidualności. To autorskie przedstawienie było dziełem pani Kornelii Charchut, a nad 

przebiegiem całości uroczystości czuwała pani Anna Fliszewska.  

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom, a także naszym 
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gościom, gdyż dzięki temu ten szczególny dzień w naszej szkole miał bardzo sympatyczny 

charakter.  

Fotorelacja.  

ZAJĘCIA TERENOWE – IC  

25.09.2015  

25 września 2015 r. klasa mundurowa miała pierwsze zajęcia terenowe, które będą się 

odbywały raz w miesiącu. Po obozie integracyjnym i trudnych marszach w Beskidach, tym 

razem odbył wyjazd rowerowy. Poznając okolice Tychów kadeci poznawali wojenną historię 

tych ziem. W okolicach Wyr i Gostyni odbyła się jednak z największych bitew granicznych 

wojny obronnej 1939 r. Zaświadczają o tym pamiątki militarne w tym rejonie. Przede 

wszystkim polski schron bojowy „Sowiniec”, który pięknie został wyremontowany przez 

Towarzystwo „Pro Fortalicium”. O wszystkich tajemnicach tego miejsca opowiadał kadetom 

Pan Arkadiusz Dominiec. Natomiast o samej bitwie i poległych polskich żołnierzach, przy 

pomniku, opowiadał wychowawca Jacek Biernacki. Wszystko skrupulatnie zapisane zostało 

przez kadetów w kartach pracy, natomiast cała trasa zaznaczona została na mapach 

terenowych. W następnej kolejności szybką jazdą dotarliśmy na Paprocany, gdzie czekali na 

nas członkowie Klubu Żeglarskiego „Wyga”. Właśnie tam czekała następna niespodzianka, 

rejs po jeziorze na żaglówkach. Bardzo podekscytowani kadeci, odpowiednio wyposażeni, w 

czteroosobowych grupach pływali z instruktorami i rodzicami. Był to krótki test przed 

przyszłorocznym kursem żeglarskim. Kilkugodzinne zajęcia skończyły się bardzo szybko, jak 

to zazwyczaj bywa poza szkołą. Kolejne zajęcia w październiku w Beskidach. Kto zazdrości 

niech zobaczy na zdjęciach jak było.  

Jacek Biernacki  

Fotorelacja.  

Porządkowanie  

W kolejną rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, klasa mundurowa naszego 

gimnazjum, jak już wielokrotnie nasi uczniowie, czyli wyczyściła pomnik i posprzątała teren 

wokół popiersia gen. Stefana Grota-Roweckiego. Od 2004 r., gdy razem z tyskim oddziałem 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odsłoniliśmy popiersie gen. Roweckiego, 

opiekujemy się tym miejscem. Nadal będziemy to robić. Poniżej foto relacja z tych działań.  

Jacek Biernacki  

Fotorelacja.  

Osobliwosci świata fizyki  

Piękno mikro i nanoświata, fotony i fale materii, budowa i możliwości mikroskopu 

optycznego i elektronowego, zadziwiające własności kryształów, fascynujący świat płynów- 

gazów i cieczy, prawa hydro- i aerostatyki, hydro- i aerodynamiki, widoczne tropy światła, 

lasery i kamery termowizyjne były w tym roku tematem pokazów doświadczeń z fizyki z serii 

„Osobliwości świata fizyki” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniu 24 IX 2015 r, w 

których brali udział uczniowie nazszego gimnazjum.  

Henryk Rej  

Fotorelacja.  
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76 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego  

Z okazji 76 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w kościele pw. św. Marii 

Magdaleny odbyła się 27 września, uroczysta msza święta. Inicjatorami obchodów tego 

święta w Tychach byli tyski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz 

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach. Honorowymi gośćmi byli kombatanci, 

pełnomocnik Marszałka Województwa ds. kombatantów dr Andrzej Krzystyniak i 

Komendant WKU Tychy ppłk Leszek Klag. Wielu rodziców, uczniów i pracowników 

Gimnazjum nr 1 oraz parafian uczestniczyło w tych uroczystościach. Nadal będziemy 

pamiętać o świętach związanych z Patronem naszego gimnazjum.  

Jacek Biernacki  

Fotorelacja.  

Rocznica 17 września  

Po raz kolejny z okazji 76 rocznicy napaści ZSRR, razem ze Szkołą Podstawową nr 1, 

zorganizowaliśmy uroczystość upamiętniającą zamordowanych Tyszan w czasie II wojny 

światowej, na ulicy Kościuszki. Inicjatorem spotkań młodzieży pod tyskimi pomnikami jest 

Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a szczególnie Pani 

Prezes Janina Półtorak. Poczty Sztandarowe obydwu szkół oraz uczniowie z G1 i SP1 

wysłuchali krótkiego wystąpienia Pana Jacka Biernackiego o II wojnie światowej i 

patriotycznej postawie Polaków. Delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów, a ks. Damian 

Jarnot, wikariusz od św. Marii Magdaleny, poprowadził modlitwę za zmarłych.  

Fotorelacja.  

Obóz integracyjny IC Karkoszczonka 01-04 września 2015  

Z tygodniowym opóźnieniem zdajemy relację z pierwszego obozu klasy mundurowej, który 

odbył się w dniach 01-04 września 2015 r. W „Chacie Wuja Toma” na przełęczy 

Karkoszczonka. W pierwszym dniu dotarliśmy na przełęcz z Bielska przez Szyndzielnię i 

Klimczok. Pierwszy dzień to oczywiście jeszcze nieśmiałość i wyciszenie kadetów ale z 

każdym krokiem marszu oba te czynniki znikały coraz bardziej. Po obfitym posiłku i 

rozpakowaniu się w pokojach pierwsze ognisko zapoznawcze, po którym wiem jedno, 

drużyna musi się nauczyć ŚPIEWAĆ. Pierwsza noc była trudna dla nas wszystkich. Drugi 

dzień zajęć to przede wszystkim: zajęcia ze strzelania, zapoznanie z dokumentami szkolnymi 

oraz wycieczka na Błatnią, w czasie której kadeci otrzymywali zadania do wykonania 

(wszyscy byli bacznie obserwowani i oceniani przez opiekunów). Kolejne wieczorne ognisko 

to własnoręcznie przygotowana kolacja oraz pokazy śpiewu poszczególnych zastępów. Noc 

była spokojniejsza. Trzeci dzień rozpoczął się oczywiście śniadaniem, zastępy miały dyżury 

przy posiłkach, z których bardzo dobrze się wywiązywały. Następnie wymarsz w stronę 

Salmopolu i zejście do Brennej schodząc ze szlaku. Kolejne zadania z miłą chęcią były 

rozwiązywane przez kadetów. Wszyscy bardzo zmęczeni wróciliśmy na obiadokolację. 

Ostatnie pożegnalne ognisko było już całkiem inne niż pierwsze, wszystkie drużyny bardzo 

angażowały się w pokazy teatralne o Janosiku oraz rywalizację sportową. Noc mimo pewnych 

złych początków minęła najspokojniej. W ostatni dzień ostatnie testy o szkole i miłe 

stwierdzenia, że zostali by jeszcze z tydzień. Powrót był banalny, zejście do Biłej na autobus 

do Bielska i pociągiem do Tychów. W rywalizacji punktowej zwyciężyli Zieloni, następnie 

Niebiescy, Czerwoni i Żółci. Wyłonieni zostali również kadrowi klasy: Dominika Bodziony 

została Drużynową, Wojtek Dindas jej zastępcą, a Ola Kotowicz skarbnikiem klasy. Czekamy 
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na kolejne wyjazdy już we wrześniu. JKB  

Fotorelacja.  

Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa  

Jak co roku, uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej wzięli udział w IV 

Ogólnopolskiej Akcji "Narodowe Czytanie" pod patronatem Pary Prezydenckiej. Również w 

Tychach – 5 września w Pasażu Kultury Andromeda - miało miejsce czytanie "Lalki" 

Bolesława Prusa. W akcji udział wzięli przedstawiciele samorządu, aktorzy, dziennikarze, 

dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele kultury. Było to niecodzienne przeżycie dla 

uczniów naszej szkoły, ponieważ czytane były najpiękniejsze fragmenty tej ważnej dla 

Polaków powieści. O artystyczną oprawę imprezy i stworzenie właściwego klimatu zadbały 

zespoły wokalne i taneczne MDK nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków. Szczególnym akcentem 

w akcji "Narodowego Czytania" był udział Pani Dyrektor - Małgorzaty Chełchowskiej , która 

od swoich uczniów otrzymała prawdziwe owacje.  

Fotorelacja.  

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla  

Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej  

To wielkie wyróżnienie dla naszej szkoły! Ceremonia wręczenia odbyła się 09 września 2015 

r. w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Byliśmy jedną z trzech nagrodzonych 

szkół z województwa śląskiego. Wniosek o nadanie szkole medalu złożyła Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, tym samym potwierdzając wartość długoletnich działań 

młodzieży i nauczycieli gimnazjum utrwalających pamięć historyczną wśród społeczności 

lokalnej. 

Od 2002 r. gdy nasze gimnazjum otrzymało imię Armii Krajowej, nauczyciele i młodzież 

aktywnie współpracują ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, aby poznać 

historię i tradycje AK. Organizujemy spotkania z kombatantami w czasie Dni Patrona, 

otworzyliśmy w szkole Izbę Pamięci AK oraz Muzeum Śląskiego Września 1939, braliśmy 

udział w odsłonięciu popiersia gen. Stefana Grota-Roweckiego w Tychach, a na frontonie 

szkoły została odsłonięta tablica poświęcona żołnierzom AK. Klasy trzecie co roku zwiedzają 

Muzeum Auschwitz-Birkenau, a pozostałe biorą udział w konkursach historycznych i grach 

terenowych. Jest to wpisane w nasz program edukacyjno-wychowawczy. Jedną z form 

współpracy jest również opieka nad pomnikami i grobami żołnierzy AK. Szkoła opiekuje się 

pomnikiem gen. Grota-Roweckiego oraz grobami zmarłych AK-owców na cmentarzu w 

Tychach. W tym roku z honorami pożegnaliśmy na cmentarzu w Łodygowicach, por. Marię 

Gosz-Piątkowiak, wieloletnią prezes tyskiego oddziału ŚZŻAK. Będzie to kolejne stałe 

miejsce odwiedzin uczniów naszego gimnazjum. 

Pamięć o przeszłości popularyzujemy również w innej formie – co roku w szkole 

organizujemy Festyny Majowe, których tematyka związana jest z naszą historią, szczególnie z 

okresem II wojny światowej.  

Fotorelacja.  
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