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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W TYCHACH 
 ROK SZKOLNY 2008/2009 
 

 

Jest Kamil, jest sukces. 
 

W Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego, Kamil Iwaniak 
uczeń klasy Id zdobył nagrodę specjalną, co jest wielkim wyróżnieniem dla niego i naszej szkoły 
oraz nagrodę publiczności. Mamy nadzieję, że za rok będzie na pierwszym miejscu, czego 
serdecznie mu życzymy.  

 
Kolejny raz - Kamil Iwaniak. 
 

Uczeń naszej szkoły Kamil Iwaniak zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.  

 
Zwyciężyli. 
 

Paulina Strzoda i Łukasz Sornek wzięli udział w miejskim etapie V Wojewódzkiego 
Konkursu Bibliotekarskiego "BIBLIOTEKA – KULTURA - LITERATURA". Zdobyli I miejsce, a 
jesienią reprezentować będą nasze miasto w konkursie na szczeblu wojewódzkim.  

 
Kolejny sukces naszego pierwszoklasisty. 
 

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie "Bezpieczny? Internet" otrzymał Rafał Szucki  
z klasy Ib.  

 
I miejsce w tenisie stołowym. 
 

28.03.2009 roku podczas ostatniego turnieju nasze gimnazjum zapewniło sobie I miejsce  
w V GRAND PRIX TYCHÓW W TENISIE STOŁOWYM - SEZON 2008/2009. Podziękowania należą 
się chłopakom za systematyczne starty oraz dziewczynom za liczny udział.  

 
Konkurs BRD - IV miejsce. 
 

Ogromny stres zawodników na testach, torze przeszkód, miasteczku ruchu drogowego  
i pierwszej pomocy spowodował, że mimo ogromnych szans na podium zajęliśmy IV miejsce  
w Rejonowym Konkursie BRD. Przegraliśmy o 1 pkt - szkoda. W przyszłym roku będzie lepiej.  

 
Nagrodzona wielkanocna pisanka. 
 

Paulina Strzoda z klasy IIa zdobyła nagrodę w konkursie " Moja Wielkanocna Pisanka", 
organizowanym przez Dom Kultury "Tęcza".  
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Konkurs informatyczny. 
 

Dotarła do nas informacja, że nasz uczeń Łukasz Hachuła zajął 13 miejsce w wojewódzkim 
konkursie informatycznym "Odzwierciedlenie świata rzeczywistego w grach on-line".  

Dobre miejsce w konkursie historycznym. 
 

Uczniowie naszego gimnazjum Łukasz Sornek i Mateusz Szpila zajęli IV miejsce  
w konkursie historycznym "Europa okresu renesansu". Walka była wyrównana, zabrakło tzw. łudu 
szczęścia by zająć medalowe miejsca. Gratulujemy.  

 
Nasz pierwszoklasista finalistą! 
 

Uczeń Kamil Iwaniak z klasy ID został finalistą w dwóch konkursach przedmiotowych  
w tym roku szkolnym. Osiągnął sukces z historii i geografii. Bardzo serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych osiągnięć oraz sukcesów w następnych latach. Brawo.  

 
Adrian Czajkowski stypendystą! 
 

W dniu 24 lutego 2009r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę stypendystów 
projektu systemowego: "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" na rok szkolny 2008/09. Spośród 
wszystkich uczniów w Tychach stypendium otrzymało tylko 13 osób. W tym doborowym towarzystwie 
znalazł się Adrian Czajkowski (kl Ic). Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  

 
Sukces naszej koleżanki. 
 
Katarzyna Kazimierska z klasy IIa zdobyła główna nagrodę w konkursie plastycznym 
"Gwiazdkowe Anioły" organizowanym przez Dom Kultury "Tęcza".  

 
Ortografia nie jest taka straszna. 
 

Uczennica Klaudia Grzesik z klasy IIIa zakwalifikowała się do III etapu I Ogólnopolskiego 
Konkursu "Liga Ortograficzna".  

 
Nasi pierwszoklasiści są pierwsza klasa!!! 
 

Tym razem Gimnazjada Miejska w  Szchach. Reprezentowali nas uczniowie klas pierwszych  
i zajęli drużynowo I miejsce w tych rozgrywkach, a indywidualnie I miejsce - Michał Cebula  
z kl.Ic i III miejsce - Marek Burakowski z kl.Ib.  

 
Przybył, zobaczył, wyrecytował i...wygrał. 
 

Uczeń klasy 1d naszego gimnazjum, Kamil Iwaniak, zwyciężył w Rejonowym Konkursie 
Recytatorskim Twórczości Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II, zorganizowanym przez 
Gimnazjum nr 3 w Dzień Papieski. Naszą szkołę reprezentowała także inna uczennica 1d - Halina 
Stec, nastrojowo recytując utwór "Pieśń o słońcu niewyczerpanym".  
 


