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WaŜniejsze sukcesy naszych uczniów 
rok szkolny 2013/2014 

 

śywe obrazy - II miejsce w konkursie ogólnoplskim 

17 czerwca w PasaŜu Kultury Andromeda w Tychach odbył się finał ogólnopolskiego 
konkursu na prace plastyczno-scenograficzne pt. "śywe obrazy". Donosimy, Ŝe inscenizacja 
naszej szkoły dotycząca obrazu A. Renoir - "W ogrodzie", została doceniona przez jurorów. 
Zajęliśmy II miejsce, gratulacje naleŜą się uczniom, pani K. Charchut oraz wszystkim, którzy 
zaangaŜowali się w pomoc przy realizacji inscenizacji. Jeszce raz gratulacje. 

II miejsce dziewcz ąt w sztafecie biegów przełajowych 

Dnia 4 czerwca 2014r. uczennice naszego gimnazjum zajęły II miejsce w Kryterium 
Sztafetowych Biegów Przełajowych sezon 2013/2014. Serdecznie gratulujemy. Więcej na 
blogu w-f. Reprezentowały nas: Kula Anna 3a, Olszewska Syntia 1c, Kościańska Mirela 1a, 
Burczek Monika 2b, Chojecka Wiktoria 1c, Pawlik Angelika 2a, Ziółkowska Weronika 1c, 
Mroczka Paulina 3b, Barańska Julia 3d, Popielewska Nicole 1b, Skaźnik Wiktoria 1a. Wielkie 
brawa! 

Kolejny sukces sportowy 

W dniu 30.05. uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w Spartakiadzie Integracyjnej  
w Gimnazjum nr 2. Zespół w składzie Małgosia Granek, Marysia Dominec, Karolina 
Szewczyk, Weronika Marszałkiewicz, Patryk Łapka, Szymon Tkacz, Dawid Jędrzejczyk, 
Kamil Gmyra i Dawid Kubisz zajęli  III miejsce w turnieju siatkówki. 

Nagroda w konkursie plastycznym 

29.05.2014r. został roztrzgnięty VI Miejski Konkurs Plastyczny "Mama, Matusia, Mateńka" 
2014, organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Nasza uczennica Anna 
Pytlewska zdobyła nagrodę w konkursie "MOJA MAMA XXI w". Gratulujemy! 

Debata młodzie Ŝowa w UM 

14.05.2014r. uczniowie z Gimnazjum nr 1 wzięli udział w XI Debacie MłodzieŜy Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w Urzędzie Miejskim pod hasłem: "Ludzie są równi, tylko 
nierówność ich dzieli" Kazimierz Przerwa -Tetmajer. Nasza uczennica Paulina 
Drewienkowska zdobyła III miejsce. Gratulujemy sukcesu! 

XII Międzypowiatowy Konkurs Literacki 

W Urzędzie Miejskim w Tychach, dnia 14.05.2014r. wręczono takŜe nagrody w XII 
Międzypowiatowym Konkursie Literackim. Nasza uczennica Wiktoria Szydziak zdobyła II 
miejsce w XII Mi ędzypowiatowym Konkursie Literackim, a Paulina Drewienkowska 
otrzymała wyróŜnienie. Sukces jest tym większy, Ŝe nadesłanych prac konkursowych było 
bardzo duŜo. Gratulujemy!  
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Powiatowy Konkurs Recytatorski 

Podczas debaty młodzieŜowej w UM wręczono nagrody za Powiatowy Konkurs Recytatorski. 
I tutaj kolejny sukces! Katarzyna Dobosz zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim. 

Piłka no Ŝna nasz ą mocn ą stron ą 

DruŜyna, która zdobyła pierwsze miejsce w powiecie nie zmarnowała swojej szansy. W dniu 
28.04.2014r. reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce w gimnazjadzie rejonowej w piłce 
noŜnej chłopców. Następne zawody to półfinały wojewódzkie. Czekamy na więcej  
i gratulujemy. 

"Europa potrzebuje chrze ścijan Ŝyjących ewangeli ą" - konkurs  

15.04.2014 roku nasza uczennica Julia Bialik brała udział i zajęła III miejsce w konkursie 
organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Tychach z okazji X rocznicy przystąpienia Polski 
do UE oraz kanonizacji PapieŜa Jana Pawła II. Celem było przypomnienie nauczania papieŜa 
Jana Pawła II w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz poszukiwanie korzyści 
dla Kościoła w Polsce z obecności w gronie narodów europejskich w XXI wieku. Radość  
z planowanej kanonizacji. Gratulujemy! 

II miejsce w powiatowym Turnieju BRD 

Daniel Czerw, Maria Dominiec i Adam Walczak w tym roku stanowili druŜynę, która dnia 
15 kwietnia zdobyła II miejsce w Turnieju BRD na szczeblu powiatowym. Mimo trudności  
i zimna oraz padającego deszczu dzielnie, radzili sobie z testami, jazdą na torze przeszkód  
i po miasteczku ruchu drogowego. Daniel indywidualnie zajął III miejsce, a Marysia IV, 
trochę zabrakło do upragnionego roweru w tej rywalizacji, kto wie moŜe za rok? 
Gratulujemy!!! 

Nagroda za wielkanocn ą pisank ę 

Jak co roku organizowany przez Tęczę był miejski konkurs pt. "Moja Wielkanocna Pisanka". 
Nagrodę w tym konkursie odebrał 15 kwietnia nasz uczeń Kamil Wiktor . To duŜe 
osiągniecie, biorąc pod uwagę konkurencję. Serdecznie gratulujemy.  

I miejsce w piłce no Ŝnej - powiat 

Uczniowie: Mateusz Marcińczyk, Maciej Ostolski, Krzysztof Goncerz, Piotr Fortuna, 
Mariusz Smoliński, Krzysztof Rośkowicz, Marek Ogórek, Kamil Woszczyna, Kacper 
Wrona to zwycięska druŜyna w zawodach rangi powiatowej, które odbyły sie 11 kwietnia  
w Gimnazjum nr 3 Tychy (orlik).Wyniki poszczególnych meczów:  
Gim 1 - Gim 9 (9:1) 
Gim 3 - Gim 9 (10:1) 
Gim 1 - Gim 3 (6:2).  
Brawo, gratulujemy.  
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Finalista w mi ędzynarodowym konkursie matematycznym 

Uczeń klasy 2b (mat.-inf.) Mateusz Krumpolc został finalistą Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego PANGEA. W konkursie tym wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów,  
a 500 najlepszych z kaŜdej kategorii zaproszono na finały do Warszawy. Nie udało się w tym 
roku zostać laureatem, mamy nadzieję, Ŝe za rok będzie lepiej, czego serdecznie Ŝyczymy. 
DuuuŜe gratulacje.  

IV miejsce w konkursie ortograficznym 

W tegorocznej edycji konkursu IX MIĘDZYSZKOLNYCH IGRZYSK 
ORTOGRAFICZNYCH „Korrida-corrida 2014”, druŜyna naszego gimnazjum zajęła IV 
miejsce. Walka była zacięta a nasi uczniowie walczyli bardzo dzielnie z "bykami".  

II miejsce w konkursie recytatorskim 

Kasia Dobosz zdobyła II miejsce w XIV Konkursie Recytatorskim - 20 marca, 
organizatorem było Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów w Tychach. Uroczyste wręczenie 
nagród odbędzie się 14 maja w Urzędzie Miasta. Kasia recytowała "Modlitwę III" 
Baczyńskiego oraz fragment "Mistrza i Małgorzaty" Bułhakowa. Gratulujemy. 

I miejce w XI Memoriale Olimpijskim im. płk. Franci szka Bro Ŝka  

16 marca 2014 roku na strzelnicy klubu TS Wisła w Krakowie odbyły się zawody: XI 
Memoriał Olimpijski im. płk. Franciszka BroŜka. Jakub Wojtysiak  startował w kategorii 
„młodzika” (Ppn-30). Zajął I miejsce z wynikiem 250/300 moŜliwych do zdobycia. W jego 
kategorii wiekowej startowało ok. 50 osób. To juŜ kolejny sukces tego zawodnika. 
Gratulacje!!! 

III miejsce na Festiwalu Teatralnym Młodzie Ŝy Gimnazjalnej w 
Tychach 

13.03.2014r. uczniowie Paulina Wilczek, Paulina Kocur, Klaudia Kowalska, Monika 
Kopeć, Jakub Liszka, Zbigniew Zwierzański i Michał śarski uczestniczyli w XIII 
Rejonowym Festiwalu Teatralnym MłodzieŜy Gimnazjalnej w Tychach. Festiwal jest 
organizowany przez tyskie Gimnazjum nr 11. Przegląd teatralny odbył się na scenie SDK 
Tęcza i odznaczał się bardzo wysokim poziomem. Oglądając przedstawienia zwycięskich 
szkół moŜna było poczuć magię prawdziwego teatru. Nasi uczniowie, prowadzeni przez panią 
Szmajduch, wystąpili w skeczu p.t. „Egzamin” i zajęli III miejsce . Młodym aktorom 
serdecznie gratulujemy, Ŝyczymy nowych aktorskich wyzwań i dalszych sukcesów. 

XIII Wojewódzki Konkurs Biblijny - etap rejonowy 

Adrian Marciniak z kl. 2d reprezentował naszą szkołę i zajął III miejsce. Gratulujemy, bo 
pytania były naprawdę bardzo trudne.  
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Gimnazjada Miejska - szachy 

W dniu 6.03.2014 w Gimnazjum Nr 10 w Tychach odbyły się zawody w szachach. Nasi 
chłopcy zajęli druŜynowo IV miejsce, a najlepszy był Wojciech Stachura, który 
indywidualnie uplasował się na I miejscu. Dziewczyny w tych zawodach zajęły VII miejsce. 

Wyró Ŝnienie w konkursie miejskim  

Masz zdolności plastyczne? Lubisz tworzyć z papieru lub innych materiałów? Jeśli tak, to 
weź udział w konkursie plastycznym „Zakładka do ksiąŜki”, organizowanym przez SDK 
„Tęcza”. Udział w tym konkursie wzięło kilka osób z naszego gimnazjum, wyróŜnienie 
jednak otrzymała Joanna Skorus - serdecznie gratulujemy. 

Gimnazjada Miejska - pływanie - V miejsce dru Ŝynowo 

W dniu 10.02.2014 w Sportowym Gimnazjum Nr 9 w Tychach odbyły się zawody  
w pływaniu. Z dziewcząt najlepsza była Wysocka Karolina – styl grzbietowy – wynik 
0,50,32 – II miejsce, a wśród chłopców Tkacz Szymon – styl kraul - wynik 0,32,13 – III 
miejsce i Bywalec Jakub – styl kraul – wynik 0,34,94 – III miejsce. Zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy druŜynowo zajęli V miejsce w Miejskiej Gimnazjadzie. MoŜna zdobywać wysokie 
lokaty nie mając basenu. Brawo. 

Wystrzelane - I miejsce 

W dniu 8.02.2014 odbyły się II Zawody Wojewódzkie w strzelaniach pneumatycznych, gdzie 
Jakub Wojtysiak  uczeń kl.1a zajął I miejsce w konkurencji pistolet pneumatczny juniorów 
młodszych, wynikiem 354 pkt. Gratulujemy. 

Piłka koszykowa - II miejsce w grupie 

W dniu 14.01.2014 odbyły się rozgrywki w piłce koszykowej dziewcząt. Turniej został 
rozegrany w Gimnazjum nr 3. Uczennice naszego Gimnazjum zajęły drugie miejsce w grupie. 
Skład zespołu: Klaudia Heyna, Nicole Popielewska, Wiktoria Skaźnik, Paulina Kocur, 
Karolina Lisicka, Maria Dominiec, Katarzyna Dobosz, Karolina Wysocka, Weronika Szot. 
Gratulacje. 

Najładniejsze stajenki bo Ŝonarodzeniowe 

Rozstrzygnięty został miejski konkurs plastyczny pt. ”Pójdźmy wszyscy do stajenki” 
organizowany przez Gimnazjum ART pod patronatem księdza proboszcza Janusza Lasoka – 
nagrody otrzymały: Anna Kula kl.3a oraz Gabriela Porszke kl.2d. 

Anioł - wyró Ŝniony 

Nasza uczennica z klasy 3a Anna Kula otrzymała wyróŜnienie w miejskim konkursie 
plastycznym pt. "Gwiazdkowe anioły", organizowanym przez Dom Kultury Tęcza. 
Konkurencja była duŜa, ale wspaniały, piękny, anioł Ani został dostrzeŜony i nagrodzony. 
Serdeczne gratulacje. Brawo. 
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Gimnazjada Powiatowa w Tenisie Stołowym 

W dniu 20.11.2013r. odbyła się Gimnazjada Powiatowa w Tenisie Stołowym chłopców. 
Nasze Gimnazjum zajęło X miejsce druŜynowo. Indywidualnie Mariusz Smoliński i Szymon 
Błąkała zajęli miejsce między 17-24 a Maciej Ostolski między 25-32 miejscem. 
W dniu 21.11.2013r. odbyła się Gimnazjada Powiatowa w Tenisie Stołowym dziewcząt. 
Nasze Gimnazjum zajęło IV miejsce druŜynowo. Indywidualnie Gabriela Porszke zajęła 15 
miejsce a Katarzyna Dobosz i Monika Siankowska między 17-24 miejscem. 

Gimnazjada Miejska w Piłce No Ŝnej chłopców - grupa 

24 października reprezentacja naszego gimnazjum brała udział w rozgrywkach piłki noŜnej  
i zajęła I miejsce w grupie. Rozgrywki odbyły się na stadionie na oś.A. Naszymi rywalami 
byli: Gim-11, Gim-7, Gim-8. Gratulacje dla zawodników i nauczyciela w-fu. 

Sztafetowe biegi przełajowe - rejon 

Przełajowe biegi sztafetowe w wykonaniu naszych uczniów mogą budzić zazdrość innych. 
Gimnazjum nr 1 zajęło III miejsce w Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Chłopców. Zawody odbyły się 18 października na obiekcie MOSiR - ORS śabka  
ul. Sportowa 1, Łaziska Górne. Jak widać moŜna się zmobilizować. Gratulacje dla 
zawodników i nauczyciela w-f. Dokładne dane na blogu w-f. 

II Tyskie kryterium - w biegach jeste śmy dobrzy! 

W dniu 17 października uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w II Tyskim kryterium 
Sztafetowych Biegów Przełajowych - bieg pierwszy. Sztafeta dziewcząt zajęła IV miejsce, 
pierwsza sztafeta chłopców zajęła I miejsce a druga sztafeta chłopców zajęła V miejsce. 
Więcej danych na blogu w-f. 

Drugi bieg odbył się 24 października, a nasi uczniowie zostali sklasyfikowani - sztafety 
chłopców IV i VII miejsca, dziewczęta uplasowały się na IV miejscu. Jeszcze zostały dwa 
biegi i będziemy wiedzieli, kto wygrał kryterium. 

Zawody wojewódzkie w strzelaniach pneumatycznych 

VII Wojewódzkie zawody w strzelaniach pneumatycznych odbyły się 12 paŜdziernika 2013r. 
Nasz uczeń Jakub Wojtysiak z klasy 1a matematyczno - przyrodniczej brał udział  
w konkurencji Pistolet pneumatyczny juniorów i z wynikiem 501 punktów zajął III miejsce. 
Gratulacje - jest pasja, jest praca - są wyniki. Brawo!!! 

Sztafetowe biegi przełajowe - powiat 

Zawody odbyły się 11 października na Kompleksie Sportowym "Paprocany". 
I miejsce dla Gimnazjum nr 1 w Gimnazjadzie Powiatowej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii chłopców w roku szkolnym 2013/2014 oraz 
IV miejsce dla Gimnazjum nr 1 w Gimnazjadzie Powiatowej w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych Szkół Gimnazjalnych w kategorii dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014r. 
Gratulujemy zawodnikom i Ŝyczymy dalszych sukcesów. Więcej na blogu w-f. 
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Nagroda publiczno ści w półfinale XVI edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego 

Hasłem tegorocznej edycji konkursu są słowa kardynała Augusta Hlonda: „Wolno swój naród 
więcej kochać; nie wolno nikogo nienawidzić” . W oparciu o tę myśl uczestnicy ułoŜyli  
i wygłosili pięciominutowe przemówienie. Joanna Skorus z kl. 3d dnia 30.09.2013r. brała 
udział w półfinale XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha 
Korfantego, który odbył się w Muzeum Regionalnym SMOLARNIA w Kobiórze. Zdobyła 
tam nagrodę publiczności. Gratulujemy!!!  

"The Long and Roll Race" 

Dokładnie w sobotę 14 września, odbyła się pierwsza edycja longboardowo-rolkowej imprezy 
"The Long and Roll Race". Uczestnicy zmagali się w kilku konkurencjach: freestyle slalom, 
heppie jump, slide contest, longboard dance. Najwięcej emocji wzbudzał jednak wyścig na 
dystansie 1,5 km w Parku Śląskim. Głównym celem imprezy, była promocja bezpieczeństwa 
pod hasłem „Jazda w Kasku nie Boli”. Impreza odbyła się we wspaniałym piknikowym 
klimacie. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których zorganizowano strefę 
małego PRO’sa. Na zakończenie rozdano górę nagród i ponad 30 kasków. Honorowy patronat 
nad imprezą objął Prezydent miasta Chorzów. W tej imprezie brał udział nasz uczeń Jakub 
Adamus z 3a i odniósł kilka sukcesów Wyniki: 

TYCZKA 
1. Kamil Motyka i Krzysztof Plich 
2. Jakub Adamus i Patryk Gruszka 
FREE STYLE SLALOM 
1. Kamil Motyka 
2. Patryk Gruszka 
3. Jakub Adamus 
SLIDE 
1. Jakub Adamus 
2. Patryk Latecki 
3. Patryk Gruszka 

 


