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środa, 11 września 2013 18:54 

 

W dniu 21.09.2013r. odbędzie się integracyjny rajd pieszy dla uczniów klas pierwszycg. Trasa: Korwinów - Olsztyn. 

Zbiórka: godz. 8.00 na szkolnym boisku. Co zabieramy: coś do jedzenia, coś do picia, pieniądze na bilety, legitymację 

szkolną, wygodne obuwie, ubiór dostosowany do pogody, dobry humor. Obecnośd obowiązkowa!!!! 

Marzenia się spełniają!!! Mamy wymarzone boisko !!! 

sobota, 14 września 2013 12:50 

Czas na nowe sportowe talenty 

 W piątek ( 13 września) każdy uczeo SP nr 13 i każdy gimnazjalista kształcący się w szkole mieszczącej się w budynku 

przy ul. Wręczyckiej wiedział, że jest to ważny dzieo w ich życiu. Na uroczystym otwarciu oczekiwanego przez wiele 

lat boiska pojawili się wyczekiwani goście. Był Prezydent Częstochowy p. Krzysztof Matyjaszczyk, naczelnik wydziału 

edukacji częstochowskiego magistratu Ryszard Stefaniak, Michał Konieczny – naczelnik wydziału inwestycji i 

zamówieo publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, radni,  mieszkaocy dzielnicy Lisiniec, przedstawiciele lokalnych 

mediów.  

Obecny był także ks. proboszcz parafii p.w. św. Piotra i Pawła - Janusz Wojtyla, który poświęcił to miejsce. 

Gospodarzami uroczystości byli: Anna Karoo – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Maciej Wawrzaszek – 

dyrektor Gimnazjum nr 13. 

Krzysztof Matyjaszczyk podkreślał, że ten obiekt powstał dzięki determinacji lokalnej społeczności.  – Boisko przy 

Trzynastce jest nam najbardziej potrzebne. Takie głosy słyszałem od mieszkaoców tej dzielnicy – mówił podczas 

otwarcia Prezydent Częstochowy. 

Krzysztof Matyjaszczyk. - Mam także nadzieję, że tu odkryte zostaną kolejne sportowe talenty, o których będziemy 

słyszed nie tylko w Częstochowie. 

  

Kawałek lisinieckiej ziemi stał się piękniejszy 

Podczas uroczystości oddania do użytku wielofunkcyjnego boiska rozgrywano turnieje piłki nożnej, koszykówki i piłki 

ręcznej. Pan Prezydent także spróbował swoich sił. Wykonywał rzut karny. Jego strzał został jednak obroniony przez 



ucznia klasy czwartej Wiktora Szczygłowskiego. Uderzenie, co prawda, nie należało do  mocnych, jednak aplauz dla 

młodego bramkarza, który nie pozwolił sobie strzelid karnego, był naprawdę ogromny! 

Na obiekcie przy ul. Wręczyckiej pojawiła się także Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kleszczowa, taoczyły cheerleaderki 

z gimnazjum, były słowa podziękowania dla Prezydenta, które odczytała Zuzanna Nowak, uczennica klasy szóstej. 

Jednak uczniowie najbardziej cieszyli się z chwili, gdy zakooczyła się częśd oficjalna i mogli rozpocząd rozgrywki, które 

odbywały się pod okiem nauczycieli wychowania fizycznego SP nr 13 oraz Gimnazjum nr 13. Bo – to należy podkreślid 

- zarówno wychowankowie podstawówki, jak i gimnazjaliści z „Trzynastki” kochają sport i rok rocznie zajmują 

czołowe pozycje we współzawodnictwie sportowym w naszym mieście.  

 - Jestem pod wrażeniem dzisiejszego otwarcia, oraz tego, jak wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie – mówi 

dyrektor Gimnazjum nr 13 Maciej Wawrzaszek. – Cieszę się też z tego, że aura była łaskawa, ale przede wszystkim 

jestem spełniony, jako nauczyciel wychowania fizycznego, bo pracując tutaj trzynaście lat doczekałem się spełnienia 

swoich marzeo. To boisko na pewno będzie służyło naszym uczniom, mieszkaocom całej dzielnicy i tak, jak to dzisiaj 

zostało powiedziane, kawałek lisinieckiej ziemi stał się piękniejszy. I z tego także jestem szczęśliwy. 

Cezary Wachelka 

zdjęcia: www.czestochowa.pl 

 

  

Gdzie Ci mężczyźni??? 

środa, 02 października 2013 19:05 

Słowa piosenki Danuty Rinn ”Gdzie Ci mężczyźni”  były motywem przewodnim poniedziałkowego apelu 

zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Chłopaka. Panie, które śpiewająco zadawały to pytanie 

najprawdopodobniej były zmęczone po weekendzie. Bo po co pytad, skoro odpowiedź jest jasna jak słooce!!! Szukacie 

prawdziwych mężczyzn??? Jesteśmy tu !!!  W „Trzynastce” !!!! 

 

Może nie będę obiektywny. Może troszeczkę stronniczy. Ale – w tym gimnazjum – prawdziwych mężczyzn NIE 

BRAKUJE!!!!. Dowody ? Proszę bardzo! Ilu wspaniałych nauczycieli uczy w tej szkole? Patrząc na kadrę pedagogiczną 

„Trzynastki” widad, że jest ich sporo. Nie owijajmy w bawełnę. W tym gronie są sami  „najlepsi z 

najlepszych”.  Szefem szkoły jest  pan Maciek, jego zastępcą Pan Mariusz. Wspaniali faceci! Ktoś w to wątpi?. Chyba 

nie!  Idźmy dalej. Jest jeszcze : pan Jacek, pan Michał, pan Piotr, pan Grzegorz, pan Czarek, pan Janusz (przebywający 

obecnie na urlopie dla poratowania zdrowia) i ks. Łukasz.  To także elita częstochowskiego szkolnictwa. 

Jeśli to Wam, drogie Panie, nie wystarcza, pojawią się kolejne argumenty ! Zerknijcie na to, jacy są panowie z klas 

pierwszych, drugich i trzecich. Mądrzy, wysportowani, wiedzący, czego od życia chcą. W Częstochowie ze świecą 

trzeba by było szukad lepszych. I co drogie Panie! Pytanie, które pojawiło się w piosence na ” wejście”, podczas 

poniedziałkowego apelu „Gdzie Ci mężczyźni?” – było chyba zbyt pochopnie zadane! Bo – jakby nie patrzed – w 

Gimnazjum nr 13 prawdziwych mężczyzn znajdziecie – Moje Drogie – bez liku !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 Piosenka piosenką,  a krawat wiązad umied trzeba . 

      Felieton (który pojawił się w pierwszej części tego artykułu ) czas już zakooczyd. Pora  na relację  z 

poniedziałkowej  imprezy. Dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego (z Anią Śliwakowską z III a  na czele) postawiły 

znaleźd wśród uczniów „Trzynastki” faceta, który podołałby wszystkim ich wyzwaniom i zostałby mężczyzną 

,o  którym marzą nasze urocze gimnazjalistki.Nie było to łatwe. No cóż!!!! Poprzeczkę zawiesiły wysoko.  

Aby wygrad w tym konkursie, trzeba było – oprócz wysłuchania dwóch piosenek  śpiewanych tylko i wyłącznie przez 

przedstawicielki „płci pięknej”  naszego gimnazjum – wziąd udział w kilku testach i konkursach. Nie były to łatwe 

zadania. Bo nie każdy z nas (czytaj: przedstawicieli „płci brzydkiej”) wie, jak przyszyd guzik, jakie są pełne nazwy 

klubów piłkarskich  oraz do czego służy młotek i śrubokręt . No, ale skoro nasze Panie sobie coś takiego wymyśliły – 

panowie z klas pierwszych, drugich i trzecich - starali się zrobid wszystko, aby stanąd na wysokości zadania. 

 

Po eliminacjach oraz emocjonujących półfinałach, przyszedł czas na wielki finał. Był to pojedynek dwóch 

trzecioklasistów. W szranki stanęli: Jakub Nowicki z III b oraz Kuba Kusal z III a. W finałowej batalii (możemy tutaj 

dostrzec pewną  analogię do pojedynku Luke’a Skywalkera z lordem  Darth’em Vader’em z „Gwiezdnych wojen”) Ci 

dwaj przystojni Panowie mieli skomplikowane zadanie: musieli zawiązad krawat. Jury  uznało, że to, co znajduje się 

na szyi Jakuba Kusala , bardziej nawiązuje do klasycznych wzorców wiązania krawata, niż impresja ocierająca się o 

awangardę stylistyczną , którą naprędce wysupłał  Kuba Nowicki. Wątpliwości  nie było. Zwyciężył Kuba Kusal. 

     Impreza  trwała – mniej więcej – 30 minut. Nam  - Panom z „Trzynastki” było jednak niezmiernie miło, że nasze 

Panie  pamiętały o Dniu Chłopaka i przygotowały- dla nas -  tak miłą niespodziankę. Obiecujemy, że w marcu się 

odwdzięczymy.   Dotrzymamy słowa !!! Serio, serio !!!! 

cw 

Za trud, za serce, za uśmiech… 

wtorek, 15 października 2013 19:55 



 

Akademia i artystyczne prezentacje uczniów „Trzynastki” to jedna strona medalu. Drugą – chyba ważniejszą – było 

ślubowanie wszystkich pierwszoklasistów. 14 września – oficjalnie już - zostali przyjęci w poczet uczniów Gimnazjum 

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

Zgodnie z obowiązującą ceremonią był podczas tego wydarzenia sztandar szkoły, przed którym ślubowali uczniowie z 

rocznika 2000, był też – powtarzany przez nich wszystkich - tekst roty.  

Ślubowali z powagą na twarzy, z prawą ręką na sercu, z wiarą w wypowiadane słowa. Godnie i dostojnie. Bo to, że 

zostało się przyjętym w poczet uczniów „Trzynastki” do czegoś zobowiązuje. 

Młodzież z kl. I a, I b i Ic stanęła na wysokości zadania. Podczas ślubowania była cisza, powaga i koncentracja. 

Wyglądało to tak, jakby każdy z najmłodszych uczniów naszego gimnazjum miał świadomośd, że trafia do dobrej 

szkoły, szkoły z tradycjami, szkoły sukcesu. 

I zrobi wszystko, aby tutaj rozwinąd skrzydła, aby nie zawieśd pokładanych w nim nadziei…. 

Pierwszoklasiści. Witamy w murach Gimnazjum nr 13. I bardzo, ale to bardzo liczymy na Was !!!!!! 

 

Nagrody dla pedagogów 

 Dzieo Edukacji Narodowej to chwila, kiedy dyrektor szkoły może nagrodzid swoich pracowników za solidną pracę, 

poświecenie i olbrzymi wkład pracy w to, aby kształtowad osobowośd młodego człowieka, a przez to także naszą 

przyszłośd. 

W roku szkolnym 2013/2014 nagrody dyrektora szkoły(wiążą się one z gratyfikacją pieniężną) otrzymali: p. Ewa 

Hołubiczko, p. Małgorzata Mackiewicz, p. Małgorzata Miniak, p. Barbara Moroz, p. Joanna Nagel, p. Sylwia Solska, p. 

Joanna Tomżyoska, p. Aneta Wietecha i p. Piotr Zajęcki . Nagrodę otrzymała także p. Agata Karasioska (sekretarka) – 

osoba, o której Pan Dyrektor mówił, że bez niej trudno byłoby pracowad w tym gimnazjum.  

To nie wszystko. Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy otrzymał także wicedyrektor szkoły p. Mariusz Sieczka. 

cw 

Tomku!!! Nie jesteś sam!!!! 

wtorek, 15 października 2013 20:27 

Dar serca jest najpiękniejszym darem 

O zbiórce pieniędzy dla Tomka rozmawialiśmy także z głównym inicjatorem akcji – księdzem Łukaszem Dybowskim. 



Wywiad z nauczycielem religii w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie, wielkim przyjacielem młodzieży, przeprowadził 

Patryk Pudło z kl. III b. 

Patryk Pudło - Chciałbym z Księdzem przeprowadzid krótki wywiad na temat zbiórki , która została 

przeprowadzona w naszej parafii ostatnio . Na leczenie naszego starszego kolegi – Tomka Trzcioskiego 

Ks. Łukasz – Szczęśd Boże. Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania . 

Jak Ksiądz podsumowałby tę niedzielną zbiórkę ? 

- Myślę, że wrażliwośd ludzi na podobne sytuacje jest bardzo duża . Świadczy o tym kwota, którą udało się zebrad. 

Oczywiście nie same pieniądze są ważne (chod i one potrzebne), ale liczy się przede wszystkim chęd niesienia pomocy 

tym, którzy jej potrzebują. Ta zbiórka pokazała naszą solidarnośd lokalną, wszak była ona prowadzona na rzecz 

jednego z nas – mieszkaoca Lisioca. 

Ile dokładnie udało sie zebrad w zbiórce? 

- Udało się zebrad 3557 zł 62 gr. 

Czy młodzież gimnazjalna wystarczająco zaangażowała się w zbiórkę ? 

- Co do młodzieży to jasną sprawą jest, że odegrała w tej zbiórce bardzo ważną rolę. Wielu młodych ludzi się w nią 

zaangażowało, poświęcając swój czas. Z pewnością nikt z młodzieży nie żałuje, a wręcz przeciwnie, czują satysfakcję z 

tego, że mogli zrobid coś dobrego. 

Czy planuje ksiądz kolejne takie zbiórki z zaangażowaniem młodzieży ? 

- Jako ksiądz wcale nie zamierzam się ograniczad do tego, by organizowad zbiórki materialne - bo nie jest to moim 

zadaniem. Owszem, kiedy zajdzie taka potrzeba i będzie możliwośd - to jak najbardziej. Chciałbym jednak podkreślid, 

że czymś o czym nie możemy zapomnied są "zbiórki duchowe". Strona materialna jest ważna - ale zdecydowanie 

ważniejsza jest strona duchowa. W dzisiejszych czasach może nie wszystkich stad na to, by wesprzed kogoś 

materialnie, ale pomóc można nie tylko w taki sposób. Czasem ważniejsze jest to, że mamy z kim porozmawiad, że 

czujemy że na kogoś możemy liczyd. Dlatego ważną dla mnie sprawą jest, by uwrażliwiad innych na podobne 

sytuacje, kształtując postawę miłości względem bliźniego. Dar serca wypływający z miłości bliźniego jest 

najpiękniejszym i najbardziej wartościowym darem. 

Czy uważa Ksiądz, że taka pomoc jest ważna? 

– Z pewnością. Wspominany w tych październikowych dniach bł. Jan Paweł II, zwykł mówid, że bogactwo człowieka 

nie wiąże się z tym ile kto posiada, ale z tym czy potrafi się dzielid. Takie zbiórki pokazują wspólnotę, którą tworzymy. 

Są też szansą ku temu, by móc zrobid coś dobrego dla bliźniego. 

Dziękuje księdzu ze rozmowę. Szczęśd Boże.  

– To ja dziękuje . Szczęśd Boże. 

 

O Tomku Trzcioskim 

  Tomek Trzcioski urodził się z poważną wadą układu nerwowego - przepukliną oponowo-rdzeniową w odcinku 

piersiowo-lędźwiowym. Następstwem tej wady jest pęcherz neurogenny, wodogłowie, niedowład kooczyn dolnych 

oraz skrzywienie kręgosłupa. W swoim życiu przeszedł już 29 poważnych operacji, co daje stosunkowo dużą liczbę jak 

na jego wiek. Ma dopiero 21 lat. Podczas jednej z operacji okazało się, że płuco przyrosło mu do klatki piersiowej, 

przez co porobiły się zrosty. W następstwie musiał je mied odcięte. Skutkiem tego jest tlenoterapia. U Tomka 

pojawiły się też odleżyny. Porusza się na wózku inwalidzkim. Ale ten dzielny chłopiec nie poddaje się, chce żyd, 

spotykad się z przyjaciółmi, ma marzenia na przyszłośd. 

Kto chce pomóc Tomkowi, może zajrzed na stronę www.tomasztrzcinski.jimdo.com. Tam można znaleźd numer 

konta, na które można wpłacad pieniądze, które pozwolą absolwentowi Gimnazjum nr 13 spełnid jego marzenia. 

 

Zebrał i opracował: cw 

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ,, Najciekawsze zdjęcie z wakacji” 

http://www.tomasztrzcinski.jimdo.com/


poniedziałek, 21 października 2013 18:35 

Tyle czasu na nie czekaliśmy, równe 10 miesięcy, no i co? I niestety ledwo się rozpoczęły, a już dobiegły kooca. 

WAKACJE, bo o nich mowa, odeszły w przeszłośd i znowu musimy zmierzyd się z codziennymi obowiązkami.Ale na 

szczęście mamy jeszcze wspomnienia i wspaniałe zdjęcia. To właśnie wakacjom poświęcony był konkurs fotograficzny 

,, Najciekawsze zdjęcie z wakacji”, którego organizatorami byli: p. Joanna Nagel, p. Aneta Wietecha, p. Michał Koziarz 

i p. Grzegorz Nykiś. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych zdjęd wybrano najlepsze i 14 pazdziernika nastąpiło 

uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. A oto nagrodzeni: 

I miejsce – Wojciech Jamski, klasa II c 

 
II miejsce – Zuzanna Mlek, klasa II c 

 

III miejsce – Matylda Tokarz, klasa I b 

 

Wyróżnienia w konkursie otrzymali: 

Natalia Gryglewska, kl. III a 

Blanka Król, kl. II a 

Anna Flak, kl. III c 

Martyna Motyl, kl. III c 

Angelika Szczypiorowska, kl.III c 

Wiktoria Kowalska, kl. III c 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY! 

Aw 

 

 

Euronet 50/50 max 

wtorek, 22 października 2013 18:55 

Nasza szkoła przystąpiła do programu "Euronet 50/50 max" 

 

 Idea projektu:  

Podział korzyści ekonomicznych wynikających z oszczędzania energii pomiędzy szkoły i władze lokalne 

• 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli środków efektywności energetycznej 

będzie wypłacane szkołom 

• drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które płacą rachunki 



Każdy wygrywa! 

• szkoły uzyskają dodatkowe środki finansowe 

• władze lokalne ograniczą swoje wydatki na energię 

• szkoły efektywne energetycznie przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów związanych z wykorzystaniem 

energii i ochroną klimatu 

 Szczegóły programu: 

http://www.euronet50-50max.eu/pl/ 

Apel o pomoc dla Tomka Trzcioskiego 

czwartek, 07 listopada 2013 20:28 

 

       Urodziłem się z poważną wadą układu nerwowego - przepukliną oponowo-rdzeniową w odcinku piersiowo-

lędźwiowym. Następstwem tej wady jest pęcherz neurogenny, wodogłowie, niedowład kooczyn dolnych oraz 

skrzywienie kręgosłupa. Podczas jednej z operacji okazało się, że moje płuco przyrosło do klatki piersiowej, przez co 

porobiły się zrosty. W następstwie musiałem je mied odcięte. Skutkiem tego jest tlenoterapia. To jednak da się 

przeżyd. Najgorsze obecnie są odleżyny. Powodują ból nie do opisania. 

     Stąd moja prośba, olbrzymia prośba do wszystkich ludzi dobrej woli! Zwracam się do Paostwa z prośbą o pomoc w 

zbiórce pieniężnej na zakup potrzebnych suplementów do leczenia odleżyn. Ich nazwy to Peptamen Junior Dieta 

Peptydowa oraz Betuleco, Sorcoseryl żel, Metocard, Theospirex retard, Pulmoterol, Furaginum, Atrovent N, Plaster 

Omnifix, Octenistept, Menalind Pianka. Koszt jednej puszki Peptamentu wynosi 35 zł, a Betuleco - 75 zł, Sorcoserylu 

żel - 18zł, Gazików jałowych (7,5x7x5) - 12zł, Gaz - 2,50, Metocardu 50 mg - 5zł, Theospirexu retard 150 mg - 6zł, 

Pulmoterolu 50 mg - 4zł, Furaginum 50mg - 4zł, Atroventu N 20 mcg (mikrogram) - 4zł, Plastera Omnifixu - 30zł, 

Octeniseptu - 75zł, Menalindu Pinki - 20 zł. Potrzebuje miesięcznie czterech puszek Peptamentu i dwa słoiczki 

Betuleco, czterech Sorcoserylów, czterech pudełek Gazików, pięddziesięciu sześciu Gaz, jednego opakowania 

Metocardu, Theospirexu, Pulmoterolu, Furaginumu, jeden Plaster Omnifix, dwa litrowe pojemniki Octeniseptu, oraz 

trzy pianki Menalind. Łączny miesięczny koszt kuracji, która pomaga mi żyd bez wielkiego bólu to 839 zł. Dla 

niektórych może jest to niewiele, ale dla mnie bardzo, bardzo dużo. Proszę wierzyd,  w tym momencie mojego życia 

nie stad mnie na taki wydatek.   

 Proszę o Paostwa pomoc!!! 

Jak można to zrobid? 

1. Aby przekazad 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU 

NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"W polu "KRS" wpisad: 0000270261  

W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazad, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.  

W polu "Cel szczegółowy 1%" wpisujemy: "Tomek 80” 

2. Przekazując chodby tę symboliczną złotówkę można to uczynid wpłacając pieniążki na konto: Fundacja Studencka 

Młodzi-Młodym  

ul. Jankowskiego 32/40/5  

42-224 Częstochowa  

INVEST-BANK S.A.  

55 1680 1017 0000 3000 1614 5263 

Koniecznie z dopiskiem: ,,darowizna na pomoc i leczenie dla Tomasza Trzcioskiego"  

3. Mogą również Paostwo przekazad chodby te symboliczną złotówkę na moje osobiste konto: 

Tomasz Trzcioski 

ul. Łęczycka 22a 

42-200 Częstochowa 

mBank 

http://www.euronet50-50max.eu/pl/


87 1140 2004 0000 3102 6787 5500 

Koniecznie z dopiskiem ,,darowizna na pomoc i leczenie dla Tomasza Trzcioskiego" 

 

Apel Rady Rodziców 

niedziela, 10 listopada 2013 15:55 

 

 SZANOWNI PAOSTWO 

W naszej szkole od września 2012r. zrezygnowaliśmy z tradycyjnego zbierania środków finansowych na tzw. Komitet 

Rodzicielski. Wychodząc naprzeciw propozycji Pana Dyrektora Macieja Wawrzaszka, przyjęliśmy odpowiedzialnośd 

współgospodarzenia za sale lekcyjne. Miejsce nauki Naszych Pociech. Miejsce, w którym spędzają blisko połowę 

dnia.  

Ogólnie znane trudności finansowe dotykające oświatę nie gwarantują nam, że „nasze” sale – „pokoje naszych 

dzieci” będą wyglądadtak, jakbyśmy tego oczekiwali. Postanowiliśmy zaangażowad się, by spełnid nasze marzenia. 

Ubiegły rok przyniósł zasadnicze zmiany, niektóre z sal są już piękne, estetyczne i coraz lepiej wyposażone. 

Zainspirowani przez dyrektora, zrobiliśmy to, bo mamy poczucie bycia gospodarzami w klasach naszych dzieci. 

Liderem w tym działaniu są rodzice klasy III C. Duże zaangażowanie w sprawy klasy wykazali również w ubiegłym roku 

rodzice klasy II A, II B, IIC, III A, III B.  

W chwili obecnej pragniemy kontynuowad tą inicjatywę. Chcielibyśmy, aby efekty były podobne lub lepsze niż w roku 

ubiegłym. Przecież chodzi tu o Nasze Dzieci i ich wychowanie przez estetykę, w poczuciu dbałości o swoje miejsce 

pracy i nauki.  

Prosimy zatem o zaangażowanie osobiste i finansowe na rzecz upiększania sal, w których nasze dzieci kształcą się i 

rozwijają. 

Liczymy na Paostwa ofiarnośd i zaangażowanie. 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

Agnieszka Karmaoska 

Zarząd Rady Rodziców 

Agnieszka Cyran 

Joanna Jamska 

Dorota Sowa 

Nie zginęła i nie zginie, póki my żyjemy 

czwartek, 14 listopada 2013 11:49 

 

Co tu dużo gadad! Było fantastycznie! Tradycją w naszej szkole jest  to, że podczas uroczystości patriotycznych 

uzdolniona młodzież z lisinieckiego gimnazjum przypomina pieśni, które śpiewane były przez tych, którzy walczyli o 

niepodległą Polskę blisko 100 lat temu. Zabrzmiały zatem: „Rota”, „Rozkwitają pęki białych róż”, „Maszerują strzelcy” 

oraz – tego nie mogło oczywiście zabraknąd – „Legiony”. 

Historycy zadbali także o to, aby w przededniu Narodowego Święta Niepodległości , został zorganizowany w naszej 

szkole konkurs interdyscyplinarny. Poświęcony – oczywiście – trudnej i zawiłej historii naszej ojczyzny. Pytania były z 



historii, języka angielskiego oraz sztuki. Najlepsi okazali się wychowankowie z kl. III a (Damian Rybak, Mateusz Gałka). 

Drugie miejsce zajęli uczniowie klas I b i II b. Nagrody książkowe  dla najlepszych ufundowało Wydawnictwo 

Macmillan. 

Zwycięzcom wręczyli je p. Maciej Wawrzaszek oraz p. Barbara Janicka. 

cw 

Więcej z djęd z akademii można zobaczyd na naszym Facebooku. 

Filmy z akademii są dostępne na szkolnym kanale Youtube. 

 

Konkurs powiatowy "Ich liebe Deutsch" 

środa, 20 listopada 2013 19:26 

 

W piątek, 15 listopada 2013r. w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie odbył się Konkurs powiatowy "Ich liebe Deutsch". 

Nasza reprezentacja w składzie: Chrystyna Lis (kl. 3B), Natalia Cyran (kl. 2A) i Aleksandra Biskup (kl. 1B), pod opieką p. 

Joanny Tomżyoskiej i p. Barbary Moroz, zwyciężyła w quizie drużynowym. Chrystyna Lis indywidualnie zajęła drugie 

miejsce. Gratulujemy!!! 

foto: www.gim17.czest.pl 

Nasi uczniowie w II etapie Konkursów Przedmiotowych 
środa, 27 listopada 2013 16:49 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: 

Miłosz Grądys, kl. III A –  fizyka 

Karolina Świtek,kl. III A –  historia 

Natalia Wojtczak, kl. III A – język angielski 

Paulina Karmańska, kl. III B – język polski, język niemiecki 

Chrystyna Lis, kl. III B – język niemiecki 

 

Gratulujemy i czekamy na sukcesy w II etapie! 

https://www.facebook.com/gimnazjum.13.czwa
http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa?feature=mhee


Rekordy świata? Już w najbliższej przyszłości !!! 

piątek, 29 listopada 2013 15:16 

  

Epizod I. Rozgrzewka. 

Zbliża się godzina 17. Przebrani w stroje kąpielowe uczestnicy zmagao cisną się wokół Jacka Drzewieckiego. On – 

organizator środowych zawodów - udziela ostatnich wskazówek. Przy p. Drzewieckim jak cieo stoi p. Sylwia Solska. 

Ma w ręku stoper. Tym urządzeniem będzie mierzyd czas wszystkich startujących. Niektórzy liczą na to, że p. Solska 

wejdzie do wody. Ale nic z tego. Ponod tak miało byd, ale zakupiony przez szkołę stoper (złośliwi mówią, że w 

Biedronce) nie jest wodoodporny. Pani Solska mierzyd czas będzie na brzegu basenu. Nie będzie tym razem pływad. 

Powródmy jednak do tego, co dzieje się na basenie. Emocje rosną. Start za 5 minut. Niektórzy kręcą w powietrzu 

kółka ramionami, inni – oddają się medytacji -  aby skoncentrowad się przed wyścigiem. Byli też tacy, którzy zamiast 

rozgrzewki woleli się zrelaksowad i nie pobudzali mięśni rąk i nóg. 

Nie mniej jednak, jak już pan Drzewiecki dał hasło do startu, wszyscy gimnazjaliści z Trzynastki byli gotowi do tego, 

aby w wodzie walczyd o miejsce na podium. O splendor i chwałę!!!! O tytuł mistrza Gimnazjum nr 13 w 

Częstochowie. 

  

 Epizod II. Wyścig. 

Na słupkach stają dziewczyny. Klasą dla siebie na 50 metrów stylem dowolnym jest Julia Buszko. Ta utalentowana 

skrzypaczka (tak, tak, o tym też trzeba wspomnied, podpora reprezentacji „Trzynastki” w koszykówce) nie ma sobie 

równych w wyścigu gimnazjalistek. Jest lepsza od drugiej na podium o długośd basenu. 

Wyścig panów na 50 metrów wygrywa Szymon Jędryka. Także nie ma sobie równych. Już po przepłynięciu 15 metrów 

mógł mied świadomośd, że nikt i nic nie będzie mu w stanie odebrad zwycięstwa. Płynął spokojnie. Gdyby się 

zmobilizował w koocówce, miałby czas o – minimum - 2 sekundy lepszy. Ale i tak nie miał w tym wyścigu godnych 

siebie rywali. 

W wyścigu z deskami zwyciężyli: Olga Brela i Mateusz Świątek. 



  

Epizod III. Dekoracja 

Kiedy kooczą się zawody, czas na dekorację najlepszych pływaków. Wyniki, jakie uzyskali zwycięzcy poszczególnych 

konkurencji, były niezłe, zatem nauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum nr 13, którzy organizowali środowe 

zawody – p. Jacek Drzewiecki i p. Sylwia Solska –  mogli mied powody zadowolenia. 

 - Niektórzy z naszych uczniów świetnie pływają – mówi po zakooczeniu zawodów Jacek Drzewiecki. – Kto wie, może 

któryś z naszych wychowanków w tej dyscyplinie sportu zacznie odnosid sukcesy na miarę ogólnopolską? 

 
I Mistrzostwa Gimnazjum nr 13 w pływaniu 

50 metrów st. dowolnym kobiet 

1. Julia Buszko (39,33 s) 

2. Michalina Małek (53,37 s) 

3. Anna Flak (56,26 s) 

50 metrów st. dowolny mężczyzn 

1. Szymon Jędryka (30,90 s) 

2. Aleksy Baoka (34,89 s) 

3. Jakub Marcol (35, 12 s) 

25 metrów st. dowolny z deską. Panie 

1. Olga Brela (29,85 s) 

2. Julia Roznowska (33,71 s) 

3. Agata Gawęda (52,02 s) 

25 metrów st. dowolny z deską. Panowie 

1. Mateusz Świątek (34,69 s) 

2. Szymon Domaoski (34,98 s) 

3. Adam Chrostowski (42,64 s) 

cw 



Konkurs krajoznawczy 

środa, 11 grudnia 2013 21:54 

 

Gimnazjum nr 11 w Częstochowie zorganizowało IV edycję Powiatowego Konkursu Krajoznawczego „Dorobek 

kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów niemieckojęzycznych - wybitni Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy”. Tym razem 

uczniowie mieli stworzyd prezentację  multimedialną, dotyczącą sportowców z tych krajów. Miło nam poinformowad, 

że wyróżnienie w konkursie zdobyły uczennice klasy 3 B - Julia Buszko i Chrystyna Lis, których prezentacja 

opowiadała o Rogerze Federerze. Opiekunami wyróżnionego zespołu była p. Joanna Tomżyoska i p. Grzegorz Nykiś. 

Gratulacje! 

Projekt eTwinning 

środa, 18 grudnia 2013 20:46 

 

Od kilku tygodni nasze gimnazjum realizuje projekt eTwinning. Grupa uczniów, pod opieką p. Barbary Janickiej, 

współpracuje ze szkołami z Czech i Armenii. Wszystkie szczegóły realizacji projektu będzie mozna śledzid w nowej 

zakładce eTwinning. 

Niesiemy Wam światło !!!! 

niedziela, 22 grudnia 2013 15:30 

 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115:o-programie&catid=43:comenius&Itemid=30


Kiedy na scenie pojawiają się wędrowcy - jakby przeniesieni z innego czasu i wymiaru – Miriam i Józef (bezbłędnie 

role Olgi Leszczyoskiej z III c i Piotra Kulisia z III b), Właściciel nie baczy na to, że Miriam spodziewa się dziecka. 

Chociaż w swoim zajeździe ma jeszcze wolne pokoje, każe przybyszom wynosid się, bo nie mają czym za nocleg 

zapłacid. Dziewczyna bierze ich do siebie. Tam rodzi się chłopiec, który sprawi, że wszystko się zmieni.... 

 
W moralitecie „Światło” zagrali także: Martyna Motyl, Angelika Szczypiorowska, Klaudia Szusterowska, Paulina 

Wąsek, Szymon Dądela, Krzysztof Maszota (wszyscy III c) i Mateusz Luks (III b) 

Kooczącą spektakl kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie” zaśpiewała Krysia Lis z III b. Akompaniowali jej Krzysztof 

Cybylski (gitara) i Adaś Tylioski (keyboard). Prześliczne dekoracje wykonała p. Joanna Nagel, a młodych aktorów z 

„Trzynastki” dopingował najmocniej do gry p. Cezary Wachelka. 

cw, foto: A. Śliwakowska 

Zapraszamy do oglądania tegorocznych Jasełek - Moralitetu na szkolnym Youtube 

„Światło” zagramy raz jeszcze. I będą także kolędy !!! 

środa, 08 stycznia 2014 19:43 

W najbliższą niedzielę – 12 stycznia - w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła będzie można 

zobaczyd moralitet o tematyce bożonarodzeniowej przygotowany przez młodzież z Gimnazjum nr 13 w 

Częstochowie. To nie koniec atrakcji. Gimnazjaliści dla wszystkich parafian zaśpiewają też kolędy!!!! 

 

Premiera spektaklu „Światło” miała miejsce w grudniu 2013 roku. Jest to opowieśd o tym, jak narodziny niezwykłego 

człowieka mogą zmienid podejście do życia wielu ludzi. O tym, że warto jest wierzyd, mied nadzieję i szukad tego, co 

pomoże byd nam lepszym i szczęśliwszym. O tym, że tak naprawdę wystarczy tylko malutki impuls, aby stad się innym 

człowiekiem. 

Koncert kolęd to – można tak powiedzied - specjalnośd gimnazjalistów z „Trzynastki”. Najpiękniejsze polskie kolędy 

śpiewane przez niezwykle utalentowanych wykonawców. Śpiewane perfekcyjnie !!! Niezwykłe wydarzenie 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLV7QTUK-G0ad6w7hAjBwnJo39W89nW7go


artystyczne, które na długo utkwi w pamięci!!!! 

Zapraszamy!!!! To po prostu trzeba zobaczyd !!!! Jeżeli masz trochę wolnego czasu, to zajrzyj do kościoła przy ul. 

Wręczyckiej 128/134. 

Początek, godz. 17. 

 Jeżeli masz już coś w tym terminie zaplanowanego, radzimy, po prostu zmieo swoje plany. Ten spektakl i ten 

koncert- uwierz -  wypada zobaczyd! Będzie co przeżywad, wspominad, o czym mówid… 

Nie wierzysz??? Przekonaj się sam !!!!. Gwarantujemy mnóstwo pozytywnych emocji!!!! 

Czekamy na wszystkich miłośników teatru i pięknych chóralnych śpiewów w niedzielę, w kościele przy ul. 

Wręczyckiej. Oj, będzie się działo…. 

cw 

Taneczny sukces 

czwartek, 09 stycznia 2014 08:25 

7 grudnia 2013 roku - odbył się XVII Ogólnopolski Turniej Taoca Dyskotekowego i Hip - Hop o Nagrodę Prezydenta 

Miasta Radomsko. Komisja  po obejrzeniu 31 układów choreograficznych 19 zespołów nagrodziła grupy w kilku 

kategoriach. 

 

 Zespół Taneczy „GUESS WHO” ze Studia Taoca „HIT THE FLOOR” w Częstochowie, prowadzony przez Pana 

Marcina Rajkowskiego zajął III MIEJSCE, zdobywając nagrodę w wysokośdi 110 zł oraz kryształową statuetkę. W 

grupie „GUESS WHO” taoczy nasza uczennica z klasy 1a: Weronika Chrzuszcz. 

Hej kolęda, kolęda !!!! 

wtorek, 14 stycznia 2014 20:14 

Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewane przez uzdolnionych gimnazjalistów z „Trzynastki” . Koncert, który – po 

prostu - wypada zobaczyd ! W najbliższy czwartek, w dużej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 13 w Częstochowie, ul. 

Wręczycka 111/115 czeka nas prawdziwa uczta dla ducha! Początek, godz. 18. Zapraszamy !!! 

 



O godz. 17.30 rodzice wszystkich uczniów Gimnazjum nr 13 mają w planach spotkanie z wychowawcami ich pociech. 

Podsumowany zostanie pierwszy semestr nauki w roku szkolnym 2013/2014. Zakładamy, że nie wszyscy wyjdą z tych 

spotkao zadowoleni. Co zrobid, aby poprawid sobie humor? Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. Przyjśd na koncert 

kolęd! Będą także i tacy, którzy z dumą czytad będą karteczki z ocenami swoich dzieci. Tych, także niezwykle 

serdecznie zapraszamy na czwartkowy występ. Bo – to przecież wiadomo – doskonały humor w połączeniu z 

niezwykłymi doznaniami estetycznymi przedłuża stan euforii o- minimum - kilka dni (co prawda nie było 

prowadzonych na ten temat specjalistycznych badao naukowych, ale każdy z autopsji wie, że przecież tak jest). 

Suma summarum. Każdy, kto się pojawi w czwartkowy wieczór w „Trzynastce”, aby wysłuchad koncertu kolęd, nie 

będzie tego żałował. 

Impreza nie będzie biletowana. Jednak każdy, kto sobie tylko tego życzy, będzie mógł przekazad pieniążki na leczenie 

i rehabilitację naszego absolwenta Tomka Trzcioskiego. Jest on osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. W 

swoim życiu przeszedł już 29 poważnych operacji, a ma dopiero 21 lat. To niesamowity młody człowiek, który pragnie 

walczyd o godne życie. I chociaż zmaga się z wieloma problemami zdrowotnymi (odjęte płuco, dotkliwe odleżyny) 

wierzy w to, że – dzięki pomocy przyjaciół – każdy następny dzieo będzie szczęśliwszy i radośniejszy. 

Wszystko, co uda się nam zebrad w czwartkowy wieczór, przekażemy Tomkowi. Prosimy, bądźcie w tym dniu z nami. 

Uczniów „Trzynastki” przygotowała p. Iwona Czank. Zaśpiewają uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Najlepsi 

z najlepszych…. 

cw 

Szkoła. O niej myślimy. Młodzież, która tu się uczy. Dla niej jesteśmy. 

czwartek, 16 stycznia 2014 22:12 

Wszystko wskazuje na to, że właśnie narodziła się nowa tradycja. W Gimnazjum nr 13 w Częstochowie dyrekcja 

szkoły, wychowawcy klas pierwszych, drugich i trzecich spotkali się we wtorkowy wieczór – 14 stycznia -  z 

przedstawicielami Rady Rodziców, aby porozmawiad na temat tego, co dzieje się w szkole, co udało się zrealizowad w 

ciągu ostatniego roku oraz o tym, jakie są plany na najbliższą przyszłośd. 

 

 Tych, którzy czekają na kontrowersyjne informacje od razu musimy poinformowad, że ani kłótni, ani rozdrapywania 

ran, ani  podniosłego tonu wypowiedzi na tym spotkaniu nie odnotowano. Wręcz przeciwnie. Na tym noworocznym 

spotkaniu była miła atmosfera i – tak, właśnie tak to można określid – przyjacielska dyskusja o tym, co udało się 

zrealizowad w placówce przy ul. Wręczyckiej 111/115 w ciągu minionego roku, czego nie zrobiono, a także o tym, za 

co warto by się – wspólnymi siłami – wziąd. 

Dyrektor szkoły p. Maciej Wawrzaszek mówił o wyremontowanych salach lekcyjnych, o pomocach naukowych, no i 

…rzecz jasna, o wybudowanym w ostatnim czasie boisku. Boisku, które nie jest wprawdzie obiektem z najskrytszych 

marzeo wszystkich mieszkaoców dzielnicy, ale i tak po wielu latach oczekiwania stało się miejscem często i chętnie 

odwiedzanym przez wszystkich miłośników sportu mieszkających w tej okolicy. 

 - Byd może, a wierzę w to bardzo, już w tym roku przy tym wielofunkcyjnym boisku pojawi się oświetlenie – mówił 

dyrektor „Trzynastki”. – Bardzo chciałbym, aby tak właśnie się stało. 

Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 13 p. Agnieszka Karmaoska zwracała uwagę na to, że współpraca na 

linii rodzice – szkoła układa się bardzo dobrze.  Podkreśliła, że to, iż zmiany w tym gimnazjum idą w dobrym kierunku, 

widzą nie tylko rodzice nastolatków, którzy tutaj się uczą, ale i sami uczniowie tej szkoły. 



Był też czas na dyskusję o wzlotach i upadkach niektórych gimnazjalistów, o planowanym na czerwiec komersie dla 

trzecioklasistów, o braku śniegu tej zimy….Proszę uwierzyd. Było o czym rozmawiad, a uśmiechy na twarzach 

zarówno nauczycieli, jak i rodziców mogły świadczyd o tym, że była to konstruktywna wymiana zdao. 

Podsumowując. W historii naszej szkoły było to pierwsze takie noworoczne spotkanie. Było o czym dyskutowad i 

wszyscy wyszli (tak mniemam) z niego zadowoleni. Dużo wskazuje na to, że pomysł się spodobał i wspólne rozmowy 

nauczycieli z paniami i panami z Rady Rodziców będą powtarzane. Kolejne…za rok? Chyba…No właśnie…Chyba, że 

strony zainteresowane takim spotkaniem (czytaj: dyrekcja, nauczyciele i rodzice) zapragną „pogadad” ze sobą w 

okolicach świąt wielkanocnych. Kto wie? Pożyjemy, zobaczymy. 

cw 

Gimnazjaliści zaśpiewali kolędy. Dla Tomka 

czwartek, 23 stycznia 2014 19:28 

Koncerty kolęd organizowane w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie zawsze są wyjątkowym widowiskiem. Uczniowie, 

którzy biorą udział w takim muzycznym spektaklu, zawsze zapewniają słuchaczom prawdziwą ucztę dla ducha. W tym 

roku także cel był szczytny. Uczniowie „Trzynastki” zbierali pieniądze dla naszego absolwenta Tomka Trzcioskiego. 

 

 Dekoracja sali gimnastycznej była skromna. Kilka choinek, żłóbek, ławki na których pani Iwona Czank – główna 

organizatorka koncertu - umieściła blisko czterdziestoosobowy chór. Kiedy zakooczyły się już wywiadówki i rodzice 

naszych gimnazjalistów oraz nauczyciele i wychowankowie Gimnazjum nr 13 zasiedli na miejscach, rozpoczął się 

blisko godzinny koncert. Zapierało dech w piersiach ! Wspaniała muzyka, wspaniałe głosy, wszystko na najwyższym 

poziomie. 

Zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy. Niektóre z nich uczniowie śpiewali w sposób tradycyjny, inne w 

nowoczesnych, ciekawych interpretacjach. I co ciekawe. Po każdym, zakooczonym utworze ręce same składały się do 

braw. Bo jak nie nagrodzid oklaskami czegoś, co jest wyjątkowo piękne? 

Tomek Trzcioski – który dotarł na wózku inwalidzkim na czwartkowy koncert – dziękował za pamięd i dobre serca 

wszystkim, którzy zaśpiewali dla niego i przyczynili się do organizacji tej imprezy. 

- Przytoczę słowa naszego ukochanego błogosławionego papieża Jana Pawła II ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – mówił do 

zgromadzonych. - Z całego serca pragnę podziękowad wszystkim Paostwu za uczestnictwo w dzisiejszym dniu, 

jednym z najważniejszych dni w moim życiu. Pragnę złożyd najszczersze podziękowania Panu Maciejowi 

Wawrzaszkowi - Dyrektorowi Gimnazjum nr 13, księżom naszej parafii, którzy bardzo się zaangażowali w pomoc dla 

mnie oraz całej młodzieży która poświęciła swój wolny czas mojej osobie. Dziękuję bardzo Pani Iwonie Czank, która 

przygotowała ten piękny koncert i całemu Gronu Pedagogicznemu. Na koniec chciałbym podziękowad Moim 

kochanym rodzicom i całej rodzinie, bez której nie byłoby mnie dziś tutaj. 



 
- Udało się zebrad 749 złotych i 5 groszy – mówi dyrektor „Trzynastki” Maciej Wawrzaszek. – Mamy jeszcze dla 

Tomka 300 zł, które to przekazali prywatni sponsorzy. Przekażemy mu to wszystko na najbliższej, karnawałowej 

dyskotece. 

Wracając do koncertu. Należy jeszcze jedno odnotowad. Kolędy śpiewali zarówno Ci uczniowie, którzy już wcześniej 

ujawniali w szkole swoje niezwykłe, wokalne talenty (zjawiskowa Julia Celban z III a, Paulina Karmaoska i Krzysztof 

Cybulski z III b), pojawili się na scenie także Ci, którzy w minionych latach nie ujawniali tego, że potrafią tak wspaniale 

śpiewad. 

Po raz kolejny młodzież z Gimnazjum nr 13 udowodniła, że potrafi stanąd na wysokości zadania i pod okiem Iwony 

Czank przygotowała koncert, o którym długo nie można będzie zapomnied.  

cw 

Fragmenty koncertu są juz dostępne na szkolnym kanale Youtube. 

Więcej zdjęd jest dostępna w szkolnej Galerii i na Facebooku. 

Zapraszamy do oglądania. 

Konkurs "Polskie Paostwo Podziemne" 

środa, 05 lutego 2014 20:53 

 

Wczoraj, 4 lutego w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się dziś wręczenie nagród laureatom 

wojewódzkiego konkursu historycznego „Polskie Paostwo Podziemne 1939–1945 r. Młodzież w Związku Walki 

Zbrojnej i Armii Krajowej”.  

Konkurs, którego organizatorami byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Śląskiego w 

Katowicach, Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, miał na celu pogłębienie wśród młodzieży wiedzy na temat historii II wojny 

światowej, zasług Polskiego Paostwa Podziemnego oraz Armii Krajowej. Miał on też zachęcid uczniów gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych do badania losów swoich rówieśników z lat wojny i okupacji. Zadaniem uczestników było 

http://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=90
https://www.facebook.com/gimnazjum.13.czwa


stworzenie prezentacji multimedialnej. Do konkursu zgłosiło się kilkuset uczestników, wśród których nagrodzono 

siedmiu i wyróżniono dziesięciu. 

 

Od lewej: Kuba Fabiszewski, mjr Henryk Czerwioski "Czart", Krzysiek Cybulski. 

Miło nam poinformowad, że w wąskim gronie nagrodzonych znalazło się dwóch uczniów naszego gimnazjum. 

Wyróżnienia otrzymali: Krzysiek Cybulski z kl III B za prezentację "Cichociemni", oraz Kuba Fabiszewski z kl. II C za 

prezentację "Batalion Zośka". Opiekunami uczniów byli: p. Piotr Zajęcki i p. Grzegorz Nykiś. Serdecznie gratulujemy! 

gn (fot. P.Zajęcki) 

Ferie, czyli czas remontów 
niedziela, 09 lutego 2014 20:48 

 Pachnące, odświeżone sale lekcyjne. Nowe meble, rolety na oknach, odmalowane ławki. W okresie ferii zimowych 
rodzice naszych gimnazjalistów zakasali rękawy i chwycili za pędzle oraz wałki malarskie. Spisali się na medal. Trzy 
klasy zostały wymalowane, w trzech innych pojawiły się nowe rolety i blaty ławek. 

W Gimnazjum nr 13 nie ma już od roku zbiórek pieniędzy na Komitet Rodzicielski. Zamiast tego rodzice inwestują w 
sale, w których to uczą się ich dzieci. Pomysł p. dyrektora Macieja Wawrzaszka spodobał się. Rodzice, którzy 
oczywiście mają takie życzenie, sami zastanawiają się, co zmienid w klasach lub co do nich zakupid. Kiedy uda się 
zgromadzid na ten cel pieniądze, sami też biorą się do pracy. 
W okresie przerwy międzysemestralnej wiele w szkole się działo. Efekt tych zmian widad w salach nr 1, 3, 4, 5, 7 i 9. 
Ale po kolei: 

 

Sala nr 1. Rodzice klasy 2 „c” zainwestowali w prace remontowe 1180 zł. Sala została wymalowana, pojawiły się 
nowe meble, tablica, zmienił się także wystrój klasy. 
W poprawę estetyki pracowni zaangażowali się następujący rodzice: p. Joanna Jamska, p. Marek Jamski, p. Mariola 



Bąk, p. Bogdan Bąk, p. Tomasz Cieślak, p. Dagmara Ganderska, p. Agnieszka Olszewska i p. Jarosław Łooski. Wraz z 
nimi pracowali także  uczniowie: Wojtek Jamski, Piotr Bąk, Alek Ganderski i Ola Olszewska. 

Sala nr 3. Na nowe rolety rodzice klasy 3 „a” przeznaczyli 1000 zł. W klasie pojawiły się też piękne, nowe kwiaty. 
Rolety montował p. Krzysztof Kowalski, kwiaty to dar od p. Elżbiety Śliwakowskiej. 

Sala nr 4.  Pracownią opiekuje się klasa 3 „c”. Tutaj także zamontowano rolety. Koszt – 780 zł. W prace remontowe 
zaangażowali się p. Sławomir Szczypiorowski i Beata Szczypiorowska. 

Sala nr 5. Rodzice klasy 3 „b” zainwestowali w wymianę blatów 600 zł. W pracę zaangażowali się: p. Agnieszka 
Karmaoska, p. Magdalena Mlek oraz p. Agata Wilk. 

  

Sala nr 7. Gospodarzami tej klasy są uczniowie z 1 „b”. Ich rodzice zainwestowali w remont 2186 zł. Zakres prac był 
imponujący. Klasa została pomalowana, są nowe rolety i meble, wyregulowano też stolarkę okienną. W prace 
remontowe zaangażowali się: p. Agata Buczkowska, p. Agnieszka Łakomy-Sobczak i p. Jarosław Stolarczyk. Rodzicom 
pomagali uczniowie: Dominika Glin, Alicja Pogorzelska oraz Kinga Talar. 

 

 Sala nr 9. Rodzice klasy 1 „a” przeznaczyli na prace remontowe 1940 zł. Pracownie odmalowano, pojawiła się także 
tapeta, nowe rolety. To nie koniec. W tej sali pomalowano też ławki. 

Rodzicami, którzy przyczynili się do zmian w tej Sali, byli: p. Magdalena Włodarczyk, p. Marta Sokół, p. Monika Walas, 
p. Luiza Wachelka, p. Magdalena Chrzuszcz oraz p. Małgorzata Synowiec. Pomagali uczniowie: Martyna Widurska 
oraz Kuba Wachelka. 
Podsumowując, łącznie wydano na remonty w okresie  7686 zł (siedem tysięcy sześdset osiemdziesiąt sześd złotych). 
Wszystkim rodzicom, którzy przeznaczyli na to środki bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy! 
cw  



Staż nauczycielski w ramach projektu „ Wymiana Kadry – 
Sukces i Doświadczenie” 
poniedziałek, 10 lutego 2014 21:09 

 

 W ramach projektu ,, Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie ” dwoje nauczycieli – mentorów z naszej szkoły p. 
Aneta Wietecha i p. Mariusz Sieczka uczestniczyło w stażu zagranicznym w The Heritage Private School and Institute 
w Limassol na Cyprze. 

Celem wizyty było zapoznanie się z systemem edukacji na Cyprze, wymiana doświadczeń na temat sposobów 
pozyskiwania środków unijnych przeznaczonych na kształcenie uczniów, studentów, porównanie standardów 
nauczania obowiązujących w Polsce i na Cyprze oraz doskonalenie umiejętności językowych.  

 

W ramach projektu dla innej grupy mentorów planowana jest druga wymiana kadry. Tym razem spotkanie 
szkoleniowe odbędzie się w Vitalis GmbH w Lipsku na terenie Niemiec. 

aw 

Była zabawa, co tam się działo, nocy było mało… 

niedziela, 16 lutego 2014 13:14 

 Są dyskoteki, o których gimnazjaliści chcą jak najszybciej zapomnied, są też takie, które na długo zapadają w ich 

pamięci. Bez wątpienia ta ostatnia była wyjątkowa. Z kilku względów…. 



 

 Zacznijmy od tego, że uczniowie na tę zabawę czekali niezwykle długo. Samorząd Szkolny z Anią Śliwakowską z III a 

na czele zadecydował, że skoro to ma byd dyskoteka karnawałowa, to warto, aby uczestnicy przyszli w oryginalnych 

przebraniach. 

Nie wszyscy zdecydowali się założyd efektowny strój, no ale i tak wielu zaskoczyło „ułaoską fantazją”. 

Na parkiecie pląsały, uwaga: wampiry, pirat, Myszka Mini, czy też piękna Japonka. 

Największy aplauz zebrała jednak Dominika Grad (III a), która zdecydowała się na kreację pokojówki. Założyła czarną, 

krótką sukienkę, która przewiązana była białym fartuszkiem, do tego – obowiązkowy – czepek na głowie.  Właściwie 

to tylko jedno słowo trafnie oddaje, jak prezentowała się Dominika na tej imprezie. Wyglądała ZJAWISKOWO. 

 

Dyskoteka była także udana z innego względu. Uczniowie oraz dyrekcja szkoły zaprosiła do udziału w niej naszego 

absolwenta Tomka Trzcioskiego. Dla Tomka uczniowie „Trzynastki” organizowali już koncert kolęd, teraz postanowili, 

że kwotę, którą uda się zebrad podczas tej zabawy karnawałowej także ofiarują swojemu starszemu, poruszającemu 

się na wózku inwalidzkim, koledze. 

Zebrano 300 zł. Tomek otrzymał w sumie od społeczności szkolnej Gimnazjum nr 13 kwotę 1399, 05 (tysiąc trzysta 

dziewięddziesiąt dziewięd złotych, pięd groszy). 300 zł, tak jak już zostało wspomniane, to dochód z dyskoteki, 749, 05 

zł udało się zebrad podczas koncertu kolęd, a 350 zł przekazali na ten cel sponsorzy. 

Tomek był niezwykle wzruszony, bawił się wraz z gimnazjalistami do kooca, dziękował wszystkim, którzy spędzili ten 

czas wraz z nim. 

Zabawa była przednia. O to, aby trafid w gust muzyczny wszystkich taoczących zadbał Nikodem Mlek z III c, który 

udowodnił, że ma zadatki na rewelacyjnego dj’a. Nie było chyba nikogo, kto opuszczałby salę niezadowolony. 



 

 Opiekę nad młodzieżą w czasie dyskoteki sprawowali: p. Sylwia Solska, p. Urszula Jędrys-Szynkiel, p. Anna Latacz, p. 

Jacek Drzewiecki oraz dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek. 

 - Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i cudowny klimat – mówi p. Maciej Wawrzaszek. – Była to 

naprawdę bardzo udana i wzruszająca impreza. Pragnę podziękowad nauczycielom, którzy byli opiekunami tej 

dyskoteki. Wielkie brawa należą się także Ani Śliwakowskiej i Julii Celban z Samorządu Uczniowskiego. Postarały się 

one o to, aby o tej imprezie wszyscy długo pamiętali. Wielkie brawa także dla dj’a Nikodema Mleka za fantastyczną 

oprawę muzyczną. 

 No i jeszcze wielkie dzięki dla Patryka Pudło i Krzyśka Cybulskiego za pomoc w pracach porządkowych oraz dla 

Dominiki Grad za zdjęcia. Co tu ukrywad, było świetnie ! 

Cw. Współpraca: Julia Celban i Katarzyna Palacz (III a). Zdjęcia: Dominika Grad (III a) 

Szóstoklasisto! Pomyśl o swojej przyszłości! 

poniedziałek, 17 lutego 2014 18:18 



 

  

 

  

Wysokie wyniki egzaminu próbnego! 

W grudniu 2013r. przeprowadzony przy współpracy z wydawnictwem OPERON egzamin gimnazjalny próbny w 

klasach trzecich. 

Poniższe zestawienie wskazuje, że możemy patrzed optymistycznie na kwietniowy egzamin gimnazjalny. Tendencja 

wyników egzaminu próbnego (OPERON) i zestawienie tych wyników z ubiegłorocznym wynikiem szkoły wskazuje, że 

utrzymujemy wysoki poziom nauczania i przygotowania uczniów do egzaminu. 

ms 

Szczegółowe wyniki egzaminów próbnych (plik do pobrania) 

  

 

  

Gimnazjum nr 13 – szkoła sukcesu 

http://www.gimnazjum13.com/images/stories/Pliki/wyniki%20egz.doc


Egzamin gimnazjalny to nie tylko podsumowanie trzyletniej pracy uczniów, jeden z dwóch głównych punktów wyjścia 

(obok świadectwa ukooczenia gimnazjum) do rozważao na temat wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, ale również 

ocena pracy nauczycieli, szkoły. 

Tej ocenie służy Edukacyjna Wartośd Dodana (EWD). Jest to wskaźnik, który pozwala ocenid wkład szkoły w rozwój 

wiedzy i umiejętności uczniów. Określany jest on na podstawie dwóch obiektywnych (opracowanych i sprawdzanych 

poza szkołą) egzaminów zewnętrznych – sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Pierwszy pozwala 

ocenid, z jaką wiedzą i umiejętnościami uczniowie przyszli do szkoły, drugi czy szkoła przyczyniła się do ich przyrostu. 

Innymi słowy, czy uczniowie wiedzą i potrafią więcej niż na początku swojej gimnazjalnej drogi. 

Analizy EWD prowadzone są od roku 2008 i dotyczą dwóch części egzaminu gimnazjalnego: humanistycznej i 

matematyczno – przyrodniczej. 

Od początku badao nasza szkoła mieści się w sferze: Szkoła sukcesu. Oznacza to, że nasi uczniowie osiągają wysokie 

wyniki egzaminacyjne, co wynika z wysokiej efektywności nauczania. 

Szczegółowe wyniki EWD http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php 

Po wejściu na stronę, proszę wybrad po prawej stronie Wyszukiwarka, a następnie w polu Nazwa szkoły wpisad 

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

ms 

  

 

  

 

Per aspera ad astra czyli ewaluacja zewnętrzna. 

Tak właściwie, co autor miał na myśli? Po polsku nie można. Jeśli kogoś nie zniechęcił tytuł, to po przeczytaniu całości 

wszystko stanie się jasne. 

Ewaluacja zewnętrzna, brzmi strasznie i rodzi chęd skorzystania ze słownika. Tylko jakiego? Proszę nie szukad, spieszę 

z wyjaśnieniem. Jest to analiza i ocena pracy szkoły prowadzona przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty na 

podstawie rozmów, ankiet z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi osobami zaangażowanymi w pracę szkoły. 

Jak zatem wygląda to w praktyce? 

Na przełomie września i października 2013 roku odwiedzili nas wizytatorzy z Delegatury Kuratorium Oświaty w 

Częstochowie i przez kilka dni obserwowali lekcje, analizowali dokumentację szkoły, a przede wszystkim rozmawiali z 

uczniami, ich rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi współpracujemy. 

Efektem tych działao była ocena pracy szkoły, na przestrzeni ostatnich trzech lat w 11 obszarach m. in.: Szkoła lub 

placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów; Respektowane są normy społeczne; 

Promowana jest wartośd edukacji; Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

Poziom oceny to litery A, B, C, D, E, gdzie A oznacza bardzo wysoki stopieo wypełniania wymagania przez szkołę a E - 

niski stopieo wypełniania wymagania przez szkołę. 

Z dumą możemy stwierdzid, że we wszystkich wymaganiach uzyskaliśmy poziom B, czyli Gimnazjum nr 13 z 

Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego osiąga wysoki stopieo wypełniania wymagao. 

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/index.php


To, że wzbiliśmy się ponad przeciętnośd cieszy nas, ale nie jest naszym ostatnim słowem. Pragniemy wznieśd się 

jeszcze wyżej – przez trudy do gwiazd. 

 

Pełna treśd raportu znajduje się w zakładce Dokumenty. 

Ms 

 

Walentynkowy sukces 

wtorek, 18 lutego 2014 20:33 

Miło nam poinformowad, że w Powiatowym Konkursie na kartkę walentynkową, zorganizowanym przez Gimnazjum 

nr 19 w Częstochowie, wyróżnienia zdobyły uczennice klasy 2a: Laura Barberis i Martyna Stasioska. Dziewczynom 

gratulujemy i przedstawiamy poniżej ich prace. 

 

Praca L. Barberis 

 

Praca M. Stasioskiej 

Program „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” 

wtorek, 18 lutego 2014 21:05 

  

W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w programie „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Dietetycznego. Celem programu jest ocena sposobu żywienia oraz edukacja młodzieży ze 

szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie znaczenia prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w 

profilaktyce chorób żywieniowo zależnych. 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=89


 

W dniach 3,4,5 grudnia do naszej szkoły przyjechała pani Milena Galuba – dietetyk, w celu dokonania pomiarów 

antropometrycznych i przeprowadzenia ankiety oceny sposobu żywienia uczniów naszej szkoły. Każdy z uczniów 

mógł skorzystad z takiego badania. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko dziewcząt ale także 

chłopców. W ostatnim dniu wizyty zostały przeprowadzone warsztaty na temat zdrowego żywienia dla uczennic 

naszej szkoły. Zdjęcia z wizyty dietetyka w naszej szkole można zobaczyd na stronie internetowej 

www.zdrowiwlodz.blogspot.com  

ss 

Dla naszych Pao 

niedziela, 16 marca 2014 12:51 

 „Witamy serdecznie wszystkich tu zebranych *…+ Jak co roku - 8 marca - obchodzimy światowy Dzieo Kobiet...” Tak 

zaczął się piątkowy apel w 13-stce. 

 

Tradycją naszej szkoły są coroczne wybory finalistek najróżniejszych kategorii... Po życzeniach złożonych przez p. 

dyrektora Macieja Wawrzaszka i wszystkich obecnych na uroczystości panów zostały ogłoszone wyniki głosowania. 

Przed Dniem Kobiet gimnazjaliści wypełniali ankiety, a 8 marca poznaliśmy, na kogo głosowano. 



Nasze dziewczęta nominowane były w dziewięciu kategoriach. Na początku „Najładniejszy uśmiech”. Tutaj nie było 

wątpliwości. Głosujący wskazali na drugoklasistkę Zuzię Mlek. Pozostałe triumfatorki były już z klas trzecich. A 

konkretnie z klasy III a. 

„Głębokie Spojrzenie”, to kategoria, w której zwyciężyła Ola Jelonek. Głosujący uznali, że w kategorii „Szyk mody” 

najlepszą jest Hanna Kwaśniak, a miano „Sportsmenki 13-stki” zdobyła Ania Śliwakowska. 

„Uwodzicielką szkoły” wybrano Martyna Hys, a „Przyjaciółką wszystkich” Julię Celban. Kolejną kategorią była 

„Najlepsza figura”. Tutaj męska społecznośd „Trzynastki” także nie miała wątpliwości. Najwięcej głosów uzyskała 

Martyna Hys. 

W następnej - „Najzgrabniejsze nogi” – było kilka nominowanych. Głosujący wskazali, że ich właścicielką jest Hanna 

Kwaśniak. 

No i ostatnia kategoria. „Miss 13-stki”. Korony, co prawda, nie było, ale laureatka otrzymała mnóstwo braw. Miss 

wybrano Annę Śliwakowską! (tutaj trzeba nadmienid, że nasza „miss” wygrała przewagą jednego tylko głosu). 

Nie obyło się bez uśmiechu, humoru i - rzecz jasna- gromkich oklasków. Nam, panom, nie pozostaje już nic innego jak 

złożenie najwspanialszych życzeo WSZYSTKIM pięknościom naszej szkoły. 

Całą uroczystośd prowadzili: Piotr Kuliś, Nikodem Mlek, Mateusz Waloch i Krzysztof Cybulski 

 

Krzysztof Cybulski 

Tłumy na dniu otwartym ! 

niedziela, 16 marca 2014 19:09 

  

Przybyli, zobaczyli i częśd z nich podjęła już decyzję: będziemy uczyd się właśnie tutaj. O kim mowa? O obecnych 

uczniach klas szóstych, którzy w czwartek – 13 marca – pojawili się w Gimnazjum nr 13 na dniu otwartym 

 

Dzieo otwarty to doskonała okazja, aby zwiedzid szkołę, zobaczyd, jak wyglądają i jak są wyposażone klasy, 

porozmawiad z nauczycielami szkoły, a także zasięgnąd informacji od uczniów, którzy od roku, dwóch lub trzech uczą 

się w tym gimnazjum. 

Nic zatem dziwnego, że dziewczęta i chłopcy z rocznika 2001 zdecydowali się zajrzed w czwartkowe popołudnie do 

szkoły mieszczącej się przy ul. Wręczyckiej. Przychodzili pojedynczo, grupkami, zabierali swoich rodziców. 

Społecznośd szkolna „Trzynastki” wyjątkowo przygotowała się na tę uroczystośd. Były konkursy z języka angielskiego i 

niemieckiego (z nagrodami !), ciekawe lekcje otwarte, punkt informacyjny dla zainteresowanych, wystawy o papieżu 

Janie Pawle II i naszym patronie Ignacym Janie Paderewskim. A na koniec częśd artystyczna, podczas której można 

było podziwiad występy uzdolnionych uczniów szkoły. Było też coś „dla ciała”, gdyż w sali gimnastycznej 

funkcjonowała kawiarenka. 

Impreza trwała ponad dwie godziny. 



 

Szóstoklasiści wychodzili zadowoleni. Wielu z nich z żelaznym postanowieniem, że to właśnie tu, od września 2014 

roku będą kształcid się dalej. Popieramy ich decyzję! Dlaczego ? Bo „Trzynastka” to dobry wybór !!! 

cw 

Zobacz też galerię zdjęd autorstwa Marty Huras i Dominiki Folaron 

Do obejrzenia także materiał filmowy: 

 

Zespół Euronetu 

wtorek, 18 marca 2014 20:57 

 

  

14 lutego zespół ds. energii Euronet 50/50 z naszego gimnazjum wziął udział w przeglądzie energetycznym budynku 

naszej szkoły. Uczniowie, wraz ze specjalistami z Biura Inżyniera Miejskiego, oglądali węzeł ciepłowniczy w budynku 

szkolnym oraz wzieli udział w prelekcji na temat oszczedzania energii. 

http://www.gimnazjum13.com/images/stories/galeria_gimnazjum13/Dzien_Otwarty_13.03.2014/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=_ItnoYquYQI
http://www.youtube.com/watch?v=_ItnoYquYQI
http://www.youtube.com/watch?v=_ItnoYquYQI


 

Na zdjęciu zespół w składzie: Stanisław Dudek, Mikołaj Kurczyoski,Jakub Marcoll. 

Powitanie wiosny 

piątek, 21 marca 2014 20:46 

Dzisiaj powitalismy wiosnę w Gimnazjum nr 13.  Klasy drugie w piątkowy poranek przedstawiały realizację swoich 

projektów edukacyjnych. Nie zabrakło wielu ciekawych tematów i prezentacji.  

 

W samo południe odbyła się akademia, podczas której przeprowadzono konkurs na najlepsze wiosenne przebranie. 

Wygrała Matylda Tokarz z klasy IB. Następnie zgromadzeni na sali uczniowie obejrzeli prezentacje wideo wszystkich 

kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Sukcesy naszych uczniów 

środa, 26 marca 2014 21:26 

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 3B, Paulina Karmaoska została laureatką Konkursu 

Przedmiotowego z języka niemieckiego, a Chrystyna Lis (też 3B) uzyskała tytuł finalistki. Opiekunem była p. Joanna 

Tomżyoska. Gratulujemy! 

 26 marca br w Gimnazjum nr 7 miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu "Sprawdź swój angielski". Uczennica klasy IIIA 

Natalia Wojtczak zdobyła w tymże konkursie I - sze miejsce i półroczny kurs jęz. angielskiego w British School w 

Częstochowie. Natalię przygotowała p. Małgorzata Miniak. Gratulujemy! 

20 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego odbył się finał konkursu recytatorskiego w jęz. angielskim 

i polskim. Z przyjemnością chcielibyśmy poinformowad, że zdobywcą I - go miejsca został uczeo klasy IIIB naszego 

gimnazjum - Krzysztof Cybulski. Krzysztof swoją interpretacją fragmentu "Romea i Julii" W. Szekspira do muzyki S. 

Barbera poruszył nie tylko jurorów, ale również publicznośd, która gromkimi brawami nagrodziła jego występ. 



Główną nagrodą w konkursie był roczny kurs jęz. angielskiego, ufundowany przez British School w Częstochowie. 

Opiekunem Krzysztofa była p. Iwona Czank. Serdecznie gratulujemy!!! 

Zakooczyły się rozgrywki finałowe koszykarskich Mistrzostw Częstochowy. Nasze dziewczęta w finale wygrały mecze 

z Gimnazjum nr 2 i nr 3, natomiast uległy drużynie Gimnazjum nr 12 i zajęły ostatecznie 2 miejsce. Chłopcy wygrali z 

gimnazjum nr 12 i przegrali z drużynami z Gimnajzum nr 14 i 3 i zajęli 3 miejsce. Opiekunem naszych drużyn była p. 

Urszula Jędrys-Szynkiel. Gratulujemy! 

Kibicowaliśmy drużynie Vive Targi Kielce 

czwartek, 27 marca 2014 20:34 

Grupka uczniów z naszego gimnazjum oraz liczna ekipa z SP nr 13 wybrała się we wtorek 25 marca do Kielc. Tam 

dopingowaliśmy najlepszą obecnie drużynę w męskiej superlidze piłki ręcznej Vive Targi. Po meczu mieliśmy okazję 

porozmawiad ze Sławomirem Szmalem i Piotrem Chrapkowskim 

 

(Sławomir Szmal i ks. Łukasz Dybowski) 

Zaczęło się – jakby inaczej – od pomysłu wielkiego miłośnika sportu ks. Łukasza Dybowskiego. Rzucił hasło : 

„Jedziemy na mecz Vive !”, no i na oddźwięk nie trzeba było długo czekad. 

Błyskawicznie zebrał się cały autokar fanów piłki ręcznej, którzy postanowili na żywo zobaczyd, jak drużyna, która w 

swojej historii dziesięciokrotnie zdobywała tytuł Mistrza Polski walczy z beniaminkiem superligi Gwardią Opole. 

No i zobaczyd najlepszych z najlepszych, reprezentantów Polski (m.in. Sławomira Szmala, Karola Bieleckiego, 

Krzysztofa Lijewskiego, Michała Jureckiego ) znakomitego chorwackiego prawoskrzydłowego Ivana Cupica, czy też 

Islandczyka Thorir’a Olafsson’a. 

Przed rozpoczęciem spotkania uczniowie zrobili zakupy z klubowym sklepiku Vive Targi, potem przez godzinę mocno 

dopingowali grających piłkarzy, a na koniec wręcz oniemieli z radości, gdy bramkarz reprezentacji Polski Sławomir 

Szmal oraz rozgrywający Piotr Chrapkowski – także występuje w koszulce z orłem na piersi - znaleźli czas, aby spotkad 

się z dziedmi i młodzieżą z „Trzynastki”. 

Były wspólne zdjęcia, autografy, pytania o karierę i treningi. 

Piłkarze ręczni z Kielc byli niezwykle cierpliwi. Rozmawiali z uczniami z Częstochowy blisko 45 minut! 



 

Kiedy już wracaliśmy do Częstochowy, ks. Łukasz zadeklarował, że taki wyjazd trzeba będzie w przyszłości powtórzyd. 

Trzymamy za słowo ! Ponieważ drużynie Vive Targi Kielce z dnia na dzieo przybyło mnóstwo wiernych kibiców w 

Częstochowie, można rezerwowad nie jeden, ale dwa lub trzy autobusy. Na pewno – gdy tylko padnie hasło, że 

jedziemy do Kielc na mecz – w okamgnieniu zbierze się komplet! 

Tutaj relacja z naszego wyjazdu miała się skooczyd. No, ale osoba pisząca te słowa przypomniała sobie, że nie podała 

informacji o tym, jakim wynikiem zakooczyło się wtorkowe spotkanie. No to uzupełniamy. Zespół Vive Targi Kielce 

wygrał z Gwardią Opole 42:19 (17:13) i jest samodzielnym liderem w rozgrywkach PGNiG Suprligi. Najwięcej bramek 

dla Vive w tym pojedynku zdobył Thorir Olafsson (8), a dla Gwardii Nenad Zeljic (7). 

cw 

Pomysłów mam wiele.... 

poniedziałek, 31 marca 2014 19:35 

 Rozmowa z nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w „Trzynastce” Zuzią Mlek 

Zuzia Mlek niedawno – 8 marca 2014 roku– uznana została za dziewczynę obdarzoną  „najładniejszym uśmiechem” 

w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Trzy tygodnie później odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. I miło 

nam poinformowad, że najwięcej głosów zebrała właśnie przesympatyczna Zuzanna. Postanowiliśmy porozmawiad z 

nią na temat tego, co planuje w następnym roku szkolnym. 

 

  

Jakub Wachelka: - Dlaczego zdecydowałaś się wystartowad w wyborach na przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego? 



Zuzanna Mlek: - Dlaczego? Hm... Myślę, że jestem osobą, która nadaje się na bycie przewodniczącą. Lubię nowe 

wyzwania, a także kontakt z ludźmi. Myślę, że nie sprawia mi to problemu. Poza tym moja decyzja była bardzo 

spontaniczna. Nie planowałam startowad w wyborach. Dzisiaj wiem, że było warto:) 

Wszyscy pamiętamy Twój plakat wyborczy. Które z obietnic będzie Ci łatwo wprowadzid w życie, a które będziesz 

musiała „ostro” negocjowad z dyrektorem szkoły, czy też opiekunami Samorządu Uczniowskiego? 

Starałam się podad pomysły, które są przede wszystkim realne do spełnienia. Myślę, że problemu nie będzie z tak 

zwanym " szczęśliwym numerkiem ". Ten zwyczaj pragnę kontynuowad. Mam nadzieję, że równie łatwe będzie 

wprowadzenie częstych dyskotek czy zabaw.  Pragnę wprowadzid obchodzenie tzw. „nietypowych dni” , przynajmniej 

dwa razy w miesiącu. Podejrzewam, że nie ominą mnie negocjacje z pomysłem spędzania przerw na boisku. 

Masz już jakieś pomysły dotyczące imprez szkolnych, życia szkoły, które chciałabyś wprowadzid w życie ? 

Pomysłów mam wiele, lecz na dzieo dzisiejszy nie chce ich zdradzad. Myślę , że wszystkie z nich będą miłym 

zaskoczeniem . 

Kogo dobierzesz sobie do grona współpracowników. Dlaczego właśnie te osoby ? 

Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się jeszcze nad tym. Nie ukrywam , że przyda się pomoc. Mam wielką nadzieję , 

że mój zastępca , którym jest Szymon Jędryka, będzie mi pomagał . Oczywiście liczę również na wsparcie moich 

przyjaciół. 

Opowiedz coś o sobie. Czym się interesujesz, jakie są Twoje pasje, plany na przyszłośd…. 

Jestem osobą bardzo komunikatywną. Uwielbiam nawiązywad nowe znajomości i podejmowad się wyzwao. Zawsze 

chętnie służę pomocą. Interesuje się fotografią i modą. Uwielbiam spędzad czas z moimi przyjaciółmi. Kocham 

podróżowad :) Plany na przyszłośd ? Staram się nie myśled o przyszłości, lecz żyd chwilą ...liczy się dla mnie 

teraźniejszośd. Nie lubię myśled co będzie za rok, za dwa.  

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Jakub Wachelka (Ia) 

Szkolny Konkurs Fotograficzny "Tak widzę moją szkołę" 

środa, 09 kwietnia 2014 20:46 

 

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym "Tak widzę moją 

szkołę".  Czekamy na fotografie przedstawiające życie w naszej szkole i jej otoczeniu (zdjęcia architektury, obiektów, 

wnętrz, przedmiotów, ludzi i wydarzeo, szkolnego życia codziennego, itp). Liczymy na nieszablonowe podejście do 

tematu. Każdy uczestnik może dostarczyd od 1 do 3 zdjęd. Format prac: minimum 15x21cm, maximum 20x30cm. 

Zdjęcia prosimy zgłaszad do nauczycieli: p. M. Koziarza, p. J. Nagel, p. G. Nykisia. Termin przyjmowania prac: do 16 

maja 2014r. Nagroda główna: pendrive 8 GB. 

Spotkanie z Hubertem Łęgowikiem 

niedziela, 13 kwietnia 2014 10:36 



 Dnia 11 kwietnia w naszym gimnazjum mieliśmy okazję gościd zawodnika Włókniarza Częstochowa. 

Prawdopodobnie do tego spotkania nigdy by nie doszło, gdyby nie projekt e-Twinning, w który szkoła bardzo czynnie 

się angażuje. Polega on na internetowej współpracy ze szkołami z Armenii, Czech oraz Holandii i wymianie między 

sobą informacji na temat sportów szczególnie popularnych w danym paostwie. Cały projekt ma na celu łączenie 

zabawy i edukacji (wszystko odbywa się po angielsku). Koordynatorką projektu jest Pani Barbara Janicka. Jednym z 

celów, jaki sobie postawiliśmy, było przeprowadzenie wywiadu z którymś z polskich sportowców. Biorąc pod uwagę 

fakt, że żużel jest w Polsce niezwykle popularny, a w Częstochowie istnieje jeden z lepszych klubów - nasz wybór padł 

właśnie na żużlowca. 

 

Na spotkanie z Hubertem Łęgowikiem z ogromną chęcią przybyły nie tylko wszystkie osoby zaangażowane w projekt, 

ale także kilka osób spoza niego. Naszemu rozmówcy zadaliśmy kilkadziesiąt pytao, ułożonych zarówno przez 

naszych projektowych współpracowników, jak i przez nas samych. Nasz gośd z chęcią na każde z nich odpowiedział. 

Mogliśmy posłuchad m.in.o początkach jego kariery, marzeniach, planach i zamierzeniach na przyszłośd, jak również 

o jego żużlowych autorytetach i zwyczajach związanych ze sportem, który uprawia. Cała rozmowa miała bardzo 

przyjemny i naturalny przebieg. Po długim wywiadzie, nadeszła pora na poczęstunek, wspólne zdjęcia i autografy. 

 

 Było nam bardzo miło gościd w naszej szkole sportowca i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli ku temu 

następną okazję. 

Tekst:Martyna Motyl 

Zdjęcia:Manuela Bugaj 

Trzeba pomagad potrzebującym !!! 

wtorek, 15 kwietnia 2014 19:53 

 Dnia 11 kwietnia, w ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu (którego opiekunem jest Pani Marta Konopa) i 

współpracy ze Stowarzyszeniem Hospicyjnym Ziemi Częstochowskiej, młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w 



MARSZU NADZIEI, którego celem jest zamanifestowanie potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom 

chorym, cierpiącym oraz ich rodzinom. 

 

 Marsz Nadziei jest imprezą w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei, która co roku organizowana jest na 

rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych chorobą nowotworową. W programie były między innym: 

okolicznościowe przemówienia oraz występy artystyczne.Około godziny 11.00 nastąpił wymarsz uczestników z Placu 

Biegaoskiego przy akompaniamencie orkiestry PIPES & DRUMS, a następnie przemarsz III Aleją NMP. Udział wzięła 

bardzo liczna grupa licealistów oraz gimnazjalistów z częstochowskich szkół. Trzeba zaznaczyd, iż w tym - nazwijmy  - 

spacerze - wzięły udział także osoby dotknięte chorobami wrodzonymi. Nawet Ci najmłodsi stanęli na wysokości 

zadania ! Panie, panowie, były też przedszkolaki !!!!. Najmłodsi uczestnicy tej imprezy nie tylko dzielnie maszerowali, 

ale  mieli piękne  stroje nawiązujące do tej akcji. Uczestnicy, niosąc kwiaty żonkila, przypinki z ich imitacją, plansze z 

hasłami o nadziei oraz żółte balony, chcieli pokazad przechodniom, że nie potrzeba wiele, aby móc pomagad. 

 

 Kolorem przewodnim akcji był żółty, a więc biorący udział postarali się i niemal każdy to zaakcentował.Jedni kurtką, 

spodniami, inni szalem lub po prostu żółtym t-shirtem. Przechodzące w tym czasie osoby nie mogły oderwad wzroku 

od ogromnej liczby manifestujących, którzy z werwą i zapaełm wykrzykiwali hasła przewodnie. Jakie? „HOSPICJUM 

TO TEŻ ŻYCIE” lub „POMAGAMY, WSPIERAMY,DAJEMY NADZIEJĘ. 

Około godziny 12.00 wszyscy dotarli na błonia Jasnej Góry, gdzie wspólnie odmówili modlitwę za chore dzieci i 

dorosłych będących pod opieką Hospicjum. 

Akcje takie pokazują jak niewiele trzeba, aby kogoś uszczęśliwid. Widok uśmiechu osoby, która nie mało w swoim 

życiu przeszła, bez względu na wiek, jest bezcenny ! Nie bójmy się im  

pomagad ! 

Dominika Grad, kl. III a 

Życzenia wielkanocne 



środa, 16 kwietnia 2014 21:35 

Życzymy całej Społeczności Gimnazjum nr 13 zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. 

 

Przy okazji miło nam poinformowad, że powyższa kartka wielkanocna, autorstwa Natalii Chrostowskiej z kl. 3B, 

otrzymała wyróżnienie w VI Regionalnym Konkursie Komputerowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

podstawowych pt. „Najładniejsza Kartka Wielkanocna”, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Częstochowie. 

Gratulujemy! 

Książki to nie nuda 
środa, 16 kwietnia 2014 21:57 

 Wszystkich tych, którzy kochają książki i tych, którzy jeszcze się do nich nie przekonali, zapraszamy do szkolnej 
biblioteki. 

Mamy dla Was wspaniałe, nowiuteńkie, pachnące jeszcze drukarnią woluminy. 
Znajdziesz u nas coś dla ducha, na przykład powieść Szymona Hołowni ( prowadzący z X Factor),,Tabletki z 
krzyżykiem’’ , a w niej odpowiedzi na pytania:  
-Czy ryby też utonęły w potopie?  
-A gdyby Piłat nie skazał Jezusa?  
-Kiedy będzie koniec świata?  
-A jeśli Obcy to nie katolicy? 

 

Takie zagadnienia i wiele innych, równie intrygujących, porusza w swojej książce Szymon Hołownia. Dotyczą one 
historii biblijnych, śmierci i życia, dogmatów katolickich i wielu innych rzeczy.  
Podobne pytania zadaje sobie także wielu chrześcijan, choć czasem wstydzą się do tego przyznać.  
Dla ciała proponujemy natomiast smakowite przepisy jurorki MasterChefa – Anny Starmach(,,Pyszne 25”). To bardzo 
ciekawa propozycja zarówno dla początkujących kucharzy, jak i tych bardziej doświadczonych. 
Miłośnicy literatury pięknej również nie poczują się zawiedzeni, gdy sięgną po ,,Oskara i panią Różę”, ,,Zapasy z 
życiem”, ,,Moje życie z Mozartem” czy ,,Dziecko Noego” Erica Emmanuela Schmitta.  
Z kolei dla miłośników poezji Wisławy Szymborskiej nie lada gratką będzie jej biografia napisana przez Annę Bikont. 
Także entuzjaści polskiego kina znajdą coś dla siebie, mam tu na myśli ,,Autobiografię” reżysera Trzech kolorów 
Krzysztofa Kieślowskiego.  



Również historycy nie będą się nudzić, wystarczy wymienić kilka tytułów: 
- N. Davis,Europa. Rozprawa historyka historią 
- N. Davis, Boże igrzysko 
- N. Davis, Zaginione królestwa 

 

A może sięgniesz po książkę o młodych i dla młodych - ,,Jutro”? 
To pierwsza z siedmiu części serii książek dla młodzieży.  
Na jej podstawie powstał film Tomorrow, When the War Began. 
Jutro to fenomen. Tematem serii jest historia grupy nastolatków, którzy walczą z tajemniczym wrogiem atakującym 
Australię. Książki otrzymały kilkadziesiąt nagród w Australii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Niemczech. W USA 
znalazły się na liście najlepszych publikacji dla młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście książek 
polecanych przez nastolatków.  
Te i wiele innych pozycji książkowych znajdziesz w szkolnej bibliotece. 
Zapraszamy ;-) 

Liceum, technikum, a może jednak zawodówka ??? 

sobota, 03 maja 2014 13:13 

 Uczniowie klas trzecich odpoczywają już po egzaminach gimnazjalnych. Nie znaczy to jednak, że podczas owego 

odpoczynku nie myślą o tym, w jakich szkołach ponadgimnazjalnych chcieliby dalej się kształcid. Aby im w tym pomóc, 

do  „Trzynastki”  zaproszono przedstawicieli szkół ogólnokształcących i technicznych z naszego miasta. 

 

 W dniach 28-29 kwietnia w naszej szkole odbyły się targi edukacyjne. Przygotowywała je p. Izabela Pabin – szkolny 

pedagog. Zorganizowane były z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum. 

Ich celem była pomoc w podjęciu decyzji o wyborze szkoły, klasy i profilu naszym trzecioklasistom. Cala uroczystośd 

rozpoczęła się przemówieniem Pana Dyrektora Macieja Wawrzaszka 

Pierwszego dnia prezentowały się szkoły zawodowe i techniczne, a drugiego licea ogólnokształcące. Każda uczelnia 

przedstawiała wcześniej przygotowane przez nauczycieli i uczniów prezentacje reklamujące swoją szkołę. Miały one 

różne formy, zarówno słowne jak i multimedialne. Delegacje z poszczególnych szkół zachęcały do wyboru swojej 



oferty, mówiły o profilach i klasach stworzonych w tym roku. Zostały też odtworzone filmy reklamujące szkoły, ich 

tradycje i historię. 

 

Każdy pragnął ukazad swoją szkołę od jak najlepszej strony. Uważam, że wszystkim się to perfekcyjnie udało i myślę, 

że te dni na pewno pomogły naszym trzecioklasistom w podjęciu decyzji o dalszym kształceniu. 

Krystyna Lis (III b), współpraca cw 

„Lepiej grad niż brad” 

sobota, 03 maja 2014 13:40 

 Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja piłkarskich zawodów sportowych organizowanych w ramach dni 

otwartych Zespołu Szkół Technicznych (ZST) w Częstochowie. Drużyna Gimnazjum nr 13, trenowana przez p. Jacka 

Drzewickiego, zagrała w tym turnieju w składzie : 

~ Jakub Wachelka (br) 

~ Grzegorz Sośniak 

~ Jakub Nowakowski 

~ Wojciech Wilk 

~ Mateusz Waloch 

~ Kacper Śledziona 

~ Jakub Olejnik 

~ Maciej Janus 

 

 Gimnazjaliści z „Trzynastki” zmierzyli się z kolejno z zespołami: Gimnazjum nr 5 , Gimnazjum nr 9 , Gimnazjum nr 12 

oraz Gimnazjum Katolickiego przy ul. Okrzei. Jak się później okazało, cały turniej podopieczni p. Drzewieckiego 

wygrali, bez straty nawet jednego gola ! 

Wyniki: Gimnazjum nr 13 – Gimnazjum nr 9 2:0 

Gimnazjum nr 13 – Gimnazjum Katolickie 4:0 



Gimnazjum nr 13 – Gimnazjum nr 12 0:0 

Gimnazjum nr 13 – Gimnazjum nr 5 4:0 

Na największą pochwałę zasługują dwaj pomocnicy z klasy III c: Grzegorz Sośniak i Jakub Nowakowski. Zostali oni 

królami strzelców, mając na koncie po cztery celne trafienia każdy. Dla zwycięskiej drużyny z Gimnazjum nr 13 – 

organizatorzy turnieju – ufundowali okolicznościowy puchar. 

jw 

Lekcja z Najznakomitszym Nauczycielem !!! 
niedziela, 04 maja 2014 13:43 

 To był wyjątkowy apel. Takiego jeszcze nie było w historii naszego gimnazjum. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
uczestniczyć w lekcji przypominającej postać św. Jana Pawła II. Mogli przypomnieć sobie i wziąć sobie do serca 
słowa, które Papież – Polak kierował do wszystkich swoich rodaków. 

 

W niedzielę, 27 kwietnia mogliśmy cieszyć się z faktu, iż Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Trzy dni później 
społeczność szkolna „Trzynastki” została zaproszona na apel zorganizowany z okazji kanonizacji naszego wielkiego 
rodaka. Był to niezwykłe widowisko, mające charakter lekcji. W roli nauczyciela – oczywiście papież. Jego portret 
wyeksponowany na biurku przypominał wszystkie radosne chwile zarówno z czasów pontyfikatu Karola Wojtyły, jak i 
te, które przeżywaliśmy, gdy w Watykanie wyniesiono go na ołtarze. 
W ławkach – naprzeciwko portretu Jana Pawła II – zasiedli uczniowie i nauczyciele. Pojawiły się słowa wspominające 
wszystkie pielgrzymki Ojca Świętego do naszego kraju, było można usłyszeć jego głos oraz zobaczyć fragmenty 
filmów z mszy odprawianych przez naszego Świętego w ojczyźnie. 
Swoimi wspomnieniami z czasów pontyfikatu Jana Pawła II dzielili się też nauczyciele. O przeżyciach związanych z 
wizytami Papieża w Polsce opowiadali: Ewa Hołubiczko, Iwona Czank, Cezary Wachelka, Maciej Wawrzaszek i ks. 
Łukasz Dybowski. 
A na koniec apelu zabrzmiała ulubiona pieśń Karola Wojtyły „Barka”. 
Książki dla zwycięzców i wyróżnionych 

 

W czasie środowego apelu wręczono nagrody dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursie literacko-plastycznym 
poświęconym Janowi Pawłowi II. Zadaniem gimnazjalistów było napisanie pracy literackiej, utworu poetyckiego lub 
przygotowanie pracy plastycznej. 
Oceniając prace plastyczne organizatorzy konkursu - s. Agnieszka Skup, Aneta Wietecha, ks. Łukasz Dybowski i 
Mariusz Sieczka – uznali, że najciekawszą stworzyła Chrystyna Lis (III b). Drugie miejsce zajęła Anna Flak (III c), 
trzecie Paulina Długosz (II b). W kategorii – wiersz – najlepsza okazała się Martyna Stasińska (II a). Drugie miejsce 
przypadło w udziale Mateuszowi Gaździe (II a), trzecie Blance Król (II a). I wreszcie ostatnia kategoria - praca 
literacka. Bezkonkurencyjna była Paulina Karmańska (III b), za nią uplasowały się Ewelina Jarkiewicz z II a (drugie 



miejsce) i Marta Kokoszczyk z II b (trzecie miejsce). 
Zwycięzcy i wyróżnieni (Laura Barberis, Natalia Szczypiorowska, Kamil Trzepizur, Konrad Szecówka, Paulina Wąsek, 
Juliusz Szymala, Fryderyk Szymala, Angelika Szczypiorowska, Szymon Dądela, Edyta Snopek, Dawid Tomalski, 
Aleksy Bańka oraz Dagmara Mielczarek) otrzymali nagrody książkowe. 
cw 
Zdjęcia: Dominika Grad (III a) 

Koncert Klaudii Trzepizur 

środa, 07 maja 2014 20:25 

 

 Klaudia jest absolwentką naszego gimnazjum. Niemal od zawsze jej artystyczna dusza wpływała na jej losy. Szersze 

grono odbiorców miało przyjemnośd zetknąd się z jej talentem muzycznym podczas programu "The Voice of Poland". 

Pod koniec kwietnia Klaudia wraz z zespołem Clodie wystąpiła w Częstochowie w Teatrze from Poland. Energetyczna 

muzyka i charakterystyczna barwa głosu Klaudii rozgrzały publicznośd niemal do białości. Zapraszamy do zobaczenia i 

wysłuchania wywiadu z Klaudią, która mówi o swoich pasjach, nadziejach no i oczywiście o naszym ukochanym G 

13  (mk). Link do wywiadu i zdjęd:  

https://www.facebook.com/gimnazjum.13.czwa 

PS 

Jeśli chcecie dad Klaudii szansę na występ w finale The Voice of Poland, oddajcie na nią swój głos na stronie:  

http://ibuprom.tvp.pl/ 

Zbieramy zakrętki 

czwartek, 15 maja 2014 13:32 

 

https://www.facebook.com/gimnazjum.13.czwa
http://ibuprom.tvp.pl/


Szkolne Koło Wolontariatu organizuje zbiórkę plastikowych nakrętek do butelek. Będą one zbierane w celu zakupu 

wózka inwalidzkiego dla naszego absolwenta, Tomka Trzcioskiego. Zakrętek nie wyrzucamy, tylko od jutra 

przynosimy do szkoły! 

Konkurs "Moja szkoła, moja klasa" 

wtorek, 20 maja 2014 20:41 

 

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu (źródło: http://www.g16.edukacja.czestochowa.pl/ ) 

  

Wyniki Powiatowego Konkursu Informatycznego 

na prezentację multimedialną 

Moja szkoła, moja klasa 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

I miejsce - Olga Leszczyoska - Gimnazjum nr 13 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Częstochowie 

II miejsce - Marta Bramora - Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego 

III miejsce - Blanka Król - Gimnazjum nr 13 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Częstochowie 

Wyróżnienie - Agnieszka Pęczek - Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego 

 

Wszystkim wygranym i wyróżnionym oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.  

 

Gimnazjum nr 16 - mgr Jarosław Nurek, mgr Janusz Frej 

Nagrody Prezydenta Częstochowy 

środa, 21 maja 2014 19:52 

 

Z dumą zawiadamiamy, że dwie uczennice naszego gimnazjum: Paulina Karmaoska i Chrystyna Lis (obie z klasy 3B) 

otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy, która przyznawana jest co roku uczniom szczególnie 

uzdolnionym. Gratulujemy!!! 

Szkoła żyje wymianą 

czwartek, 22 maja 2014 12:22 

 

Juz od soboty będziemy gościd uczniów i nauczycieli z Niemiec i Ukrainy. 

Uczniowie biorą udział w próbach do Festiwalu Talentów,który odbędzie się w naszej szkole, w środę o godz.17.30, 

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


na który serdecznie zapraszamy rodziców i mieszkaoców dzielnicy. Każda klasa przygotowuje się do Dnia 

Europejskiego.Nasi goście również zadeklarowali chęd wspólnej zabawy i liczą na naszą pomoc w przygotowaniach. 

Na Dzieo Europejski zapraszamy w piątek o godz. 9.00. W szerszym gronie wybierzemy się na wspólnądwudniową 

wycieczkę do Wrocławia. 

Podczas szkolnej wymiany młodzieży czeka nas wiele atrakcji. Życzymy powodzenia w realizacji projektu oraz dobrej 

zabawy. 

Program spotkania 

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

Spektakl „Królewna Śnieżka” najlepszy !!!! 

sobota, 31 maja 2014 13:14 

 

- Była mobilizacja, wielka, trochę prób było, udało się nam dopiąd wszystko na ostatni guzik - mówiła tuż po 

zakooczeniu przedstawienia Kasia Palacz, która wcieliła się w rolę Królewny Śnieżki. – Owszem był stres, ale dzięki 

temu była też wielka mobilizacja. Wygraliśmy i z tego powodu jesteśmy niezwykle zadowoleni! 

Drugie miejsce dla Julii Celban (wokal) i Krzysztofa Cybulskiego (gitara) za piosenkę „Je t'aime” . To także nie była 

jakaś szczególna niespodzianka. Krzysiek i Julia to osoby niezwykle utalentowane. O tym, co oni sobą prezentują, 

można by pisad całe elaboraty. No, ale ponieważ są to także wyjątkowo skromni młodzi ludzie, piszącemu te słowa 

wydaje się, nie trzeba ich szczególnie chwalid. Bo talent – Proszę Paostwa – sam potrafi się wybronid. Każdy, kto ma 

chociaż w niewielkim stopniu rozbudowany zmysł estetyczny i był na tym festiwalu, potwierdzid może, że ich 

występy zapierały dech w piersiach. 

 

Piotr Kuliś. I wszystko jasne!  

Tyle o zwycięzcach festiwalu. Ale trzeba, należy - powiem więcej - wręcz obowiązkiem (!) jest napisad także o 

pozostałych uczniach i uczennicach „Trzynastki”, którzy brali udział w tej imprezie. Pięknie wypadła Julia Jaskóła z kl. I 

a. Ta obdarzona pięknym głosem gimnazjalistka po raz pierwszy w tym roku szkolnym dała próbkę swoich 

nieprzeciętnych wokalnych możliwości.  

Gromkie brawa zebrał też zespół, który zataoczył na inaugurację festiwalu, łza w oku kręciła się, gdy na scenie 

śpiewały Krysia Lis (III b) i Olga Leszczyoska (III a). Serca tych wszystkich, którzy kochają rocka zabiły mocniej, gdy 

utwór z repertuaru grupy Bon Jovi wykonała Natalia Wojtczak (III a). 

Ale to, co zrobił Piotr Kuliś (III b) i towarzyszące mu koleżanki z klasy III a i III c, przejdzie do historii „Trzynastki”. Byd 

może będą pisad o tym także w Wikipedii i we wszystkich dostępnych na świecie portalach społecznościowych.  

Ale od początku. Piotr Kuliś był najjaśniejszą gwiazdą podczas wykonania piosenki „Bałkanica” z repertuaru zespołu 

Piersi. Śpiewał, niezbyt wiele, no ale za to taniec w jego wykonaniu zachwycił wszystkich! Bez wyjątku ! Na początku 

http://www.gimnazjum13.com/images/stories/Pliki/program%20wymiany.doc


nic nie wskazywało na to, iż freestyle w wykonaniu Piotra Kulisia będzie wydarzeniem, które utkwi w pamięci 

każdego, kto je widział. Zaczął ospale. Tak, jak króliczek z reklamy Duracell, któremu wyczerpuje się bateria. Ale z 

sekundy na sekundę nabierał mocy. Jego sceniczne ruchy stawały się wyraziste, niepowtarzalne, idealnie pasujące do 

muzycznego podkładu…. 

Wreszcie nastąpiło apogeum. Piotr wpadł w taneczny trans. Nikt już nie wsłuchiwał się w słowa piosenki. Wszyscy 

patrzyli na artystę, który mową ciała przekazywał publiczności swoje emocje. Teatr jednego aktora! Piotr Kuliś i jego 

show. 

- To była improwizacja – mówił po zakooczeniu tego niezwykłego występu uczeo klasy III b. – Wyszedłem na scenę i 

zataoczyłem. Prób i jakiś specjalnych przygotowao do tego występu nie było. 

 

Brawa, brawa, wielkie brawa 

Na koniec festiwalu wszyscy wykonawcy zaśpiewali chóralnie „Ale jestem” z repertuaru Anny Marii Jopek, odebrali 

nagrody, kłaniali się i cieszyli, że nie było żadnej wpadki. Gromkimi brawami nagrodzili też Panią Iwonę Czank, która 

wykonała mrówczą pracę, aby przygotowad ich do tego występu. Nie zapomniano także o Pani Asi Nagel, która 

wykonała przepiękne dekoracje. 

Druga edycja Festiwalu Talentów przeszła do historii. Teraz trzeba uzbroid się w cierpliwośd i czekad cały rok na 

następną odsłonę festiwalu. A ponieważ poziom z roku na rok jest coraz wyższy, należy się spodziewad tego, że o 

talentach z Trzynastki głośno będzie niebawem nie tylko w dzielnicy Lisiniec, ale w całej Częstochowie, a może nawet 

i Polsce? 

Cezary Wachelka 

Zdjęcia: Anna Flak, Klaudia Szusterowska 

Wszyscy razem na boisko 

środa, 04 czerwca 2014 19:13 

 Jaka dyscyplina sportu jest najpopularniejsza na świecie? To wie każde dziecko ! Piłka nożna !!! Mieszkaocy naszej 

dzielnicy także kochają football. 25 maja na boisku przy Gimnazjum nr 13 w Częstochowie odbył się Dzielnicowy 

Turniej Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy Lisiniec. 



 

 Były to wyjątkowe, ciekawe zawody. W turnieju udział wzięło osiem drużyn, w skład których wchodzili uczniowie 

naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele „Trzynastki”, absolwenci lisinieckiej szkoły oraz mieszkaocy dzielnicy. Niektóre 

mecze stały na wysokim poziomie, kibice – a było ich mnóstwo – mieli możliwośd obejrzenia kilku wyrównanych i 

emocjonujących pojedynków. 

 

Najlepszą ekipą turnieju okazała się Baszta Team, która w finale – po serii rzutów karnych – pokonała Free Tibet 3:2. 

Dla miłośników piłki nożnej, którzy nieco zgłodnieli, czekały potrawy z grilla, można było także miło spędzid czas w 

kawiarence. Turniej zorganizowano w celu zintegrowania środowiska lokalnego. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody. Ufundowali je sponsorzy: Cezary Jędryka i sklep „U Błocha”. 

cw 

Wszystko się już skończyło? Nie wszystko dopiero się 
zaczyna! 
środa, 04 czerwca 2014 20:03 

O wyjątkowym tygodniu z życia naszej szkoły, tygodniu pełnym wielu wspaniałych wrażeń i niezwykłych 
emocji związanych z pobytem gości z Niemiec i Ukrainy pisze Paulina Karmańska (III b). 

  Wymiana polsko-niemiecko-ukraińska. Ubiegły tydzień, a dokładnie dni 24-31 maja, był czasem wyjątkowym dla 
całej naszej szkolnej społeczności, szczególnie dla rodzin, które zdecydowały się na bezpośredni udział w projekcie. 
Otrzymaliśmy niepowtarzalną szansę na poznanie nowych ludzi, naszych rówieśników , o innej kulturze, języku, 
pochodzących z sąsiednich krajów – Niemiec i Ukrainy. 

Nerwowe oczekiwanie … 

Sobota, godz. 8 , wszyscy czekamy na dworcu. Za chwilę przyjadą pierwsi goście- z Niemiec. Towarzyszy nam 
pewien strach i niepewność, bo przecież nigdy nie wiadomo, jak to będzie, czy się uda, czy się spodoba. Mnóstwo 
pytań i myśli w głowie… widzimy autokar. Tak, to już na pewno oni. Lekkie zamieszanie i po chwili każdy już 
odnajduje swojego gościa. Teraz tylko przełamać barierę językową i wszystko będzie dobrze! 



 

Dwie rodziny zdecydowały się przyjąć dwóch gości: jedną z Niemiec, drugą z Ukrainy. Mieli więc trudniejsze zadanie 
niż pozostali, ale także szansę na poznanie różnych kultur i języków. 

Niemcy już dotarli, a o godz. 11 powitaliśmy przyjezdnych z Ukrainy. Początkowo byliśmy nieco nieśmiali, jednak 
minęło to błyskawicznie. Górę wzięła ciekawość i chęć wzajemnego poznania się. Po południu spotkaliśmy się 
wspólnie z nauczycielami na Placu Biegańskiego . Spacerowaliśmy III Aleją N.M.P., słuchając ciekawostek 
dotyczących tego miejsca oraz wymieniając się pierwszymi wrażeniami po spotkaniach z rodzinami. Wieczorem 
odbyło się ognisko, na którym, w czasie licznych zabaw i gier próbowaliśmy się zintegrować. Niektórzy czuli się 
jeszcze dość niepewnie , ale z czasem wszystko się zmieniło. 

Czas na zwiedzanie 
No to w Polskę ! Następnego dnia wyjechaliśmy do Wrocławia na 2-dniową wycieczkę. Wszystkim spodobała się 
stolica Dolnego Śląska, liczne zabytki architektoniczne oraz historyczne, jednak największe wrażenie wywarł spektakl 
przy fontannach. Przebywanie w grupie ośmieliło niektórych i większość osób zaczęło nawiązywać ze sobą coraz 
lepsze kontakty. Każdego wieczoru spotykaliśmy się wspólnie w domach, rozmawialiśmy, poznawaliśmy coraz bliżej. 
Było mnóstwo śmiechu i zabawy , z każdym dniem stawaliśmy się odważniejsi językowo, nie było ważne czy 
popełniamy błędy , czy znamy idealne słowa, najważniejsze było to by jak najwięcej się o sobie wzajemnie 
dowiedzieć, by poznać opinie, poglądy. We wtorek spędzaliśmy czas w naszej szkole. Pierwsze co zaskoczyło 
zagraniczną młodzież, szczególnie zza naszej zachodniej granicy, było to, jak niewielka jest nasza szkoła i jak 
niewielu uczniów do niej uczęszcza. Ich reakcja szybko znalazła swoje wyjaśnienie, otóż szkoły w Niemczech 
mieszczą się zazwyczaj w dużych budynkach, a ilość uczniów swobodnie przekracza 1500 osób. Jednak tego 
spostrzeżenia w żadnym wypadku nie możemy odebrać jako krytykę. 

 

Młodzież niemiecka stwierdziła bowiem, iż dzięki temu nasza szkoła jest bardzo zgrana, a atmosfera w niej panująca 
bardzo przyjemna, wręcz rodzinna. Odbywały się liczne zajęcia edukacyjne rozwijające znajomość przede wszystkim 
języka angielskiego. Nie zabrakło także zajęć sportowych, nie mogło ich zabraknąć, bo przecież wszyscy kochają 
sport, a w rywalizacji sportowej konieczna jest współpraca, a przecież właśnie to jest celem tego projektu. Była 
ścianka wspinaczkowa, siatkówka, koszykówka, zbijak… Wszyscy bawili się wspaniale i ku nadziei rodziców, być 
może trochę się zmęczyli. Środa była poświęcona na zwiedzanie Częstochowy. W pierwszej kolejności Jasna Góra. 
Nasi zagraniczni goście byli wprost oczarowani bogactwem jakie kryje w sobie ten zabytkowy klasztor. Byli także 
zaskoczeni, jak duża ilość pielgrzymów odwiedza Jasną Górę, nawet w środku tygodnia. Następnie pieszo udaliśmy 



się do Muzeum Zapałek, które jest jednym z nielicznych w Polsce. Po kilku wyczerpujących godzinach chodzenia i 
słuchania, większość postanowiła odpocząć i udać się do naszej wspaniałej częstochowskiej Galerii Jurajskiej, która 
nie mogła zostać pominięta przy prezentacji miasta. Po południu odbył się w naszej szkole konkurs talentów. Nasi 
goście byli oczarowani wszystkimi występami, byli pod wrażeniem jak wielu uzdolnionych uczniów uczęszcza do 
naszej szkoły. 

 

Zwiedzanie, konkursy, łzy wzruszenia… 
Czwartek był kolejnym dniem w podróży. Tym razem naszym celem był Śląsk i Wyżyna Krakowsko- Częstochowska. 
Mówiąc dokładniej kopalnia Guido w Zabrzu, dzielnica robotnicza w Katowicach- Nikiszowiec, zamek w Bobolicach 
oraz ruiny zamku w Olsztynie. Zwiedzanie kopalni okazało się bardzo ciekawe i atrakcyjne. Mieliśmy okazję zobaczyć 
choć namiastkę tego w jaki sposób odbywała się i odbywa praca górników. Chodziliśmy tunelami, oglądaliśmy 
maszyny, jechaliśmy nawet nowoczesną kolejką i oczywiście, aby dostać się do podziemi konieczny, był przejazd 
nietypową windą , co spodobało się szczególnie chłopcom, którzy spragnieni są ekstremalnych doznań. Niestety 
pogoda nam nie dopisała i nieco pokrzyżowała plany.  
Kolejnym punktem wycieczki był zamek w Bobolicach. Mieliśmy okazję zwiedzić każdy jego zakamarek, poznając przy 
tym niezwykłą historię tego miejsca. 

 

Piątek rozpoczął się kolejną szkolną imprezą - Dniem Europejskim - zorganizowanym przez nauczycieli i uczniów w 
naszej szkole. Każda klasa miała za zadanie jak najlepiej zaprezentować wylosowane przez siebie państwo. Odbył 
się także konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Kolejną atrakcją , już poza murami naszej szkoły były zajęcia 
laboratoryjne na częstochowskiej Politechnice, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, 
ciekawostek dotyczących roślin i ich laboratoryjnych zastosowań. Po południu odbyło się oficjalne posumowanie 
wizyty i pożegnanie naszych gości przez nauczycieli i dyrekcję. Rodzice zorganizowali wspaniały poczęstunek, 
oglądaliśmy zdjęcia robione podczas całego tygodnia, na plakatach zapisywaliśmy nowe poznane słowa w obcych dla 
nas językach, najlepsze wspomnienia, skojarzenia z naszym krajem. Nasi goście otrzymali od nas małe upominki, a 
wszystko idealnie podsumował na koniec swoją przemową Pan dyrektor. Sobota, dzień pożegnań, była zdecydowanie 
najgorsza. Były ostatnie wspólne zdjęcia i niezliczone łzy wzruszenia, którym towarzyszyły wielu osobom , zarówno 
przy pożegnaniu gości z Ukrainy , jak i z Niemiec. W czasie tygodnia spędzonego wspólnie zawiązało się mnóstwo 
nowych przyjaźni i sympatii. Trudno było się rozstać, rozstania są zawsze najgorsze… Na szczęście zobaczymy się 
znów za rok, tym razem już w Niemczech, w Konstancji. A do tego czasu można, a wręcz trzeba utrzymywać kontakty 
drogą elektroniczną. Myślę, że idealnym podsumowaniem tego artykułu będą słowa ks. Jana Twardowskiego „ Kiedy 
wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna” – i tego właśnie się trzymajmy. 



 

Teraz tak już od siebie . Chciałam jeszcze dodać , że ogromne podziękowania należą się rodzicom, którzy 
zdecydowali się przyjąć do swoich domów gości zza granicy. Wykazaliście się ogromnym zaangażowaniem, 
poświęcaliście mnóstwo swojego prywatnego czasu, pragnęliście razem z nami , aby to wszystko udało się jak 
najlepiej. W imieniu swoim oraz moich koleżanek i kolegów DZIĘKUJĘ ! 

  

Projekt i wizytę gości dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Koordynatorem wymiany była 
p. Barbara Moroz. 

Festyn Miejskich Dni Inteligentnej Energii 

środa, 11 czerwca 2014 19:56 

  

 

Dnia 9 czerwca na Placu Biegaoskiego odbył się Festyn Miejskich Dni Inteligentnej Energii na którym zaprezentowali 

się uczniowie naszego gimnazjum. Festyn miał na celu propagowanie oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej oraz 

wody. Zespół ds.energii oraz uczniowie kl. Ib przygotowali banery reklamowe z hasłami dotyczącymi oszczędzania. 

Wraz ze Szkołą Podstawową nr. 13 zaprezentowali przedstawienie pt. "Upiór w 13" 

 

Anna Latacz-opiekun zespołu ds.energii 

Egzamin gimnazjalny – mamy powody do dumy! 

czwartek, 26 czerwca 2014 00:00 



 

W kwietniu 2014r. uczniowie naszych trzech klas trzecich pisali egzamin gimnazjalny z języka polskiego, historii i 

WOSu, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego. Zestawiając wyniki 

naszych uczniów ze średnim wynikiem ogólnopolskim i częstochowskim możemy mied powody do zadowolenia. 

Ubiegłoroczny wynik egzaminu gimnazjalnego nie spełnił naszych oczekiwao. Po analizie wyników prowadziliśmy w 

klasach trzecich intensywne działania zmierzające do poprawy tych wyników. Bieżący rok pokazał, że udało nam się 

w zdecydowany sposób podnieśd średni wynik naszych uczniów. 

W klasach trzecich prowadzone były dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, 

przeprowadzono również 2 ogólnoszkolne egzaminy próbne, które pozwoliły ocenid mocne i słabe strony wiedzy i 

umiejętności uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w ramach swoich zajęd, przeprowadzali również 

próbne egzaminy w zakresie swoich przedmiotów. 

Jednak efekty, które osiągnęliśmy są przede wszystkim zasługą naszych wspaniałych trzecioklasistów, którzy byli 

bardzo zmotywowani do osiągnięcia jak najlepszego wyniku, chętnie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych. Zatem 

w tym miejscu składamy im serdeczne podziękowania za ciężką pracę i wysiłek; gratulujemy wysokich wyników i 

życzymy wszystkiego dobrego w nowej ponadgimnazjalnej szkole. 

Powodzenia! 

ms 

Poniżej prezentujemy średni wynik egzaminu gimnazjalnego z roku 2014 w zestawieniu z wynikami ogólnopolskimi i 

Częstochowy. (wyniki przedstawione są w procentach) 

04.2014 historia 

i WOS 

jęz. 

polski 

przed. 

przyrod. 

matemat. j.ang. 

poziom 

podstaw. 

j. ang. 

poziom 

rozszerz. 

j. niem. 

poziom 

podstaw. 

j. niem. 

poziom 

rozszerz. 

szkoła 65,3 73,3 63,6 57,8 81,7 56,4 72,4 57,1 

Częstochow

a 

60,44 70,8 54,13 47,71 70,97 47,3 57,34 51,44 

Polska 59 68 52 47 67 46 54 39 

 

 

"Tak widzę moją szkołę" - wyniki 

środa, 11 czerwca 2014 20:13 



Szkolny Konkurs Fotograficzny "Tak widzę moją szkołę" został rozstrzygnięty. Jury w składzie: Michał Koziarz, Joanna 

Nagel i Grzegorz Nykiś postanowiło wyróżnid następujące zdjęcia: 

I miejsce - Paulina Wąsek kl.III C 

 

II miejsce- Wiktoria Kowalska kl.III B 

 

III miejsce - Małgorzata Jooca kl.III C 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za ciekawe prace. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie zakooczenia 

roku szkolnego 

 

„Jesteśmy małą Polską, tworzymy Polskę wędrowną” 

środa, 11 czerwca 2014 20:35 



 

 

 Rozstrzygnięty został VII Powiatowy Konkurs Informatyczno-Historyczny „Jesteśmy małą Polską, tworzymy Polskę 

wędrowną” – losy 2 Korpusu Polskiego oraz jego dowódcy gen. Władysława Andersa. Miło nam poinformowad, że 

wśrod najlepszych prezentacji znalazły się dwie prace naszych uczniów: Stanisław Dudek z kl. II a zajął drugie, a Jakub 

Fabiszewski z kl. II c trzecie miejsce. Opiekunami laureatów byli: p. Grzegorz Nykiś i p. Piotr Zajęcki. Gratulujemy! 

(źródło: www.zsanders.eu) 

 

  

W ostatnich tygodniach nasi uczniowie zdobyli także: 

- II miejsce w Powiatowym Konkursie "Smart Cookie" - Jakub Rybak (IIIa) 

- Wyróżnienie w konkursie "Zawód moich marzeo" - Małgorzata Jooca (IIIc) i Piotr Mielczarek (IIIa) 

- Tytuł Laureata konkursu fotograficznego "Zabytkowe miejsca mojej miejscowości" - Patryk Pudło (IIIb) 

- IV miejsce drużynowo w Gimnazjadzie Młodzieży Szkolnej Powiatu Grodzkiego w dwuboju nowoczesnym chłopców 

- Wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie "Jestem świadomy, jestem bezpieczny" - Katarzyna Palacz (IIIa) 

 

Komers - podziękowanie i podsumowanie 

Poprawiony: czwartek, 19 czerwca 2014 13:14 

 

Pragnę serdecznie podziękowad wszystkim uczniom za wspaniałą zabawę, a nauczycielom za obecnośd na 

tegorocznym komersie. Największe jednakpodziękowania należy skierowad do rodziców, którzy poświęcili swójczas i 

włożyli mnóstwo trudu oraz starao , w to aby ten dzieo, ta impreza była wyjątkowa i niezapomniana. Myślę, że to 

http://www.zsanders.eu/


wydarzenie na długo pozostanie w naszej pamięci ,i że rocznik ’98 zapisze się w historii tego gimnazjum na stałe. 

Jeszcze raz wszystkim dziękuję za okazaną pomoc. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania nie wyszłoby to tak 

wspaniale!  

Przewodnicząca Rady Rodziców  

Agnieszka Karmaoska 

 

Ze swej strony przedstawiamy galerię zdjęd z komersu (atorstwa p. Wojciecha Kwaśniaka i Zuzi Mlek). Prosimy 

kliknąd TUTAJ. 

Zachęcamy też do obejrzenia filmu z rozpoczęcia komersu - na szkolnym kanale Youtube. 

Marsz Gimnazjum nr 13 

piątek, 20 czerwca 2014 12:45 

  

 

W środę, 18 czerwca 95-osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum wraz z nauczycielami wzięła udział w 

Marszobiegu Piotra i Pawła. Odbyło się to na kilka dni przed Festynem parafialnym organizowanym przez Parafię św. 

Apostołów Piotra i Pawła. Długośd trasy jaką udało nam się pokonad to 2,5 km. Celem naszego uczestnictwa w tym 

wydarzeniu było pozyskanie środków materialnych na obiady dla mniej zamożnych uczniów w przyszłym roku 

szkolnym. Każdy uczeo i nauczyciel swoim uczestnictwem w marszu, pozyskał złotówkę, którą sponsorzy i 

organizatorzy przeznaczą na obiady. Każdy ponadto otrzymał pamiątkowy numer startowy i okolicznościową 

plakietkę. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.702541546449879.1073741845.189522647751774&type=1&notif_t=like
https://www.youtube.com/user/Gimnazjum13Czwa/videos


Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i uczniom za udział w Marszobiegu, którego drugą odsłonę będziemy mieli 

okazję przeżywad w niedzielę 22 czerwca około godz. 18:00 podczas Festynu. Serdecznie zapraszamy. 

(ks.Ł.D) 

Rozpoczynamy wakacje ! 

wtorek, 01 lipca 2014 14:36 

 

 

Później przyszedł czas na przemówienia, ślubowanie absolwentów „Trzynastki”, wreszcie na wręczenie nagród 

książkowych i świadectw z „biało-czerwonym” paskiem. 

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej zobaczyli przedstawienie przygotowane przez 

drugoklasistów pod okiem p. Anety Wietechy, a na koniec – przy głośnym aplauzie publiczności opuszczający mury 

Gimnazjum nr 13 uczniowie klas trzecich zaśpiewali piosenkę z repertuaru Mroza „Bo jak nie my, to kto ?” 

cw 

 

Słoneczności i odpoczynku ! 

Tym, co wrócą do „Trzynastki”, aby we wrześniu kontynuowad naukę oraz tym, którzy swoją wiedzę pogłębiad będą 

w szkołach ponadgimnazjalnych życzymy cudownych wakacji. Odpoczynku, beztroski, czasu spędzonego z 

przyjaciółmi!  

Życzą: 

Dyrekcja Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

Maciej Wawrzaszek, Mariusz Sieczka 

Zespół redakcyjny 

Cezary Wachelka, Grzegorz Nykiś, Michał Koziarz. 

 


