
Wakacje? Zakończyły się ! Startujemy !!! 
poniedziałek, 01 września 2014 20:36 

 Dwa miesiące laby minęły, jak biczem strzelił. Pora wracać do szkoły !!! Doskonale wiemy, że nie wszyscy są z tego 
powodu zadowoleni, ale…są i też tacy, którzy niecierpliwie czekali na dzień 1 września. Panie i Panowie ! Rok szkolny 
2014/2015 został rozpoczęty !!! 

 

Nie było jeszcze godziny 9-tej (dziewiątej), kiedy w sali gimnastycznej pojawili się pierwsi gimnazjaliści. Ci z klas 
drugich i trzecich swobodnie kierowali się na miejsce, gdzie będzie miało miejsce rozpoczęcie roku szkolnego. 
Pierwszoklasiści sunęli powoli, z pewną dozą nieśmiałości. Ale dotarli !!! I to w tym wszystkim było najważniejsze !!! 
Jak wyglądało rozpoczęcie roku szkolnego ? Bez niespodzianek. Głos zabrała Przewodnicząca Samorządu 
Szkolnego Zuzia Mlek. Było wprowadzenie pocztu sztandarowego i hymn, który rewelacyjnie zaśpiewała Julka Frach. 

 

To wstęp. Potem już były konkrety. Dyrektor szkoły mgr Maciej Wawrzaszek przywitał wszystkich zebranych w sali: 
uczniów nauczycieli i rodziców. Mówił o tym, że czas wakacji, to już czas przeszły, że trzeba wziąć się intensywnie do 
pracy, że liczy na to, iż rok szkolny 2014/2015 będzie tak udany, jak ten, który zakończył się w czerwcu. 
Pan Dyrektor przypomniał także o dwóch historycznych rocznicach, o których to każdy gimnazjalista powinien 
pamiętać: 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa, a 31 sierpnia 1980 roku zostały podpisane tzw. 
porozumienia sierpniowe – dokument, który pozwolił Polakom na krok w stronę demokracji i drodze ku wolności. 
Koniec ? Niekoniecznie. Gimnazjaliści rozeszli się z wychowawcami do klas, aby spisać plan zajęć, wysłuchać 
informacji, co ciekawego może zdarzyć się w ciągu najbliższych 10 miesięcy oraz zobaczyć, jak zmieniła się szkoła w 
czasie wakacyjnej przerwy. 
Uwaga ! To ważne !!! Pierwszoklasiści wychodząc z sali gimnastycznej do swoich klas nie byli zestresowani. 
Uśmiechali się nawet …. 
cw  

Szkolny Casting 
czwartek, 11 września 2014 18:15 



 

Zdjęcia z Rajdu Pierwszoklasisty 
sobota, 20 września 2014 13:47 

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z niedawnego rajdu. W tym celu prosimy kliknąć na zdjęcie powyżej. Autorami zdjęć 
są: p. Marta Konopa, p. Jacek Drzewiecki i Nikodem Buszko. 

Dzielnicowy Turniej Streetballa 
poniedziałek, 29 września 2014 00:00 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745825985454768.1073741848.189522647751774&type=3&uploaded=16
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745825985454768.1073741848.189522647751774&type=3&uploaded=16


 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w imprezie. 

Z ostatniej chwili: dodatkową atrakcją będzie ściana wspinaczkowa - zysk z niej także zostanie przekazany Tomkowi. 

W poszukiwaniu upiora z orkiestry 
poniedziałek, 29 września 2014 19:27 

 

 Na ten dzień czekaliśmy bardzo długo. Bo my lubimy wychodzić ze szkoły na różne filmy, spektakle czy też koncerty 
symfoniczne. Dlatego też z wielką radością podążyliśmy w czwartek, 25 września do filharmonii na koncert 
zatytułowany "Upiór w orkiestrze”. 

 Dwie lekcje w szkole i w drogę. Kierunek – Filharmonia Częstochowska. Jedni pojechali tam autobusami, inni – w 
ramach akcji „Ruszamy się, bo jest ładna pogoda” – na ul. Wilsona doszli piechotą.Spektakl rozpoczął się o 10.45. 
Wystąpiła Orkiestra Symfoniczna pod przewodnictwem dyrygenta Marcina Sompolińskiego. 



 

Zagrano utwory Bacha, Czajkowskiego i Masseneta . Spektakl trwał około godziny. Opowiadał o nawiedzonej i 
uchodzącej za przeklętą sali koncertowej , gdzie dochodzi do serii niespodziewanych wypadków . Historia pełna jest 
zwrotów akcji, śmiesznych scen i zabawnego, acz niespodziewanego zakończenia. Instrumenty dęte, smyczkowe, 
perkusyjne, a nawet harfa ! umilały czas gimnazjalistom. Spektakl przyciągał uwagę publiczności. Podobało się nam. 
Doszliśmy nawet do wniosku, że wyjście do kina nie jest aż tak fascynujące, jak wyjście do filharmonii. Myślimy, że 
długo nie zapomnimy tego wydarzenia. 

Zuzanna Nowak, Laura Barberis. 

Zdjęcia: Klaudia Grobelak 

Bo jak nie my, to kto ? 
środa, 01 października 2014 19:08 

 W „Trzynastce” pracuje Pan Jacek Drzewiecki. Znakomity nauczyciel, pasjonat kolarstwa. To właśnie dzięki niemu 
uczniowie z naszego gimnazjum w rok rocznie zajmują wysokie miejsca w zawodach Ligi Rowerowej. W jesiennej 
edycji tych zawodów gimnazjaliści z naszego gimnzajum znów błyszczeli !!!! 

 

Jacek Drzewiecki. Nauczyciel wychowania fizycznego, specjalista od piłki nożnej, pływania i …kolarstwa. Pedagog, 
który swoim uczniom mówi: „Nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy może zwyciężać !!!”. I ma – Pan Jacek - swoich 
naśladowców. Ludzi, którzy, tak jak on, marzą o tym, aby odnosić sukcesy w jednej z najtrudniejszych i 
najpiękniejszych zarazem dyscyplin sportu – kolarstwie. 
Pan Jacek jest mistrzem nad mistrzami! W kolarskim peletonie osiągnął wiele. Ma mistrzowskie tytuły, ścigał się na 
trasach, którymi podążali najlepsi z najlepszych (m.in. Tour de France). 
Ma też charyzmę, która sprawia, że jego uczniowie – wzorem Mistrza – chcą być najlepsi w wyścigach kolarskich. I są 
!!! 
Pan Jacek Drzewiecki rok rocznie zachęca swoich podopiecznych do startu w zawodach Ligi Rowerowej. I każdy start 
w tych zawodach obfituje w sukcesy. Nie inaczej było w pierwszej edycji w tym roku szkolnym. Kolarze z „Trzynastki” 
znów byli w ścisłej czołówce. Panu Jackowi i jego teamowi serdecznie gratulujemy !!! 

Cw 

 

Buziaki dla Was, Panowie ! 
czwartek, 02 października 2014 20:32 

 Dzień Chłopaka. To jedno ze świąt, które my, dziewczyny, niezwykle lubimy !!! Czemu? Bo jest okazja, 
aby wszystkim naszym przystojnym panom ze szkoły powiedzieć, że miło jest nam, że z nami jesteście 
!!!! 



 
Z okazji Dnia Chłopaka został zorganizowany dla Was, nasi mili koledzy, apel w sali gimnastycznej. 
Zorganizowały go – któż by inny – Wasze urocze koleżanki z Samorządu Uczniowskiego. Specjalnie dla Was, 
drodzy Panowie,  dziewczyny z klas pierwszych, drugich i trzecich zaśpiewały piosenkę (przygotowala nas p. I. 
Czank), było też rozstrzygnięcie konkursu – plebiscytu, który zorganizowały dla Was, Panowie, koleżanki z SU. 
Plebiscyt  - oczywiście – poświęcony był naszym kolegom ! Może był i on subiektywny, ale my, kobiety, 
mamy  swoje zdanie, swój pogląd na świat i na to, co dzieje się w szkole. Mamy też (he, he, he !!!) swoich 
faworytów we wskazanych poniżej kategoriach. 
Tym, którzy zostali pominięci, mówimy: Nic się nie stało !!!, Panowie, nic się nie stało !!!! 
Tym, których wyróżniłyśmy mówimy: Gratulacje Panowie. 
A wszystkim naszym przeuroczym, wspaniałym, miłym i kochanym kolegom z „Trzynastki” życzymy samych 
sukcesów, uśmiechu na twarzy… Wspierajcie też  - we wszystkim - Wasze najwspanialsze koleżanki ze szkoły. 
 Przesyłam Wam Panowie buziaki….słodziutkie takie ! 

 

Wyniki plebiscytu z okazji Dnia Chłopaka 

1.Najprzystojniejszy chłopak z klas I - Michał Wilk; 
2.Najprzystojniejszy chłopak z klas II - Maciek Walas; 
3.Najprzystojniejszy chłopak z klas III - Michał Kubat;  
4. Najlepsza fryzura - Dawid Tomalski;  
5. Sportowiec „Trzynastki” - Dawid Gryczka; 
6.Najlepsza „stylówa” -  Szymon Jędryka; 
7.Gentelmen „Trzynastki” - Wojtek Jamski; 
8.Najlepszy przyjaciel - Mateusz Mesjasz; 
9.Największy „mądrala” - Janek Koffel; 
10.Największy „żartowniś” - Piotrek Włodarczyk;  
11. „Mister 13” - Dawid Soluch; 
12. „Złota rączka” - Nikodem Buszko.  

Zuzanna Mlek 
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. 
Współpraca cw 

Serca trzeba mieć otwarte… 
wtorek, 07 października 2014 00:00 

Warto pomagać 
- Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyszli i wzięli udział w tym festynie – mówił na zakończenie imprezy wyraźnie 
wzruszony Tomek Trzciński. Wtórował mu dyrektor Gimnazjum nr 13 Maciej Wawrzaszek, który także dziękował 
ludziom, którzy w niedzielne popołudnie zjawili się na szkolnym boisku.  
Tomka wsparli też nauczyciele z Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. O ich pomocy dla tego młodego, 
niepełnosprawnego człowieka mówiła obecna na festynie dyrektor SP 13 Iwona Olszówka. 
„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu” – tak mawiał rosyjski pisarz 
Mikołaj Gogol. Te słowa mogą być podsumowaniem niedzielnej imprezy. 
Mieszkańcy Lisińca stanęli na wysokości zadania. Pokazali, że są otwarci na problemy drugiego człowieka. Wsparcie, 
jakie otrzymał od nich niepełnosprawny młody człowiek było ogromne. I chyba dzięki temu Tomek wie, że ma w 
najbliższej okolicy wielu oddanych ludzi, na których naprawdę może liczyć. 

Cezary Wachelka 



 

Tomkowi pomagali: 
Sponsorzy. Rodzice uczniów Gimnazjum nr 13, którzy przekazali ciasta na festyn, Cezary Jędryka – ufundował 
puchary, Gospoda „Złoty Garniec”, Teatr im. A. Mickiewicza, Restauracja „Dobry Rok”, Restauracja „La Gondola”, 
Kawiarnia „Carmelito”, Kawiarnia „Czekoladowa Nuta”, Kawiarnia „Sweet Home &Cafe”, Delikatesy Kulinarne „La 
Hacienda” oraz znani ludzie, którzy przekazali prezenty m.in. aktorzy, muzycy, politycy sportowcy, muzycy, księża… 
Nauczyciele Gimnazjum nr 13: Anna Latacz, Joanna Nagel, Katarzyna Solska, Urszula Jędrys-Szynkiel, Jacek 
Drzewiecki, Janusz Ferenc, ks. Łukasz Dybowski, Michał Koziarz, Grzegorz Nykiś, Aneta Wietecha, Iwona Czank, 
Cezary Wachelka. 
Przyjaciele: Studio Tańca „Hit the Floor”, Monika Karoń - Dróżdż, Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 w 
Częstochowie. 
Uczniowie Gimnazjum nr 13 w Częstochowie: Zuzanna Mlek (III c), Magda Markiewicz (III c), Natalia Korbiak (III c), 
Iga Socha (III c), Dawid Soluch (III c), Dawid Jakubowski (III c), Damian Gwiździński (III c), Izabela Rajca (II a), 
Marlena Markiewicz (II b), Laura Barberis (III a), Paola Barberis (I a), Nikodem Buszko (I a), Jakub Wachelka (II a) 

TV13 
czwartek, 09 października 2014 12:20 

 

  

Zapraszamy do oglądania pierwszego wydania TV13. 

Gimnazjum bez prac domowych, ciężkich plecaków i 
jedynek… 
poniedziałek, 13 października 2014 21:34 

Pierwszoklasiści mieli możliwość we wrześniu napisać pracę literacką o szkole swoich marzeń. Najciekawszą 
przedstawiła uczennica klasy I a Kornelia Pierz, która chciałaby…szkoły bez złych ocen, ciężkich plecaków, za to z 
darmowymi wycieczkami do Argentyny i nad Morze Martwe. 

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


 

Każdy ma prawo do marzeń! Taka właśnie myśl przewodnia miała być drogowskazem dla wszystkich uczniów z 
rocznika 2001, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie literackim zorganizowanym przez p. Cezarego 
Wachelkę. Bo marzenia są po to, aby je wdrażać w życie ! Bo bez marzeń o teraźniejszości i przyszłości życie 
młodego człowieka nie byłoby wiele warte. 
Gimnazjaliści z klas pierwszych pisali o szkole, do której chcieliby uczęszczać. O szkole idealnej! 
Fantazja najbardziej poniosła Kornelię Pierz z kl. I a. I to właśnie za bezkompromisowość, za wiarę w to, że marzenia 
są właśnie po to, aby móc je spełniać, postanowiłem nagrodzić przesympatyczną Kornelię. 
Jaka jest szkoła marzeń według zwyciężczyni tego literackiego konkursu? To szkoła bez niezapowiedzianych 
kartkówek, szkoła bez stresu i ciężkich plecaków. To placówka, w której każdy uczeń miałby tablet, czy też podręczne 
e-book’i ! 
Szkoła, w której uczniowie sami wyznaczaliby lektury do analizowania na zajęciach i jeździliby na kilkudniowe 
wycieczki (oczywiście za darmo) w różne strony świata. 
Piękne marzenia. Marzenia osoby, która wierzy, że można zrobić coś, aby nikt już – przynajmniej w najbliższej 
przyszłości - nie używał pojęć przymus i obowiązek szkolny. Bo do szkoły, którą opisała Kornelia Pierz, każdy uczeń 
chodziłby z wielką przyjemnością. 
cw 

 

Jesteśmy wdzięczni !!! 
czwartek, 16 października 2014 15:45 

  

W miniony wtorek – 14 października – świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Naszym nauczycielom 
składaliśmy życzenia: zdrowia i cierpliwości do nas ! 

 

To był ważny dzień ! Zarówno dla nas, uczniów, jak i dla osób, które w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie pomagają 
przyswoić nam wiedzę. Dla naszych nauczycieli. Czekaliśmy na niego z wielka radością. Uroczystość rozpoczęła się 
w sali gimnastycznej o godz. 9. Jako pierwszy głos zabrał p. dyrektor Maciej Wawrzaszek. Byłą to wzruszająca 
przemowa. Pan Dyrektor akcentował to, że nauczyciele są wspaniałymi ludźmi, którzy uczą nas z całym sercem i 
starają się przekazać nam całą swoją wiedzę potrzebną w życiu. Przemowa zakończyła się pięknymi słowami: „Nie 



uczymy się dla szkoły lecz dla życia”. Następnie poszczególni uczniowie recytowali ciekawe wiersze i wręczali 
podziękowania nauczycielom. 
Miłą niespodzianką było to, że odwiedziły nas nauczycielki, które przez lata pracowały w naszym gimnazjum, a 
obecnie są już na emeryturze. Na uroczystą akademię przyszły: p. Ewa Pachura – pierwsza dyrektorka Gimnazjum nr 
13 w Częstochowie, p. Jolanta Kapica i p. Magdalena Dziwińska. 
Trzeba też dodać, że – to także było przyjemne – do naszej szkoły przyszła także grupka absolwentów. To może 
świadczyć o tym, że chyba było im dobrze w „Trzynastce”… 
No, ale wracając do apelu. Były, a i owszem, piękne piosenki oraz wyniki konkursu fotograficznego pt. „Najpiękniejsze 
zdjęcie z wakacji”. Trzecie miejsce zajął Wojtek Jamski, drugie Dominika Egeman, a pierwsze…. Kasia Kobylecka! 
Pod koniec dyrektor podsumował całe dzisiejsze zebranie, podziękował uczniom i nauczycielom za wkład włożony w 
przygotowanie wtorkowego apelu. 
Za organizację odpowiedzialne były p. Iwona Czank i p. Joanna Nagel 

 

Nagrody dla pedagogów 

Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby dyrektor szkoły mógł wręczyć nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły, 
którzy wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym roku szkolnym p. Maciej 
Wawrzaszek postanowił wyróżnić: 
- p. Barbarę Janicką 
- p. Elżbietę Kaczmarek 
- p. Michała Koziarza 
- p. Annę Latacz 
- p. Małgorzatę I. Pabin 
- p. Cezarego Wachelkę 
- p. Jacka Drzewieckiego 
- p. Mariolę Wolską 
- ks. Łukasza Dybowskiego 
- p. Agatę Karasińską. 
Nagrodzonym gratulujemy. 

Laura Barberis, współpraca cw 

Dzień Papieski w „Trzynastce” 
niedziela, 19 października 2014 19:01 

 Jan Paweł II. Wielki Polak i autorytet dla ludzi różnego wieku i pochodzenia. Autorytet i wzór dla Naszych 
gimnazjalistów. Dlatego też tegoroczny Dzień Papieski w naszym Gimnazjum nie mógł się obejść bez echa. 

 



Największy z naszych rodaków, człowiek, bez którego nie mielibyśmy wolnej Polski. Jan Paweł II. Nie zapominamy o 
jego naukach o tym, co zrobił dla naszego kraju, Europy i świata. Dlatego też – w Dniu Papieskim - przeprowadziliśmy 
zbiórkę na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin. 

Może nie zebraliśmy zbyt wiele, ale to nasza „cegiełka” dołożona do tego żywego pomnika Jana Pawła II. Drugim 
etapem było wyjście na Jasną Górę 25 uczniów kl. Ia z katechetką s. Agnieszką i s. Joanną (która mimo, że nie 
pracuje już w naszym gimnazjum czynnie sympatyzuje z nim do dzisiaj:). Ze względu na to, iż Jasna Góra jest 
nieodłącznie związana z osobą Świętego Papieża Polaka, postanowiliśmy poszukać „śladów” Jana Pawła II właśnie w 
tym miejscu. Ważnym dla nas momentem było złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II na Wałach 
Jasnogórskich i wspólna modlitwa, w której dziękowaliśmy Bogu za dar życia i posługi Jana Pawła II. 

 

Następnie udaliśmy się na krótką modlitwę do Kaplicy Cudownego Obrazu, w której wielokrotnie modlił się Święty 
Papież. Naszą uwagę zwrócił wiszący przy Obrazie pas sutanny Jana Pawła II, przestrzelony podczas zamachu na 
niego w 1981 roku oraz złota róża – Jego wotum wdzięczności dla Matki Bożej Częstochowskiej. Potem w Sali 
Rycerskiej, oglądaliśmy wystawę poświeconą Janowi Pawłowi II. Oprócz tego byliśmy jeszcze w Bastionie św. Rocha, 
na wieży (udało nam się wypatrzyć z wysokości budynek naszego gimnazjum) oraz w Skarbcu Jasnogórskim. Naszą 
wycieczkę odbyliśmy pieszo - to był nasz 5 kilometrowy (zawsze coś) marsz wdzięczności Janowi Pawłowi II w 
naszym imieniu, ale i w imieniu całej społeczności gimnazjum. 
Siostra Agnieszka Skup 
Zdjęcia: Siostra Joanna Szczepańska 

Kampania Białych Serc 
poniedziałek, 20 października 2014 18:24 

 To już X Kampania Białych Serc. W całej Polsce będzie ona trwać od 12 do 26 października 2014 roku. Celem 
Kampanii jest propagowanie życia bez narkotyków 

 

Jest ona skierowana głównie do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Kampania jest również 
protestem przeciwko rosnącej liczbie osób uzależnionych i jest poświęcona pamięci ofiarom narkotyków. 
W bieżącym roku Kampania przebiega pod hasłem „ŻYCIE TO NIE GRA”, zwracając szczególną uwagę na temat 



uzależnienia od hazardu, czy gier komputerowych. Ponad 30 procent osób uzależnionych od hazardu jest także 
uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Symbolem Kampanii Białych Serc jest białe serduszko. Nasza szkoła 
przyłączyła się również do tej akcji i bierze udział w październikowym solidarnym proteście przeciwko narkotykom. 20 
października każdy uczeń i nauczyciel mógł przypiąć sobie białe serduszko na znak przystąpienia do 
protestu.Serduszka przygotowali uczniowie samorządu szkolnego. Również w czasie lekcji wychowawczych 
podejmowane są w szkole tematy związane z Kampanią. Szkoła udekorowana jest białymi serduszkami, pośród 
których widnieje plakat przypominający, że „życie to nie gra”. 

Małgorzata I. Pabin 

Zaproszenie 
środa, 22 października 2014 17:29 

 

Wszystkich Świętych 
sobota, 01 listopada 2014 14:18 



 

 Tradycyjnie już od kilkunastu lat młodzież naszego gimnazjum przed świętem 1.11 odwiedza i pielęgnuje mogiły tych, których 

bliscy są daleko. W tym tygodniu uczniowie klas: IIa, IIb i IIIb razem z wychowawcami  pomagali uporządkować groby żołnierzy 
poległych w czasie I wojny światowej, oraz kwatery powstańców styczniowych. 

MK 

TV 13 – wydanie drugie 
wtorek, 04 listopada 2014 16:48 

 

 Zapraszamy serdecznie do obejrzenia drugiego wydania TV13 – najlepszego programu 

informacyjnego przeznaczonego dla uczniów Gimnazjum nr 13 w Częstochowie, ich rodziców 

oraz wszystkich mieszkańców Lisińca. Tym razem będzie można zobaczyć relację o tym, co 

działo się w „Trzynastce” podczas Dnia Edukacji Narodowej, posłuchać opowieści 

trzecioklasistów o ich "męce" w czasie próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz podziwiać 

tańczące i śpiewające nauczycielki z naszej szkoły. Tego – po prostu - nie możesz przegapić ! 

Historię swoją piszcie sami…. 
środa, 12 listopada 2014 19:47 

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły p. Maciej Wawrzaszek. Mówił o tym, jak ważne dla naszej społeczności 
szkolnej jest to święto, czym jest dla nas wszystkich patriotyzm i dlaczego w „Trzynastce” tak dbamy o to, aby słowa 
wolność i ojczyzna były nie tylko frazesami, ale czymś przewodnim, hasłami na stale zakorzenionymi w sercach 
młodych Polaków. 
Po przemówieniu dyrektora nastąpiło pasowanie uczniów klas pierwszych . Składali oni słowa przysięgi oraz oddawali 
cześć sztandarowi. Była to bardzo poruszająca i ważna chwila. Nie tylko dla „pierwszaków”, którzy kłaniali się przed 
sztandarem, także dla nauczycieli i pozostałych uczniów naszego gimnazjum. Potem przygotowaliśmy coś dla tych, 
którzy lubią muzyczne występy „na żywo”. Druga część programu przepełniona była piosenkami i pieśniami 
patriotycznymi. 

https://www.youtube.com/watch?v=to1X5HuZGGw&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=to1X5HuZGGw&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


  

„Wojenko, wojenko…” 
Wszyscy, którzy pojawili się w piątkowe popołudnie w sali gimnastycznej naszej szkoły, czekali na wokalne 
prezentacje. Bo właśnie gwoździem programu były pieśni i piosenki patriotyczne, które zaśpiewali dla zebranych gości 
uczniowie Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. 
Drugą – artystyczną - część akademii poprowadzili: Zuzanna Nowak z kl. I a i Jakub Wachelka z kl. II a. 
Występy te miały formę konkursową, a w jury zasiadali: Przemysław Jeziorowski, Rita Jasnos oraz Filip Czank. 
Oprócz wokalistów zaprezentowali się także uczniowie, którzy postarali się wcielić w postać naszego patrona I.J. 
Paderewskiego. Sobowtórów oceniali: Agnieszka Karmańska ks. Janusz Wojtyla oraz Małgorzata Mlek. 
Uczniowie każdej z klas starali się bardzo, aby ich wokalna prezentacja była jak najlepsza. Ale zwycięzca mógł być 
tylko jeden. Jury wybrało uczniów klasy III b. Sobowtórem, który był najbardziej zbliżonym do oryginału, czyli patrona 
„Trzynastki: I. J. Paderewskiego, wybrano Mateusza Białka z kl. I a. 
Ogłoszono też zwycięzców Gimnazjalnego Konkursu Informatyczno – Historycznego „Wybitni Polacy w drodze do 
Niepodległej”. Okazało się, że najlepszą prezentację wykonał Jakub Wachelka z II a. 
Wszyscy najlepsi zostali nagrodzeni okolicznościowymi upominkami. 

 

To nie był jeszcze koniec. Głos postanowili zabrać nasi goście. Wysłuchaliśmy krótkich wystąpień: p. R. Stefaniaka, p. 
K. Głębockiego, ks. J. Wojtyly, p. G. Gieroń i p. J. Nowakowskiego. No i jeszcze pan dyrektor M. Wawrzaszek 
podkreślił, że jest dumny z uczniów, którzy chodzą do „Trzynastki”. 
A jako finalna pieśń akademii zabrzmiał utwór Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską. Śpiewaliśmy ją wszyscy !!!! A 
niektórzy z wykonawców – tutaj Drodzy Czytelnicy zamieszczona została informacja poufna, której nie wypada wszem 
i wobec powtarzać - mieli łzy w oczach. Ale o tym....głośno się nie mówi. 

K. Pierz. Z. Nowak. Współpraca cw 

Tydzień owoców 
poniedziałek, 24 listopada 2014 20:59 

 

 Od poniedziałku do piątku w naszej szkole obchodziliśmy tydzień owoców. Każdy obchodził go na swój sposób :) 
Podczas tych pięciu dni mogliśmy zobaczyć sporą ilość uczniów jedzących owoce. Grono pedagogiczne wraz z 



Panem Dyrektorem- Maciejem Wawrzaszkiem również przyłączyło się do tej akcji. Wszystkim zaangażowanym w 
akację "TYDZIEŃ OWOCÓW" serdecznie dziękujemy!!! :) 

Z. Mlek 

Gimnazjum 13 na falach radia FIAT 
środa, 26 listopada 2014 15:37 

 

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy na temat Naszego Gimnazjum 

http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/gimnazjum-nr-13-dla-tych-ktorzy-chca-wiecej/ 

Kotylionowy sukces 
czwartek, 27 listopada 2014 20:44 

 Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie "Kotyliony na 11 listopada". Kotylion autorstwa 
Dominika Gaja z kl. II b zajął III miejsce. Wyróżnił się estetyką i precyzją. 

 

Ogółem nasi uczniowie wykonali 121 kotylionów. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta 
Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk. Opiekunem plastycznym kotylionowej akcji w szkole była p. Joanna Nagel 

Głosujmy! 
piątek, 05 grudnia 2014 00:00 

http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/gimnazjum-nr-13-dla-tych-ktorzy-chca-wiecej/


UWAGA!!! GŁOSUJEMY NA ZADANIE NR 174 I ODDAJEMY NA NIE 10 
PUNKTÓW! 

 TV13 - WYDANIE SPECJALNE 

 

TV13 - wydanie trzecie 
wtorek, 02 grudnia 2014 14:20 

http://youtu.be/pPYbYBmQJw0
https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/


 

  

 Gorąco zachęcamy do obejrzenia listopadowego wydania TV 13. Tym razem pokażemy Państwu, jak wyglądał w naszym 

gimnazjum Dzień Odzyskania Niepodległości oraz Święto Patrona Szkoły. Będzie także coś dla miłośników sportu! Zapraszamy do 
oglądania !!! 

  

Konkurs wiedzy o AIDS 
środa, 03 grudnia 2014 16:54 

 Dn. 19 listopada 2014 roku odbył się Powiatowy Konkurs z zakresu wiedzy HIV/AIDS. Celem Konkursu jest 
poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży gimnazjalnej, kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie 
własne i najbliższych oraz rozpowszechnianie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV.  

Organizatorami konkursu od lat jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologioczna w Częstochowie. 
Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Miasta oraz Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie. 

 

01.12.2014r. podczas inauguracji Światowego Dnia HIV/AIDS, w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie odbyło 
się rozstrzygnięcie Konkursu. I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy HIV/AIDS zajął uczeń naszego gimnazjum 
Jan Koffel z kl. IIIa. Za zajęcie I miejsca uczeń otrzymał w nagrodę telefon komórkowy Smartphone GALAXY. Do 
Konkursu przygotowała ucznia pedagog szkolny pani Małgorzata Izabela Pabin. 

Przez trudy do gwiazd… 
czwartek, 11 grudnia 2014 22:42 

 To, co wydawało się wręcz nieosiągalne, stało się faktem. Dzięki pomocy mieszkańców Lisińca Tomek Trzciński ma 
swój wymarzony wózek inwalidzki. Wózek zrobiony na miarę. Będzie on służył naszemu absolwentowi przez długie 
lata…. 

https://www.youtube.com/watch?v=uTXYaYk9MMM&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=uTXYaYk9MMM&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


 

O Tomku Trzcińskim pisaliśmy już na naszej stronie internetowej wielokrotnie. Wspominaliśmy o jego marzeniach, 
były wzmianki o akcjach, które gimnazjaliści podejmowali, by pomóc Tomkowi. Pojawiały się na www. gimnazjum 
13.com także notki o tym, jak środowisko lokalne reagowało na apele naszego wychowanka o wsparcie w jego 
zmaganiach się z chorobą. 
Dzisiaj napiszemy o konkretach. O tym, że „chcieć, to móc”. O tym, że warto pomagać !. 
Na początku października na boisku szkolnym przy ul. Wręczyckiej zorganizowany został festyn szkolny, z którego 
całkowity dochód został przeznaczony na pomoc dla Tomka Trzcińskiego. Był turniej koszykówki, była aukcja, grill i 
kawiarenka…Każdy, kto mógł, starał się wesprzeć niepełnosprawnego mieszkańca Lisińca, którego wielkim 
marzeniem było zebrać środki na kupno nowego wózka inwalidzkiego. 
I to, co było marzeniem Tomka, stało się faktem. Pieniądze, które napłynęły podczas październikowego festynu, 
wystarczyły na pozyskanie nowego wózka. Na nim właśnie Tomek przybył do sekretariatu Gimnazjum nr 13 w 
Częstochowie, aby podsumować październikową imprezę „Dzielnicowy Turniej Streetballa”, z której to dochód 
przeznaczony był tylko i wyłącznie dla niego. 
Spotkanie odbyło się w środę, 3 grudnia. Oprócz Tomka i jego mamy wzięli w nim udział: dyrektor Gimnazjum nr 13 w 
Częstochowie p. Maciej Wawrzaszek, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie p. Iwona Olszówka, 
przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec p. Justyna Curran oraz p. Monika Karoń - Dróżdż, wolontariuszka 
pomagająca Tomkowi w organizacji tego festynu. 
Tomek dziękował za pomoc, a dyrektor „Trzynastki” p. M. Wawrzaszek oraz p. Justyna Curran podkreślali, że była to 
akcja, którą warto w przyszłości powtórzyć. Była mowa o tym, że ważne jest to, aby spełniać czyjeś marzenia i o tym, 
że ludzie potrafią zmobilizować się w chwili, gdy widzą ludzkie cierpienie. 
cw 
Tomkowi Trzcińskiemu pomogli:. Rodzice uczniów Gimnazjum nr 13, którzy przekazali ciasta na festyn, Cezary 
Jędryka – ufundował puchary, Gospoda „Złoty Garniec”, Teatr im. A. Mickiewicza, Restauracja „Dobry Rok”, 
Restauracja „La Gondola”, Kawiarnia „Carmelito”, Kawiarnia „Czekoladowa Nuta”, Kawiarnia „Sweet Home &Cafe”, 
Delikatesy Kulinarne „La Hacienda” oraz znani ludzie, którzy przekazali prezenty m.in. aktorzy, muzycy, politycy 
sportowcy, muzycy, księża…. Swoją cegiełkę dołożyli także: Joanna Jamska, Izabela Palacz, Piotr Barczyński, Studio 
Tańca „Hit the Floor”, Monika Karoń – Dróżd oraz Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie. 

Prezentacja na I miejsce 
sobota, 06 grudnia 2014 14:29 

 



  

Dn. 05.12.2014 w Gimnazjum nr 11 w Częstochowie odbyło się rozstrzygnięcie V edycji Konkursu Powiatowego 
"Dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów niemieckojęzycznych. Sławni Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy". Miło 
nam poinformować, że I miejsce zdobyły Ewelina Jarkiewicz i Sandra Matyjaszczyk z kl. 3a, które wykonały 
prezentację multimedialną o Arnoldzie Schwarzeneggerze. Opiekunami zwycięskiego duetu byli p. Joanna 
Tomżyńska i p. Grzegorz Nykiś. 

Kampania profilaktyczno – interwencyjna na rzecz 
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu 
środa, 10 grudnia 2014 21:31 

 

W czasie spotkania Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „RoPSAN – Rodzice przeciwko sprzedaży 
alkoholu nieletnim”  przedstawił założenia kampanii profilaktyczno –interwencyjnej na rzecz  odpowiedzialnej 
sprzedaży alkoholu nieletnim „Dorosły? Udowodnij!” 

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wyniki badań przeprowadzonych w losowo wybranych sklepach 
przez „tajemniczego klienta” diagnozujące rzeczywiste rozmiary zjawiska sprzedaży alkoholu niepełnoletniej 
młodzieży. Spośród przeprowadzonych prób zakupu piwa w prawie  85% przypadków „młodzi audytorzy” bez 
problemu mogli kupić alkohol. Sprzedawcy w tych sklepach nie zapytali  ich o dowód osobisty ani jakikolwiek 
inny dokument potwierdzający wiek młodych klientów. Bez jakiejkolwiek refleksji byli gotowi sprzedać im 
alkohol. 

Pragnę poinformować, że wśród wskazanych w badaniu punktów nie ma nieodpowiedzialnych sklepów w 
naszej dzielnicy , w których sprzedawcy chcieli  sprzedać  piwo  naszym  dzieciom.  Mając  jednak  na 
względzie  niepokojące wyniki  badanego zjawiska  w imieniu  Rady Rodziców i  Grona Pedagogicznego 
zwracam  się  z prośbą do  wszystkich  odpowiedzialnych dorosłych o interwencję i działania  na rzecz ograniczenia 
dostępności alkoholu dla naszych dzieci.                                                                                                       

Jesteśmy przekonani, że takie działanie ma głęboki sens i stanowi bardzo skuteczny sposób na ograniczenie 
dostępności alkoholu dla nieletnich. 

                                                                                                              Dyrektor Szkoły 

                                                                                                              Maciej Wawrzaszek 

Pracownia multimedialna na gwiazdkę 
niedziela, 21 grudnia 2014 13:02 



 Udało się ! W Gimnazjum nr 13 powstanie nowoczesna pracownia multimedialna. Przedsięwzięcie to będzie 
realizowane ze środków budżetu partycypacyjnego. Zadecydowali o tym w głosowaniu mieszkańcy Lisińca. 

 

W „Trzynastce” przed głosowaniem, które odbywało się w terminie 5 – 11 grudnia 2014 r, panowała wyjątkowa 
mobilizacja. Uczniowie dostali ulotki zachęcające do oddania głosu na ten projekt, które mieli przekazać swoim 
najbliższym i sąsiadom. Był specjalny apel oraz informacje przekazywane na zebraniach z rodzicami. 
Wyemitowaliśmy też poświęcone tylko i wyłącznie temu tematowi nadzwyczajne wydanie TV 13. 
No i zgodnie z przysłowiem mówiącym o tym, iż w jedności jest siła, nasze marzenie ziściło się. W Gimnazjum nr 13 
będzie w 2015 roku utworzona nowoczesna, mobilna pracownia multimedialna. 
– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na utworzenie w naszej szkole tej pracowni – mówi dyrektor 
lisinieckiego gimnazjum Maciej Wawrzaszek. – Kiedy się dowiedziałem, że udało się, że będziemy mieć ją w szkole, 
pomyślałem, że to najpiękniejszy prezent na gwiazdkę, jaki tylko mógłbym sobie wymarzyć. Dziękuję bardzo przede 
wszystkim naszym uczniom, którzy stanęli na wysokości zadania. To przecież Wy głosowaliście i zachęcaliście 
rodzinę, i znajomych do oddawania głosu na ten projekt. Dziękuję rodzicom naszych uczniów i wszystkim 
mieszkańcom dzielnicy za to, że w głosowaniu zdecydowali się postawić na utworzenie w „Trzynastce” pracowni 
multimedialnej. Dzięki niej będziemy mogli skuteczniej uczyć młodzież z naszej dzielnicy i co więcej, lekcje na pewno 
będą bardziej interesujące. 
cw 

Szkolna Wigilia 
wtorek, 23 grudnia 2014 15:37 

 Narodziła się nowa tradycja. W tym roku całą społeczność szkolna naszego gimnazjum dzieliła się opłatkiem w sali 
gimnastycznej, a nie – jak w minionych latach – w klasach. Podczas tego spotkania wystawione zostało 
przedstawienie bożonarodzeniowe, młodzież śpiewała także kolędy. 

 

W piątek, 19 grudnia, mieliśmy w „Trzynastce” takie swoje małe, gimnazjalne święta . Uczniowie zebrali się o 8.30 w 
dużej sali gimnastycznej , aby wraz z wychowawcami przygotowywać stół, ustawiać potrawy i ozdoby. Kiedy każda 
klasa była już gotowa , a stoły uginały się pod ciężarem przysmaków , dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek wygłosił 
krótkie przemówienie . Dziękował za zaangażowanie uczniów i prosił o dyscyplinę podczas tej wyjątkowej akademii . 
Uczniowie i nauczyciele mogli usiąść do stołów.  
Nie był to jednak jeszcze czas na wspólne biesiadowanie. Bo na początek było coś „dla ducha”. Klasa I a wystawiła 
przed gimnazjalna publicznością szkolne jasełka. 



 

„Każdy może zobaczyć anioła” 
„Figurki bożonarodzeniowe Bernarda” to opowieść o mężczyźnie , który rzeźbił figury związane z życiem Jezusa, a 
potem wystawiał je w kościołach . W tej historii przeplatały się losy różnych ludzi , którzy poszukiwali na swój sposób 
szczęścia i wiary . Dwójka bezdomnych , zmęczonych trudami życia opowiadała swoją wzruszającą historię . Innym 
razem pewna samolubna kobieta miała problem z zakupem prezentu dla męża . Najważniejszym wydarzeniem tej 
historii było jednak wybudzenie się figur jasełkowych, które pokazywały scenę związaną z narodzeniem Jezusa . 
Przesłaniem tej historii był fakt , abyśmy zrozumieli , że każdemu z nas ukazuje się anioł, który wskaże nam drogę do 
szczęścia. 
W spektaklu zaprezentowali się: Julia Drab (Marianna), Mateusz Menc (Piotr), Oliwia Tatarkiewicz (Matka), Konrad 
Świątek (Bernard), Zuzanna Nowak (Maryja), Michał Miszewski (Józef), Sandra Imiłowska (Anioł I), Ola Kłek (Anioł II), 
Paulina Grunt (Gospodyni), Asia Stolarska (Kobieta), Ania Trzepióra (Sprzedawca), Damian Karliński (Pasterz I), 
Szymon Szuster (Pasterz II), Kamil Kropisz (Pasterz III), Michał Sobczyk (Pasterz IV), Zuzanna Rabenda (Eliza), 
Jakub Bryła (Kacper), Michał Makowiejczuk (Baltazar), Mateusz Białek (Melchior), Zuzanna Drosik (Dziecko), Julia 
Borkowska (Pani), Wojtek Bojarski (Mąż), Kornelia Pierz (Żona).  
Przedstawienie przygotował Cezary Wachelka. Pomagała mu w tym Iwona Czank . Przepiękne dekoracje to dzieło 
Joanny Nagel. 

 

Opłatek, życzenia i kolędy  
Kiedy spektakl dobiegł końca, artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Dyrektor podziękował za wspaniały 
występ i radosne, świąteczne przesłanie. Nastąpiła długo wyczekiwana chwila. Uczniowie zasiedli do stołów i zaczęli 
łamać się opłatkiem. Wśród gwarów i rozmów można było usłyszeć świąteczne życzenia i wesoły śmiech. W 
świetnych nastrojach zaczęto spożywać najróżniejsze przysmaki.  
Gdy wszyscy byli już najedzeni i zadowoleni rozstrzygnięto dwa szkolne konkursy: na najładniej wystrojoną klasę oraz 
na najpiękniejszego anioła świątecznego. Po rozdaniu nagród przewodniczącym klas nadszedł czas na wspólne 
kolędowanie. Każda klasa popisywała się umiejętnościami wokalnymi i śpiewała wylosowaną kolędę. 
Szkolna Wigilia była na pewno niezapomnianym , magicznym wydarzeniem , które na długo pozostanie w pamięci 
uczniów jak i nauczycieli. 
Na sam koniec chcemy złożyć wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom Gimnazjum nr 13 w 
Częstochowie najlepsze życzenia: 
„Stołów pięknie ozdobionych. Jadłem suto zastawionych i prezentów z dwa tuziny , niech zazdroszczą Ci z rodziny. 
Żadnych sporów, żadnych kłótni i niech nikt nie będzie smutny . Grunt, to dobre wieść pożycie, a karpiowi daruj życie . 
I każdemu przyjaciela takiego, co czasami łzę ociera . I wszystkiego co Ci trzeba, no i może gwiazdkę z nieba”. 
Tego wszystkiego życzą autorki artykułu: Zuzanna Nowak i Paulina Grunt z klasy I a. 
Do tych życzeń dołącza się też zespół redakcyjny: Cezary Wachelka, Grzegorz Nykiś i Michał Koziarz. 

TV 13 – wydanie czwarte, świąteczne 



wtorek, 23 grudnia 2014 18:58 

 

 Zapraszamy do obejrzenia grudniowego wydania TV 13. Tym razem zaprezentujemy Państwu 

relację ze szkolnych jasełek i gimnazjalnej wigilii, będziecie mogli zobaczyć rozmowy z panią 

Barbarą Janicką i panią Barbarą Moroz oraz wiele innych ciekawych informacji. Na koniec tego 

wydania niespodzianka !  Miła niespodzianka !!! 

Tego - po prostu - nie wolno przegapić ! 

Szopki nagrodzone! 
poniedziałek, 12 stycznia 2015 17:48 

 

Piękne szopki wykonali nasi gimnazjaliści uczestniczący w konkursie organizowanym przez Gminne Centrum Kultury 
w Poczesnej. Michał Łapa z kl.3B zajął pierwsze miejsce, a Dominika Egeman z kl. 2B miejsce trzecie. W konkursie 
tym wzięli udział także inni uczniowie: Julia Oleśkiewicz  kl. 1B, Róża Świąć kl. 2A, Alicja Grądys kl. 1B i Mateusz 
Grazda kl. 3A. Oni również zaprezentowali prace pełne pomysłów i wyobraźni. Opiekunem plastycznym konkursu była 
p. Joanna Nagel. 

Sukces projektu eTwinning 
niedziela, 18 stycznia 2015 11:07 

 Krajowe Biuro eTwinning uhonorowało projekt wykonywany przez uczniów Gimnazjum nr 13 w Częstochowie : „Let’s 
get mad about sport!” Krajową Odznaką Jakości. 

https://www.youtube.com/watch?v=QuGhy2gezJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QuGhy2gezJU&feature=youtu.be


 

Co to jest eTwinning? To program edukacyjny Unii Europejskiej, który promuje wykorzystanie technologii informacyjno 
– komunikacyjnych w szkołach. Uczniowie oraz nauczyciele realizują różnorodne projekty edukacyjne wykorzystując 
internet. 
Gimnazjaliści z „Trzynastki” pracowali w tym programie pod opieką Pani Barbary Janickiej. Współpracowali z 
rówieśnikami z Czech, Armenii i Holandii. 

Projekt, który został nagrodzony 14 stycznia 2015 roku, jest pierwszym realizowanym w ramach programu eTwinning 
w Gimnazjum nr 13. Cieszy zatem fakt, iż został on doceniony i prezentuje tak wysoki poziom. 

Odznaka przyznawana jest nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyróżniającą w 
naszym kraju, a koordynowane przez nich projekty uznane są za wybitne. 

W projekcie wzięli udział następujący uczniowie: Anna Flak, Martyna Motyl, Marcin Ciura, Natalia Korbiak, Magda 
Markiewicz, Zuzanna Mlek, Aleksander Ganderski, Damian Gwiździński, Wojciech Jamski, Marta Kokoszczyk, 
Dagmara Mielczarek, Laura Barberis, Julia Jochymczak, Blanka Król, Natalia Niesmaczny, Martyna Stasińska i 
Mateusz Mesjasz. Oni również otrzymają certyfikaty (Odznaki Jakości) potwierdzające pracę w tym projekcie. 
bj, cw 

Komunikat 
środa, 21 stycznia 2015 18:49 

 

W dniu 29.01.2015 (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 3 odbedzie się spotkanie rodziców klas III z p. Artemią 
Bańkowską-Dorosz nt. doradztwa zawodowego. O godz. 17.30 w salach lekcyjnych (bez krzesełek) wychowawcy 
spotkają się z rodzicami uczniów na krótkich spotkaniach podsumowujących I półrocze. O godz. 18.00 odbędzie się 
koncert kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły, na który zaproszeni są rodzice naszych uczniów, przyjaciele szkoły 
i gość specjalny - ks. bp Antoni Długosz. 



 

Gimnazjum nr 13 ponownie na falach Radia FIAT 
niedziela, 25 stycznia 2015 14:40 

 

W związku z sukcesem szkolnego projektu eTwinning, radio FIAT zaprosiło do studia p. Barbarę Janicką - szkolnego 
koordynatora projektu. Wraz z nią w rozmowie uczestniczyły: Laura Barberis i Blanka Król z kl. IIIa oraz Natalia 
Korbiak i Zuzia Mlek z kl. IIIc. Zachęcamy do wysłuchania audycji - w tym celu prosimy kliknąć na link poniżej.  



http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/etwinning-w-gimnazjum-nr-13/ 

Zaśpiewaliśmy Wam kolędy ! 
niedziela, 01 lutego 2015 10:29 

 Tradycji stało się zadość. Pod koniec stycznia gimnazjaliści z „Trzynastki” zaśpiewali dla swoich rodziców, nauczycieli 
i mieszkańców Lisińca najpiękniejsze polskie kolędy. Był to koncert wyjątkowy, gdyż wraz z naszymi uczniami swoje 
talenty wokalne ujawnili także nauczyciele i absolwenci. To nie koniec ! Wystąpił także gość specjalny ! Specjalnie dla 
naszej szkolnej społeczności zaśpiewał ksiądz biskup Antoni Długosz. 

 

To trzeba wyraźnie i głośno powiedzieć. Nie byłoby tego koncertu, gdyby nie „syzyfowa praca” Iwony Czank. To ona 
potrafiła zmobilizować uczniów Gimnazjum nr 13 w Częstochowie do tego, aby zaśpiewali kolędy w taki sposób, aby 
ta chwila została widzom długo w pamięci. To ona była przysłowiowym „spiritus movens” przedsięwzięcia, które 
pokazało, jak uzdolnioną mamy młodzież. 
I to właśnie jej młodzi artyści dziękowali za to, iż potrafiła obudzić w młodzieży chęć do tego, aby pokazali publicznie 
to, co potrafią w sposób p r o f e s j o n a l n y zrobić. 
Wstęp mamy już za sobą. Teraz czas na relację. Impreza zaczęła się w czwartek, 29 stycznia, po zebraniach 
rodzicielskich w dużej sali gimnastycznej. Ponieważ spotkania rodziców z wychowawcami są dla niektórych 
wyjątkowo stresującą chwilą, taki koncert pozwolił co niektórym ukoić rozkołatane nerwy i był okazją na to, aby 
wyciszyć się przed rozmową ze swoim synem lub córką po wywiadówce. 

 
Ale po kolei. Kiedy już sala była pełna, na scenie pojawili się pierwsze wokalistki. Weszły powoli, trzymając „zimne 

http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/etwinning-w-gimnazjum-nr-13/


ognie” w rękach. Potem jak grom z jasnego nieba spadła na słuchaczy kolęda, którą wspólnie wykonali: dyrektor 
szkoły Maciej Wawrzaszek i Iwona Czank. Była to „Cicha noc”. Do śpiewających nauczycieli dołączyli wkrótce: Julka 
Frach i Konrad Szcześniak. Miało to symboliczny charakter, gdyż – niewtajemniczonym należy to powiedzieć – Julka 
jest jeszcze w tym roku szkolnym uczennicą „Trzynastki”, natomiast Konrad to nasz absolwent, który już od dwóch lat 
kształci się w szkole ponadgimnazjalnej. 
Konrad nie był jedynym absolwentem lisinieckiego gimnazjum, który na zaproszenie Iwony Czank zdecydował się 
zaśpiewać podczas czwartkowego koncertu kolęd. Pojawili się także: Wiktoria Socha, Krzysztof Cybulski i Julia 
Celban. Krzysztof grał na gitarze, Julia na skrzypcach.  
Każda kolęda, którą zaprezentowali młodzi artyści była głośno nagradzana brawami. Euforię wzbudziła ta, podczas 
której pojawili się na scenie uczniowie naszej szkoły w przebraniu pasterzy. No i oczywiście „Mizerna, cicha”, chyba 
najgłośniej oklaskiwana przez publiczność. 
Była także niespodzianka. Ksiądz biskup Antoni Długosz także zdecydował się wyjść na scenę. Wraz z chórem z 
„Trzynastki” zaśpiewał, a także zatańczył, jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Przybieżeli do Betlejem”. 

 
Czas na podsumowanie. Była to impreza, która pokazała, że młodzi ludzie, którzy uczą się lub uczyli w naszej szkole 
są wierni starej, polskiej tradycji. Mówię tutaj o tradycji śpiewania kolęd w okresie bożonarodzeniowym. Udowodniła 
także, że wychowujemy ludzi, którzy potrafią udowodnić, iż są pewne wartości, które potrafią połączyć starsze 
pokolenie z tym, które obecnie kształci się w „Trzynastce” I to jest – naprawdę - bardzo ważne. 
Warto odnotować też fakt, iż na koncercie pojawiło się mnóstwo miłych gości. Oprócz wspomnianego już księdza 
biskupa Antoniego Długosza, gościliśmy także: panie wizytatorki delegatury KO w Częstochowie: Joannę Grabowską i 
Krystynę Maciochę, przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec - Justynę Curran, wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy 
Lisiniec- Cezarego Jędrykę, przewodnicząc Rady Rodziców - Agnieszkę Karmańską, wiceprzewodniczącą RR - 
Joannę Jamską oraz naszego niepełnosprawnego absolwenta Tomasz Trzciński, który przybył na ten koncert z 
mamą. 
Należy także dodać, że podczas tego czwartkowego spektaklu słowno-muzycznego zbieraliśmy na nowy sprzęt 
multimedialny. Udało się nam pozyskać 456,63 zł. 
I tu będziemy kończyć relację. Zakończymy ją słowami: Do zobaczenia na koncercie kolęd za rok. Za rok też dla Was 
pięknie zaśpiewamy kolędy ! 
Cezary Wachelka 

TV13 - wydanie piąte 
środa, 04 lutego 2015 22:03 
 

Zapraszamy do obejrzenia piątego wydania TV 13. W tym programie relacja z koncertu kolęd, który odbył się w 
Gimnazjum nr 13 pod koniec stycznia 2015 roku, rozmowy o wolontariacie, sonda, jak uczniowie będą spędzali ferie 
zimowe oraz sporo innych ciekawych informacji. Zapraszamy do oglądania !!! 

 

Podsumowaliśmy pierwszy semestr 
sobota, 21 lutego 2015 20:18 



 Jak ten czas szybko leci ! Niedawno zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. A skoro coś się już 
zakończyło, warto to podsumować. W piątek, podczas apelu nasza społeczność szkolna wysłuchała informacji o tym, 
co wydarzyło się w „Trzynastce” podczas ostatnich pięciu miesięcy pracy. 

 

 Apel przygotowała p. Anna Latacz i jej podopieczne z Samorządu Uczniowskiego. Na początku pojawiły się 
informacje o wynikach klasyfikacji.  

Najwyższą średnią mogą poszczycić się uczniowie i uczennice z klasy III a (4,27). Drugie miejsce zajęła klasa I a, 
trzecie gimnazjaliści z klasy II a i I b. Była też mowa o najwyższych średnich w poszczególnych klasach. 
W klasie I a najlepiej uczyli się: Nikodem Buszko, Marysia Mak i MateuszBiałek, w klasie I b: Mateusz Narolski, Maciej 
Mielczarz i Julia Oleśkiewicz, w klasie I c: Marta Strzelecka, Oliwia Kmieć i Klaudia Salamon.Klasy drugie. W klasie II 
a najwyższe średnie uzyskali: Monika Wadowska, Jakub Daroń i Jakub Wachelka, w klasie II b: Dominika Egeman, 
Aleksandra Biskup, Dominika Gliń i Julia Kierasińska, a w klasie II c: Oskar Okwiet, Adam Michalak i Kacper 
Śledziona. 
Klasy trzecie. Najlepsi uczniowie klasy III a to: Stanisław Dudek, Ewelina Jarkiewicz , Mikołaj Kurczyński, Natalia 
Cyran i Aleksy Bańka, klasy III b: Edyta Snopek, Natalia Szczypiorowska i Marta Kokoszczyk oraz klasy III c: Natalia 
Korbiak, Magda Markiewicz , Mariusz Kurasiński i Damian Gwiździński. 

 

 Wyróżniono też uczniów, którzy mieli stuprocentową frekwencję. Ani jednej godziny nie opuścili: Mateusz Pindych (I 
c), Szymon Jędryka (III a), Marta Kokoszczyk i Dawid Tomalski z klasy (III b) 

Nasi uczniowie startowali też w wielu konkursach. I to z sukcesami ! Gratulowano Marysi Mak (I a), która znalazła się 
w III etapie konkursu przedmiotowego z j.angielskiego i Stanisławowi Dudkowi (III a), który dostał się do finału 
konkursu z fizyki. W innych konkursach i zawodach uczniom naszego gimnazjum także szło znakomicie. Podczas 
apelu wymieniono wszystkich laureatów i finalistów. Było ich ponad czterdziestu !!! 
Prowadzące apel – Natalia Korbiak i Zuzanna Mlek – mówiły także o tym, co nowego pojawiło się w naszej szkole w 
ostatnim półroczu. Było tego sporo !. Szkoła wzbogaciła się o nowe ławki w sali nr 1, w sali nr 2 wymieniono krzesła, a 
sala nr 8 została pomalowana. W sali nr 4 pojawił się rzutnik multimedialny, a w sali nr 3 tablica multimedialna. 
cw, foto:A.Sokołowska 

Wojewódzki Konkurs "Polskie Państwo Podziemne" - IV 
edycja 
poniedziałek, 23 lutego 2015 20:40 

 Dzisiaj w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego 
Konkursu Historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 r.Akcja „Burza" i Powstanie Warszawskie". 
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 Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej. Zadaniem uczestników było stworzenie 
prezentacji multimedialnej. 



 

 Miło nam poinformować, że II miejsce w kategorii gimnazjów zajął Stanisław Dudek z klasy IIIa. Wykonał on 
prezentację „Akcja „Burza" i jej bohater Aleksander Krzyżanowski". Opiekunami ucznia byli: p. Piotr Zajęcki i p. 
Grzegorz Nykiś. Serdecznie gratulujemy! 

gn 

My Wam pokażemy!!! 
poniedziałek, 23 lutego 2015 22:35 

  

  

Już niebawem, 5 marca, w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie (godz. 16) zaplanowano Dzień Otwarty. Szóstoklasiści 
będą mogli zapoznać się z ofertą naszej szkoły, zobaczyć, jak wyglądają lekcje dwujęzyczne oraz podziwiać występy 
utalentowanych uczniów z „Trzynastki”. Być może to zachęci ich do tego, aby dołączyć do naszej szkolnej 
społeczności. Zanim to wydarzenie nastąpi, zapraszamy do obejrzenia filmu, który pokazuje, jaką szkołą jest 
Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Film przygotował p. Grzegorz Nykiś. cw 

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 13 w 
Częstochowie !!! 
środa, 25 lutego 2015 00:00 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9kdTa35-9E&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y9kdTa35-9E&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


 

  

5 marca. Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

Co warto wiedzieć o "Trzynastce"!!! 



 

TV 13. Wydanie nadzwyczajne 
sobota, 28 lutego 2015 12:50 

 Przyjdź, zobacz, zostań z nami !!! 

 

Zapraszamy do obejrzenia n a d z w y c z a j n e g o wydania programu TV 13. Tym razem będziemy opowiadać o 
Dniu Otwartym w „Trzynastce”. O tym, dlaczego osoby z rocznika 2002 powinny zastanowić się, jakie gimnazjum 
wybrać. My podpowiadamy. Postaw na Gimnazjum nr 13! 

Zapowiedź dnia otwartego na falach Radia Fiat 
poniedziałek, 02 marca 2015 17:29 

http://youtu.be/0swD2SHXKbM?list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
http://youtu.be/0swD2SHXKbM?list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


 

  

Zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Fiat na temat dnia otwartego w naszej szkole: 
http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/gimnazjum-nr-13-zaprasza-na-dzien-otwarty/ 

Dołączcie do nas, szóstoklasiści ! 
poniedziałek, 09 marca 2015 20:10 

 W czwartek, 5 marca, chwaliliśmy się dwujęzycznością, pokazywaliśmy szkolne talenty, przekonywaliśmy 
szóstoklasistów do tego, że „Trzynastka to dobry wybór”. 

 

 Gości było sporo. Przyszli zarówno Ci, z zaprzyjaźnionej z nami SP nr 13, jak i z innych szkół podstawowych z 
naszego miasta. W myśl sformułowanej przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu” zasady: 

„ Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, 
Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza” od godziny 16 witaliśmy wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w 
konkursach z języka angielskiego i niemieckiego. No i zobaczyć lekcje otwarte prowadzone w języku angielskim i 
niemieckim ! 
Uczniowie klas szóstych przychodzili sami, z rodzicami lub ze starszym rodzeństwem. Julkę Rybak z Wręczycy 
Wielkiej do „Trzynastki” przyprowadził jej brat Filip, który w ubiegłym roku zakończył naukę w naszej szkole. 
- Chciałem, aby moja siostra zobaczyła gimnazjum, które niedawno ukończyłem – mówił podczas czwartkowego 
popołudnia Filip Rybak. – Ja się cieszę, że tu chodziłem. Miło to miejsce wspominam. 

http://czestochowskie24.pl/rozmowa-dnia/gimnazjum-nr-13-zaprasza-na-dzien-otwarty/


 

 Każdy, kto pojawił się podczas czwartkowego popołudnia w „Trzynastce”, mógł zobaczyć, na czym polega 
dwujęzyczność, zobaczyć szkolne talenty, które prezentowały się podczas części artystycznej. Mógł też porozmawiać 
zarówno z nauczycielami, jak i uczniami, którzy uczą i uczęszczają do tej szkoły. 

Na spragnionych i głodnych w sali gimnastycznej czekała miła niespodzianka. Dla szóstoklasistów, ich rodziców i 
opiekunów gospodarze czwartkowej imprezy – nauczyciele z „Trzynastki” – przygotowali słodką niespodziankę. 
Można było napić się coś ciepłego (kawy i herbaty) oraz zjeść pyszne ciasta! 
Dzień Otwarty już za nami. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pojawili się w naszej szkole. Mamy olbrzymią nadzieję, 
że zobaczymy ponownie się 1 września 2015 roku! 
Tym, którzy wciąż się wahają podpowiadamy. W Gimnazjum nr 13 kształci się skutecznie. Jest dobra atmosfera w 
szkole, darmowe Wi - Fi oraz zaangażowani nauczyciele, którzy pomogą Wam zrealizować edukacyjne marzenia. 
Zapraszamy do „Trzynastki”. To dobry wybór!!! 

cw 

Głosujmy na prace naszych uczennic 
poniedziałek, 09 marca 2015 20:52 

 

 Laura Barberis i Natalia Cyran są uczennicami klasy IIIa, intensywnie uczą się języka niemieckiego i biorą udział w 
ogólnopolskim konkursie językowym na niemieckojęzyczną kartkę z pamiętnika organizowanym przez szkołę 
językową Glossa. 

Prosimy o oddawanie głosów na prace Laury i Natalii- liczy się każdy głos. 
Głosowanie trwa do 19 kwietnia 2015. 
Na pracę może głosować każdy pod warunkiem podania ważnego adresu e- mail oraz telefonu. 
Głosować można na więcej niż jedną pracę, natomiast na daną pracę można oddać tylko 1 głos. 

http://www.glossa.pl/tagfurtag/gimnazjum/?edition=tagfurtag1415 

 Wpisać : Natalia Cyran i/lub Laura Barberis 

Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Częstochowa 

Zagłosujcie na nasze uczennice!! 

Konkurs Chipset 
środa, 11 marca 2015 12:25 

http://www.glossa.pl/tagfurtag/gimnazjum/?edition=tagfurtag1415


 

Wczoraj zakończyła się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "Chipset". Do finału, który odbył się w 
siedzibie organizatora, Technicznych Zakładach Naukowych, zakwalifikowały się 2 duety z naszej szkoły: Radosław 
Pluta i Jan Koffel z kl. IIIa oraz Jacek Buksiński i Jakub Wachelka z kl. IIa. Świetnie zaprezentowali się Radek i Janek, 
którzy po zaciętej walce o podium, ostatecznie uplasowali się na IV miejscu, będąc jednocześnie najlepszą drużyną z 
Częstochowy. Gratulujemy!!! 

Wyniki 

To dla Was, Drogie Panie ! 
środa, 11 marca 2015 18:58 

 Dnia 9 marca w naszej szkole odbył się w sali gimnastycznej apel z okazji Dnia Kobiet. Były kwiaty dla nauczycielek 
oraz niespodzianka dla dziewcząt z naszego gimnazjum.  Ogłoszono wyniki plebiscytu na Miss „Trzynastki” !!! 

 

 Na apelu zgromadzili się wszyscy uczniowie naszego gimnazjum wraz z nauczycielami. Zastępca Przewodniczącej 
Samorządu Uczniowskiego złożył wszystkim kobietom serdeczne życzenia i odczytał wyniki ankiety, którą kilka dni 
wcześniej – dyskretnie - zorganizował SU. Ankieta dotyczyła uczennic z naszej szkoły. 

 
Chłopcy z naszego gimnazjum oddawali głosy w kilku kategoriach. Przedstawiamy wyniki!!!! 
1. Najładniejsza dziewczyna z klas pierwszych – Karine Wyak (kl. I b); 
2. Najładniejsza dziewczyna z klas drugich – Natalia Rudek (kl. II a); 
3. Najładniejsza dziewczyna z klas trzecich – Weronika Soja (kl. III a); 
4. Mistrzyni sportu – Iga Socha (kl. III c); 
5. Stylówa „Trzynastki” – Oliwia Tatarkiewicz (kl. I a); 
6. Najlepsza uczennica – Ewelina Jarkiewicz (kl. III a); 
7. Najlepsza przyjaciółka – Zuzanna Mlek kl. IIIc; 
8. Najpiękniejsze oczy – Zuzanna Drosik (kl. I a); 
9. Najzgrabniejsze nogi – Ada Kidawa (kl. II c); 
10.Najpiękniejszy uśmiech – Zuzanna Mlek (kl. III c); 
11.Najzgrabniejsza sylwetka – Natalia Korbiak (kl. III c); 
12.Miss „Trzynastki” – Julia Frach (kl. III a). 

Na zakończenie apelu zabrał głos dyrektor Gimnazjum 13 pan Maciej Wawrzaszek, który pogratulował 
zwyciężczyniom oraz złożył życzenia wszystkim Paniom. 

Szymon Jędryka 

TV13 - wydanie szóste 
sobota, 21 marca 2015 09:15 

http://tzn.edu.pl/konkurs/wyniki6.php


 

Zapraszamy do obejrzenia marcowego wydania TV13. W programie: relacja z Dnia Otwartego, wybory Miss 
Gimnazjum, a także ks. Łukasz Dybowski w akcji. Tego nie możecie przegapić! 

Konkurs Sprachdoktor 
poniedziałek, 30 marca 2015 19:59 

 

 W dniu 18.03.2015r. w naszym gimnazjum odbył się kolejny raz konkurs z języka niemieckiego „Sprachdoktor”, w 
którym wzięło udział 30 uczniów. Dla jednego z uczestników był to drugi test tego samego dnia. Rano zawody 
sportowe i mimo, że uciekł autobus to biegiem na drugijęzykowy. To się nazywa determinacja. 

I.Z. 

Konkurs "Czy znasz historię Częstochowy i regionu ?" 
poniedziałek, 23 marca 2015 16:36 

 

 W piątek 20.03.2015 w miejskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie historycznym "Czy 
znasz historię Częstochowy i regionu ?" Nasze gimnazjum reprezentowali: Aleksandra Kłek i Julia Marczewska, które 
otrzymały wyróżnienie, oraz Nikodem Buszko, który został finalistą. Podziękowania otrzymał również p. Piotr Zajęcki, 
który przygotowywał uczniów do konkursu. Gratulacje dla wszystkich i życzymy dalszych sukcesów. 

mk 

Konkurs sałatkowy 
poniedziałek, 30 marca 2015 20:15 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzyh0aUMvf0&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kzyh0aUMvf0&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kzyh0aUMvf0&list=UUi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


 

 W piątek 27-go marca uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję brać udział w konkursie sałatkowym. 

Przedstawiciele wszystkich klasy w grupach 6-ścio osobowych w ciągu godziny wykazali swoje umiejętności 
kulinarne. Celem rywalizacji było przygotowanie najlepszej zdrowej sałatki.  
Reprezentanci klas mogli zrobić sałatki warzywne bądź też owocowe. Konkurs sałatkowy okazał się bardzo dobrym 
pomysłem i cieszył się dużym zainteresowaniem. Po piątkowym konkursie odkryte zostały talenty kulinarne. Było 
bardzo smacznie,zdrowo i kolorowo. Wszystkie sałatki były wyśmienite! Nasze jury miało trudności w wybraniu tej 
najlepszej...  
Oto wyniki naszego konkursu :  
I miejsce -kl. 3c i 3b 
II miejsce -kl. 2c 
III miejsce -kl.1b 
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!   
Z.M. 

Targi Edukacyjne w „Trzynastce” 
wtorek, 31 marca 2015 15:21 

 Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to poważny krok w dorosłość. Aby pomóc naszym uczniom dokonać pierwszych, 
ważnych życiowych wyborów już po raz drugi zorganizowaliśmy w Gimnazjum nr 13 Wiosenne Tragi Edukacyjne. 
Odbyły się one w czwartek, 26 marca. Uczniowie klas trzecich mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną 
częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 Zaproszonych było w sumie 14 szkół średnich. O tym, które szkoły zostały poproszone do udziału w targach, 
decydowały potrzeby naszych gimnazjalistów. W imprezie udział wzięli przedstawiciele: Zespołu Szkół im. C.K. 
Norwida, VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, I 
Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, Technicznych Zakładów Naukowych im. gen. W. Sikorskiego, 
Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. 
Curie Skłodowskiej, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.S. 
Żeromskiego, Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, Zespołu Szkół im Bolesława Prusa. 

Gościliśmy w naszych murach także szkoły społeczne: Autorskie Liceum Artystyczne i Akademickie ALA oraz Zespół 
Szkół Technicznych TEB. 
Gimnazjaliści mieli możliwość bliższego poznania wielu interesujących zawodów i branż oraz nowo otwieranych 
kierunków w szkołach średnich. W targach uczestniczyli również uczniowie innych gimnazjów: Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 9 i Gimnazjum nr 12 w Częstochowie. 
Obecna była również pani Artemia Bańkowska – Doros: doradca zawodowy z Centrum Informacji Zawodowej w 
Częstochowie. Przedstawiła uczniom tegoroczne informatory z ofertą edukacyjną wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Częstochowie, mówiła o limitach punktowych i skali ocen, według których szkoły 



ponadgimnazjalne przyjmowały uczniów w ubiegłym roku. Przedstawiła także obowiązujące w tym roku zasady 
rekrutacji. 
Podjęte w ramach projektu „Wiosenne Targi Edukacyjne” działania dostarczyły naszym uczniom wiedzy na temat 
edukacji ogólnej i zawodowej. Targi – co wielu z naszych wychowanków podkreślało – inspirowały ich do 
przemyślanych, trafnych wyborów własnej kariery. 

M.I. Pabin, współpraca cw 

,Zrozumieć słowo” - Różne perspektywy, nie zawsze 
oczywiste 
środa, 01 kwietnia 2015 19:22 

 Po około kilkunastu minutach wykładu audytorium zdało sobie sprawę z faktu, że ten człowiek ma naprawdę coś 
ciekawego do przekazania i wówczas zaczęliśmy interpretować razem fragment ballady Adama Mickiewicza 
"Romantyczność". Po przeczytaniu tekstu przez uczennicę, tak naprawdę nie było wiadomo, o co chodziło. Tylko ci, 
którzy  się wsłuchali mogli cokolwiek wywnioskować. Jednakże, gdy wraz z profesorem brnęliśmy przez tekst, 
zauważaliśmy wątki, nawiązania wiersza do życia autora. Często padało pytanie "Jak to rozumiesz?". Odpowiedzi 
były oczywiste i jak najbardziej trafne. Profesor jednak zaczął ukazywać dzieło w zupełnie innym świetle. Chciał, 
żebyśmy też pomyśleli, czy tak naprawdę to chciał przekazać autor. Doszliśmy do wniosku, że autor nie zawsze 
naprowadza nas na trop interpretacyjny. Niektórzy twórcy , szczególnie utworów lirycznych wręcz chcą, by czytelnik 
sam zrozumiał słowo w swój własny sposób. Głównymi punktami widzenia, było postawienie ballady w dwóch 
odrębnych a nawet sprzecznych rozumowaniach – uczuciowym oraz naukowym. Naturalnie, że większość słuchaczy 
wolała bardziej romantyczną wersję interpretacji. Był także odłam, który nie wykluczał naukowego rozumienia. 

 

  

Wykładowca dał nam do zrozumienia, że punktów widzenia może być tak wiele, ile jest ludzi na ziemi i każdy 
zinterpretuje dzieło na swój sposób. Dodał, że nie znosi, gdy w szkołach karci się odmienne myślenie w przedmiotach 
humanistycznych. Nienawidzi wręcz pytania "Co autor miał na myśli?" od razu narzucającego postawieniu się na 
miejscu autora i wyłączenia własnego racjonalizmu. Z tym się zgadzam. Nie można przecież później oczekiwać od 
człowieka kreatywności i oryginalności, jeżeli zawsze będzie musiał myśleć tak jak inni. Chris Bradford napisał "Tylko 
martwe ryby płyną z prądem" - ten cytat określa dzisiejsze kształtowanie "szarej masy".  
Wykład zakończył się ciepłymi słowami do nas oraz apelem, abyśmy szanowali dobra kulturowe, ponieważ mogą one 
nam wiele przekazać a większość dzieł ma charakter ponadczasowy. 
Bardzo spodobał mi się wykład .Jestem zadowolony, że takie spotkanie miało miejsce i wdzięczny, że profesor 
poświęcił nam swój czas. Na pewno w gronie słuchaczy są osoby, które wzięły sobie do serca jego słowa i wyniosły z 
nich ciekawą naukę. 
Radosław Pluta (kl. III A) 

Regionalny System Ostrzegania 
wtorek, 31 marca 2015 21:17 

 

 Informujemy, że od dnia 1 stycznia br. na terenie województwa śląskiego został uruchomiony Regionalny System 
Ostrzegania (RSO). Jest to usługa opracowana wspólnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizję 
Polską, która umożliwia powiadamianie mieszkańców o lokalnych zagrożeniach. Za pomocą RSO rozpowszechniane 
są także poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. 



Wielkanoc 
czwartek, 02 kwietnia 2015 21:03 

 

Do życzeń dołącza się Dyrekcja i Nauczyciele Gimnazjum nr 13. 

Życzymy całej Społeczności Naszej Szkoły zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiejnocy. 

Jan Paweł II. Pamiętamy ! 
piątek, 03 kwietnia 2015 15:29 

 Od 10 lat nie ma z nami człowieka, który dla milionów osób na całym świecie był ikoną wolności, religijności oraz 
sprawiedliwości. 2 kwietnia 2005 r odszedł od nas święty Jan Paweł II. My o nim pamiętamy ! 

 

 Dnia 30.03.2015 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji 10 rocznicy śmierci świętego papieża Jana 
Pawła II. Uroczystość została przygotowana przez p. Iwonę Czank oraz księdza Łukasza.W widowisku słowno-
muzycznym wystąpiło kilkoro gimnazjalistów z „Trzynastki”. Na scenie pojawili się: Laura Baberis, Natalia Cyran, Alek 
Bańka, Zuzanna Mlek, Natalia Korbiak oraz Jakub Wachelka. Recytowanie utworów autorstwa Jana Pawła II, 
oglądanie slajdów i filmów z życia papieża oraz zaśpiewanie ulubionej piosenki ,,Barki" - to wszystko wprawiło 
obecnych w małej sali gimnastycznej w nastrój głębokiej refleksji.Przedstawienie, które mogli zobaczyć uczniowie 
naszej szkoły podobało się. Na pewno zostanie na długo w naszych pamięciach. 

Natalia Korbiak, Jakub Wachelka 

Entuzjaści edukacji w Gimnazjum nr 13 
wtorek, 14 kwietnia 2015 20:25 

  

W okresie od września 2014 do marca 2015 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie badawczym „Narzędzia w 
Działaniu” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych. 



Zadaniem nauczycieli z ponad 800 szkół w Polsce było przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem określonych 
tematów, pomocy dydaktycznych. 
Na podstawie przeprowadzonych zajęć opracowywane były raporty uwzględniające m.in.: w jaki sposób uczniowie 
rozwiązywali zadania; jakie błędy popełniali najczęściej i z czym były one związane, czy były zrozumiałe dla uczniów, 
czy były pracochłonne, jakie pojawiły się trudności, czy zadania trzeba było adaptować, czy były pomocne w 
osiąganiu efektów uczenia się, czy zmieniły ich styl pracy z uczniami. 

 

Efektem tych działań ma być stworzenie bazy zadań, narzędzi usprawniających proces realizacji podstawy 
programowej. Będą mogli korzystać z niej nauczyciele wszystkich gimnazjów w Polsce. 
W naszej szkole działania te realizowane były na lekcjach języka polskiego prowadzonych przez pana Mariusza 
Sieczkę w klasie IIa, IIb i IIIc. 

Bliższe informacje o projekcie: http://eduentuzjasci.pl/zadania 
ms 

Idiomy ? To przecież proste !!! 
wtorek, 14 kwietnia 2015 20:41 

  

14 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „SMART COOKIE.” 

http://eduentuzjasci.pl/zadania


 

Zadaniem gimnazjalistów było wykonanie plakatu lub historyjki obrazkowej ilustrującej użycie jednego z 
siedemdziesięciu idiomów, czyli wyrażeń właściwych tylko dla jednego języka, zestawień i zwrotów, które nie da się 
dosłownie przetłumaczyć na inny język. W tym przypadku były to idiomy wywodzące się z języka angielskiego.  
Uczniowie, którzy zdecydowali się wykonać pracę plastyczną, wybrać i zilustrować jakiś idiom, musieli popisać się 
wyobraźnią i talentem plastycznym. Co więcej, ich zadaniem było także napisanie do wybranego przez siebie idiomu 
krótkiego tekstu, wyjaśniającego, co to jest za zestawienie słów. 
Miło nam poinformować, że II miejsce w tym konkursie zajął Michał Łapa z klasy 3 b. Uczeń naszego gimnazjum 
trafnie zilustrował idiom „change a fly into an elephant”. Jury konkursowe doceniło zarówno technikę, jak i jakość 
wykonaniaj pracy. 
Michała do udziału w tym konkursie przygotowała p. Barbara Janicka – nauczycielka języka angielskiego w 
"Trzynastce". 
bj 

Konkurs "Ciało Człowieka" 
wtorek, 14 kwietnia 2015 21:06 

  

Aleksy Bańka z kl. IIIa zajął III miejsce w V Powiatowym Konkursie Przyrodniczym "Ciało człowieka". 



 

Konkurs został zorganizowany przez VIII Liecum Ogolnokształcące Samorządowe. Wzięło w nim udział 65 
uczestników z gimnazjów naszego regionu.Opiekunem Aleksego była p. Barbara Moroz. 
bm 

TV13 - wydanie siódme 
piątek, 17 kwietnia 2015 21:46 

 

 Zapraszamy do obejrzenia kwietniowego wydania TV13. Tym razem w programie zobaczycie relacje z Targów 
Edukacyjnych i Konkursu Sałatek, a także wiele innych ciekawych materiałów. Oglądamy! 

„Polak z granicą”. Wyniki konkursu powiatowego 
niedziela, 19 kwietnia 2015 19:15 

- Po raz pierwszy uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności lingwistycznych w dwóch językach – 
mówi jedna z organizatorek konkursu Elżbieta Kaczmarek. - Test składał się z dwóch części - angielskiej i niemieckiej, 
a tematycznie był związany z podróżowaniem.. 
Oprócz Elżbiety Kaczmarek konkurs zorganizowały także nauczycielki z „Trzynastki”: Małgorzata Miniak i Joanna 
Tomżyńska. 
16 kwietnia konkurs został rozstrzygnięty i – w tym dniu – nastąpiło wręczenie nagród dla laureatów. 
Pierwsze miejsce zajęły: Zuzanna Stępień z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego w Częstochowie oraz 
Magdalena Herman z Gimnazjum im. św. Jana de La Salle (obie po 60 pkt.) 
Drugie miejsce zajęła Zuzanna Mielczarek z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach (59 pkt) , trzecie: ex aequo – Julia Dosiel z 
Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej oraz Filip Godlewski z Prywatnego Gimnazjum 
Lingwistycznego w Częstochowie (57 pkt). 
Organizatorzy konkursu ufundowali też dwa wyróżnienia. Otrzymali je Natalia Kleczkowska z Gimnazjum im. św. Jana 
de La Salle oraz Anita Wachowicz z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach. 
- Uczestnicy prezentowali wysoki poziom – dodaje anglistka oraz nauczycielka chemii w Gimnazjum nr 13 w 

https://youtu.be/jKH0Bw7XpHw
https://youtu.be/jKH0Bw7XpHw


Częstochowie Elżbieta Kaczmarek. – Konkurs polegał m.in. na tym, że uczestnicy musieli wykazać się znajomością 
języka, funkcji językowych, zastosowaniem języków obcych w różnych sytuacjach, a nie tylko „czystą” gramatyką. 

ek, współpraca cw 

Czy ,,lektura szkolna” zawsze = nuda? 
poniedziałek, 04 maja 2015 16:15 

A oto lista 15 najpoczytniejszych Waszym zdaniem książek, które mogłyby zagościć w zestawie lektur szkolnych: 

LP Tytuł Autor Liczba 
oddanych 

głosów 

1 „Harry Potter” J.K. Rowling 26 

2 „Hobbit” J.R.R. Tolkien 21 

3 „Igrzyska śmierci” Suzanne Collins 20 

4 „Gwiazd naszych wina” John Green 18 

5 „Zostań jeśli kochasz” Gayle Forman 18 

6 „Niezgodna”/ „Zbuntowana”/ „Wierna” Roth Veronica 11 

7 „Wiedźmin” Andrzej Sapkowski 10 

8 „Zmierzch” Stephanie Meyer 8 

9 „Dywizjon 303” Arkady Fiedler 8 

10 „Mały Książe” Antoine de Saint-Exupery 8 

11 „Władca pierścieni” (seria) J.R.R. Tolkien 8 

12 „Peray Jackson i bogowie olimpijscy” Rick Riordan 7 

13 „Szeptem” (seria) BecalFitzpatrick 7 

14 „W śnieżną noc” John Green 6 

15 „Dary anioła” (seria) Cassandra Clare 6 
 

  

Wytypowane przez nas książki wejdą w skład ogólnopolskiej listy, która zostanie wysłana do minister edukacji . 
Miejmy nadzieję, że chociaż niektóre wskazane przez nas tytuły wkrótce wejdą do kanonu lektur szkolnych. 
TRZYMAMY KCIUKI!!! 
Tekst: A.Wietecha 

Nasi piłkarze najlepsi! 
czwartek, 07 maja 2015 20:01 

 Piłkarze Gimnazjum nr 13 zajęli 1 miejsce w turnieju zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych.W turnieju 
udział brało 6 drużyn w 2 grupach.Uczniowie Gimnazjum nr 13 zajęli 1 miejsce w grupie wygrywając 2 mecze.W 
półfinale pokonali Gimnazjum nr 11 2-0, a w finale Gimnazjum nr 9 3-0.Najlepszym zawodnikiem został piłkarz z 
Gimnazjum nr 13 Kacper Michnicki. 



 

  

Skład zwycięskiego zespołu z „Trzynastki”: Jakub Wachelka (bramkarz), Jarosław Szepelak, Mariusz Kurasiński, 
Mariusz Skubiś, Maciej Kiński, Mateusz Leszczyński, Mateusz Narolski, Kacper Michnicki (kapitan), Kacper 
Śledziona, Maciej Janus, Jakub Olejnik. 
JD,JW 

Spotkanie młodzieży w Konstancji 
środa, 20 maja 2015 00:00 

 Zdobywaliśmy doświadczenie, poznawaliśmy nowych kolegów, doskonale spędzaliśmy czas. Grupa 
młodzieży z naszej szkoły pojechała na wymianę młodzieży do Niemiec. 

W dniach 9-16 maja 2015 uczniowie naszej szkoły spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Ukrainy w 
Konstancji. Wyjazd zorganizowano w ramach projektu trójstronnej wymiany młodzieży. Po przyjeździe nasi niemieccy 
koledzy zainicjowali spotkanie integracyjne połączone ze wspólnym grillowaniem.  

 Następny dzień także spędziliśmy niezwykle miło. Zwiedzaliśmy Konstancję i odpoczywaliśmy nad jeziorem 
Bodeńskim. 

 

W poniedziałek spędziliśmy dzień w szkole. Uczniowie byli na lekcjach w niemieckiej szkole, zjedli obiad w stołówce i 
przygotowali ankiety dotyczące wiedzy o Polsce i Ukrainie wśród mieszkańców Konstancji. 

Następnego dnia w grupach 3-osobowych przeprowadzili ankietę na rynku w Konstancji. W tym samym dniu 
uczestnicy wymiany odwiedzili uniwersytet i zwiedzili mieszczącą się tam katedrę biologii i oceanografii. 

Kolejnym przystankiem była Wyspa Mainau - wyspa kwiatów, gdzie można było podziwiać wspaniały ogród motyli i 
palmiarnię. 

W środę młodzież odwiedziła Stuttgart. W tym dniu udało się zwiedzić miasto i zajrzeć do muzeum kultury. Miłą 
niespodzianką była również wizyta w parlamencie. Uczniowie zadawali pytania deputowanemu z regionu Konstancji. 



 

Czwartek był dniem świątecznym w Niemczech, dlatego był to czas odpoczynku. Młodzież pływała statkiem po 
jeziorze Bodeńskim, podziwiano ośnieżone Alpy Szwajcarskie. Wyjątkową atrakcją była możliwość obejrzenia 
prehistorycznej osady na palach Unteruhldingen oraz miasta winnic Meersburga. 
W piątek zaplanowano wizytę na cmentarzu żydowskim w Konstancji oraz w meczet. Po powrocie do szkoły odbyło 
się podsumowanie ankiet i całej wizyty, a koledzy z Ukrainy przedstawili prezentację swojego kraju, zapraszając nas 
na kolejne spotkanie.  
Koordynator wymiany: Barbara Moroz 

Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. 

 B.M. 

ukcesy w Lidze Rowerowej 
środa, 20 maja 2015 21:25 

 

Dn. 14 maja odbyła się wiosenna edycja Jurajskiej Ligi Rowerowej. Z naszych uczniów najlepiej spisał się Dominik 
Dobrowolski z kl. III C, króry zajął II miejsce w swojej kategorii. Ponieważ inni uczniowie "Trzynastki" zajmowali dobre 
lokaty, nasza szkoła odniosła kilka sukcesów po podsumowaniu sezonu 2014/2015. 



 

Drużynowo nasi chłopcy wygrali, a dziewczyny zajęły III pozycję. Indywidualnie Dominik Dobrowolski i Dominik 
Sieczka zajęli II miejsca w swoich kategoriach, a Iga Socha była trzecia. Opiekunem naszych kolarzy był p. Jacek 
Drzewiecki.  

TV13 - wydanie specjalne 
wtorek, 26 maja 2015 20:00 

 

 Zapraszamy do obejrzenia wydania specjalnego TV13, poświęconego wyborom do Samorządu Uczniowskiego. 

Sukces Mateusza Menca 
środa, 27 maja 2015 21:07 

Mamy w „Trzynastce” zdolnych uczniów ? Mamy !!! Jest o nich głośno w Częstochowie ??? No pewno !!! Teraz 
przejdźmy do konkretów potwierdzających fakty, które pojawiły się na początku tego artykułu. Mateusz 
Menc…oczarował jury podczas  VII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”. Nasz uczeń zajął 
II miejsce w tym konkursie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwe9acy0stg
https://www.youtube.com/watch?v=Pwe9acy0stg


 

  

W minioną niedzielę, 24 maja 2015 roku, na Jasnej Górze, w sali o. Augustyna Kordeckiego odbył się Koncert Galowy 
laureatów VII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”. Co „Trzynastka”ma z tym wspólnego? 
Ma i to wiele !. Mateusz Menc z klasy Ia reprezentował 
nasze Gimnazjum na tym właśnie konkursie i podczas przesłuchań… oczarował zacne jury. Został dostrzeżony w 
tłumie 98 uczestników i to nie tylko ze względu na swoją sympatyczną aparycję, ale także na oryginalny głos i bardzo 
dobre, niebanalne wykonanie utworu „Ave Maria” Beyonce. No nic dziwnego, skoro „diament” ten szlifowała na wielu 
tygodni pani Iwona Czank. Stało się tak, jak powinno być. Mateusz przebił się przez tłum wykonawców. Zajął miejsce 
na podium !!!. 
Mateuszowi, który zdobył II miejsce w kategorii Gimnazjum gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów! 

Tekst + foto: s. Agnieszka Skup 

Lekcji nie było! Maszerowaliśmy !!! 
poniedziałek, 01 czerwca 2015 20:36 

 Dzień Dziecka możemy zaliczyć do udanych !. Nie było zajęć dydaktycznych, klasówek i sprawdzianów. Był za to 
rajd, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna !!! 

Poniedziałek. 1 czerwca. Tym razem nie napychaliśmy naszych plecaków książkami, zeszytami, ćwiczeniami. 
Wzięliśmy tylko coś do jedzenia i picia. Do tego chusteczki higieniczne, karty do gry, piłki, koce i …przede wszystkim 
wygodne buty. Czemu ? Bo poszliśmy na rajd. 

 

 Zbiórka była o godz. 9. Przed szkołą czekaliśmy na swoich na swoich wychowawców. Kilka minut później wreszcie 
wyruszyliśmy, każdy z uśmiechem na twarzy. Podczas marszu można było swobodnie rozmawiać. Niektórzy wzięli ze 



sobą sprzęt muzyczny, który umilał podróż. Szliśmy około pół godziny, kiedy dotarliśmy do Alei Brzozowej. Rosnące 
wokół nas drzewa dawały cień dla rozgrzanych głów. 

Pogoda dopisała. Wędrowaliśmy dalej. Wreszcie naszym oczom ukazała się mała polana, na której rozłożyliśmy 
swoje rzeczy. Część uczniów odpoczywała, jednak większość oddała się rekreacji. Na pobliskim boisku chłopcy kopali 
piłkę, a reszta grała w siatkówkę lub rzucała frisbee. Coraz więcej osób zachęcał zapach kiełbaski z ogniska. 
Relaks !!! Fantastyczny relaks !!!. Jak my to lubimy !!!! Rozmowy z kolegami i koleżankami, leżakowanie na kocykach, 
nawet krótka drzemka. Sielanka trwała !!! 

 

 Nie dla wszystkich. Podczas sjesty była akcja” Wszyscy patrzymy na ziemię”. Padło hasło do poderwania się z 
kocyków, gdyż jednemu z kolegów z klasy drugiej zginął telefon. Akcja poszukiwawcza, zakończona sukcesem, trwała 
pół godziny. 

A potem znów sjesta. Niezbyt długa, bo … trzeba było wracać. Polana została uprzątnięta, a my ruszyliśmy w drogę 
powrotną. Cała wyprawa przebiegła bezpiecznie, bez żadnych nieszczęśliwych zdarzeń. Z pewnością ten dzień 
zaliczany jest do udanych! Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego, takiego wyjścia. 
Marta Strzelecka, kl. I c, współpraca cw 

Konkurs o gen. Andersie 
wtorek, 09 czerwca 2015 15:04 

 

 Dn. 09.06.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie VIII Powiatowego Konkursu Informatyczno-Historycznego „Generał 
Władysław Anders: człowiek – żołnierz – polityk”, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. gen. Andersa w 
Częstochowie. Miło nam poinformować, że II miejsce zajął w nim Jakub Fabiszewski z kl. III C, a lokatę niżej 
uplasował się Mateusz Grazda z kl. III A. Opiekunami naszych laureatów byli: p. Grzegorz Nykiś i p. Piotr Zajęcki. 

Mamy drugą Krajową Odznakę Jakości ! 
środa, 10 czerwca 2015 20:21 

 Z olbrzymią ogromną radością informujemy, że 5 czerwca 2015r. projekt eTwinning „The most wonderful time of the 
year” otrzymał Krajową Odznakę Jakości. 

W tym projekcie uczniowie z „Trzynastki” współpracowali z rówieśnikami z Francji, Włoch i Holandii. Uczestnicy 
projektu zaprezentowali tradycje bożonarodzeniowe w swoich krajach, porównali je ze sobą oraz stworzyli świąteczne 
menu składające się z potraw pochodzących ze wszystkich czterech krajów. Uczniowie szkół partnerskich 
zaprezentowali również wydarzenia, które miały miejsce w ich miastach i szkołach w okresie od połowy listopada do 



końca stycznia. Niezwykle ekscytującym etapem projektu było wspólne pisanie opowiadań o różnej tematyce. W tym 
elemencie gimnazjaliści z Lisińca wypadli świetnie !!! 

 

Uczniowie Gimnazjum nr 13 we współpracy z rówieśnikami z Francji i Włoch napisali opowiadania „Saving Christmas” 
oraz „The Easter Rabbit Mystery”. 
W projekcie wzięli udział uczniowie klasy IIb i IIc: Aleksandra Biskup, Kaja Chełmicka, Alicja Pogorzelska, Jagoda 
Rusek, Agnieszka Stolarczyk, Kinga Talar, Paweł Kędra, Aleksandra Biedroń, Sandra Musiał i Wiktoria Miśkiewicz. 
Koordynatorem projektu jest p. Barbara Janicka. 
bj 

Komers 2015 
niedziela, 14 czerwca 2015 20:24 

 

Tegoroczny komers już za nami. Zabawa była przednia! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii. Relacja filmowa 
znajdzie się w najbliższym wydaniu TV13. 

Mamy Mistrza Ortografii "Trzynastki" 
czwartek, 18 czerwca 2015 14:35 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.869596973077668.1073741861.189522647751774&type=3


 

 Został nim uczeń klasy I a Nikodem Buszko. Nikodem napisał arcytrudne dyktando, no może nie bezbłędnie, ale 
znacznie lepiej niż pozostali uczestnicy. Wiedział, jak poradzić sobie z pisownią takich słów i zwrotów, jak: chitynowy 
pancerz słodkowodnej szczeżui, czy też nicnierobienie. 

Nikodemowi gratulowali i wręczali nagrodę: wicedyrektor szkoły Mariusz Sieczka (z prawej) oraz organizator konkursu 
ortograficznego „Mistrz Ortografii Gimnazjum nr 13 w Częstochowie” Cezary Wachelka (z lewej). 
cw 

TV13 - wydanie czerwcowe 
poniedziałek, 22 czerwca 2015 15:25 

 

 Zapraszamy na nowy odcinek szkolnej TV13. Będzie to podwójne wydanie, w którym zobaczycie m.in. relacje z 
turnieju piłkarskiego, konkursu językowego i komersu. Jak w każdym odcinku pojawi się także sonda i wywiady. Na 
koniec niespodzianka. Podwójne wydanie - to i podwójny czas trwania, prawie 30 minut. Do zobaczenia po wakacjach 
! 

Zaczynamy wakacje ! 
czwartek, 02 lipca 2015 14:03 

 Ostatni dzień roku szkolnego to chwila i wesoła, i smutna. Cieszą się uczniowie, którzy rozpoczynają wakacyjną 
przerwę, łzy w oczach mają niektórzy trzecioklasiści, bo pewien etap w ich życiu właśnie się zakończył. 

https://youtu.be/_iGNJWk2x5E
https://youtu.be/_iGNJWk2x5E


 

 Śmiech i łzy. Tak właśnie było w piątkowe przedpołudnie, 26 czerwca 2015 roku, kiedy to cała szkolna społeczność 
„Trzynastki” spotkała się w sali gimnastycznej, aby zakończyć rok szkolny. Trzecioklasiści, przepięknie ubrani, 
ślubowali, że w swoim dalszym życiu, godnie reprezentować będą szkołę, którą właśnie kończą. 

O to też ich prosił dyrektor szkoły pan Maciej Wawrzaszek, aby nie zapomnieli nigdy swojego gimnazjum, szkoły, w 
której spędzili trzy lata swojego życia. 

 

 Zgodnie ze szkolną tradycją odbyło się też przekazanie sztandaru uczniom klas drugich oraz wręczanie świadectw z 
wyróżnieniem i nagród książkowych dla najlepiej uczących się gimnazjalistów. 

I na pożegnanie – piosenka. Piosenka o tym, że coś się skończyło, przeminęło i nigdy więcej nie wróci… 

Odszedł Tomek Trzciński 
czwartek, 02 lipca 2015 20:47 

 



 Tomek był absolwentem naszego gimnazjum. Miał 23 lata. Od urodzenia poruszał się na wózku inwalidzkim. Chociaż 
wiele w życiu wycierpiał, zawsze był uśmiechnięty, radosny, pogodny….I taki pozostanie na zawsze w naszej pamięci 
!!! 

Tomka Trzcińskiego pożegnamy w najbliższą sobotę, 4 lipca w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. 
Wręczycka 128/134 Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.30. 
Żegnaj Przyjacielu !!! 

 


