
Konkurs rozstrzygnięty 

piątek, 11 listopada 2011 09:57 |  

W trakcie akademii z okazji Dnia Patrona i Święta Niepodległości poznaliśmy wyniki konkursu „ WYBITNI POLACY, 

PATRIOCI, WSPÓŁTWÓRCY NIEPODLEGŁEGO PAOSTWA POLSKIEGO”, który odbył się 08 Listopada 2011r. W 

konkursie udział wzięło 14 drużyn 2-osobowych. 

  

ZWYCIĘZCY: 

I m. KL III A :   1. Kamil Gryczka 

                       2. Paweł Śliwakowski 

   

  

II m. KL III A :  1. Anna Jurgielewicz 

                      2. Agnieszka Kucharska 

III m. KL III D : 1. Damian Dróżdż 

                      2. Marek Zgajewski 

Zwycięzcom gratulujemy! 

Dzieo Patrona 

środa, 16 listopada 2011 17:44 

Dnia 10 listopada w naszym gimnazjum odbyła się akademia z okazji Dnia Patrona gimnazjum, oraz Święta 

Narodowego jakim jest 11 listopada- Święto odzyskania przez Polskę niepodległości 

 
Jako pierwszy przemówił pan dyrektor Janusz Ferenc, wprowadzając uczniów, nauczycieli, a także gości w wyjątkowy 

nastrój tego święta. Tuż po przemowie  pana dyrektora, wystąpił Ignacy Jan Paderewski ( w tej roli Łukasz Gabryel z 

klasy II a), opowiedział trochę o sobie i zadeklamował wspaniały patriotyczny wiersz. Następnie odbył się konkurs 

pieśni patriotycznych. Brali w nim udział przedstawiciele wszystkich klas (od 1-3). Jako sędziowie w tym konkursie 

brali udział nauczyciele. Ostatecznie (po długich naradach) zwyciężyła klasa II c, która zaprezentowała się piosenką 



pt.: ,, Pąki białych róż”. Na zakooczenie wszystkie klasy zaśpiewały utwór Jana Pietrzaka p.t. "Żeby Polska Była 

Polską". 

Nowe zdjęcia w galerii 

sobota, 19 listopada 2011 09:49 

 

W miejskich uroczystościach z okazji Świeta Niepodległości nasze gimnazjum reprezentował p. Michał Koziarz oraz 

poczet sztandarowy w składzie: Paulina Lorent, Asia Suszczyk i Paweł Śliwakowski.  

Relacja z Budapesztu 

niedziela, 27 listopada 2011 12:37 

 

To był nasz wielki dzieo. Każdy z lekką tremą przybył w umówione miejsce. Wiedzieliśmy, że musimy wypaśd jak 

najlepiej. Mówię tutaj oczywiście o naszym SHOW. Gdy już wszyscy byli gotowi, by zacząd rozpoczęło się. Każdy kraj 

miał tylko kilka minut by pokazad co przygotował i jak wywiązał się z zadania. Na pierwszy ogieo poszli Turcy, którzy 

trafili na włoską piosenkę. Zaraz po nich byliśmy my... 

Pełną relację z wizyty w Budapeszcie, w ramach projektu Comenius, znajdziecie TUTAJ 

_____________________________________________________________ 

Filmy z jasełek 

czwartek, 22 grudnia 2011 11:18  

 

W oczekiwaniu na relację z przedstawienia "Posłaocy Bożego Narodzenia", zapraszamy na obejrzenie jego 

fragmentów na szkolnym kanale YouTube. W tym celu prosimy kliknąd na zdjęcie powyżej. 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123:wizyta-w-budapeszcie&catid=43:comenius&Itemid=30
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa


P.S. Przepraszamy za słabą jakośd dźwięku. 

Relacja z koncertu kolęd 

poniedziałek, 30 stycznia 2012 14:31 

Dn. 24 stycznia w naszym gimnazjum odbył się koncert kolęd i pastorałek. Uczniowie Gimnazjum nr 13 

zaprezentowali bardziej, jak i mniej tradycyjne wersje znanych kolęd, np "Wśród nocnej ciszy" czy "Przybieżeli do 

Betlejem". Nie zabrakło również pastorałek i utworów anglojęzycznych, śpiewanych przez chór oraz solistów. Opiekę 

artystyczną nad koncertem sprawowała p. Iwona Czank. Licznie przybyła publicznośc reagowała bardzo żywiołowo i 

nasi wykonawcy kilkukrotnie bisowali. W czasie koncertu na potrzeby szkoły zebrano 450 zł. Dziękujemy! 

  

Aby obejrzed zdjęcia z tego wydarzenia, proszę kliknąd na poniższe: 

 

  

Aby obejrzed fragmenty koncertu, proszę kliknąd na poniższą miniaturę: 

 

 

Sukcesy naszych olimpijczyków 

środa, 15 lutego 2012 17:30 

 

  

http://www.gimnazjum13.com/images/stories/galeria_gimnazjum13/Koncert_24.01.2011/index.html
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa
http://www.gimnazjum13.com/images/stories/galeria_gimnazjum13/Koncert_24.01.2011/index.html
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa
http://www.gimnazjum13.com/images/stories/galeria_gimnazjum13/Koncert_24.01.2011/index.html
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa


Miło nam poinformowad, że do III etapu konkursów przedmiotowych zakwalifikowało sie 18 naszych uczniów. 

Wszystkim gratulujemy! 

 

Wizyta w Sewilli 

sobota, 25 lutego 2012 15:09 |  

 

  

W dn. 16-23.02 ośmioosobowa delegacja nauczycieli i uczniów naszej szkoły gościła w Sewilli, z wizytą w ramach 

projektu Comenius. Już wkrótce relacja, zdjęcia i filmy z wyjazdu. 

 

Trzecie miejsce w piłce ręcznej 

wtorek, 06 marca 2012 16:18 

 

Reprezentacja piłki ręcznej dziewcząt zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Częstochowy. 

Tydzieo z owocem, Dzieo Kobiet 

niedziela, 11 marca 2012 12:37 

 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9807e4b6e2fa7b708aff4771b9aa37e468d0b29f
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9807e4b6e2fa7b708aff4771b9aa37e468d0b29f
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9807e4b6e2fa7b708aff4771b9aa37e468d0b29f
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=9807e4b6e2fa7b708aff4771b9aa37e468d0b29f


W dn.05 -09 marca 2012r. w naszym gimnazjum obchodziliśmy "Tydzieo z owocem", który był częścią realizacji 

programu "Trzymaj formę". Przez cały tydzieo ubieraliśmy się na różne kolory i przynosiliśmy owoce: 

- Poniedziałek - dzieo z bananem 

- Wtorek - dzieo z jabłkiem 

- Środa - dzieo z mandarynką lub pomaraoczą 

- Czwartek - dzieo z gruszką 

- Piątek - dzieo z winogronami 

 

 
Dn. 8 marca obchodziliśmy Dzieo Kobiet. W czasie apelu złożylismy życzenia naszym Paniom. Odczytano także wyniki 

wyborów na Miss Gimnazjum nr 13. Oto Wyniki w poszczególnych kategoriach: 

-W kategorii miss 13-tki wygrała Julia Nowak 

-W kategorii "najładniejszy uśmiech" wygrała Natalia Gryglewska 

-W kategorii "uwodzicielskie spojrzenie" wygrała Martyna Zielioska 

-W kategorii "królowa mody" wygrała Julia Nowak 

-W kategorii "najzgrabniejsze nogi" wygrała Magda Hertman 

-W kategorii "najbardziej wysportowana" wygrała Alicja Czapla 

-W kategorii "najlepsza fryzura" wygrała Monika Polaoska 

-W kategorii "Einstein 13-tki" Paulina Karmaoska 

-W kategorii "najbardziej rozrywkowa" wygrała Gosia Gajdos 

-W kategorii "przyjaciółka wszystkich" wygrała Wiktoria Żaba 

Relacja z Sewilli 

niedziela, 25 marca 2012 14:50 

"O 10:30 cała drużyna spotkała się pod Muzeum Obrazów w Sevilli. Imponujące wystawy zachwycały. Całości 

dopełniało zwiedzanie bajecznego miasta. Koło południa miał miejsce czas wolny, gdzie polska grupa jadła najlepsze 

lody na całym południu. Następnie zmierzaliśmy ku Placowi Hiszpaoskiemu  gdzie pływaliśmy na łódkach, 

własnoręcznie wiosłując." To fragment relacji naszych uczennic z wizyty w słonecznej Hiszpanii, wramach projektu 

Comenius.  

 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124:wizyta-w-sevilli&catid=43:comenius&Itemid=30
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124:wizyta-w-sevilli&catid=43:comenius&Itemid=30


Mistrzostwo w koszykówce chłopców 

poniedziałek, 02 kwietnia 2012 16:40 

Koszykarska drużyna chłopców naszego gimnazjum, trenowana przez p. dyr. Janusza Ferenca zdobyła Mistrzostwo 

Częstochowy w kategorii gimnazjalnej. Nasi koszykarze w finałach Szkolnej Ligi Koszykówki pokonali kolejno drużyny: 

Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 12 i Gimnazjum nr 3. Gratulujemy! 

 

Misterium Wielkanocne 

środa, 04 kwietnia 2012 15:45 

 

Dn. 3 kwietnia uczniowie z klas: Ia i Ib, pod opieką s. Katarzyny wystawili Misterium Wielkanocne na podstawie 

książki "Mały Książę" p.t. "Szukam przyjaciela". Uczniowie ukazali temat przyjaźni w perspektywie zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych podkreślając, że patrzed należy sercem, bo to co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu. 

Wolontariat 

środa, 11 kwietnia 2012 16:12 

 

W naszym gimnazjum , jak co roku, rusza kolejna akcja związana z niesieniem pomocy dla HOSPICJUM w 

Częstochowie w ramach akcji POLA NADZIEI (harmonogram akcji wywieszony na gazetce obok pokoju 

nauczycielskiego i sali nr 10) oraz zbiórka żywności dla ludzi ubogich i dzieci z Domu Dziecka. Prosimy w szczególności 

o słodycze, mąkę, cukier makarony, ryż, konserwy (z długim terminem przydatności) itp. Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt z opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu Panią Martą Konopa. 

  

Dziękujemy za wsparcie naszej akcji!!!!!!!!!!! 

Nasze koszykarki najlepsze w Częstochowie! 

czwartek, 19 kwietnia 2012 08:38 



 

Miło nam poinformowad, że dziewczęca reprezentacja naszej szkoły, prowadzona przez p. dyr. Janusza Ferenca, 

zdobyła Mistrzostwo Częstochowy w koszykówce. Nasze uczennice w meczach finałowych pokonały kolejno 

reprezentacje: Gimnazjum nr 14, Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 3. Gratulujemy. 

Kolejne sukcesy naszych uczniów 

wtorek, 15 maja 2012 00:00 

Jurajska Liga Rowerowa: 

W koocowej klasyfikacji nasze dziewczęta zajęły I miejsce uzyskując 192 pkt, natomiast chłopcy uplasowali sie na 

miejscu II, zdobywając 109 pkt. 

 

W lekkoatletycznych zawodach dla częstochowskich gimnazjów, w klasyfikacji drużynowej drużyna chłopców zajęła II 

lokatę. Dziewczyny uplasowały się na V pozycji. Indywidualnie najlepszy rezultat osiągnął Sebastian Sośniak, 

zdobywając II miejsce w biegu na 100m. 

 

W Gimnazjum nr 7 w Częstochowie odbyła się kolejna edycja konkursu "Matematyka w banku". Uczestnicy musieli 

wykorzystad w praktyce wiedzę zdobytą w szkole. Naszą szkołę reprezentowali Norbert Cyran i Filip Wojszczak, pod 

opieką pani mgr Ewy Maj. Nasza drużyna spisała się świetnie zajmując w ostatecznej punktacji drugie miejsce, a 

ustępując tylko reprezentacji Gimnazjum nr 18. 

Wystawa "Żołnierze Warszyca" 



Środa 16 maja 2012 20:25  

W dniach od 15 do 29 maja 2012 r. w Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w 

Częstochowie (ul. Wręczycka 111) prezentowana jest wystawa „Żołnierze »Warszyca«”, przygotowana przez OBEP 

IPN w Łodzi. Ekspozycję wystawy zorganizował OBEP IPN w Katowicach przy współudziale Gimnazjum nr 13 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Częstochowie, Stowarzyszenia Solidarnośd Walcząca z 

Wrocławia oraz Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. 

Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, 

zakłamaniem i zdradą („Warszyc”, Rozkaz nr 2 do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r. ) 

Wystawa prezentuje drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyoskiego „Warszyca” – oficera Armii Krajowej, który nie 

złożył broni po zakooczeniu okupacji niemieckiej. W 1945 r. został dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – 

najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r., w 

szczytowym okresie działalności, KWP skupiało w swych szeregach ponad tysiąc partyzantów, obejmując swym 

działaniem tereny województwa łódzkiego, katowickiego, poznaoskiego i kieleckiego. Kpt. Sojczyoski, ujęty 

zdradziecko przez funkcjonariuszy UB, w grudniu 1946 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w lutym 

1947 r. Wystawa przedstawia struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania oddziałów partyzanckich „Warszyca” 

– AK i KWP, ich polityczne cele oraz życie codzienne żołnierzy. Pokazuje powody, dla których zdecydowali się 

pozostad w konspiracji, oraz ich dalsze losy. Autorami wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek oraz Milena 

Romanowska (projekt plastyczny). 

 

Prezentacji wystawy towarzyszy projekcja filmu dokumentalnego „Konspiracyjne Wojsko Polskie” w reżyserii Adama 

Sikorskiego. 

 

Źródło: www.ipn.gov.pl 

 

Moja szkoła, moja klasa 

sobota, 19 maja 2012 12:48 

 

Miło nam poinformowad, że nasze dwie uczennice zostały laureatkami Powiatowego Konkursu Informatycznego  

na prezentację multimedialną Moja szkoła, moja klasa, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 16 w Częstochowie. 

Oto wyniki: 

I miejsce - Kinga Buczkowska - Gimnazjum 13 w Częstochowie - opiekun mgr Grzegorz Nykiś 

 

II miejsce - Joanna Nabiałek - Gimnazjum 12 w Częstochowie - opiekun mgr Anna Koba  

http://www.ipn.gov.pl/


 

III miejsce - Monika Bajor - Zespół Szkół im. K. Makuszyoskiego w Skrzydlowie - opiekun mgr Patrycja Burzyoska 

 

Wyróżnienie - Martyna Wadowska - Gimnazjum 13 w Częstochowie - opiekun mgr Grzegorz Nykiś 

Wizyta Comeniusa w Częstochowie 

sobota, 02 czerwca 2012 00:00 

 

W dn. 23-30 maja gościliśmy nauczycieli i młodzież ze współpracujących z naszym Gimnazjum szkół z Hiszpanii, Turcji, 

Węgier i Włoch. Pełna relacja, wraz ze zdjęciami, już wkrótce, ale już dziś zapraszamy do oglądania fragmentów 

comeniusowego show. Prosimy kliknąd poniżej: 

 

Dzieo Dziecka 

niedziela, 03 czerwca 2012 15:13 

 

Dn. 01 czerwca obchodziliśmy w naszym gimnazjum Dzieo Dziecka. Na sali gimnastycznej odbyły się występy 

artystyczne, konkurencje sprawnościowe, oraz prezentacja kandydatów na funkcję Przewodniczącego Samorządu 

Uczniowskiego.  

Konkurs Artystyczny z Języka Niemieckiego 

środa, 06 czerwca 2012 14:52 

http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa?feature=mhee
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa?feature=mhee


 

  

W dniu 4 czerwca 2012r. odbył się powiatowy konkurs z języka niemieckiego 

zorganizowany przez Gimnazjum nr 14 w Częstochowie. Uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie miejsca. 

W kategorii piosenka: 

Klara Stefaoczyk kl. II a – wyróżnienie za piosenkę „lll” -opiekun p.Magdalena Dziwioska 

Ewelina Karlioska kl.II a – wyróżnienie za piosenkę „Ich und ich” -opiekun p.Izabela Zakrzewska 

W kategorii poezja: 

Chrystyna Lis kl. I b – III miejsce za wiersz „ Der Knabe im Moor” -opiekun p. Joanna Tomżyoska (nagroda – pendrive) 

 

W kategorii sztuka teatralna: 

Małgorzata Mysłek kl. III c    - II miejsce za współczesną wersję bajki „Kopciuszek”   napisaną przez Olgę Ziębioską i 

przetłumaczoną  przez p. I.Zakrzewską na język niemiecki 

Aktorzy:                                

Anna Żołnowska kl. II c  

Natalia Bugaj kl. II c                             

Olga Ziębioska kl. II c                                                  

Maciej Tatarek kl. II c   

opiekun p. Izabela Zakrzewska  (nagroda – każdy z aktorów otrzymał 

Dni sportu 

sobota, 23 czerwca 2012 21:03 

 

W ostatnim tygodniu roku szkolnego w naszym gimnazjum odbędą się Dni Sportu. Oto ich program: 

Wtorek: 

9.00 – Streetball dla dziewcząt i chłopców 

11.00 – Konkurs rzutów osobistych dla wszystkich chętnych 

11.30 – Konkurs rzutów za 3 punkty dla wszystkich chętnych 



12.00 – Zakooczenie 

Środa: 

9.00 – Klasowe Biegi Sztafetowe 

11.00 – Mecz p.nożnej pomiędzy klasami III/II, I (drużyny 6+ bramkarz na boisku szkolnym) 

12.00 - Zakooczenie 

Czwartek: 

9.00 – Mecz p.ręcznej 

Dla chłopców kl.III na klasy II, I 

Dla dziewcząt kl.III na klasy II, I 

10.30 – Rozdanie statuetek i wybór najlepszego sportowca szkoły 

12.00 – Zakooczenie 

 


