
Dodatek wydawany i finansowany 
przez Urząd Miasta Tychy

Adres redAkcji:
al. Niepodległości 49,

tel. 32 776 39 16, faks 32 776 39 48


e-mail: redakcja@umtychy.pl

nr 69/306  Czerwiec 2013 T yski informaTor samorządowy

II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. C. K. Norwida w Tychach 
obchodzi 50-lecie.

W piątek i sobotę odbyły się 
uroczystości jubileuszowe. 

7 czerwca w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w Tychach odprawiono 
mszę świętą. W sobotę, 8 czerwca, 
w tyskim Teatrze Małym zorganizo-
wano oficjalne obchody. Na widow-
ni zasiedli uczniowie i absolwenci 
II LO, a także zaproszeni goście. 
Wśród nich: m.in. eurodeputowana 
Małgorzata Handzlik, wicewoje-
woda Piotr Spyra, Zygmunt Mar-
czuk – przewodniczący RM Tychy, 
Daria Szczepańska – zastępca pre-
zydenta Tychów ds. społecznych, 
Andrzej Drogoń – dyrektor IPN 
w Katowicach (absolwent II LO), 
a także przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Katowicach, władz 
uczelni wyższych, związków zawo-
dowych, dyrektorzy tyskich placó-

wek oświatowych, kulturalnych 
i inni. Szczególnie ciepło publicz-
ność przywitała byłych dyrektorów 
II LO: Kazimierza Głoda, Bogusła-
wa Morejkę, Włodzimierza Trli-
ka i Piotra Rosiaka. Wspominano 
także nieżyjącego już Stanisława 
Madeja.

W teatrze nie brakowało atrak-
cji. W trakcie uroczystości można 
było m.in. obejrzeć występy arty-
styczne, przypomnieć sobie historię 
szkoły, zapoznać się z jej licznymi 
osiągnięciami edukacyjnymi i bo-
gatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. 
Jednak chyba najważniejsze było 
to, że wszyscy przekonali się, iż 
wyjątkową atmosferę i niepowta-
rzalny klimat II LO, tworzą ludzie. 
Absolwenci zgodnie podkreślali 
to w swoich wspomnieniach.

W sobotnie popołudnie konty-
nuowano obchody w szkole, gdzie 
odbyły się spotkania absolwentów. 
Pojawili się nawet pierwsi matu-
rzyści z 1967 roku, uczniowie klas 

11a i 11b: Eugeniusz Pojda, Urszula 
Stączek-Banasiak, Elżbieta Pitlok-
Zaręba, Zofia Szkudlarek, Anna 
Naumienko-Łodyga, Stanisława 
Leśniak-Borg, Janina Frey-Myszor 
i ówczesna wychowawczyni 11a pani 
Lidia Łapeta. Przed budynkiem II 
LO zorganizowano festyn jubile-
uszowy z bogatym programem. 
Były występy zespołów kabareto-
wych, tanecznych i muzycznych, 

zaprezentowali się m.in. Odnowa 
i Lion Vibrations, rozegrano mecz 
piłki nożnej absolwenci – uczniowie 
oraz przeprowadzono aukcję prac 
plastycznych, z której dochód zosta-
nie przeznaczony na zakup nagło-
śnienia do sali gimnastycznej.

Patronat honorowy nad ob-
chodami jubileuszowymi sprawo-
wał Prezydent Miasta Tychy.

Ewa STrzOda

Choć wakacje zbliżają się 
wielkimi krokami, tyskie 
szkoły nadal pracują pełną 
parą, co jest zauważane i do-
ceniane w mieście, ale rów-
nież poza jego granicami. 
w ostatnim tygodniu zespół 
Szkół Sportowych otrzymał 
prestiżowy certyfikat.

W piątek, 7 czerwca, w Ze-
spole Szkół Sportowych 

w Tychach odbyła się uroczystość 
wręczenia certyfikatu Śląskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie. 
Jednak, by tyska placówka mogła 
zdobyć to zaszczytne wyróżnie-
nie, musiała podjąć szereg aktyw-
nych działań w trzech obszernych 
dziedzinach. Są nimi: edukacja 
prozdrowotna w ramach naucza-
nia i wychowania, uwzględnie-
nie zdrowia w życiu szkoły – tzw. 
etos zdrowia w szkole, czyli troska 
o dobre samopoczucie uczniów 
i pracowników, a także współ-
działanie na tej płaszczyźnie z ro-
dzicami i społecznością lokalną.

By aktywnie działać, 
we wszystkich obszarach przy-
gotowano i wdrożono specjal-
ny program „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Do współpracy za-
proszono przedstawicieli świata 
sportu i medycyny. Co się dzia-
ło? Były konkursy m.in. pla-
styczne, recytatorskie, poetyckie 
i literackie, a także olimpiada 
o zdrowiu. Poza tym uczniowie 
uczyli się przygotowywać zdrowe 
posiłki. Dowiedzieli się, dlacze-
go należy pamiętać o zjedzeniu 
śniadania. Aktywnie uprawiali 

sport, choć do tego specjalnie nie 
trzeba było ich zachęcać, bo ZSS 
jest szkołą o profilu sportowym. 
Nie zabrakło także przedsięwzięć 
promujących zdrowie. Wspólnie 
z rodzicami zorganizowano m.in. 
jasełka i pływackiego sylwestra. 
Dodatkowo dzieci przeszły szko-
lenia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, w szkole przepro-
wadzono również zbiórkę zużytych 
baterii i makulatury oraz wiele in-
nych akcji. Szkolnym koordyna-
torem projektu jest nauczycielka 
Bożena Kuś.

Na piątkowej uroczystości 
pojawili się m.in. przedstawiciele 
władz miasta i tyscy radni, a tak-
że dyrektorzy sąsiednich szkół 

i przyjaciele ZSS. Uczestnicy mo-
gli obejrzeć prezentację multime-
dialną dokumentującą wszystkie 
działania podjęte na rzecz promo-
cji zdrowia. Nie zabrakło wystę-
pów artystycznych w wykonaniu 
uczniów. Najważniejszym punk-

tem uroczystości było oczywiście 
wręczenie certyfikatu dyrektorowi 
Jackowi Baranowi przez przed-
stawicieli Regionalnego Ośrod-
ka Metodyczno – Edukacyjnego 
„Metis” z Katowic. Jest on ważny 
przez trzy lata. Ewa STrzOda

Intensywny tydzień

Goście z zagranicy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Jana Kochanowskiego w Ty-
chach uczestniczy w unij-
nym programie Come-
nius Partnerskie Projekty 
Szkół pod nazwą „Do you 
play with me?” (Bawisz się 
ze mną?). Partnerami ty-
skiej placówki są szkoły 
z Turcji, Hiszpanii, Włoch 
i Czech. Projekt realizowa-
ny jest do czerwca 2014 roku. W ubiegłym tygodniu w nasze miasto 
odwiedzili przedstawiciele partnerskich szkół.
Społeczność SP 3 doskonale przygotowała się na przyjęcie swoich 
gości. Były m.in. uroczystości w szkole, a także wspólne wyciecz-
ki i zajęcia integracyjne. Dla tyskich uczniów to doskonała okazja 
do praktycznej nauki języka angielskiego, zawarcia nowych przy-
jaźni, a także poznania kultury i tradycji innych narodów. Warto 
dodać, że rodziny uczniów SP 3 gościły w swoich domach dzieci 
z zagranicy.  ES

O profilaktyce
4 czerwca w Gimnazjum 
nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Agaty Mró-
z-Olszewskiej w Tychach 
odbyła się 10. edycja Mię-
dzygimnazjalnego Konkur-
su Profilaktycznego „Stop 
Uzależnieniom”, w ramach 
miejskiej akcji „Bezpieczne 
Tychy – Dość Milczenia”. 
Przypomnijmy, celem konkursu jest popularyzacja zdrowego stylu 
życia i przeciwdziałanie wszelkim uzależnieniom. Organizatorami 
byli: Urząd Miasta Tychy, Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Agaty Mróz-Olszewskiej, Komenda Miejska Policji, 
Straż Miejska oraz parafia św. M.M. Kolbe w Tychach. W zmaga-
niach wystartowali przedstawiciele wszystkich tyskich gimnazjów. 
Najlepsi okazali się uczniowie Gimnazjum nr 8, II miejsce zdobyli 
reprezentanci Gimnazjum nr 2, a III – Gimnazjum nr 3. ES

Comenius i dzień 
ze zdrowiem
Pracowity tydzień mie-
li również nauczyciele 
i uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 im. G. Morcinka w Ty-
chach. Przez kilka dni go-
ścili u siebie nauczycieli 
i uczniów z krajów partner-
skich, w ramach programu 
Comenius, którego ZS 1 jest 
uczestnikiem. I tak do Tychów przyjechali: Szwedzi, Niemcy i Ho-
lendrzy. Na specjalnym spotkaniu z przedstawicielami lokalnych me-
diów opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu w naszym mieście. 
Wszyscy byli pod wrażeniem gościnności tyskich rodzin i pysznej 
polskiej kuchni.
Natomiast w minioną sobotę w ZS nr 1 zorganizowano Festyn Zdro-
wia pod hasłem „Z Morcinkiem kulturalnie, zdrowo i sportowo”. 
Były m.in. występy artystyczne i wokalne, zabawy sportowe, porady 
zdrowotne oraz żywieniowe. ES

zdrowe 
odżywianie to też 
oszczędzanie

Zdrowy styl życia nie-
sie ze sobą wiele korzyści, 
w tym także finansowych – 
przekonywały w czwartek (6 
VI) w SP nr 2 organizatorki 
regionalnego konkursu pro-
filaktycznego „Bezpiecznie, zdrowo i oszczędnie” – Jolanta Paduch 
i Krystyna Wyszkowska.
Zakończona w miniony czwartek pierwsza edycja konkursu przebie-
gała pod hasłem „Zdrowe odżywianie to też oszczędzanie”.
W konkursie wzięły udział szkoły podstawowe z Tychów, Bierunia, 
Bojszów. Zadaniem uczniów było przygotowanie projektu awersu 
banknotu. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Paulina 
Rybacka z SP nr 6 w Tychach, w kat. klas IV – VI – Mateusz Chroń 
z SP nr 4 w Tychach.
Konkurs realizowany był pod patronatem Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego, Banku Spółdzielczego w Tychach 
oraz Bieruńskiego Ośrodka Kultury, przy wsparciu finansowym BS 
w Tychach oraz Urzędu Miasta Tychy. B

J u b I l e u s z  i i  L O

Pół wieku Norwida

tyskie szkoły 
promują zdrowie

wartO wiedzieć

Warto wspomnieć, że w tej chwili na ponad 5 tysięcy 
placówek oświatowych w całym województwie, tylko 
295 należy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. W naszym mieście w tym gronie są: Przedszkole 
nr 8, Szkoła Podstawowa nr 36, Zespół Szkół nr 6, Ze-
spół Szkół Specjalnych nr 8 i II Liceum Ogólnokształcące 
z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida.
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Prestiżowy certyfikat dyrektorowi Jackowi Baranowi (z lewej) wręczyli przedstawicieli 
„Metisu”.

Na spotkaniu absolwentów pojawili się pierwsi maturzyści  
II LO z 1967 r.
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