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OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1 W TYCHACH 
 ROK SZKOLNY 2010/2011 
 

 

Konkurs na wiersz - I miejsce! 
 

Uczeń Gimnazjum nr 1 Rafał Szucki zajął I miejsce w drugiej edycji Turnieju Jednego 
Wiersza pod hasłem przewodnim: poszukując sensu młodzieńczego życia. Konkurs został 
zorganizowany przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego przy ul. Edukacji  
w Tychach. Gratulujemy! 

 

Dwubój nowoczesny - V miejsce. 
 

W dniu 24.05.2011. Reprezentacje naszego gimnazjum wzięły udział w zawodach w Dwuboju 
Nowoczesnym, który składa się z przepłynięcia stylem dowolnym 100m, a następnie biegu na odcinku 
1000m. Drużyna chłopców w składzie Marek Burakowski, Marek Popczyk i Rafał Szucki zajęła 
V miejsce. Drużyna dziewcząt w składzie Ewa Ladrowska, Monika Sowa, Edyta Sowa, Beata 
Gach zajęła również V miejsce. 

 

Sukces w konkursie polonistycznym! 
 

Uczennica klasy Zofia Urbańska zajęła I miejsce w IX Międzypowiatowym Konkursie 
Literackim. Według Jury konkursu praca Zofii okazała się najlepsza i bardzo oryginalna, dzięki czemu 
bez trudu pokonała konkurencję. Gratulujemy wygranej i życzymy podobnych sukcesów. 

 
Mistrz Klawiatury. 
 

Jak co roku nasi uczniowie przystąpili do rywalizacji o tytuł Mistrza Klawiatury. Konkurencja 
była duża, wystąpiło 28 zespołów, w konkurencji gimnazjów zajęliśmy 7 miejsce, jest lepiej niż  
w poprzednich latach, ale jeszcze musimy popracować. Szybkość była dobra, ale jeszcze zbyt duża ilość 
błędów.  

 

Z płachtą na byka. 
 

19 kwietnia odbyły się VI Międzyszkolne Igrzyska Ortograficzne "Korrida - corrida". Zofia 
Urbańska, Nel Loska i Kamil Iwaniak zajęli III miejsce w tych rozgrywkach. Cieszymy się, że 
nasi przedstawiciele zwycięsko wyszli z tej potyczki i stanęli na pudle. Brawo! 

 

Konkurs BRD - I miejsce indywidualnie i II miejsce drużynowo. 
 

Nasi uczniowie Karol Augustyniak, Marek Burakowski i Maciej Hudzikowski, których wspierał 
rezerwowy Paweł Pacholak popisali się wspaniałą znajomością przepisów ruchu drogowego  
(teoretyczną i praktyczną), a także sprawnością fizyczną na torze przeszkód uzyskując drużynowo II 
miejsce w Rejonowym Konkursie BRD. Indywidualnie konkurs wygrał Karol Augustyniak 
zajmując I miejsce (test, tor przeszkód, miasteczko drogowe) - nagrodą był rower. Marek Burakowski 
wykazał się bezbłędną umiejętnością udzielania pierwszej pomocy zgarniając max. ilość punktów. 
Mogą uważać się za zwycięzców, ponieważ przegrali 1 punktem. No cóż, życie nie zawsze jest 
sprawiedliwe, czasem trzeba też mieć trochę szczęścia. Brawo chłopcy!!!  

 

Teatr i dramat nie ma dla nas tajemnic. 
 

Nasi uczniowie popisali się wspaniałą znajomością lektur, dramatów i wiedzy o teatrze 
zajmując II miejsce w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Teatrze i Dramacie. Gimnazjum nr 1 
reprezentowali: Emilia Sieroń, Ewa Ladrowska oraz Adrian Kościański. Uczniów 
przygotowywała p. I.Latocha.  
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Językowcy górą! 
 

IV miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie języka. niemieckiego i angielskiego zajęli 
uczniowie dwóch drużyn: Katarzyna Podziemska , Kinga Lis, Adrian Kościański oraz Ewa 
Ladrowska, Oktawia Jeziorny, Kira Nazarewicz, Marta Damps.  

Uczniowie musieli popisać się nie tylko wiedzą językową tzn. znajomością słownictwa  
i gramatyki, ale też zaprezentować przygotowany wcześniej utwór w języku niemieckim i angielskim. 
Prezentacja wypadła znakomicie, a publiczność świetnie bawiła się przy dźwiękach piosenki Christiny 
Aguillery i unikalnym wokalu Oktawii Jeziorny oraz piosence niemieckojęzycznej. Dziękujemy 
uczestnikom.  

 

Szachy nie tylko królewskie. 
 

Bo również uczniowie Marek Burakowski oraz Michał Cebula pokazali swoje 
umiejętności szachowe zdobywając jedno z czołowych miejsc w Miejskiej Gimnazjadzie Szachowej. Ich 
wybitne umysły szkolił p. J.Szostak. Gratulujemy! 

 

Konkurs Biblijny - jest sukces. 
 

Uczeń naszego Gimnazjum Rafał Szucki okazał się najlepszy w Rejonowym Konkursie 
Biblijnym. Brawo.  

 

Bokser? 
 

Bardzo dobrze w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie spisali się 
tyscy pięściarze. W zawodach rozegranych w Jaworznie na najwyższym podium stanęli kadeci (15-16 
lat) - Daniel Błachnio (54 kg) i Daniel Balcerzak (57 kg). Reprezentanci MOSM wystąpią w finałach 
Olimpiady, która rozegrana zostanie na przełomie kwietnia i maja w Sokółce. Ale nas mile zaskoczył, 
nie wszyscy wiedzieli, że mamy w szkole boksera - warto mieć swoje pasje. 

 

Mamy znawców lektur. 
 

Ewa Ladrowska , Emilia Sieroń i Kamil Iwaniak reprezentowali Gimnazjum nr 1  
w konkursie języka polskiego „Znawcy Lektur”, który odbył się w marcu w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu. 
Uczniowie po zaciętej walce z innymi drużynami zdobyli piąte miejsce. Gratulujemy! 

 

Już znamy wyniki olimpiad przedmiotowych, mamy dwóch 
laureatów!!! 
 

Dwaj nasi uczniowie zostali laureatami olimpiad przedmiotowych. Jesteśmy z nich bardzo 
dumni, bo obydwaj uzyskali tytuł laureata z przedmiotów ścisłych. Marek Burakowski uzyskał ten 
tytuł z fizyki jako jedyny z Tychów, a Kamil Iwaniak jest jednym z dwóch laureatów w mieście  
z biologii  i jednocześnie  finalistą z geografii. Gratulujemy, ciężka praca została dostrzeżona  
i nagrodzona. Marek pracował pod kierunkiem pana Henryka Reja, a Kamil przygotowywał się do 
olimpiad pod kierunkiem pań Marzeny Gąsior i Justyny Kuny. 

 

Kolejne sukcesy sportowców. 
 

Piłka koszykowa – III miejsce w Gimnazjadzie Miejskiej zajęła grupa reprezentacji szkoły 
pod opieką p. J. Szostaka i p. R. Falkowskiego. Gratulujemy! 
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Barok nie jest obcy naszym uczniom. 
 

V miejsce w Konkursie historyczno-plastycznym „ Mistrzowie Baroku”, który odbył się  
w Gimnazjum nr 2 w Bieruniu, zajęła reprezentacja naszego Gimnazjum - wiedza historyczna: 
Karolina Wilczak i Karolina Krajewska, zdjęcie - praca plastyczna, która prezentowana była na 
konkursie wykonana była przez uczniów: Miłosz Golec, Tomasz Kołodziejczyk, Martyna 
Gruszka.  

 

Nasi w łyżwiarstwie też dobrze się sprawują. 
 

17 lutego 2011r. Stadion Zimowy był świadkiem zmagań łyżwiarzy szybkich. Gimnazjum nr 1 
zajęło w Gimnazjadzie Rejonowej IV miejsce dziewczęta i IV miejsce chłopcy.  

Tegoroczni finaliści olimpiad przedmiotowych - nauki ścisłe górą!!! 

Finaliści Olimpiady - uczniowie Gimnazjum nr 1 w Tychach przeszli do etapu wojewódzkiego  
z olimpiad przedmiotowych. Marek Burakowski z przedmiotu fizyka oraz Kamil Iwaniak z aż 
dwóch przedmiotów: biologii i geografii. Serdecznie gratulujemy i życzymy zdobycia głównych nagród. 

Zdrowo się odżywiaj i wygrywaj! - wygrały. 

Takie hasło przyświecało uczennicom klasy 2D w składzie Marta Damps, Sylwia 
Wieczorek i Patrycja Moisa, które brały udział i zdobyły I miejsce w konkursie „ABC zdrowego 
odżywiania”. Konkurs odbył się 10 lutego 2011r. w Technikum Browarniczym w Tychach i polegał na 
rozwiązywaniu testu teoretycznego oraz zadań praktycznych. Zwycięzcom gratulujemy oryginalnej 
wygranej a jest nią obiad w restauracji „Szwejk” – Smacznego! 

Nagroda w konkursie plastycznym. 

Patrycja Moisa z klasy II D zdobyła nagrodę w Miejskim Konkursie Plastycznym "Portret 
pluszowego misia". 

 

Wyróżnienie dla uczennicy klasy III A. 
 

Ewa Landrowska z klasy III A zdobyła wyróżnienie w Rejonowym Konkursie "Muzyka 
 i obraz".  

Brawo klasy drugie. 

Drużyna klasy II A zajęła II miejsce w grze miejskiej "Budujemy Nowe Tychy" 
organizowanej przez Muzeum Miejskie, w tym samym konkursie drużyna klasy II D zajęła  
IV miejsce. Zaangażowanie się opłaciło! 

 
Tenis Stołowy Gimnazjada Powiatowa. 
 

Nasi chłopcy zajęli IV miejsce uzyskując 55 punktów, a dziewczyny III miejsce uzyskując 68 
punktów w rozgrywkach Tenisa Stołowego - Gimnazjada Powiatowa. Dodatkowo w piłce 
koszykowej dziewcząt zajęły one II miejsce w eliminacjach grupowych.  
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Osiągnięcia klasy II E. 

Uczniowie z naszej klasy piłkarskiej II E zdobyli w listopadzie III miejsce w Gimnazjadzie 
Miejskiej w Tychach w rozgrywkach piłki nożnej.  

 

Konkurs New Challenge - jest sukces!!! 

Pierwsze sukcesy w nowym roku szkolnym. Laureatkami konkursu New Challenge zostały 
uczennice: Nel Loska i Kira Nazarewicz. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Akademii 
Językowej Open School w Tychach przy ulicy Jana Pawła II. Gratulujemy i cieszymy się bardzo. 

 

Biegi przełajowe - dobre miejsca. 

Sztafetowe biegi przełajowe (dziewczyny 6x800m, chłopcy 6x1000m) odbyły się 5.10.2010r. na 
Stadionie Miejskim. Nasze Gimnazjum zajęło IV miejsce wśród dziewcząt oraz VI miejsce wśród 
chłopców.  

 


