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Mamy POZŁACANE PIÓRO!  

Karol Hudzikowski z kl. 1b okazał się najlepszy w konkursie poetyckim „O Pozłacane Pióro” 

- X edycja pt. „Piszemy limeryki” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Tychach. Niżej zwycięski limeryk:  

 

Romantyczny Romeo z Verony  

Stał na balkonie onieśmielony.  

Chciał pocałować piękną Julię,  

Lecz musiał o zgodę poprosić kurię,  

Więc otruł się cykutą wkurzony.  

 

Jeśli ktoś pragnie większej dawki wiadomości, polecamy link: 

http://mbp.tychy.pl/aktualnosci/1079-x-edycja-konkursu-poetyckiego-o-pozlacane-pioro-

rozstrzygnieta  

Poniżej fotorelacja. 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Kolejny sukces naszych uczniów!!! 29 kwietnia KLAUDIA PIWOWAR, DANIEL CZERW i 

ADAM WALCZAK wywalczyli III miejsce w miejskim etapie Turnieju Bezpieczeństwa w 

Ruchu Drogowym. Jak co roku wykazali się doskonałą znajomością przepisów, 

zastosowaniem ich w praktyce podczas konkurencji jazdy po miasteczku rowerowym, 

umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, jak również świetną techniką na rowerowym 

torze sprawnościowym. GRATULUJEMY!  

Poniżej fotorelacja. 

Biegi przełajowe 

10.10.2014 roku reprezentacja naszego gimnazjum zajęła III miejsce w Gimnazjadzie 

Powiatowej w biegach przełajowych dziewcząt i X miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w 

biegach przełajowych chłopców. Gratulujemy. Więcej informacji na blogu Wychowania 

fizycznego. 

Osiągnięcia i wyniki sportowe można sprawdzić na blogu 

wf-u 

Mamy ich trochę, a te najważniejsze w tym roku szkolnym, które uzyskaliśmy w pierwszym 

semestrze to: 

II miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w Łyżwiarstwie Szybkim Dziewcząt 

III miejsce w Gimnazjadzie Powiatowej w Koszykówce Dziewczat.  

Brawa dla wszystkich sportowców. 

http://www.gimnazjum1-tychy.neostrada.pl/galeria.html
http://www.gimnazjum1-tychy.neostrada.pl/galeria.html


I miejsce G1 w VI Grze Miejskiej 

„Odkrywamy Tychy na nowo” – to hasło, które było myślą przewodnią VI gry miejskiej. W 

konkurencjach, które odbyły się jesienią, startowały prawie wszystkie tyskie gimnazja. 

Drużyna składająca się z uczniów klasy 3a, która reprezentowała nasze gimnazjum zajęła I 

miejsce. Serdecznie gratulujemy. Brawo! 

Konkurs dla twórczych 

„Victor Gimnazjalista” – to popularne czasopismo znów wyróżniło naszego ucznia za prace 

literacką. W konkursie dla twórczych Karol Hudzikowski z klasy 1b został wyróżniony za 

wiersz o wakacjach. Czyżby pan Henryk Rej miał konkurencję?  

Konkurs międzygimnazjalny z języka niemieckiego 

23.10.2014 Julia Bialik i Gosia Granek z klasy 3a wzięły udział w międzygimnazjalnym 

konkursie z języka niemieckiego pt. „Meine schönste Sommerferien”. Julia i Gosia musiały 

przygotować prezentację (każda osobno) o swoich najpiękniejszych bądź wymarzonych 

wakacjach a następnie przedstawić ją po niemiecku przed publicznością. Julia swoją 

prezentacją o ostatnich wakacjach na Bałkanach ujęła serca jury i zdobyła tym samym II 

miejsce w konkursie! Gosia choć nie na podium równie godnie reprezentowała nasze 

gimnazjum i z uśmiechem na twarzy opowiedziała o obozie letnim na którym była podczas 

ostatnich wakacji. Dziewczynom bardzo serdecznie GRATULUJEMY! 

Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim 

Bartek Witański z klasy 3b został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie czasopisma 

„Victor Gimnazjalista” za opowiadanie ze zdjęciem. Jurorzy tak ocenili jego pracę: „…bardzo 

sprawnie przeszedł od zwyczajnej sceny do niesamowitej akcji rodem z powieści czy filmu 

sensacyjnego. Szyfrowane wiadomości, walka z reżimem i podejrzenie zdrady wśród 

członków ruchu oporu. Naprawdę całkiem zgrabnie mu to wyszło.” 

  
 


