
Rok szkolny 2012/2013 czas zacząd! 

poniedziałek, 03 września 2012 20:36 

Dwa miesiące wakacji minęły. Trzeciego września w odremontowanej (częściowo) sali gimnastycznej naszego 

gimnazjum uczniowie, gronopedagogiczne oraz rodzice spotkali się na akademii, która inaugurowała nowy rok 

szkolny. 

 

W Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. 

 Paderewskiego sporo zmian.  Nowym dyrektorem , który witał w 

 poniedziałek wszystkich obecnych na akademii, jest Pan Maciej Wawrzaszek. 

 Pomagad w tym roku szkolnym będzie mu Pan Piotr Zajęcki, który to 

 został wicedyrektorem  szkoły. 

 

Szczególnie ciepło powitani zostali uczniowie klas pierwszych. 

Wychowawcami  tegorocznych „pierwszaków” będą: Elżbieta Kaczmarek 

(klasa I a), Piotr Zajęcki (klasa I b) i Joanna Migalska (klasa I c). 

 



Dyrekcja życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wytrwałości w ciągu 

najbliższych dziesięciu miesięcy pracy i wielu sukcesów . – Chcę, 

aby Gimnazjum nr 13 stało się najlepszą szkołą w Częstochowie – 

mówił do zgromadzonych Pan Maciej Wawrzaszek. – I mam nadzieję, że 

wspólnie będziemy się starad, aby tak właśnie się stało. 

"Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie” 

poniedziałek, 10 września 2012 19:23 

Mija właśnie 200 lat od czasu, w którym toczy się akcja naszej epopei narodowej „Pana Tadeusza”. Pomysł, aby 

uczcid to wspólnym czytaniem tego arcydzieła polskiej literatury zrodził się w głowie Prezydenta Polski Bronisława 

Komorowskiego. Akcja wspólnego czytania poematu Adama Mickiewicza zorganizowano w kilkudziesięciu miastach 

naszego kraju. W tym wydarzeniu nie zabrakło też mieszkaoców Częstochowy. A skoro „Pana Tadeusza” czytano w 

naszym mieście, to wrodzona ciekawośd uczniów Gimnazjum nr 13 sprawiła, że także i oni pojawili się, aby posłuchad 

w podjasnogórskim parku im. Stanisława Staszica jak brzmią słowa epopei, które wypływają z ust polityków, aktorów, 

dziennikarzy… Dziesięciosobowa grupka miłośników twórczości Adama Mickiewicza zameldowała się altanie w parku 

im. Staszica o godz. 10. Tworzyli ją uczniowie klas drugich: Hanna Kwaśniak, Agnieszka Jakubas, Magdalena 

Sładkowska, Julia Celban (IIa), Paulina Karmaoska, Patryk Pudło, Gosia Mieczkowska , Nikodem Kowalik (II b), Roni 

Osumek i Marcin Ciura (II c). Towarzyszył im polonista Cezary Wachelka. Z wielką uwagą wysłuchaliśmy słów 

skreślonych w księdze II „Zamek”, którą to czytali uczniowie V LO im A. Mickiewicza. Nasz pobyt w podjasnogórskim 

parku nie umknął uwadze fotoreportera „Gazety Wyborczej” Sebastiana Adamusa. Nasza grupka, która chłonie 

słowa wieszcza Adama, została utrwalona na zdjęciu opublikowanym na internetowych stronach GW. Zobaczcie 

sami!!! 

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/51,35271,12447478.html?i=7 

CW 

Pan Jacek i jego peleton 

środa, 26 września 2012 19:19 

„Trzynastka” sportem stoi. Od lat. Uczniowie i uczennice naszej szkoły 

zawsze znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych gimnazjów w 

naszym mieście w podsumowaniach zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. 

 

Wśród dyscyplin sportu, w których zawsze możemy poszczycid się 

sporymi sukcesami jest kolarstwo. Wychowankowie Gimnazjum nr 13 

http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/51,35271,12447478.html?i=7


udowadniają to rok rocznie podczas zawodów Jurajskiej Ligi Rowerowej 

Nie byłoby sukcesów w Jurajskiej Lidze Rowerowej gdyby nie to, że w 

naszym gimnazjum pracuje pan Jacek Drzewiecki. To doświadczony zawodnik, 

kolarz, który może poszczycid się ogromną ilością sukcesów w swojej 

karierze. Był mistrzem Polski zawodników startujących w kategorii 

masters (to kolarze amatorzy), startował w niezliczonej ilości 

wyścigów, a liczba pucharów, które zdobył w zawodach rangi 

mistrzowskiej mogłaby zapełnid niejedną salę muzealną. 

 
Pan Jacek „zaraził” swoją miłością do kolarstwa niejednego z 

uczniów naszej szkoły. Dlatego też, gdy rzuca hasło, że trzeba jechad 

na zawody Ligi Rowerowej, klasy świecą pustkami. W dniu zbiórki, na 

swoich jednośladach czeka przed szkołą na Pana Jacka kilkudziesięciu 

cyklistów, którzy potem w pocie czoła walczyd będą zarówno o punkty 

dla szkoły we współzawodnictwie sportowym, jak i o prestiż i splendor 

najlepszego kolarza – gimnazjalisty w mieście. 

 
Pierwsze w tym roku zawody Jurajskiej Ligi Rowerowej odbyły się w 

piątek, 21 września w parku im. G. Narutowicza. W zawodach wystartowało 

około 300 zawodniczek i zawodników. Zmaganiom młodych kolarzy 

przypatrywały się „gwiazdy” peletony: Martyna Klekot i Magdalena 

Plich. Obie są zawodniczkami klubu BDC Kolejarz-Jura Częstochowa, obie 



zaczęły przygodę z kolarstwem właśnie podczas zawodów Jurajskiej Ligi 

Rowerowej, obie też mogą poszczycid się wielkimi sukcesami. Klekot jest 

aktualną mistrzynią Polski w jeździe indywidualnej na czas w gronie 

seniorek, Plich, najlepszą w kraju specjalistką w „czasówce” wśród 

juniorek. 

 
Zawodnicy „Trzynastki” spisali się w piątkowych zawodach 

wyśmienicie.  W wyścigu chłopców z klas pierwszych na trzecim miejscu 

sklasyfikowano Macieja Migalskiego, a wśród „pierwszoklasistek” druga 

linię mety minęła Aleksandra Olszewska. A w gronie dziewcząt z klas II 

i III bezkonkurencyjna okazała się Iwona Kołaczyk. 

Medalistom i Panu Jackowi serdecznie gratulujemy. 

cw 

Zdjęcia: J. Drzewiecki i Kolejarz Częstochowa 

Dzieo Chłopaka 

sobota, 29 września 2012 15:33 

 

Dn. 28 września w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Chłopaka.Oprócz programu artystycznego, miało 

miejsce również ogłoszenie wyników ankiety na Najpopularniejszych Chłopaków Gimnazjum nr 13. Oto wyniki: 

 1) Szkolny geniusz  

wygrał : Kuba Kuśmierski 



2) Najładniejszy uśmiech 

wygrał : Dominik Frach 

3) Uwodzicielski spojrzenie 

wygrał : Jasiek Rydecki 

4) Ikona stylu  

wygrał : Marcin Szota 

5) Fryzura 13-stki 

wygrał : Marcin Szota 

6) Szkolny dżentelmen 

wygrał : Jasiek Rydecki 

7) Mistrz sportu  

wygrał : Paweł Celt 

 

Żonkile 

środa, 10 października 2012 17:14 

 

W ramach kampanii Pola Nadziei od poniedziałku 15.10.12 do kooca października w naszym Gimnazjum 

rozprowadzane będą cebulki żonkilowe, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie działalności Hospicjum 

Domowego dla Dzieci w Częstochowie. Dobrowolna wpłata za cebulki wynosi 2 zł/ szt. 

Prosimy o włączenie się do Akcji 

Opiekun Szkolnego koła Wolontariatu Marta Konopa oraz wolontariusze 

DZIĘKUJEMY 

Dzieo Edukacji Narodowej 

niedziela, 14 października 2012 18:40 

 

Dn. 12 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzieo Edukacji Narodowej. W trakcie akademii miał miejsce krótki 

program artystyczny oraz quiz pod hasłem "Poznajmy się bliżej", w którym reprezentanci wszystkich klas odpowiadali 

na pytania dotyczące naszych nauczycieli. Do ścisłego finału awansowały klasy 2B i 1A. Ostatecznie najlepszą okazała 

się reprezentacja klasy 2B. Gratulujemy! Zdjęcia z uroczystości są już dostępne w Galerii. 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=90


Dzieo Papieski 

niedziela, 21 października 2012 11:51 

      14 października 2012 r. obchodziliśmy w Polsce XII Dzieo Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. Z tej 

okazji 16 października w naszym Gimnazjum odbył się uroczysty apel upamiętniający postad bł. Jana Pawła II. W 

montażu słowno – muzycznym ukazującym życie tego Wielkiego Polaka wzięli udział uczniowie z klas II a Anna 

Śliwakowska, Julia Celban, Katarzyna Palacz, II b Julia Buszko, Natalia Chrostowska, Chrystyna Lis, Paulina Karmaoska, 

Piotr Kuliś, Krzysztof Cybulski, Patryk Pudło, Nikodem Mlek, II c Olga Leszczyoska, Anna Flak, III a Wiktoria Boral, 

Ewelina Karolioska i III c Monika Pogaoska. Nad całością czuwali: s. Katarzyna Czajka i ks. Łukasz Dybowski. 

 

      Przedstawieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna przybliżająca życie naszego Wielkiego Rodaka. Wspólnie 

zastanawialiśmy się i odkrywaliśmy kim był ten człowiek, kim jest nadal i kim dla nas powinien pozostad. 

Zobaczyliśmy, że Jego Wielkośd kształtowała się już od młodości, a nawet dzieciostwa. Dzięki temu spojrzeliśmy na 

wydarzenia z naszego życia, na przyjaciół i przede wszystkim na nasze rodziny jako „miejsce” kształtowania takiej 

wielkości każdego z nas jakiej pragnie Bóg. Mogliśmy też zrozumied, że siłą Bł. Jana Pawłami była wiara i zastanowid 

się nad naszą więzią z Chrystusem. 

Talent za talentem 

sobota, 27 października 2012 15:17 

 Kto nie był, niech żałuje! A kto pojawił się w czwartkowe popołudnie 

w sali gimnastycznej naszego gimnazjum, ten już ma świadomośd: Tylu 

utalentowanych uczniów kształcących się w jednej szkole to wręcz 

ewenement ! I to chyba na skalę światową! 

„ Na początku powinno byd trzęsienie ziemi, a potem napięcie 

musi stale rosnąd”. Taką receptę na dobry scenariusz filmowy 

miał niekwestionowany mistrz dreszczowców Alfred Hitchcock. I 

według takiego właśnie schematu odbywał się w czwartek, 25 

października, „Festiwal Talentów” w lisinieckim gimnazjum. 

Zaczęło się od trzęsienia ziemi. Bo jak inaczej można nazwad 

zebranie rodziców z nauczycielami, podczas którego ci pierwsi 

mogli dowiedzied się o postępach w nauce (albo ich braku) 

wszystkich tych nastolatków, którzy mają zaszczyt byd uczniami 

Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.J.Paderewskiego w 

Częstochowie. 



 
Po wyjściu z zebrao rodzice przeszli prosto do sali 

gimnastycznej. Jeżeli szukali tu ukojenia i spokoju, najpewniej 

zawiedli się. Bo emocje, które dostarczyły im ich uzdolnione 

dzieci, były przeogromne! 

Zaczęło się od ślubowania „pierwszaków”. Zawsze odbywało 

się to podczas szkolnych festynów, ale w tym roku nowy dyrektor 

szkoły, Pan Maciej Wawrzaszek, postanowił, że w naszym gimnazjum 

„zmiany są konieczne”. Festynu już nie będzie, a wszyscy 

pierwszoklasiści  rotę ślubowania wygłaszali podczas 

„Festiwalu Talentów”. 

I chociaż niektórym głos się łamał, sprostali powadze chwili. 

Zostali przyjęci w poczet uczniów „Trzynastki”. Były brawa, 

a na osłodę dla stremowanych najmłodszych uczniów naszej 

szkoły lizaki i – jako dodatek - podkowa na szyję, aby 

szczęśliwie kroczyli przez najbliższe trzy lata nauki. 

Potem już zaczął się artystyczny pokaz. Pokaz, który na 

długo pozostanie w pamięci tych wszystkich, którzy zebrali się 

w sali gimnastycznej naszego gimnazjum. Bo po raz kolejny okazało 

się, że w murach tej szkoły mamy nie tylko uzdolnionych 

pasjonatów matematyki, biologii, wychowania fizycznego  oraz 

języków obcych, są też prawdziwe „perełki”, na miarę 

tych, które zdobywają główne nagrody w programach  typu „Mam 

Talent”, „Taniec z gwiazdami”, czy też „ Must be the 

Music”. 

 
Zebraną publicznośd olśniły trzecioklasistki, które pokazały 

zgromadzonej publiczności, na czy polega taniec towarzyski na najwyższym 

poziomie. Ola Cybulska i Karolina Ociepka udowodniły, iż są 

nieprzeciętnie utalentowane , a pasja ich życia, jaką jest taniec, 



potrafi wzruszyd i skłonid do refleksji wszystkich. Nawet tych, którzy 

z tą dziedziną sztuki zetknęli się po raz pierwszy. 

Potem były występy wokalistów i wokalistek. Prezentowali się 

utalentowani muzycy, wokaliści i wokaliści, tancerze i tancerki. 

A po każdym występie ręce same składały się do braw.  I 

chyba o to w tym wszystkim chodziło. By umilid zebranym 

rodzicom, nauczycielom i uczniom czas oraz by udowodnid, iż  

„Trzynastka” talentami stoi. I to talentami, o których – 

taką mamy nadzieję – niebawem usłyszy cała Polska. 

Wszystkich występujących nie będziemy wymieniad z imienia i 

nazwiska w tym artykule. Wybaczcie!  Jednak z całego serca 

dziękujemy tym, którzy zdecydowali się  pokazad swoje 

nieprzeciętne możliwości i umiejętności. Dziękujemy i 

gratulujemy! Byliście  - nie bójmy się wielkich słów – po 

prostu wspaniali! 

 
Podczas czwartkowego „Festiwalu Talentów”  zbierano także 

pieniądze na malowanie szkolnych korytarzy. Dzięki  hojności  

tych, którzy przyszli na czwartkową imprezę udało się 

zgromadzid na ten cel blisko 1500 zł.  

Dziękujemy!!! I obiecujemy, że jeszcze nie raz uczniowie i nauczyciele 

naszej szkoły pokażą, że potrafią przygotowad "show|, który na 

długo zostanie w Waszej pamięci. Serio, serio!!! 

Cezary Wachelka 

Festiwal Talentów na Youtube 

czwartek, 01 listopada 2012 20:33 

 

Dla tych, którzy chcą powspominad oraz dla tych, których nie było, na szkolnym kanale Youtube prezentujemy kilka 

występów naszych Talentów. Prosimy kliknąd na zdjęcie powyżej. 

Pamiętacie o ojczyźnie? Pamiętamy!!! 

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


niedziela, 11 listopada 2012 18:45 

Panie i panowie. Niech mi ktokolwiek powie, że słowo „patriotyzm” wśród młodzieży jest czymś niezrozumiałym, 

abstrakcyjnym i  zapomnianym. Będę oponował! Gdy coś takiego usłyszę ,  poproszę taką osobę , aby zajrzała do 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Po co?  Aby mogła naocznie przekonad się, że młodzież doskonale wie, jaka wciąż 

jest wartośd tegosłowa, i – mówię to z pełną świadomością  -  doskonale rozumie, że – jak to mawiał przed laty C.K. 

Norwid  -„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. 

Na początku słowo wyjaśnienia. Na tej stronie miała ukazad się jedynie krótka relacja z imprezy, którą pod okiem 

pani Iwony Czank i pana Mariusza Sieczki przygotowali  uczniowie Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Koniec koocem 

wyszedł felieton.  Wybaczcie! Ci, którzy mogli oglądad piątkowy apel zorganizowany z okazji Dnia Niepodległości  i 

Dnia Patrona „Trzynastki” Ignacego Jana Paderewskiego, byd może właściwe odbiorą moją intencję. 

 
Czemu felieton? Bo autentycznie się wzruszyłem! I chyba nie tylko ja! Patrząc na salę pełną młodych ludzi, którzy w 

ciszy i zadumaniu słuchali słów o czasach,  w których ciężko było żyd, o chwilach, kiedy to  bycie 

”prawdziwym”  Polakiem było niezwykle trudne, miałem pewnośd, że słowo „patriotyzm” nie jest  tylko frazesem dla 

ludzi urodzonych na przełomie trzeciego tysiąclecia. Co więcej.  Nie jest ono pojęciem, które młodzież z początku XXI 

wieku  wypycha na margines  swojej świadomości.Wręcz przeciwnie. Teksty barda „Solidarności” Jacka 

Kaczmarskiego („Ballada Katyoska”, „A my nie chcemy uciekadstąd”) oraz Jana Pietrzaka  („Taki kraj”, „Nadzieja”) 

uczniowska społecznośd Gimnazjum nr 13 wysłuchała w skupieniu. 

 
A gdy recytatorzy kooczyli swoje występy,  nagradzano ich salwą – to było dla mnie ważne - niewymuszonych braw. 

Były też piosenki. „Mury” Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu –a co mi tam, niechaj wszyscy wiedzą – genialnego 

Krzysia Cybulskiego z II b oraz  „Sen o Victorii” z repertuaru grupy „Dżem”  sprawiały, że i tym starszym (myślę o 

nauczycielach i zaproszonych gościach), i młodszym (o uczniach, oczywiście, myślę) zakręciła się łza w oku. Co więcej 

dodad? Tak na zakooczenie. Esencją patriotyzmu musi byd dbanie o tożsamośd, którą to przekazali nam nasi 

przodkowie. Zachowanie owego 1000- letniego dziedzictwa. Pamięd o polskiej historii, czasami bolesnej i trudnej, ale 

naszej, bliskiej sercu każdego młodego człowieka, który żyje w kraju nad Wisłą, Odrą i Wartą. Esencją patriotyzmu są 

słowa, które przypomniała obecna na piątkowej uroczystości w naszej szkole pani Władysława Tkaczyk, wizytator z 

częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty . Że młodzi muszą wiedzied, jak ważne dla każdego Polaka są 

pojęcia: „Bóg, Honor, Ojczyzna". I uczniowie „Trzynastki” , mający za patrona wielkiego Polaka, znakomitego muzyka, 

człowieka, który walnie przyczynił się  doodzyskania przez nasz kraj niepodległości  w 1918 r., Ignacego Jana 

Paderewskiego, to wiedzą. Doskonale. Za to ręczę. A brawa ( NA STOJĄCO!!!!) , które wszyscy młodzi artyści, dostali 

za występ podczas piątkowej akademii ,mogą byd jedynie niepodważalnym tego dowodem. 

  



Cezary Wachelka  

Andrzejkowe szaleostwo w „Trzynastce” 

wtorek, 04 grudnia 2012 17:49 

Była to dyskoteka, która na długo zostanie w pamięci tych  

wszystkich, którzy w piątek, 30 listopada, postanowili wyjśd z  

domu i blisko trzy godziny spędzid, ruszając się przy dźwiękach 

muzyki. Czemu zostanie w pamięci? Bo było rewelacyjnie. Nie 

było osoby, która stałaby pod ścianą! Wszyscy, podkreślam  

wszyscy, taoczyli!!! 

 

Dyskotekę zorganizował Samorząd Szkolny z Anią Śliwakowską 

 na czele. Tradycyjnie już bawiono się na korytarzu szkolnym, 

 tuż obok sekretariatu szkoły i małej sali gimnastycznej. Przyszło 

 ponad 50 osób. Byli pierwszoklasiści, uczniowie klas drugich, nie  

zabrakło także tych najstarszych uczniów naszej szkoły. Kreacje  

były różne. Panowie, nie zakładali - co prawda - marynarek, ale  

nie było też nikogo w dresie, panie z kolei ubierały spódniczki,  

krótsze i dłuższe, spodnie oraz sukienki. No i wszyscy mieli, rzecz 

oczywista, wygodne buty, aby taoczyd i bawid się do utraty tchu…. 

DJ-eje ( na tym stanowisku zasiadało w czasie andrzejkowego  

wieczoru kilka osób) starali się tak dobierad muzykę, aby każdy 

z uczestników zabawy znalazłcoś dla siebie.Były kawałki skoczne 

i zdecydowanie wolniejsze, rap, rock a nawet disco polo. 

 



 Pani Czank byłaby wzruszona, gdyby usłyszała popisy wokalne 

 swoich uczniów. Gdy z głośników (właściwie jednego głośnika? ) 

sączył się hit wylansowany przez zespół Weekend, chóralny śpiew: 

„Ja uwielbiam ją, ona to wie i taoczy dla mnie….” słychad było hen 

 daleko. Ponod nawet w okolicach Arsa!!! A co się działo przy 

 „Gangnam Style”? Tego się nie da opisad słowami. Złożone rączki 

 i podskakiwanie z nogi na nogę – był to styl taoca, który udzielił  

się praktycznie wszystkim. Ci, którzynastawiali się na 

 „przytulaoce”, także mieli swoje pięd minut. I co interesujące, 

 gdy"wolna" piosenka kooczyła się, były na parkiecie itakie pary, 

 które jakoś nie mogły się od siebie oderwad. Ciekawe czemu? 

 
 Podsumowując, było fantastycznie i ten, kto nie był, może 

żałowad.I to właśnie z myślą o tych, którzy zostali w domu,  

publikujemy na tej stronie zdjęcia autorstwa Dominiki Grad (II a).  

Fotografie pokazują, jak wspaniale młodzież z „Trzynastki” 

bawiła się podczas andrzejkowej dyskoteki. Byd może one  

wszystkich tych, którzy 30 listopada nie zdecydowali się zajrzed  

na szkolną zabawę, zmotywujądo tego, aby przyjśd na kolejne 

 „dicho” . A następna impreza taneczna już niebawem!!! 

cw  

 

 

 I etap konkursów przedmiotowych 

środa, 05 grudnia 2012 14:20 

 

Zakooczył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych. Do kolejnego zakwalifikwało się 18 naszych uczniów. Z 

poszczególnych przedmiotów: 



- język polski - 3 uczniów 

- język angielski - 3 uczniów 

- język niemiecki - 3 uczniów 

- biologia - 6 uczniów 

- matematyka - 1 uczeo 

- geografia - 2 uczniów. 

  

Nasi szczypiorniści Mistrzami Częstochowy! 

piątek, 14 grudnia 2012 17:38 

Z dumą zawiadamiamy, że chłopięca drużyna piłki ręcznej zdobyła Mistrzostwo Częstochowy w kategorii gimnazjów. 

Nasi szczypiorniści, trenowani przez p. dyr. Macieja Wawrzaszka w meczach finałowych, rozgrywanych w Hali 

Polonia, pokonali Gimnazjum nr 8 (12:9) i Gimnazjum nr 17 (23:11). Natomiast w spotkaniu decydującym o zajęciu 1 

miejsca nie dali szans swoim rywalom z Gimnazjum nr 14, pokonując ich 11:6. Gratulujemy! 

Poniżej prezentujemy zdjęcie drużyny zaraz po wręczeniu pucharu. Szczegółowe wyniki i zwycięski skład zamieścimy 

niebawem w zakładce Sport. 

 

Bardzo dobrze prezentują się także obie nasze drużyny koszykarskie. Dziewczyny juz awansowały do finałów, 

natomiast chłopcy już wkrótce rozegrają mecze półfinałowe. Trzymamy kciuki! 

Poznaliśmy najskrytszą tajemnicę Zuzanny 
piątek, 21 grudnia 2012 18:32 

 Co może czuć aktor, kiedy po zakończonym przedstawieniu widzowie wstają z miejsc i burzą oklasków dziękują za 
emocje, których to doświadczyli podczas spektaklu? Na pewno radość, że ich ciężka praca została doceniona. I chyba 
właśnie to czuli w środowe popołudnie – 19 grudnia – uczniowie klas drugich i trzecich, którzy wystąpili w 
bożonarodzeniowym spektaklu „Tajemnica Zuzanny”. Bo publiczność za ten występ gromkich braw nie szczędziła. 

Tradycją już się stało, że w Gimnazjum nr 13, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia , wystawiane są 
spektakle, które przypominają wydarzenie sprzed ponad 2000 lat. Są opowieścią o tym, co stało się w grudniową noc, 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113:sport&catid=41:aktualnoci&Itemid=18
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kiedy to w Betlejem, małej mieścinie położonej koło Jerozolimy przyszło na świat dziecię, któremu rodzice nadali imię 
Jezus. 

Spektakl rodził się w bólach, ale – jak zwykle zresztą – uczniowie, którzy zagrali w tym przedstawieniu udowodnili, że 
są potrafią stanąć na wysokości zadania. Zagrali świetnie!!! Wszyscy, bez wyjątku!!! 

 

Historia jedenastoletniej dziewczynki Zuzanny (w tytułową bohaterkę wcieliła się jedyna i niepowtarzalna Katarzyna 
Palacz), która to zapragnęła nauczyć się czytać, aby móc potem zapisywać na glinianych tabliczkach najważniejszą 
chwile swojego dzieciństwa, spotkanie z Maryją i Józefem, spodobała się tym, którzy mieli możliwość te jasełka 
oglądać. 
Bo chociaż – w historii teatru – jasełka odgrywane były już setki, tysiące razy, te, które przygotowali w 2012 roku, 
młodzi aktorzy „Trzynastki” były naprawdę wyjątkowe. Czemu? Odpowiedź jest prosta! Bo było tam wszystko, co 
może zafascynować nawet najbardziej wymagającego teatromana! 

Po pierwsze. Ciekawy tekst. Po drugie. Urzekająca scenografia, nad której przygotowaniem wiele godzin pracy 
spędziła pani Joanna Nagel. Po trzecie. Występ „Tańczących Aniołów”. Ktoś, kto nie widział baletowego popisu Julii 
Nowak i Julii Celban ,ewidentnie może żałować. Mistrzostwo świata – chyba te słowa nie do końca oddają to, co te 
dwie uczennice przedstawiły na scenie podczas jasełek. Sprawiedliwie będzie zatem określenie – mistrzostwo 
galaktyki!!! 

 

Po czwarte. Nic tak nie ożywia widowiska teatralnego, jak muzyka na żywo. To też tutaj było! Piękny utwór na 
skrzypce i akordeon zaprezentowało rodzeństwo: Julia i Nikodem Buszko. 

Po piąte. I ostatnie już, aby nie przedłużać. Kreacja stworzona przez narratora. Usłyszeć w środowy wieczór głos 
Krzysztofa Cybulskiego)…bezcenne. 

Właściwie to już więcej nic nie trzeba pisać. Jasełka zostaną w pamięci wszystkich tych, którzy pojawili się w środowy 
wieczór w sali gimnastycznej naszej szkoły. Uczniowie, którzy grali w tym spektaklu, odwalili kawał dobrej roboty. Nic 
dodać, nic ująć. Zatem, jeszcze raz. Wielkie brawa!!! 



 

W spektaklu „Tajemnica Zuzanny” zagrali: 

Narrator – Krzysztof Cybulski (II b) 

Zuzanna – Katarzyna Palacz (II a) 

Michał – Piotr Mielczarek (II a) 

Maryja – Paulina Karmańska (IIb) 

Józef – Piotr Kuliś (II b) 

Matka Zuzanny – Anna Śliwakowska (II a) 

Ojciec Zuzanny – Damian Palacz (II a) 

Samuel – Patryk Pudło (II b) 

Efraim – Konrad Szcześniak (III b) 

Rabin – Konrad Świtek (II a) 

Dzieci – Olga Leszczyńska i Anna Flak (obie II c) 

Kobieta – Oliwia Kowalska (II a) 

Rzymski posłaniec – Roni Osumek (II c) 

Rzymski żołnierz – Jakub Kusal (II a) 

Emil – Filip Rybak (II a) 

Pasterze – Szymon Dądela, Hubert Rączka, Marcin Ciura (wszyscy II c) 

Trzej Królowie – Nikodem Mlek, Mateusz Waloch, Piotr Polis (wszyscy IIb) 

Tańczące Anioły - Julia Celban (IIa), Julia Nowak (III c) 

Anioł - Magdalena Składkowska (II a) 

Skrzypaczka – Julia Buszko (II b) 

Akordeonista – Nikodem Buszko (gościnnie, SP nr 13) 

Scenografia – Joanna Nagel 

Pomoc techniczna – Remigiusz Stoparek 

W przedstawieniu wykorzystano muzykę skomponowaną przez Leszka Możdżera, Larsa Danielssona i Zohara 
Fresco. 

Kciuki za to, aby nie było żadnej wpadki i widzowie wychodzili ze spektaklu zadowoleni trzymał najmocniej - Cezary 
Wachelka 



cw 

Wizyta nauczycielki z Bambergu 

środa, 09 stycznia 2013 17:14 

 

W dniu 7.01.2013 odwiedziła naszą szkołę Lisa Joswig, nauczycielka biologii i chemii z Niemiec. Nauczyciele stażyści z 

Bambergu od kilku lat są gośdmi naszego Gimnazjum. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły, nasz gośd uczestniczył w 

lekcjach języka polskiego i biologii nauczanej w języku niemieckim. Następnie pani Joswig zwiedzała naszą szkołę. 

Wizyta ta była dla uczniów i nauczycieli klas dwujęzycznych doskonałą okazją do wymiany doświadczeo i kontaktu z 

nauczycielami przedmiotów w języku niemieckim. 

Dzieo bałwana 

środa, 30 stycznia 2013 17:28 

 Dnia 29.01.2013 r odbył się w naszej szkole dzieo bałwana. Każda klasa wybrała 5 osób, które reprezentowały daną 

klasę. Następnie nauczyciele wybrali najlepszego bałwana w szkole. Nagrodą dla całej klasy, która wygrała jest wstęp 

na najbliższą dyskotekę za darmo. A oto wyniki : 

 

 I miejsce - klasa II c 
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 II miejsce - klasa I b 

 

 III miejsce - klasa I a 

  

Serdecznie gratulujemy ! 

                                                                                     A. Śliwakowska 

„Trzynastka" pięknieje. Trzy klasy odmalowane !!! 

sobota, 02 marca 2013 14:59 

Kiedy uczniowi odpoczywali, w szkole trwały prace remontowe. Dyrekcja gimnazjum wraz z rodzicami 

gimnazjalistów, postanowiła, że nadszedł czas na zmiany. Zmiany, które sprawią, że w szkole będzie ładniej, a w od 

lat nie odnawianych klasach będzie czysto i przyjemnie. No i pojawią się nowe elementy wyposażenia 

wnętrz,  sprawiające, że w znajdującychsię w szkole pracowniach uczniowie będą mogli się kształcid w komfortowych 

warunkach. Od słowa do czynu. Rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i to głównie dzięki nim udało się zrobid mały krok 

do przodu. Krok, dzięki któremu nasza szkoła – przynajmniej częściowo  - nabrała blasku!   



 

Sala nr 4 

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że to tylko maleoki krok ku temu, aby Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

wyglądało, jak wzorcowa szkoła z XXI wieku. No,  ale mamy też świadomośd, że dopiero zaczynamy proces zmian, 

które sprawią, że każdy, kto wejdzie do naszej placówki, będzie mógł powiedzied: Tutaj, to naprawdę jest ślicznie! Od 

tego roku szkolnego rodzice wychowanków uczniów szkoły przy ul.Wręczyckiej 111/115 nie wpłacają pieniędzy na 

Komitet Rodzicielski. Mogą – jeżeli zechcą – pomagad w rewitalizacji sal lekcyjnych, w których to uczą się ich dzieci. 

Pomysł zaproponowany przez dyrektora Macieja Wawrzaszka najpewniej spodobał się. Efekt tego zauważalny był dla 

tych wszystkich, którzy 25 lutego zjawili się w szkole. Odmalowane zostały klasy nr 3, nr 4 i nr 6. Odświeżony został 

także odcinek korytarza przy wejściu do naszego gimnazjum. W sali nr 1 pojawiły się nowe krzesełka. A w sali nr 4 

pomalowano blaty ławek, zmieniono także wystrój wnętrza. Niewiele? Jest takie przysłowie: „Nie od razu Kraków 

zbudowano”. My – dyrekcja szkoły oraz nauczyciele uczący w „Trzynastce”- niezmiernie cieszymy się z tego, że coś 

się ruszyło. I mamyświadomośd, że to dopiero początek wielkich zmian, które nastąpią w naszej placówce. 

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękujemy przede wszystkim rodzicom naszych 

wychowanków, którzy także włączyli się do prac remontowych. Wiedzieliśmy, że na Was zawsze można liczyd!!!  

 

Sala nr 6 

 W pracach remontowych pomagali: 

Rodzice uczniów klasy II c 

 - Beata i Sławomir Szczypiorowscy 

 - Dariusz Bugaj 

 - Barbara i Krzysztof Flakowie 

 - Sylwia i Rafał Wąskowie 

 - Renata i Grzegorz Leszczyoscy 



 - Zbigniew Maszota 

 - Andrzej Nowakowski 

 - Zbigniew Zaskórski 

 - Andrzej Gorzkowski 

 - Jacek Jooca 

 - Robert Rączka 

 - Krzysztof Dądela 

Rodzice uczniów klasy II a 

 - Jacek Palacz 

 - Ewa Knopik 

 - Olga Żołnowska 

 - Wojciech Kwaśniak 

 - Elżbieta Śliwakowska 

Rodzice uczniów klasy III c 

 - Anna Bugaj 

Rodzice klasy I a 

 - Małgorzata Kocik 

 - Paulo Barberis 

Rodzice klasy I c 

 - Joanna Jamska 

 - Arlena Soja 

A także: 

 - Katarzyna Starostecka-Błaszczyk (projektantka wnętrz) 

 - Dariusz Gajzner (blacharstwo i lakiernictwo samochodowe) 

W pracach na rzecz modernizacji sali nr 4 uczestniczyli uczniowie klasy IIc: 

 - Anna Flak 

 - Olga Leszczyoska 

 - Angelika Szczypiorowska 

 - Krzysztof Maszota 

 - Marek Gajdos 

 - Bartek Gorzkowski 

 - Jakub Nowakowski 

cw 

 

Multimedia w Trzynastce 

czwartek, 21 marca 2013 21:49 

Ponad dziesięciu studentów filologii angielskiej i filologii germaoskiej odbędzie praktyki pedagogiczne w wymiarze 

180 godzin. Ich celem jest wszechstronna obserwacja pracy dydaktyczno – wychowawczej i uczestniczenie w 

działaniach nauczycieli. Zaczynając od hospitacji różnych zajęd edukacyjnych, poprzez ich prowadzenie, aż po 

uczestniczenie w zebraniach z rodzicami i współtworzenie różnych imprez kulturalnych na terenie szkoły. 



 

Realizacja tego przedsięwzięcia to również wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły w sprzęt multimedialny: tablicę 

interaktywną, rzutniki, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, kamerę wideo, wizualizer o wartości blisko 20.000 zł oraz 

pomoce dydaktyczne związane z wszystkimi przedmiotami nauczanymi w gimnazjum o wartości ponad 25.000 zł. 

Spośród nich wymienid warto m. in. oprogramowanie do tablic interaktywnych z 6 przedmiotów, programy 

interaktywne i książki do nauki języka angielskiego i niemieckiego, szereg książek tworzących listę lektur z języka 

polskiego, mapy i atlasy z historii, geografii, model szkieletu człowieka, model anatomiczny człowieka, maszyna 

elektrostatyczna, zestaw do prezentacji zagadnieo związanych z optyką, zestaw do tworzenia modeli brył, a także 

szereg materiałów do pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych z zakresu m.in. dysleksji, dysgrafii, 

logopedii. 

Wszystkie te pomoce wykorzystywane są w codziennej pracy z uczniami, dzięki czemu przyczyniają się do 

podniesienia poziomu efektywności kształcenia w naszym gimnazjum. 

Bliższe informacje na temat projektu można znaleźd na stronie: www.lider.wsl.edu.pl 

aw, ms 

Sportowe sukcesy naszych drużyn 

piątek, 22 marca 2013 17:35 

 

W ubiegłym tygodniu zakooczyły się rozgrywki gimnazjalne w  koszykówce (dziewcząt i chłopców), oraz piłce ręcznej 

dziewcząt. Miło nam pinformowad, że drużyna piłki ręcznej dziewcząt i koszykówki chłopców uplasowały sie na 3 

stopniu podium. Nasze koszykarki zajęły 4 miejsce. Szczegółowe wyniki i zdjęcia drużyn przedstawiamy w 

zakładce Sport. 

Konkurs "ENGLISH THROUGH ART" 

czwartek, 28 marca 2013 17:32 

Miło nam poinformowad, że uczennica klasy IIIa naszego gimnazjum, Ewelina Karlioska, zajęła 3-cie miejsce w finale 

III-ciej edycji projektu recytatorsko -  wokalnego "ENGLISH THROUGH ART". Konkurs zorganizowany przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. J. Słowackiego stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym, więc tym bardziej  cieszy sukces 

http://www.lider.wsl.edu.pl/
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Eweliny:) Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci kursów języka angielskiego organizowane w szkole 

językowej British School. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy:))) 

ic 

„Pan zmartwychwstał ! Alleluja!!!” 

czwartek, 28 marca 2013 21:17 

Zacznijmy od dekoracji. Skromna, symboliczna, z krzyżem i grobem Chrystusa, jako głównymi elementami 

wyeksponowanymi na scenie. Kilka drzewek, stół w Wieczerniku, zaświecone lampki… Nic więcej. Bo nic więcej nie 

było potrzebne. Resztę wypełniały słowa aktorów. Słowa, które niosły nadzieję i otuchę. Bo mówiły o tym, że to, co 

zapowiedział Chrystus, stało się faktem. Syn Boży powstał z martwych… 

 - W naszych głowach narodził się pomysł, aby idea, która płynie ze zmartwychwstania,  z tajemnicy krzyża poszła w 

świat – mówi siostra Katarzyna Czajka. – I pomyślałam, że warto tę idee zacząd szerzyd w szkole. Trafiłam na podatny 

grunt.  Bo jest tutaj młodzież, która chce się zaangażowad, chce tę prawdę głosid i mówid o niej innym. Trzy tygodnie 

temu zaczęliśmy. Mieliśmy cztery, pięd prób. ..Młodzież  podchwyciła. Udało się!!! 

 

W rolę Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wcielił się uczeo klasy II a Piotr Mielczarek. Tradycją już się stało, że ten 

drugoklasista uczestniczy w każdym przedstawieniu organizowanym w naszym gimnazjum. Czemu się tak dzieje? 

Odpowiedź jest prosta. Chłopak ma talent, świetnie czuje się na scenie i potrafi zagrad tak, jak robią to profesjonalni 

aktorzy. 

 - Wcielid się na scenie w rolę Jezusa Chrystusa. To wielka rzecz. I wielkie wyzwanie dla każdego aktora  - mówi tuż po 

zakooczeniu środowego spektaklu Piotrek Mielczarek. – Tekstu nie miałem zbyt dużo. Szybko się nauczyłem. Tak się 

zastanawiałem, dlaczego właśnie siostra dla mnie zarezerwowała tę rolę. I wydaje mi się, że mogło zadecydowad o 

tym to, że mam długie włosy. 

 

Po spektaklu uczniowie zobaczyli także prezentację multimedialną poświęconą postaci błogosławionego Jana Pawła 

II. A to z okazji rocznicy śmierci Papieża – Polaka. 2 kwietnia 2013 roku mija już 8 lat, od chwili, gdy Ojciec Święty 

zakooczył swoje ziemskie życie. 

W spektaklu zorganizowanym przez siostrę Katarzynę Czajkę udział wzięli: Krystyna Lis, Anna Śliwakowska, Dominika 



Grad, Paulina Karmaoska, Julia Celban, Olga Leszczyoska, Katarzyna Palacz, Julia Buszko, Nikodem Mlek, Piotr 

Mielczarek, Piotr Kuliś, Patryk Pudło oraz Damian Palacz . 

W przygotowaniu misterium pomagali także: mgr Joanna Nagel, mgr Iwona Czank, ks. Łukasz Dybowski, mgr Michał 

Koziarz. 

cw  

Międzynarodowa współpraca szkół 

czwartek, 28 marca 2013 20:57 

 

Szykuje się kolejna międzynarodowa współpraca? Wiele na to wskazuje! Jest spora szansa na to, aby uczniowie 

lisinieckiego gimnazjum już niebawem zaczęli współpracę ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Ukrainy. Stara się o to 

nauczycielka biologii i języka niemieckiego Pani Barbara Moroz. W połowie marca Pani Moroz uczestniczyła w 

seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Celem tego spotkania 

było nawiązanie trójstronnej wymiany szkolnej. Spotkanie umożliwiło nawiązanie kontaktu oraz zainicjowanie 

wspólnegoprojektu pomiędzy Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie a szkołami w 

Konstancji (Niemcy) oraz w Mirogrodzie (Ukraina).Bogata historia miast, w których to znajdują się partnerskie szkoły, 

walory przyrodnicze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, piękno okolic znajdujących się w pobliżu jeziora Bodeoskiego 

oraz środkowej Ukrainy będą stanowiły podstawę wspólnego programu. 

 

 - Otworzyła się szansa dla naszych gimnazjalistów na nawiązanie długofalowej współpracy z młodymi Niemcami i 

Ukraiocami – mówi Barbara Moroz – Zapraszamy młodzież zainteresowaną międzynarodowymi spotkaniami z 

kolegami zza wschodniej i zachodniej granicy do współpracy.  

cw 

Relacja z dnia otwartego 

piątek, 29 marca 2013 23:47 

 Dzieo otwarty w „Trzynastce”. Witaliśmy przyszłych gimnazjalistów 

W dniu 25 marca w naszej szkole został zorganizowany dzieo otwarty. To jedyny taki dzieo w roku, kiedy obecni 

uczniowie klas szóstych mogą zobaczyd, jak wyglądają zajęcia w mieszczącym się przy ul. Wręczyckiej gimnazjum oraz 

jak nauczyciele i uczniowie pracują na lekcjach. Szkoła była odpowiednio przygotowana do przyjęcia miłych gości. 

Kolorowe strzałki wskazywały kierunek zwiedzania naszej placówki, a na dużej tablicy umieszczonej w holu, były 

wypisane wszelkie atrakcje, które warte było w tym dniu zobaczyd. 



 
 Na początku rodzice wraz ze swoimi podopiecznymi skierowali się do sal, gdzie były zaprezentowane lekcje 

pokazowe. Dzięki takim krótkim zajęciom uczniowie klas szóstych mogli zobaczyd, w jaki sposób odbywają się zajęcia 

biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz geografii w językach angielskim oraz niemieckim. Potem przyszedł czas na 

cześd artystyczną. Goście odwiedzający w tym dniu „Trzynastkę” zostali zaproszeni na salę gimnastyczną. Właśnie 

tam można było zobaczyd wiele ciekawych występów, które - zapewne na długo - utkwiły w pamięci widzów. Została 

również zaprezentowana prezentacja multimedialna na temat zmian w naszej szkole, a następnie na ekranie można 

było ujrzed krótki film o Natalii Lipioskiej, absolwentce naszego gimnazjum, która to zaprezentowała przed kamerą, 

jak wygląda dzieo powszedni gimnazjalisty z „Trzynastki” oraz chciała podkreślid, jak wyjątkowa atmosfera panuje w 

naszej szkole.  

Potem przyszedł czas na zaprezentowanie umiejętności uczniów. Uczniowie klasy II a przedstawili kilka ciekawych 

doświadczeo fizycznych, które z pewnością spodobały się wszystkim zgromadzonym. Po nich dziewczyny z klasy II c 

zabrały widzów w krótką „wyprawę” po muzeach częstochowskich. Kiedy uczennice zakooczyły swoją prezentacje, 

przyszedł moment na prawdziwe show, czyli pokazanie publice umiejętności artystycznych naszych gimnazjalistów. 

Widownia mogła ujrzed przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Aktorzy nie przedstawiali tej inscenizacji w języku 

ojczystym. Tym razem na scenie dominował język niemiecki. Przedstawienie pokazało, że nasi uczniowie nie mają 

najmniejszych problemów z operowaniem tym językiem. Po zakooczonym spektaklu przygotowanego przez panią 

Kasię Purę i Iwonę Czank na scenie pojawili się wokaliści. Uważam, że ten dzieo na długo utkwi w pamięci naszych 

gości. A obecnych szóstoklasistów zachęci do tego, aby zapisali się do naszej szkoły. No i – tak na zakooczenie - z 

wielką przyjemnością zapraszamy ich na kolejne wydarzenie w naszej szkole. Bo – jak znam życie – będzie ich 

sporo!!! 

Natalia Gryglewska, cw 

Dzieo Dresa 

piątek, 12 kwietnia 2013 14:57 



 

 Dnia 11.04.2013r  w naszej szkole odbył się " Dzieo Dresa ". Samorząd Uczniowski zaproponował, aby uczniowie 

"Trzynastki" przyszli w w czwartek do szkoły w miękkich, bawełnianych ubrankach, takich, jakie najczęściej można 

zobaczyd na zajęciach sportowych lub... obserwując blokowiska "wielkich miast".    

Nie spodziewaliśmy się nawet, że ten pomysł tak się spodoba. "Dresiarze" byli w każdym zakątku szkoły. Dominował 

kolor szary, ale były także odcienie czerni a nawet fioletu ! 

Klasy, w której to najwięcej osób "zarzuciło" na siebie dres, okazały się IIa oraz IIb. Nagrodą za ten dzieo był dzieo bez 

pytania. 

  

                                          Zwycięzcom serdecznie gratulujemy :) 

A.Śliwakowska 

 

 

Liga rowerowa - Trzynastka znowu górą! 

sobota, 18 maja 2013 09:48 

 



Dn. 9 maja odbyła się wiosenna edycja Jurajskiej Ligi Rowerj. Nasi uczniowie zwyciężyli w generalnej klasyfikacji 

dziewcząt i chłopców. Ponadto czworo naszych gimnazjalistów zdobyło indywidualne sukcesy.  

Czerwone maki na Monte Cassino 

sobota, 18 maja 2013 10:07 

 

Wczoraj miało miejsce roztrzygnięcie Powiatowego Konkursu na prezentację multimedialną "Czerwone maki na 

Monte Cassino". Miło nam poinformowad, że Ola Leszczyoska zajęła III miejsce, a Martyna Motyl zdobyła 

wyróżnienie. Obie laureatki są uczennicami klasy 2c. Gratulujemy! 

Budowa naszego boiska 

wtorek, 21 maja 2013 19:24 

Z wielkim zadowoleniem pragniemy poinformowad, że przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wręczyckiej w nowym roku szkolnym zostanie oddane do użytku boisko 

szkolne.W dniu 19.04.2013r. Urząd Miasta Częstochowy ogłosił przetarg na budowę długo oczekiwanego boiska 

szkolnego. 

 

Niestety po raz kolejny nie wszystkim mieszkaocom Lisioca budowa boiska przypadła do gustu. W miesiącu marcu 

2013 roku gdy Wydział Inwestycji i Zamówieo Publicznych szykował się do realizacji zadania, do Urzędu Miasta 

wpłynęły dwa protesty okolicznych mieszkaoców dotyczące planowanej inwestycji. W maju został on jednak 

rozstrzygnięty, niestety w okrojonej wersji w stosunku do pierwotnych ustaleo, a pod koniec czerwca br. rozpocznie 

się budowa upragnionego przez uczniów, rodziców i większości mieszkaoców dzielnicy Lisiniec boiska szkolnego. 

   Cała społecznośd szkolna, mieszkaocy dzielnicy oraz Rada Dzielnicy Lisiniec nie tracą nadziei, że w przyszłym roku 

budżetowym inwestycja zostanie dokooczona zgodnie z pierwotnym projektem dla dobra dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych, mieszkaoców dzielnicy. 

Więcej informacji nt. budowy boiska na stronie internetowej Rady Dzielnicy Lisiniec. 

Moja szkoła, moja klasa 

środa, 22 maja 2013 20:16 

http://www.dzielnice.czest.pl/rady-dzielnic/lisiniec


 

Wyniki Powiatowego Konkursu Informatycznego na prezentację multimedialną 

(wghttp://www.g16.edukacja.czestochowa.pl/news.php ). 

Moja szkoła, moja klasa 

ROK SZKOLNY 2012/2013 

 

I miejsce - Katarzyna Kupich - Społeczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - opiekun mgr Iwona Kokot - 

Ujma 

II miejsce - Dominika Grad - Gimnazjum nr 13 im. I.J.Paderewskiego - opiekun mgr Grzegorz Nykiś 

III miejsce - Patrycja Opatowicz - Gimnazjum nr 3 w Częstochowie, im. Armii Krajowej - opiekun - mgr Monika 

Walenta-Wąsowicz 

Wyróżnienie - Sandra Matyjaszczyk - Gimnazjum nr 13 im. I.J.Paderewskiego. 

Gratulacje dla Dominiki i Sandry!  

Szóstoklasiści stawiają na naukę języków obcych 

czwartek, 30 maja 2013 09:24 

Mieszczące się w dzielnicy Lisiniec Gimnazjum nr 13 jest jedyną szkołą w mieście, gdzie uczniowie kształcą się w 

systemie dwujęzycznym. Na czym to polega? Niektóre informacje z biologii, geografii, chemii oraz fizyki uczniowie 

przyswajają nie tylko w języku ojczystym, ale także w angielskim i niemieckim. 

Nic zatem dziwnego, że młodzi ludzie, którzy mają zdolności językowe i zaczynają już w wieku trzynastu lat poważnie 

myśled o swojej przyszłości, decydują się na naukę w tej szkole. 

Na wtorkowy egzamin do klas dwujęzycznych z języka angielskiego zgłosiło się ponad 50 osób. -  To dla mnie szansa 

na to, aby nauczyd się lepiej języka angielskiego i w przyszłości to jakoś wykorzystad – mówi trzynastoletnia Urszula 

Ułamek. - Angielskiego uczę się od przedszkola. Egzaminu się nie boję. Jestem do niego dobrze przygotowana. 

O to, czy test z języka angielskiego będzie przeszkodą nie do pokonania nie martwił się też we wtorkowe popołudnie 

Jakub Kędzierski, szóstoklasista z SP nr 47. – Boi się ten, kto nie umie. Ja się odpowiednio do tego przygotowałem – 

mówił tuz przed rozpoczęciem testu językowego. – Jak się tylko dowiedziałem o tej szkole, podjąłem decyzję, że chcę 

się uczyd właśnie tutaj. Mam zdolności językowe, dobrze mi idzie nauka języka angielskiego, tutaj mogę tylko to 

rozwinąd. 

 

http://www.g16.edukacja.czestochowa.pl/news.php


- Niewątpliwie ten dzieo, w którym odbywa się egzamin dla szóstoklasistów, możemy uznad za święto, ponieważ 

projekt, który realizujemy, projekt nauczania dwujęzycznego jest wyjątkowy w skali kraju, bo takich szkół jest 

niewiele w Polsce – mówi dyrektor „Trzynastki” mgr Maciej Wawrzaszek. – Umiejętności językowe uczniów, którzy 

przez trzy lata uczęszczają do klas dwujęzycznych, są niewątpliwie wyższe od przeciętnych. Świadczą o tym wyniki 

egzaminów gimnazjalnych. Cieszymy się z popularności tego projektu, mamy sporo uczniów, którzy przystępują do 

tego egzaminu spoza rejonu szkoły. Posiadanie umiejętności posługiwania się jednym językiem obcym jest już 

obecnie standardem. My dajemy uczniom szansę na to, aby na poziomie gimnazjum szlifowali umiejętności 

posługiwania się dwoma językami obcymi: angielskim i niemieckim. Ma to potem ogromne znaczenie przy wyborze 

zawodu, zdobywaniu pracy. Liczymy również na to, że kolejne nasze propozycję, czyli zdobywanie certyfikatu ze 

znajomości angielskiego przy współpracy z British Council, czy też formy współpracy międzynarodowej, sprawią, że 

atrakcyjnośd projektu nauczania dwujęzycznego będzie jeszcze większa. 

Wtorkowy egzamin trwał 60 minut. I chociaż nie należał do szczególnie łatwych, to i tak uczniowie wychodzili z niego 

z uśmiechniętymi twarzami. – Nie było źle, większośd wiedziałem – mówił trzynastoletni Kuba. – Liczę, że dostanę się 

do tej szkoły. 

cw 

Poniżej przedstawiamy materiał filmowy, który ukazał się w TV Orion. 

 

Wycieczka do Berlina 

niedziela, 02 czerwca 2013 20:23 

         

W Berlinie zwiedzaliśmy m. in. Alexanderplatz, Rotes Rathaus, Berliner Dom, Museuminsel, Muzeum Pergamonu, 

Aleję pod Lipami (Unter den Linden) z Operą i Uniwersytetem, zespół pałacowy z ogrodami i parkiem Schlossgarten 

Charlottenburg, Brandemburger Tor, Potsdamer Platz z nowoczesną architekturą, pomnik Holocaustu w pobliżu 

Potsdamer Platz, Checkpoint Charcie, Berliner Mauer, Nikolauskirche i Marienkirche, Friedrchstrasse, obiekt 

sportowy O2 Word z symbolem Berlina - niedźwiadkiem, dzielnicę Ku´ Damm z kościołem Kaiser – Wilhelm – 

Gedächtniskirche. Z Wieży Telewizyjnej (Fernsehturm) 368m – najwyższego obiektu w Berlinie podziwialiśmy 

panoramę miasta w ciągu dnia, a z kopuły Bundestagu przepięknie oświetlone wieczorem miasto i okolice. 

W ostatnim dniu wyjazdu zwiedzaliśmy Drezno – Kompleks Zwinger ( Galerię obrazów Starych Mistrzów, zbiory 

porcelany oraz przyrządów matematyczno – fizycznych),dzielnicę Neustadt i Altstadt z kościołem Frauenkirche, 

Katedrą Drezdeoską, spacerowaliśmy po Elbepromenade.   

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=13300
http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=13300


         

W trakcie wyjazdu uczniowie wykonywali zadania językowe, mieli możliwośd samodzielnie zrobid proste zakupy, 

zamówid jedzenie lub picie, kupid i wysład pocztówki itp. z czym radzili sobie każdego dnia coraz lepiej wykorzystując 

do tego język niemiecki. Odwiedziliśmy Klub Młodzieżowy, gdzie swój wolny czas może spędzad młodzież rozwijając 

zainteresowania muzyczne, filmowe lub sportowe. 

Codziennie wieczorem były przeprowadzane zajęcia językowe dla naszych uczniów,  na których omawiane były 

zwiedzane miejsca z każdego dnia z panem przewodnikiem. 

Po przyjeździe do Częstochowy swoimi wrażeniami podzielili się uczestnicy wycieczki z kolegami z klas przygotowując 

dla nich prezentacje multimedialne. 

IZ 

Dzieo Dziecka na sportowo 

niedziela, 02 czerwca 2013 20:31 

 

W środę, 29.05.2013 obchodziliśmy w naszym gimnazjum Dzieo Dziecka. W tym roku impreza miała charakter 

sportowy. Najpierw wszystkie klasy wystawiły swoje reprezentacje, które uczestniczyły w rozgrywkach 

sprawnościowych. Zwyciężyła klasa III B. Następnie rozegrano mecz piłki siatkowej Nauczyciele kontra Uczniowie. To 

emocjonujące widowisko zakooczyło się wygraną 3:0 zaspołu nauczycielskiego 

Konkurs "Kangur" 

sobota, 15 czerwca 2013 10:59 

 

Miło nam poinformowad, że w tegorocznej edycji Miedzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur" 

wyróżnienia zdobyli uczniowie klasy 2a - Miłosz Grądys i Piotr Mielczarek. Gratulujemy! 



 

Tydzieo sportu 

wtorek, 18 czerwca 2013 09:20 

Przedstawiamy program Tygodnia sportu w naszym gimnazjum: 

 

 24.06.2013-27.06.2013 

Poniedziałek 9.00-12.00 

Piłka nożna chłopców   } zespoły 3 osobowe +bramkarz 

Piłka nożna dziewcząt  } dowolna liczba rezerwowych 

Wtorek  9.00-12.00 

Ściana wspinaczkowa – obowiązuje obuwie zmienne 

                                          Zgoda od rodziców na udział 

                                         ( druki do pobrania u nauczycieli 

                                          Wychowania fizycznego) 

Godz.11.30 

Wspinaczka dla nauczycieli 

Środa 9.00-12.00 

Streetball - drużyny mieszane 3 osobowe 

Czwartek 9.00-12.00 

Streetball – drużyny mieszane 3 osobowe 

„Gry i zabawy’’ – („Wyścigi rzędów’’ , „Dwa ognie’’) 

Rozdanie nagród dla najlepszych sportowców 

 

Zapisy do nauczycieli wychowania fizycznego  

                                ZAPRASZAMY!!! 



 

 


