
Do szkoły, gotowi, start !!! 
wtorek, 01 września 2015 20:43 

 Niestety, czas laby bezapelacyjnie trzeba uznać za zakończony. Od 1 września należy zacisnąć zęby i wziąć się do 
nauki ! Będą klasówki, sprawdziany i prace domowe. Dla pocieszenia dodamy jedną miłą informację. Potrwa to tylko 
przez 10 miesięcy. Bo w czerwcu znów zaczną się wakacje !!! 

 

Zwarci i gotowi, wypoczęci i uśmiechnięci. Tacy właśnie po wakacyjnej przerwie pojawili się w szkole gimnazjaliści z 
„Trzynastki”. Ale zanim przyszli do szkoły, byli w kościele p.w. św. Piotra i Pawła, aby uroczyście zainaugurować nowy 
rok szkolny. Uroczyście, to trzeba podkreślić, gdyż młodzieży z naszego gimnazjum, podczas wtorkowej mszy, 
towarzyszył też poczet sztandarowy. Przesłanie do naszych uczniów skierował ks. Łukasz Dybowski. Mówił o tym, jak 
ważne są słowa w naszej codzienności. I zwracał uwagę na to, aby zwracać w naszej codziennej egzystencji uwagę 
na dobór wyrazów. 

 

A w szkole, także uroczyście i wzniośle, powitał całą szkolną społeczność dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek. 
Powitał pierwszoklasistów, rodziców i nauczycieli. Mówił o wyzwaniach, jakie czekają wszystkich uczniów w czasie 
roku szkolnego 2015/2016, życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i samych sukcesów podczas zbliżających się 
dziesięciu miesięcy nauki. 
Pierwszoklasiści mieli okazję zobaczyć też swoich wychowawców. W tym roku szkolnym klasą I a opiekować się 
będzie p. Aneta Wietecha, klasą I b p. Joanna Tomżyńska, a klasą I c p. Janusz Ferenc. 
Później, już tylko formalności. Plan zajęć, słowa otuchy od wychowawców, informacje o e-dzienniku i… do domu. A od 
środy, książki zeszyty i wchłanianie wiedzy. Oj, będzie się działo ! 
cw 

Chwalimy się nową pracownią! 
wtorek, 15 września 2015 13:29 



 Walczyliśmy o nią ostro! Zachęcaliśmy wszystkich mieszkańców Lisińca do głosowania na sprzęt multimedialny do 
szkoły. Udało się!!! Od września uczniowie korzystają z nowych komputerów, które uzyskaliśmy ze środków budżetu 
partycypacyjnego. 

 

Co udało się „zgarnąć” dzięki temu, że mieszkańcy naszej dzielnicy oddali głos na wskazany przez szkolną 
społeczność projekt? Otóż jest tego całkiem sporo. Pracownia posiada 16 nowych laptopów z oprogramowaniem 
edukacyjnym i myszkami. Nauczyciele prowadzący zajęcia w sali nr 9 mogą skorzystać z szerokokątnego projektora, 
połączonego z tablicą interaktywną. Dopełnieniem sprzętowym są: mocny zestaw nagłaśniający, urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, skaner oraz ksero), a także wizualizer. Całość podłączona jest do szkolnej sieci 
światłowodowej. 

 

No i na koniec najważniejsze. Wszystko – jak na razie – działa bez zarzutu, uczniowie korzystają na co dzień z tego 
sprzętu i – słyszeliśmy to już od nich wielokrotnie – są niezwykle zadowoleni, że mają wreszcie wspaniałą pracownię 
multimedialną, która pozwoli im na rozwijanie talentów. Nie tylko tych związanych z informatyką. 
gn, cw 

Casting do TV13 
środa, 16 września 2015 12:21 



 

To z myślą o Was, Panowie 
czwartek, 01 października 2015 20:04 

 30 września obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka. Z tej okazji w naszej szkole urządzono specjalny apel. 
Poznaliśmy na nim Mistera Trzynastki. Został nim Patryk Pytel z klasy III b. 

Cała społeczność naszej szkoły zebrała się w środę w Sali gimnastycznej, aby usłyszeć wyniki głosowania, które 
zorganizowano kilka dni wcześniej wśród dziewczyn ze wszystkich klas naszego gimnazjum. Pytano między innymi o 
to, który chłopak ma najładniejszy uśmiech, najśliczniejsze oczy, który jest najzabawniejszy oraz w końcu – który z 
nich zasługuje na tytuł Mistera Trzynastki. Przewodnicząca samorządu szkolnego – Marlena Markiewicz oraz Kinga 
Talar z III b złożyły życzenia wszystkim chłopakom i nauczycielom z naszej szkoły, a następnie odczytały nazwiska 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

 

 Oto lista zwycięzców: 



Najprzystojniejszy chłopak z klas pierwszych: Krystian Bielecki 
Najprzystojniejszy chłopak z klas drugich: Kacper Mizera 
Najprzystojniejszy chłopak z klas trzecich: Kacper Śledziona 
Sportowiec Trzynastki: Dawid Gryczka 
Chłopak o najlepszej „stylówce”: Nikita Żurawiel 
Chłopak o najładniejszym uśmiechu: Maciej Walas 
Chłopak o „najfajniejszej” fryzurze: Nikita Żurawiel 
Chłopak o najładniejszych oczach: Patryk Pytel 
Przyjaciel wszystkich: Nikodem Buszko 
Największy żartowniś: Dominik Gaj 
Gentelman Trzynastki: Denis Szafert 
Uwodziciel: Kacper Michnicki 
Mister Trzynastki: Patryk Pytel 

Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy uśmiechu i spełnienia marzeń wszystkim chłopakom! 
Ola Biskup kl. III b 

Symboliczne przecięcie wstęgi 
czwartek, 01 października 2015 20:18 

 Już działa od początku września, jednak uroczyście otworzyliśmy ją dopiero w tym tygodniu. O czym mowa ? O 
naszej mobilnej pracowni multimedialnej. Na otwarciu pojawił się wiceprezydent Częstochowy Mirosław Soborak, 
miejscy radni oraz radni dzielnicy Lisiniec. 

 

  We wtorek, 27 września w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie mieszkańców Lisińca z wiceprezydentem 
Częstochowy p. Mirosławem Soborakiem. Była zatem okazja, aby – symbolicznie – przeciąć wstęgę i pokazać 
przybyłym gościom jak wygląda i jak działa mobilna pracownia. Została ona zrealizowana w ramach Obywatelskiego 
Budżetu Partycypacyjnego w roku 2015. Jej wartość to prawie 50 tysięcy złotych. 

Inicjatorem realizacji tego zadania byli: Przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec p. Justyna Curran oraz dyrektor 
Gimnazjum nr 13 p. Maciej Wawrzaszek.W uroczystości otwarcia – oprócz p. Mirosława Soboraka i wspomnianej już 
p. Justyny Curran wzięli udział Radni Miasta Częstochowy: p. Barbara Gieroń i p. Jerzy Nowakowski oraz 
przedstawiciele Rady Dzielnicy Lisiniec: p. Joanna Jamska i Cezary Jędryka.  

 

- Mamy tę nowoczesną pracownie dzięki ludziom, którym leży na sercu dobro naszej szkoły – mówi p. Maciej 
Wawrzaszek. – Dzięki nauczycielom, rodzicom, uczniom, którzy na ten projekt zagłosowali. Po raz kolejny dziękuję im 
z całego serca. 
Następnym pomysłem, który może się ziścić, dzięki tzw. budżetowi obywatelskiemu będzie budowa dwutorowej bieżni 
lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal. Ale o tym, co planujemy i jak będziemy o to zabiegać, poinformujemy 



Państwa już niebawem. 
cw 

foto: Bartek Toborek, kl.IIB 

Kto nie maszeruje, ten…zostaje w tyle ! 
środa, 07 października 2015 21:19 

 Wstałam wcześnie. Gdy budzik zadzwonił, już byłam praktycznie gotowa, aby ruszać w drogę. Skąd te emocje ? 
Sama nie wiem ! Chyba po prostu cieszyłam się z tego, że wraz ze swoją klasą będę mogła wyruszyć na marsz 
integracyjny klas pierwszych 

O wrażeniach z rajdu pierwszoklasistów pisze Martyna Szcześniak z kl. I a 

 

 To była sobota. 3 października 2015 r. Wówczas to uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 
udali się na rajd integracyjny. Cel był jasny. Mieliśmy dotrzeć do Olsztyna. Zebraliśmy się pod szkołą i wyruszyliśmy w 
drogę. Była wspaniała atmosfera. To – oczywiście – można zaliczyć do pozytywów. 

Minusem było to, że nie wszyscy nasi koledzy i koleżanki z klas pierwszych zdecydowali się na wspólną wędrówkę. 
Spod szkoły udaliśmy się na dworzec PKP. Tam mieliśmy dużo czasu na rozmowę i rozmyślania, ponieważ do 
przyjazdu pociągu mieliśmy sporo czasu, blisko godzinę. 
Kupiliśmy bilety i czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy… 
Gdy już weszliśmy do pociągu i zaczęliśmy podróż, padło hasło: Wysiadamy !!!! Stacja Korwinów !!!! 
Nie wszystkim to się podobało, gdyż byli tacy, którzy chcieli zostać w tym środku transportu znacznie dłużej. 
Rajd rozpoczęliśmy od pamiątkowego zdjęcia na moście. Potem marsz, ile kto miał sił w nogach. Dopisywała nam nie 
tylko pogoda, ale także humory ! 
Tradycyjnie już część osób śpiewała, inni tylko słuchali. Było głośno !!! Czasami nawet bardzo, bo zaobserwowaliśmy, 
że leśne ptaki, kiedy tylko nasza gimnazjalna grupa piechurów zbliżała się do ich gniazd, odlatywały w popłochu. 
Pozostaje nam mieć nadzieję, że żadne leśne zwierzątko z powodu naszego rajdu i wydobywającego się z naszych 
gardeł śpiewu nie ucierpiało. 
Sobotni rajd uważam za imprezę bardzo udaną. Była okazja, aby się bliżej poznać, porozmawiać ze sobą, zgubić 
trochę kalorii i fantastycznie spędzić czas! 
Kto nie był, niech żałuje !!!l. 
Martyna Szcześniak, kl. I a. Współpraca cw 

Foto: K. Berezińska 

 

TV13 - Wydanie 10 
sobota, 10 października 2015 22:26 |  

 

http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=77c1c59169b383b63c7a635c36ef5547f085b0f9
https://youtu.be/PJVT14ESn60
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=77c1c59169b383b63c7a635c36ef5547f085b0f9
https://youtu.be/PJVT14ESn60
http://www.gimnazjum13.com/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=77c1c59169b383b63c7a635c36ef5547f085b0f9
https://youtu.be/PJVT14ESn60


 Zapraszamy do obejrzenia pierwszego w tym roku wydania TV13. W programie: relacja z rozpoczęcia roku 
szkolnego, budżet obywatelski w naszej szkole, wywiad z Misterem Trzynastki, relacja z Rajdu Pierwszoklasisty i 
wiele więcej. Tego nie możecie przegapić! 

 

Wielkie zwycięstwa polskiego oręża 
środa, 14 października 2015 22:03 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszego gimnazjum do wzięcia udziału w Gimnazjalnym Konkursie 
Informatyczno-Historycznym „Wielkie zwycięstwa polskiego oręża”. 

Najpiękniejsze zdjęcie z wakacji 
niedziela, 18 października 2015 21:26 

W środę 14.10.2015 został rozstrzygnięty Trzeci Szkolny Konkurs Fotograficzny "Najpiękniejsze zdjęcie z 
wakacji".  Poniżej prezentujemy trzy najlepsze fotografie. 

 

I miejsce - Weronika Karmańska, kl. 2a 



 

II miejsce - Marysia Mak, kl. 2a 

 

III miejsce - Julia Sierpińska, kl. 3a 

  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych prac i zapraszamy do kolejnej edycji już za rok.  

Z całego serca życzę Ci… 
czwartek, 15 października 2015 21:04 



 

 Podobało się ? Chyba tak. Gromkimi brawami nagrodzono – oczywiście wyssane z palca – informacje z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej o podwyżce dla pracowników oświaty oraz ofertę handlową dilera chipsów, który to pojawił się, 
aby sprzedawać zakazaną żywność. 
Hitem był popis możliwości aktorskich Nikodema Buszko z II a, który zdradził – całej szkolnej społeczności - jedną z 
największych tajemnic p. Macieja Wawrzaszka. 
A na zakończenie znów piosenka. Na scenie pojawili się wszyscy młodzi wykonawcy z życzeniami „Wszystkiego 
najlepszego” dla pań i panów, którzy pomagają im zdobywać wiedzę. 

Życzenia od dyrektora i księdza proboszcza 

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja, aby dyrektor szkoły mógł wręczyć nagrody dla nauczycieli i pracowników 
szkoły. W tym roku otrzymali je: p. Ewa Hołubiczko, p. Agata Karasińska, p. Marta Konopa, p. Ewa Maj, p. 
Małgorzata Miniak, p. Barbara Moroz, p. Joanna Nagel, p. Grzegorz Nykiś, p. Joanna Tomżyńska i p. Agata 
Sokołowska. 
Po uroczystościach w szkole chętni mogli uczestniczyć także w Mszy Świętej, na którą zaprosił pedagogów z 
„Trzynastki” do kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. proboszcz Janusz Wojtyla. Msza odbyła się w intencji 
nauczycieli. 

cw 

Dzień Papieski w „Trzynastce” 
wtorek, 20 października 2015 21:08 

 „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” – takie przesłanie do młodzieży skierował wiele lat temu 
św. Jan Paweł II. Czy młodzi ludzie o Nim pamiętają ? Tak ! A okazją do tego, aby słowa Największego z Polaków 
przypomnieć był w „Trzynastce” Dzień Papieski. 

 

 W piątek, 16 października 2015 roku, dokładnie w 37. rocznicę wyboru na papieża naszego rodaka kard. Karola 
Wojtyły, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Papieski. 

Z tej okazji zorganizowano w szkole akademię, którą przygotował ks. Łukasz Dybowski. Hasłem tegorocznego Dnia 
było motto: „Jan Paweł II – patron rodziny”. 
Słowa przekonywujące, gdyż jako szkoła także jesteśmy przecież rodziną. 
Spotkanie w sali gimnastycznej było znakomitą okazją do przypomnienia sobie nauki św. Jana Pawła II. Nauki, która 
pozwalała nam iść do przodu z podniesionymi głowami, a wielokrotnie, skłaniała też do refleksji. A co najważniejsze . 
Chociaż nie ma go już wśród nas, to nauka i słowa Papieża Polaka cały czas są aktualne i cały czas inspirują. Choćby 
te, które skierował do młodych ludzi: „Wy jesteście przyszłością świata… Wy jesteście moją nadzieją…” 
łd, cw 



Game Over w Filharmonii Częstochowskiej 
niedziela, 25 października 2015 21:20 

 

 W dn. 22.10.2015r. nasza szkoła uczestniczyła w koncercie "Game Over" z cyklu "Poczuj harmonię". Spotkanie z 
muzyką filmową było przyjaznym spotkaniem z brzmieniem orkiestry symfonicznej. Była to też fajna lekcja dotycząca 
elementów dzieła muzycznego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zawitamy ponownie do filharmonii. 

ic 

Głosujmy na bieżnię! 
wtorek, 27 października 2015 21:05 

 

Mieszkańcy Lisińca głosują na bieżnię 
piątek, 30 października 2015 20:12 



 

Byliśmy w TV Silesia 
niedziela, 08 listopada 2015 16:42 



 

 W czwartek 29.10 grupa naszych dziennikarzy tworząca zespół redakcyjny TV 13 wybrała się na wycieczkę. 
Pojechaliśmy do Katowic, do siedziby TVS. 

Zostaliśmy oprowadzeni przez pana Mirosława Riedla - dziennikarza, który bardzo interesująco opowiedział nam o 
swojej pracy. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. studio i reżyserkę oraz to jak "od kuchni" wygląda praca takich osób jak 
prezenter, operator kamery czy montażysta. Dowiedzieliśmy się wielu nowych i ciekawych rzeczy oraz miło 
spędziliśmy czas. Mamy nadzieję, że ta wycieczka pomoże nam rozwinąć nasze umiejętności i poprawić jakość 
naszej szkolnej telewizji. 

Ola Biskup, kl. III b 

Wybory do Rady Dzielnicy Lisiniec 
poniedziałek, 09 listopada 2015 20:20 

 W dniu 16 listopada 2015 roku, o godz. 16.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Częstochowie (ul. 
Wręczycka 111/115) odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Lisiniec. Kończąca się kadencja obecnych Radnych 
Dzielnicy Lisiniec była bardzo owocna dla naszej placówki. 

Dzięki pomocy radnych w szkole powstało boisko wielofunkcyjne o wartości 354 000 zł, plac aktywności ruchowej i 
monitoring o wartości 75 692 zł, a także oświetlenie i chodnik wokół boiska o wartości 64 000 zł. 

 

 Nie zapominamy także o tym, że lisinieccy radni przyczynili się do tego, aby w Gimnazjum nr 13 pojawiła się 
nowoczesna pracownia multimedialna o wartości 50 000 zł, dzięki nim rozbudowano też plac aktywności ruchowej 
(wartość 56 739 zł). Lista inwestycji dla dzielnicy, będąca efektem starań naszych radnych, jest jeszcze większa. 
Podaliśmy w tym zestawieniu tylko to, co związane jest z naszą szkołą. 



 

 Zbliżający się koniec kadencji jest doskonałą okazją, żeby podziękować Zarządowi Rady Dzielnicy Lisiniec. 
Szczególne słowa podziękowania składam Pani Przewodniczącej Justynie Curran, oraz Cezaremu Jędryce i Joannie 
Jamskiej. 

Podziękowania należą się również pozostałym członkom Rady Dzielnicy z równoczesną nadzieją, że kolejne owoce 
ich pracy będą wzbogacały infrastrukturę naszej szkoły i dzielnicy. 
Łącząc wyrazy szacunku z nadzieją na dalszą współpracę w imieniu całej społeczności szkolnej 

Maciej Wawrzaszek 
Dyrektor Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego Częstochowie. 

Myślę o Tobie…Ojczyzno 
sobota, 14 listopada 2015 14:13 

  

Po 123 latach niewoli, w dniu 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Ten dzień stał się naszym 
narodowym świętem. W „Trzynastce” uroczyście wspominaliśmy najważniejsze święto państwowe. Narodowy Dzień 
Niepodległości. 

We wtorek 10 listopada zorganizowano w naszej szkole akademię, aby uczcić dzień, o którym pamiętają wszyscy 
Polacy, koniec niewoli. Zgodnie z obowiązującym w naszej szkole protokołem, na początku wprowadzono sztandar i 
osoby zgromadzone w sali gimnastycznej odśpiewały hymn. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Maciej 
Wawrzaszek. Powiedział, że Dzień Niepodległości jest dniem radosnym i przypomniał o historii naszego kraju, o 
utracie i odzyskaniu wolności oraz o walce o zachowanie polskiego języka. Przypomniał wielkich polskich patriotów, 
m.in. Jana Ignacego Paderewskiego– patrona naszej szkoły. 

 

Kolejnym punktem programu był konkurs wiedzy historycznej. Każdą klasę reprezentowało trzech kandydatów. 
Nikodem Buszko z klasy II a zadawał gimnazjalistom pytania na temat życia patrona naszej szkoły oraz faktów 
historycznych zaczerpniętych z historii Polski. Pytania związane były nie tylko z chwilą, gdy Polska zyskała 
niepodległość. Odnosiły się także do czasów, gdy byliśmy europejską potęgą oraz do dzieł kultury, które związane są 
z naszym narodem. 
W przerwach pomiędzy poszczególnymi rundami szkolny chór, pod opieką pani Iwany Czank, zaśpiewał 
zgromadzonej widowni polskie pieśni patriotyczne. Sposób, w jaki wykonane zostały utwory, takie jak: „Szara 
piechota”, „Pieśń Legionów” i „Żeby Polska była Polską” przyprawił o „ciarki na plecach” i drżenie serca widzów, którzy 
z podziwem słuchali i obserwowali wykonawców. 
Po południu – druga część szkolnego święta. Tym razem w roli głównej wystąpili pierwszoklasiści. Uczniowie klas: I a, 
I b i I c ślubowali przed szkolnym sztandarem, że gimnazjalistami, którzy godnie prezentować będą imię naszej 
szkoły. 



 

Była także część artystyczna. O polskich drogach do niepodległości przypominali gimnazjaliści z klas pierwszych, 
drugich i trzecich. Tę część akademii przygotowały p. Iwona Czank oraz p. Aneta Wietecha. Scenografia była dziełem 
p. Joanny Nagel. 
Dzień Patrona Szkoły i Święto Odzyskania Niepodległości to ważne dla naszej szkolnej społeczności chwile. Dlatego 
należy się cieszyć z tego, że uczniowie „Trzynastki” z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w obu akademiach. I, że 
przyświecała im myśl o tym, że „Polska, to wielki zbiorowy obowiązek”. 

Ola Biskup III b, współpraca cw 

Pamiętamy o Polsce i wybitnych Polakach 
sobota, 14 listopada 2015 14:29 

  

Patronem „Trzynastki” jest Ignacy Jan Paderewski. Z okazji Dnia Niepodległości i Dnia Patrona, zorganizowano w 
Gimnazjum nr 13 w Częstochowie kilka konkursów, które nawiązywały do postaci tego wybitnego polityka i pianisty. 
Przedstawiamy listę zwycięzców ! 

 

Podczas uroczystej akademii z okazji 97 – rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości odbył się konkurs 
wiedzy historycznej, podczas którego swoją wiedzą o Polsce i ludziach, którzy przyczynili się do zerwania kajdanów 
niewoli, mogli wykazać się uczniowie lisinieckiego gimnazjum. 
Konkurs przygotowali nauczyciele historii: p. Piotr Zajęcki. P. Michał Koziarz, pomagała im też p. Anna Latacz. 
Zwyciężyli reprezentanci klasy I a, którzy zgromadzili 56 pkt. Drugie miejsce miejsce zajęła drużyna z kl. III a (49 pkt), 
trzecie – kl. II b (46 pkt) 
Ogłoszono też wyniki konkursu szkolnego „Wielkie Zwycięstwa Polskiego Orędzia”. Był to konkurs informatyczno - 
historyczny. Jury zadecydowało, że bezapelacyjnym zwycięzcą został Jakub Wachelka (III a), drugie miejsca zajęła 
Zosia Michalec, trzecie: ex aequo Natalia Ślęzak, Katarzyna Sokół i Natalia Rudek. 
Wręczono także nagrody dla najlepszych gimnazjalistów startujących w konkursie kaligraficznym: „ Złote Myśli 
Wybitnych Polaków”. 
Tutaj najlepsza okazała się Marta Strzelecka (II c). Za nią uplasowały się Kinga Talar i Marlena Markiewicz . 
cw, ob 

Kolejna nagroda dla naszych gimnazjalistów! 



środa, 18 listopada 2015 22:04 

 Znów będziemy się chwalić ! Nauczanie dwujęzyczne to olbrzymia szansa dla gimnazjalistów, aby pokazać, jak 
ważna jest nauka języków obcych w procesie kształcenia obywateli nowoczesnej Europy. My to robimy doskonale! 
Świadczyć o tym może kolejne wyróżnienie za udział w projekcie eTwinning 

O sukcesach naszych uczniów w europejskich programach edukacyjnych pisaliśmy już wielokrotnie. Informowaliśmy o 
tym, że realizowany w „Trzynastce” projekt eTwinning, w którym to nasi wychowankowie współpracują ze swoimi 
rówieśnikami z różnych stron świata, zyskał uznanie i otrzymał Krajową Odznakę Jakości. 
Dzisiaj chwalimy się raz jeszcze tym projektem. Do szkoły przekazano informację, że za udział w zadaniu „Let´s get 
mad about sport!" nasza placówka edukacyjna uzyskała, nie krajową, ale Europejską Odznakę Jakości! 

 
Co to oznacza? Otóż to, że praca uczniów i koordynatora projektu – p. Barbary Janickiej – została oceniona na 
szóstkę z plusem. Projekt został uznany, jako ten, który prezentuje najwyższy europejski poziom !!! 
Gratulujemy pani Barbarze Janickiej, gratulujemy uczniom, którzy brali udział w zadaniu: „Let´s get mad about sport!" 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy, aby zajrzeli na stronę: www. etwinning.net, gdzie projekt wykonany przez 
uczniów „Trzynastki” będzie wyeksponowany. 

cw 

Budżet obywatelski. Znamy wyniki głosowania. 
poniedziałek, 23 listopada 2015 22:24 

 

  

Zakończyła się druga edycja budżetu partycypacyjnego w Częstochowie. W pierwszej udało się – dzięki głosom 
mieszkańców Lisińca – wzbogacić naszą szkołę o nowoczesną pracownię multimedialną. W drugiej walczyliśmy o to, 
aby przy boisku szkolnym powstała bieżnia oraz skocznia w dal. 
Po przeliczeniu głosów , niestety, okazało się, że nasz projekt nie zostanie wdrożony do realizacji. Nie udało się 
zdobyć wystarczającej liczby głosów. Szkoda, gdyż bardzo liczyliśmy, że uda się wzbogacić naszą placówkę o bieżnię 
i skocznię w dal…. 
W naszej dzielnicy wygrał projekt „Remont chodnika przy ul. Łomżyńskiej”. Zdobył on 7392 głosy. 
Zgłoszony przez nas i SP 13 projekt budowy bieżni zdobył 1916 głosów i zajął w głosowaniu trzecie miejsce. 
Na nasz projekt zostało oddanych ponad 1000 głosów więcej, niż miało to miejsce w ubiegłym roku, ale….to też 



okazało się za mało. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zagłosowali ! Obiecujemy, że za rok znów będziemy próbować !!! 
Maciej Wawrzaszek 
Dyrektor Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

eTwinning w Radiu Fiat i Telewizji NTL 
czwartek, 26 listopada 2015 18:04 | Poprawiony: środa, 02 grudnia 2015 19:24 

 

Przedstawiamy LINK do rozmowy, która odbyła się na antenie Radia Fiat, gdzie gościła p. Barbara Janicka wraz z 
naszymi uczennicami. Tematem rozmowy był projekt eTwinning, realizowany w naszej szkole. 
Materiał na ten sam temat zamieściła także telewizja NTL. Zachęcamy do oglądania. 

TV13 - Wydanie 11 
czwartek, 26 listopada 2015 21:35 

 

 Zapraszamy do obejrzenia najnowszego wydania TV13. W programie: relacje z Dnia Nauczyciela, Dnia Papieskiego i 
Święta Niepodległości, a także: wycieczka do TV Silesia i sonda kanapkowa. Oglądamy! 

Mistrzostwa w pływaniu 
poniedziałek, 07 grudnia 2015 11:21 

Przedstawiamy wyniki tegorocznych Mistrzostw Gimnazjum nr 13 w pływaniu, które odbyły się w zeszłym tygodniu: 

http://fiat.fm/info/trzynastka-gora/
http://www.tvntl.pl/index.php/czstochowa-mainmenu-114/16817-tydzie-czstochowski-30112015
https://www.youtube.com/channel/UCi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ
https://www.youtube.com/channel/UCi-nK5JVMHBb7w2uPV0fBOQ


 

  

CHŁOPCY 
Im. SZYMON RORAT 
II.BARTEK TOBOREK 
III.PATRYK CAŁUS 

DZIEWCZĘTA 
IM. WERONIKA OTREBSKA 
II.MARTYNA MICHALIK 
III.MARTYNA SZCZESNIAK 

kb 

Możesz ? Podziel się z potrzebującymi !!! 
środa, 02 grudnia 2015 19:08 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia szkolny pedagog organizuje akcję zbierania paczek świątecznych dla uczniów 
naszej szkoły. Czekamy na rzeczy, które później przekażemy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Co 
można ofiarować ? Nie narzucamy ściśle określonej listy podarunków. Liczymy na to, że osoby, które mogą pomóc 
tym, którzy najbardziej wsparcia potrzebują, same wyjdą z inicjatywą, co można swoim kolegom i koleżankom 
przekazać. Bo lepiej dawać, niż brać !!! Bo można zrobić coś, aby inni poczuli się lepiej, byli szczęśliwi… Cieszyli się, 
że ktoś o nich pamięta… 
Dary, prezenty, paczki zbieramy do dnia 18 grudnia. Podarunki należy przynosić do pedagoga szkolnego. 
cw 

Apel Rady Rodziców 
sobota, 28 listopada 2015 15:38 

 

 Zaniepokojeni zamiarem likwidowania gimnazjów i perspektywą, że nasze Gimnazjum nr 13 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. I.J.Paderewskiego w Częstochowie też może zostać zlikwidowane, proponujemy przyłączenie się 
do ogólnopolskiej inicjatywy zbierania podpisów pod akcją" Ratujmy Gimnazja". 



W związku z powyższym w dniu 1.12.2015 (wtorek) w godzinach od 15 do 17 w naszej szkole przed sekretariatem 
będą zbierane podpisy od wszystkich rodziców uczniów naszego gimnazjum na listach popierających protest 
przeciwko likwidacji gimnazjów. 
Dzięki nam nasza szkoła jest coraz lepsza i piękniejsza, w niej lokujemy nasze nadzieje na lepszą przyszłość naszych 
dzieci. Nasze dzieci lubią swoją szkołę. Dobrze się w niej czują i nie chcą wracać do szkoły podstawowej. 
Proponowane zmiany nie zlikwidują obecnych problemów, a wprowadzą tylko chaos organizacyjny i programowy. 
Będąc przedstawicielami społeczności rodziców naszej szkoły, prosimy o przyłączenie się do inicjatywy zbierania 
podpisów pod akcją "Ratujmy Gimnazja". 

  

Na Państwa głosy czekamy do  piątku, 11 grudnia. 

  

Rada Rodziców 
Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie. 

 

 
 
 
 

Sukcesy naszych uczennic 
niedziela, 06 grudnia 2015 20:51 

 17 listopada 2015 r. w IV LO im. H. Sienkiewicza odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS. Wzięła w 
nim udział uczennica klasy IIIa Monika Wadowska. Do konkursu pomagała jej przygotować się p. Małgorzata 
Pabin. 

 

- Przygotowywałam się około dwóch tygodni – mówi trzecioklasistka – Przeczytałam jedną książkę, trochę 
informacji znalazłam w internecie, zapoznałam się też z ulotkami na temat HIV/AIDS. 
Rozstrzygnęcie konkursu zaplanowano na 1 grudnia. W tym właśnie dniu obchodzimy Światowy Dzień HIV/AIDS. 
Miło nam poinformować, że Monika Wadowska zajęła drugie miejsce i jako nagrodę otrzymała nowoczesny 
tablet. 

 
4 grudnia 2015 w Gimnazjum nr 11 w Częstochowie odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Powiatowego: 
"Dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy krajów niemieckojęzycznych - sławni Niemcy, Austriacy i 
Szwajcarzy". W bieżącym roku uczniowie mieli wykonać prezentację multimedialną dotyczącą noblistów z 

 

 



dziedziny literatury i laureatów pokojowej Nagrody Nobla. 

 

Z radością informujemy, że drugie miejsce zdobyła uczennica klasy IIIb Weronika Tatarek. Wykonała ona 
prezentację na temat życia Güntera Grassa. Opiekunami Weroniki byli: p. Joanna Tomżyńska i p. Grzegorz 
Nykiś. 
cw,gn 

 
 
 

Puk, puk! Kto tam? Mikołaj !!! 
wtorek, 08 grudnia 2015 21:15 

 Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się quiz na temat wiedzy….o św. Mikołaju. Gimnazjalistów 
odpytywał wysoki mężczyzna ubrany w czerwony strój, posiadający białą brodę i dwie urocze asystentki. 
Czy to był św. Mikołaj? 

 

Ten, kto wierzy w to, że św. Mikołaj przynosi prezenty, był absolutnie przekonany, że w Gimnazjum nr 13 w 
Częstochowie pojawił się najbardziej lubiany ze wszystkich święty. Czemu ? No odwiedził każdą klasę. Zwracał 
uwagę na grzeczne dzieci. Nie rozdawał rózg i uśmiechał się !!! 
Gdy ktoś wykazał się wiedzą o nim i o Świętach Bożego Narodzenia, nagradzał zwycięzców cukierkami. 
Prezentował się okazale ! Ponoć powiedział nawet : Ho, ho, ho !!! 
Złośliwi twierdzą, że osoba w czerwonym kostiumie z białą brodą, po prostu, zakasłała i owych onomatopei 
słychać nie było, są jednak tacy – a jest ich większość – którzy owe „Ho, ho, ho !!!” słyszeli. 
Wróćmy jednak do faktów ! Mikołaj (tak prosił, aby do niego mówić) nagradzał gimnazjalistów i gimnazjalistki (w 
większej ilości) słodyczami za trafne odpowiedzi, machał rączką i przed wyjściem z klas przytulał swoje 
pomocniczki, które wraz z nim wędrowały po szkole w poszukiwaniu grzecznych i inteligentnych uczniów. 



Emocji – tych pozytywnych – było sporo. No i jak tu nie wierzyć w św. Mikołaja ? 
Marlena Markiewicz (III b). Współpraca cw 

 
 
 
 
 

TV13 w Telewizji NTL 
środa, 16 grudnia 2015 22:29 

  

W naszym gimnazjum gościła ostatnio ekipa telewizji NTL. Dziennikarze nagrywali materiał o funkcjonowaniu 
TV13. Relację z tej wizyty widzowie NTL-u mogli zobaczyć w głównym serwisie informacyjnym w piątek, 11 
grudnia. Była także wzmianka o naszej szkolnej telewizji w „Tygodniu Częstochowskim”, który został 
wyemitowany w poniedziałek, 14 grudnia. Poniżej zamieszczamy linki do internetowych wydań obu emisji. 

11 grudnia 
14 grudnia 

 
 

Pomagamy potrzebującym !!! 
niedziela, 20 grudnia 2015 14:15 

 Tak nas wychowano ! Myślimy o tych, którzy potrzebują pomocy!!! Nie jesteśmy obojętni w momencie, gdy ktoś – 
nawet szepcząc – daje znak: Potrzebuję Waszego wsparcia ! 

Był znak, jest odzew. My - uczniowie Gimnazjum nr 13 w Częstochowie - nie jesteśmy obojętni na sygnały z 
zewnątrz. Kiedy trzeba pomóc, pomagamy! Bo cechuje nas wrażliwość, gdyż wiemy, że są ludzie, którzy chcą, by 
ich losem, ktoś się zainteresował. Pamiętamy o słowach Jana Pawła II: "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z 
powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi.". Nic 
dodać, nic ująć! 

http://www.tvntl.pl/index.php/programy-mainmenu-30/122-gowny-serwis-informacyjny/16920-kurier-11122015
http://www.tvntl.pl/index.php/czstochowa-mainmenu-114/16931-tydzie-czstochowski-14122015


 

Staramy się te słowa wdrażać w życie! Jak to robimy ? Zapraszam do lektury ! 
W piątek, 18 grudnia uczniowie z kl. II a pojechali do Centrum Handlowego M1, by zbierać pieniądze dla dzieci z 
hospicjum. Pierwszy dyżur rozpoczął się o godz. 8 i trwał trzy godziny. Brały w nim udział cztery osoby: Nikodem 
Buszko, Konrad Świątek, Mateusz Białek i Wojtek Bojarski. Następnie od godz. 11 kwestowali: Weronika 
Karmańska, Paola Barberis, Julia Marczewska i Ola Kłek. Ostatni dyżur zaczął się o godz. 14, trwał do godz. 16. 
Uczestniczyły w nim: Zuzanna Rabenda, Julia Curran, Sandra Imiłowska oraz Dominika Rybak.  
Zbieranie pieniędzy dla dzieci z hospicjum szło nam znakomicie ! Częstochowianie byli bardzo uprzejmi i wrzucali 
do puszek tyle, ile mogli. Poczuliśmy się wolontariuszami przez parę godzin, a to sprawiło nam ogromną radość. 
Radość, że mogliśmy nieść pomoc chorym dzieciom!!! 
Paola Barberis (kl. II a). współpraca cw 

 
 
 

Szkolna wigilia 
środa, 23 grudnia 2015 22:59 

 Po raz drugi w historii naszego gimnazjum cała społeczność „Trzynastki” spotkała się we wtorek 22 grudnia w 
sali gimnastycznej, aby podzielić się płatkiem i wspólnie zaśpiewać kolędy 

 
Była mobilizacja, przystrajanie stołów, wykładanie pysznego jedzenia. Gimnazjaliści stanęli jednak na wysokości 
zadania ! 
Przygotowania zajęły im godzinę. Zanim wszyscy zaczęli łamać się opłatkiem, uczniowie, nauczyciele i 
zaproszeni goście zobaczyli przedstawienie bożonarodzeniowe, które w tym roku wystawili uczniowie z klasy II b. 



Później już przyszedł czas na składanie życzeń i kolędowanie. Wspólne śpiewanie zainicjował ks. Piotr 
Klekociński, dołączył do niego ks. Łukasz Dybowski, a także dyrektor szkoły p. Maciej Wawrzaszek. A 
potem…śpiewali już wszyscy ! 
Szkolna wigilia była ważnym wydarzeniem dla całej naszej społeczności. Był to czas, który na długo pozostanie w 
naszej pamięci. 

cw 

 

TV13 - Wydanie 12 
środa, 23 grudnia 2015 23:10 

  

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ostatniego w tym roku kalendarzowym wydania TV 13. W programie - same 
atrakcje ! Między innymi życzenia od nauczycieli na święta Bożego Narodzenia oraz relacja z naszej szkolnej Wigilii. 
Tego - po prostu - nie można przegapić ! 

Nasze koszykarki drugie w Częstochowie 
sobota, 09 stycznia 2016 23:41 

 Reprezentacja naszej szkoły w koszykówce dziewcząt zdobyła Wicemistrzostwo Częstochowy Gimnazjów. 
Gratulujemy! 

 

Zapraszamy na wieczór kolęd 
poniedziałek, 18 stycznia 2016 21:42 

 Nasi uczniowie zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy w czwartek, 21 stycznia 2016 roku. Na ten koncert –mówiąc 
szczerze – nie wypada nie przyjść. Początek, godz. 17.30 

https://youtu.be/0zjnYqvWKIc
https://youtu.be/0zjnYqvWKIc


 

Czemu taka teza ? Tym razem nie będzie długiej argumentacji zachęcającej rodziców naszych uczniów oraz 
wszystkich mieszkańców Lisińca, aby pojawili się w czwartkowe popołudnie w sali gimnastycznej naszej szkoły. 
Podamy tylko jeden powód zachęcający do tego, że warto tego koncertu wysłuchać. Wykonawcy są świetni! Kto nie 
wierzy, będzie miał doskonałą okazję zweryfikować, czy aby mówimy prawdę. Niezdecydowanych zapewniamy, że 
każdy koncert kolęd, który odbywał się w „Trzynastce”, kończył się owacjami na stojąco. 
Tym, którzy z reguły omijają takie wydarzenia, troszkę współczujemy. Taki koncert na długo pozostaje w pamięci !!! 
Duchowa „uczta” może zrekompensować stresy, które przeżyliście Państwo, odbierając kartki z ocenami własnych 
pociech podczas spotkań z wychowawcami. 
Obojętnie, w jakim nastroju po wywiadówkach Państwo będziecie, zapraszamy serdecznie !!! 
cw 

Zaśpiewał Wam chór aniołów! 
poniedziałek, 25 stycznia 2016 21:50 

 Znów było pięknie i nastrojowo. W czwartkowe popołudnie, 21 stycznia, gimnazjaliści z „Trzynastki” zaśpiewali kolędy 
dla swoich, rodziców, mieszkańców Lisińca i nauczycieli. 

 

 W to, że znów będzie to impreza, którą można długo wspominać, nikt nie wątpił. Bo jak Pani Iwona Czank weźmie się 
za przygotowanie jakiejś muzycznej imprezy, wówczas to sukces jest gwarantowany. 

Tym razem nie było inaczej. Trzynaście pięknych utworów, które zabrzmiały w sali gimnastycznej, przypomniały 
zebranym słuchaczom o pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd w okresie świąt Bożego Narodzenia. 
Koncert poprowadził ks. Piotr Klekociński, który nie tylko snął refleksje o każdej z wykonywanych kolęd, ale także 
pokazał publiczności swoje nie przeciętne zdolności wokalne i …taneczne. 
Podczas utworu, który zakończył czwartkowy koncert „A wczora z wieczora”, zaśpiewał on wraz z Panią Iwoną Czank 
i dyrektorem szkoły Panem Maciejem Wawrzaszkiem. 



 

 Dynamiczne wykonanie tak spodobało się zebranym słuchaczom, że nie obeszło się bez bisów! Na koniec dodajmy, 
że podczas tej szkolnej imprezy zbieraliśmy środki na zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły. Udało nam się 
zebrać ponad 300zł! Darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy! 

cw 

Współpraca z Wyższą Szkołą Lingwistyczną 
czwartek, 04 lutego 2016 22:18 

 Wyższa Szkoła Lingwistyczna we współpracy z uczelniami z Ukrainy pod koniec stycznia realizowała projekt „Zimowa 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej”. 

 

 W ramach tego projektu studenci filologii angielskiej i filologii niemieckiej mieli możliwość odwiedzenia i poznania 
Naszej Szkoły. Uczestniczyli w zajęciach otwartych z języka angielskiego, informatyki w języku angielskim, chemii w 
języku angielskim, biologii w języku niemieckim i języka niemieckiego. 

 

Więcej informacji w TV13 
ms 

Szkolny konkurs biologiczny. 
sobota, 06 lutego 2016 14:57 



 

W dniu 10 grudnia 2015 roku odbył się szkolny konkurs biologiczny: „ Różnorodność stawonogów”. Tematycznie był 
związany z lekcją biologii na żywo, która odbyła się wcześniej w naszej szkole. 
W konkursie wzięło udział 28 uczniów z siedmiu klas. Nagrody otrzymały: 
I miejsce Alicja Zaskórska – kl.IIb 
II miejsce Maria Strogulska – kl.IIb 
III miejsce Dominika Egeman – kl.IIIb 

 Opiekun: Barbara Moroz 

Pierwsze półrocze już za nami! 
poniedziałek, 08 lutego 2016 18:48 

 Ale ten czas szybko biegnie! Niedawno rozpoczynaliśmy rok szkolny 2015/16, a dosłownie parę dni 
temu…podsumowaliśmy to, co zdarzyło się pierwszym półroczu. 

 

Podczas apelu, który zorganizowano w czwartek, 4 lutego, przypomniano uczniom „Trzynastki”, o tym, co wydarzyło 
się w naszej szkole od września do stycznia. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/2016 najwyższą średnią 
mogli poszczycić się uczniowie klasy III a. Ich wynik to – 4,4. Drugie miejsce zajęli uczniowie z klasy I b – 4,18, trzecie 
– klasa II a ze średnią 4,15. W klasie I a najwyższe średnie uzyskali: Agata Wierus, Natalia Owczarek oraz Mieszko 
Koziarz, w kl. I b: Maja Cupiał, Oliwia Szymańska, Marcelina Wolny i Igor Leśkiewicz, a w klasie I c – Zosia Michalec. 
W klasie II a najlepsi byli: Marysia Mak, Nikodem Buszko oraz Mateusz Białek. W kl. II b: Alicja Zaskórska, Mateusz 
Narolski, Mateusz Gawin, Maciej Mielcarz, a w kl. II c: Marta Strzelecka i Oliwia Kmieć. Klasy trzecie. W kl. III a prym 
wiedli: Monika Wadowska, Urszula Ułamek i Jakub Wachelka, w kl. III b: Dominika Egeman, Izabela Pieńkowska oraz 
Matylda Tokarz, a w kl. III c: Ania Michalak, Oskar Okwiet oraz Kacper Śledziona. 
Ani jednej godziny nie opuścili w pierwszym semestrze: Maciej Broś (I a), Wiktoria Musiał (I b), Weronika Karmańska 
(II a), Matylda Tokarz (III b) oraz Sandra Musiał (III c). To były miłe informacje. Niestety, były także wiadomości 
niemiłe. Podczas apelu dyrektor szkoły p. M. Wawrzaszek poinformował także o tym, że udzielił on nagany trzem 
uczniom z klasy I c. 

cw 

TV13 - Wydanie 13 
wtorek, 09 lutego 2016 20:56 



 

 Zapraszamy do obejrzenia pierwszego w 2016r. wydania TV13. W programie: relacje z koncertu kolęd i rozgrywek 
koszykówki, muzyczna sonda i wiele więcej. Nie przegapcie tego! 

Konkurs walentynkowy rozstrzygnięty 
środa, 02 marca 2016 12:39 

 

Dn. 02.03.2016 w Gimnazjum nr 19 w Częstochowie odbyło się rozstrzygnięcie kolejnej edycji Powiatowego Konkursu 
Komputerowego pt. "Najładniejsza kartka walentynkowa". Miło nam poinformować, że wyróżnienia otrzymały prace Oli 
Kłek z kl. 2a i Izy Pieńkowskiej z kl. 3b. Opiekunem nagrodzonych był p. Grzegorz Nykiś. 

Zapraszamy do „Trzynastki” 
piątek, 04 marca 2016 16:26 

  

W środę, 16 marca 2016 r. o godz. 16.30 organizujemy w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie Dzień Otwarty! 
Zapraszamy do naszej szkoły wszystkich obecnych szóstoklasistów ! Temu wydarzeniu poświęcone jest 
nadzwyczajne wydanie TV 13. 
Zapraszamy do obejrzenia tego odcinka! 

Trzynastka ? To lubię 
niedziela, 20 marca 2016 19:02 

 Dzień Otwarty już za nami. Zaprosiliśmy szóstoklasistów do naszego gimnazjum, aby mogli zobaczyć, jaką mamy 
ofertę edukacyjną i jak pracuje się z młodzieżą w tej szkole. Wielu z nich po tej wizycie zadeklarowało, że dołączy do 
nas ! 

https://youtu.be/ewJYmvr_oxc
https://youtu.be/UTsuS78m18o
https://youtu.be/ewJYmvr_oxc
https://youtu.be/UTsuS78m18o
https://youtu.be/ewJYmvr_oxc
https://youtu.be/UTsuS78m18o


 

16 marca pokazywaliśmy, co dzieje się w naszej szkole, jakie mamy sukcesy, w jakich salach uczą się gimnazjaliści 
oraz – to dla odwiedzających naszą szkołę szóstoklasistów było ważne – jak ta nauka wygląda.  
Zaproszonych gości powitali dyrektor szkoły Maciej Wawrzaszek oraz przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka 
Karmańska. Mówili o doskonałej atmosferze, jaka panuje w „Trzynastce”, o wyremontowanych i doskonale 
wyposażonych salach lekcyjnych, o zajęciach prowadzonych w nowoczesny sposób, z wykorzystaniem tablic 
interaktywnych, rzutników…O sukcesach i planach na przyszłość. A planem jest utworzenie klasy pływacko-
koszykarskiej! 
Dlatego też uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej oraz ich rodzice mogli zobaczyć zajęcia koszykówki 
prowadzone przez p. Janusza Ferenca, wysłuchać informacji i zobaczyć materiał filmowy o tym, jak będą wyglądały 
zajęcia pływackie. 

 

Dla szóstoklasistów zainteresowanych nauką w klasach dwujęzycznych przygotowaliśmy konkurs z języka 
angielskiego, a dla wszystkich chętnych lekcje otwarte. W tym roku prowadzili je: Michał Koziarz (historia), Anna 
Latacz (fizyka), Grzegorz Nykiś (informatyka w języku angielskim) oraz Małgorzata Miniak (biologia w języku 
angielskim) 
Była także część artystyczna, kawiarenka oraz punkt informacyjny, gdzie rozdawaliśmy ulotki informujące o naszej 
szkole. 
Jakie wrażenia po Dniu Otwartym? – Podoba mi się ta szkoła – mówi Julka, która na co dzień uczy się w dzielnicy 
Gnaszyn. - Będę chciała dostać się do klasy dwujęzycznej. Podobały mi się lekcje otwarte, słyszałam, że jest tu 
darmowe wifi, ogólnie warto było się tutaj pojawić. 
- Jeszcze nie wiem, czy tu się zapiszę, ale szkoła mi się podoba – tak stwierdził Mikołaj z Parkitki. – Moja kuzynka 
chodziła do „Trzynastki”, bardzo mi ją polecała, dlatego postanowiłem przyjechać tutaj i na własne oczy zobaczyć, jak 
wygląda to gimnazjum. 



 

Polak za granicą 
Podczas Dnia Otwartego wręczaliśmy również nagrody gimnazjalistom, którzy wzięli udział w organizowanym przez 
naszą placówkę II Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Polak za granicą”. Ta edycja odbyła się pod hasłem 
„Polak się leczy”. 
Pierwsze miejsce zajął Mikołaj Nogal z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie (opiekunowie: p. Emilia 
Mostel – Orłowska, p. Piotr Haziak, p. Magdalena Kić, p. Linda Przygodzka). Drugie miejsce zajęła Maria Mak, 
uczennica Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. J. Paderewskiego w Częstochowie (opiekun: p. 
Joanna Tomżyńska), a trzecie Julia Dusiel z Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej (opiekunowie: 
p. Aleksandra Durczak, p. Elżbieta Grzyb).  
Wyróżnienia. Maciej Miland z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku (opiekunowie : p. Katarzyna Kochalska i p. 
Iwona Krawczyk), Natalia Balwierz z Gimnazjum w Poraju (opiekunowie: p. Monika Organa, p. Maria Sawicka, p. 
Justyna Janicka, p. Iwona Pelka) oraz Maciej Cierniak z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie (opiekun 
p. Marcin Grabałowski) 
cw, foto: J. Oleśkiewicz 

Relacja w Radiu Fiat z Dnia Otwartego 

Brawo nasi uczniowie! 
poniedziałek, 21 marca 2016 21:23 

  

 

W miniony piątek 18 marca 2016 roku w częstochowskim Ratuszu ogłoszono wyniki XV Międzypowiatowego 
Konkursu Historycznego „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego” zorganizowanego przez 
Gimnazjum nr 9 przy współpracy Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie. W finale 
konkursu brało udział trzech reprezentantów naszego gimnazjum. Drugie miejsce w finale zajął Nikodem Buszko 
uczeń klasy II a, który otrzymał tablet i nagrody książkowe. Bardzo dobre wyniki uzyskali też uczniowie Mieszko 
Koziarz i Krystian Bielecki z klasy I a, którzy zajęli odpowiednio szóste i siódme miejsce w finale i otrzymali nagrody 
książkowe. Opiekunem finalistów był pan Piotr Zajęcki. 

http://fiat.fm/info/dzien-otwarty-w-gimnazjum-nr-13-2/


 

Dnia 18.03.2016 Róża Świąć odebrała nagrodę w postaci odtwarzacza mp3 za uczestnictwo w Częstochowskim 
konkursie z projektu Czysta Częstochowa , za film pt. ,, Dzikie Wysypiska w Częstochowie " W realizacji pomógł mi 
pan Grzegorz Nykiś.  
-Wykonałam film , o zanieczyszczeniach na terenie mojego osiedla , przedstawiłam krótki film poklatkowy by zwrócić 
uwagę na ten problem. Uważam , że projekt jest wspaniałym sposobem zwrócenia uwagi na nielegalne wysypiska. 

pz,gn 

Kolejne sukcesy naszych uczniów 
piątek, 25 marca 2016 13:34 

 W tegoroczynych Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
uczniowie Gimnazjum nr 13 zdobyli 3 tytuły laureata 

Język Angielski 
Maria Mak klasa 2a 
Język Rosyjski 
Dmytro Myronow klasa 1b 
Mykyta Żurawel klasa 2b 
Finalistką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego została Aleksandra Biskup z klasy 3b 
ms 

 

 

  Koszykarze z naszego gimnazjum zajęli drugie miejsce w Częstochowie! W finale, po dramatycznym meczu, 
przegrali z reprezentacją Gimnazjum nr 14 47:58 

- Mecz od początku był bardzo zacięty – relacjonuje trener drużyny „Trzynastki” Janusz Ferenc. – Przeciwnicy 
górowali nad nami wzrostem, my z kolei dobrze trafialiśmy za trzy punkty. 
W pierwsza części meczu drużyny walczyły punkt za punkt. Jednak już w trzeciej kwarcie koszykarze z Grabówki 



odskoczyli na kilku punktowe prowadzenie, nasi zawodnicy opadli z sił i nie udało im się zakończyć tego pojedynku 
zwycięsko. 
- Pomimo dużego osłabienia, jakim był brak Adama Michalaka, chłopcy zostawili na parkiecie dużo zdrowia – mówi 
Janusz Ferenc – Zagrali naprawdę dobry mecz i jestem z nich dumny. 

Drużyna z naszej szkoły grała w składzie: Maciek Walas, Jakub Kędzierski, Dawid Gryczka, Jakub Olejnik, Jakub 
Daroń, Sebastian Sobczak, Adam Michalak, Nikodem Buszko, Dominik Pindych, Patryk Zawada. 
jf, cw 

 

Dn. 22 marca w siedzibie Technicznych Zakładów Naukowych odbył się finał VI edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego CHIPSET. Miło nam poinformować, że IV miejsce zdobyli Jacek Buksiński i Jakub Wachelka z klasy 
3a. Nasza drużyna była jednocześnie najlepsza spośród częstochowskich gimnazjów. 

gn 

I miejsce Oli Biskup w konkursie językowym! 
niedziela, 03 kwietnia 2016 19:02 

 

 W dniu 31 marca w Gimnazjum nr 7 odbyło sie rozstrzygnięcie XIV Powiatowego Międzygimnazjalnego Konkursu 
Sprawdź Swój Angielski. Konkurs ten składał sie z dwóch etapów. W I etapie uczniowie rozwiązywali test, który 
sprawdzał znajomość struktur gramatycznych i słownictwa. Dziesięcioro uczestników, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki zakwalifikowało się do kolejnego etapu. W II etapie sprawdzano umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem, pisania i mówienia. Uczennica naszej szkoły, Aleksandra Biskup z klasy 3b zdobyła I miejsce i wygrała 
półroczny kurs językowy w British School. Serdecznie gratulujemy!!! 

 
bj 

Laureaci nagrodzeni! 
środa, 06 kwietnia 2016 19:19 

 W poniedziałek, 4 kwietnia, w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, odbyła się Gala 
Laureatów Konkursów Przedmiotowych. W tym roku wymarzony przez wszystkich gimnazjalistów tytuł laureata 
otrzymało aż trzech uczniów z naszej szkoły 



 

Chwalimy się ! Jest czym !! Miło nam poinformować, że tytuły laureatów konkursu przedmiotowego z języka 
rosyjskiego uzyskali: Mykyta Żurawel (II b) i Dmytro Myronow (I b), a laureatką konkursu przedmiotowego z języka 
angielskiego została Marysia Mak (II a). 
Na gali laureatów naszym najlepszym uczniom towarzyszył dyrektor szkoły p. Maciej Wawrzaszek. Laureaci otrzymali 
listy gratulacyjne, upominki, mieli okazję również wysłuchać wspaniałego koncertu oraz wykładu na temat: "Czy 
poezja może zawrócić w głowie?"  
Zwycięzcą jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  
Julia Oleśkiewicz. 

Trening z Kacprem Lachowiczem 
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 18:52 

W piątek 8 kwietnia do naszej szkoły zawitali znakomity przed laty siatkarz Piotr Gruszka oraz Kacper Lachowicz, 
trener koszykówki i asystent gwiazdy NBA Marcina Gortata. 

 

Mieliśmy przyjemność wysłuchać pouczającego przesłania pana Kacpra o dążeniu do celu i o tym, żeby nigdy się nie 
poddawać. Opowiedział nam o początkach swojej kariery, o swoich sukcesach, a także o porażkach. W międzyczasie 
pokazywał swoje nietuzinkowe umiejętności i sztuczki (np. pompki z trzema piłkami albo kręcenie podpalonej piłki na 
palcu), zapraszał również kilku uczniów i nauczycieli do spróbowania swoich sił w koszykarskich wybrykach.  
Na koniec wspiął się jak lemur na szczyt kosza w naszej sali gimnastycznej i zrobił sobie z nami selfie z tak dużej 
wysokości! Później każdy mógł zrobić sobie osobiste zdjęcia ze sportowcami i dostać autografy. Na pewno dla wielu 
naszych uczniów było to bardzo motywujące i pełne energii spotkanie !!! 
Marysia Mak, IIa 

foto: Julia Oleśkiewicz, IIb 

TV13 - Wydanie 14 
poniedziałek, 11 kwietnia 2016 19:53 



 

 Przedstawiamy najnowsze - 14 wydanie TV13. W programie m.in.: Dzień Otwarty, Miss Trzynastki, Finał Koszykówki, 
sonda i wiele więcej. Zapraszamy do oglądania! 

Erudytka roku ! 
środa, 13 kwietnia 2016 20:00 

 Kolejny sukces naszej uczennicy ! Tym razem Zuzanna Nowak z kl. II a zajęła drugie miejsce w prestiżowym 
konkursie literackim organizowanym przez II LO im. R. Traugutta „Erudyta roku 2015/2016” 

 

Konkurs poświęcony był Henrykowi Sienkiewiczowi, wybitnemu polskiemu pisarzowi, działaczowi społecznemu, 
laureatowi Literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku. Składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej 
uczniowie pisali rozprawkę rozwijającą myśl zawartą w cytacie autorstwa H. Sienkiewicza, część ustna to prezentacja 
wybranego bohatera z powieści i noweli naszego noblisty. Zuzia stanęła na wysokości zadania, a drugie miejsce w VI 
Powiatowym Konkursie Literackim dla gimnazjów udowadnia, że w naszej szkole są uczniowie, którzy kochają 
literaturę piękną i sięgają nie tylko po dzieła najnowsze, ale także po książki, które uznawane są za klasykę literatury. 
Opiekunem uczennicy z kl. II a był p. C. Wachelka 
cw 

Podsumowanie Euronetu 50/50 
środa, 20 kwietnia 2016 15:51 

https://youtu.be/pqQxPv5SWTo
https://youtu.be/pqQxPv5SWTo


 

 W dniu 15.04 odbyło się podsumowanie projektu EURONET 50/50 w którym uczestniczyła nasza szkoła. Idea 
projektu było wdrażanie dzieci i młodzieży do oszczędzania energii. Szkoły zrzeszone w projekcie mogły otrzymać 
zwrot 50% zaoszczędzonych wydatków na energie. 

Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities. W projekcie uczestniczyli uczniowie 
kl.IIIb, którzy w miniony piątek mieli możliwość obejrzenia szeregu doświadczeń chemicznych przygotowanych przez 
organizatora, wziąć udział w ankietach, zadaniach i zabawach związanych z oszczędzaniem energii. 
al 

Drugoklasiści prezentowali projekty edukacyjne 
czwartek, 28 kwietnia 2016 20:39 

 Minister kazał, uczeń musi…Aby ukończyć gimnazjum każdy uczeń musi wziąć udział w projekcie edukacyjnym. 
Drugoklasiści z „Trzynastki” mają to już za sobą! 

 

W piątek, 22 kwietnia, w naszym gimnazjum odbyła się prezentacja projektów przygotowanych przez gimnazjalistów z 
drugich klas. Do tego wydarzenia przygotowywali się przez kilka miesięcy. W końcu grupy dwu-, trzy-, cztero-, a 
nawet pięcioosobowe stanęły przed wyzwaniem zaprezentowania swojego projektu przed komisją nauczycieli. 
Było ciekawie! Niektórzy pokazywali film, który sami zmontowali, inni wyjaśniali, jaka jest kultura i atrakcje Indii. Dla 
tych, którzy lubią „coś słodkiego” przygotowano projekt: historia i pochodzenie czekolady! Nauczyciele, którzy oceniali 
projekty byli bardzo miło zaskoczeni i pozytywnie się o nich wypowiadali. 
- Tegoroczne projekty były na wysokim poziome – mówi nauczycielka biologii w Gimnazjum nr13 w Częstochowie p. 
Barbara Moroz - Można było się wiele z tych prezentacji dowiedzieć. Uczniowie przedstawiali fizykę w filmach, czy też 
przeprowadzali sekcję serca świni. Niektóre z tych projektów były świetne, były też wykonane były trochę słabiej, ale 
ogólnie jestem bardzo zadowolona. 
Miłych słów dla drugoklasistów nie szczędziła także nauczycielka matematyki i geografii p. Ewa Hołubiczko. - W tym 
roku tematy projektów przedstawione były nie tylko w formie prezentacji, ale także makiet, poczęstunków czy 
pokazów – mówiła - Cieszę się, że uczniowie nauczyli się tego, co jest ważne podczas zaliczenia takiego projektu na 
pamięć, nie czytali z kartki i opowiadali o swoich pracach z dużym zainteresowaniem. Mogę chyba również stwierdzić, 
że w tym roku, poziom projektów był wyższy niż w poprzednim. Jestem zachwycona zaangażowaniem uczniów oraz 
ich wkładem pracy. 
Marysia Mak (II a), cw 

Foto: P. Zajęcki 

Trzecioklasisto! Zaplanuj swoją przyszłość! 
czwartek, 28 kwietnia 2016 20:58 

 We wtorek, 26 kwietnia, w „Trzynastce” odbyły się targi edukacyjne. W tym dniu do naszego gimnazjum przybyli 
przedstawiciele wielu częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych. 



 
Kiedy szesnastolatek musi dokonać wyboru, jaką szkołę ponadgimnazjalną ma wybrać, aby później nie żałował i mógł 
kształcić się tego, co w życiu będzie mu potrzebne…trzeba mu pomóc i odpowiednio nim pokierować. Mogą to zrobić 
rodzice, nauczyciele, może także podjąć decyzję sam. Aby ułatwić mu ten wybór, można zorganizować targi 
edukacyjne. My w Gimnazjum nr 13 robimy to od kilku lat. Z powodzeniem! Nasi trzecioklasiści w miniony wtorek mieli 
szansę na zapoznanie się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez częstochowskie licea, technika i zawodówki. Targi 
– takie było założenie - miały im pomóc w wyborze miejsca dalszego kształcenia, szkoły do której trafią od września 
2016 r. 
Uczniowie „Trzynastki” chętnie wykorzystali tę okazję i zadawali przedstawicielom prezentujących się szkół mnóstwo 
pytań. Każda szkoła miała swoje własne stoisko, przy którym można było dowiedzieć się wielu rzeczy na jej temat. To 
wydarzenie z pewnością pomogło wielu trzecioklasistom w wyborze idealnej dla nich szkoły. 
Matylda Tokarz (III b), cw 

Foto: J. Oleśkiewicz 

 

Relacja w TV Orion 

Niezwykłym i nie lada piórem opatrzona 
poniedziałek, 09 maja 2016 21:46 

 Weronika Tatarek, uczennica klasy IIIb zajęła II miejsce II Powiatowym konkursie literackim poświęconym życiu i 
twórczości Jana Kochanowskiego pod patronatem Starosty Powiatowego w Częstochowie i Wójta Gminy Kłomnice. 
Konkurs zorganizował Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach. 

 

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie rozprawki na temat: Czy nadal warto czytać utwory Jana 
Kochanowskiego?Praca Weroniki zdobyła uznanie jury dzięki znajomości twórczości i życia Jana Kochanowskiego 
oraz oryginalności podjęcia tematu – wcielenie się w rolę poety, odpowiadającego na to pytanie. Niewątpliwa zaleta 
pracy to mistrzostwo słowa, język pracy bowiem stylizowany był na XVI-wieczna polszczyznę. 

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20468
http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20468
http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20468


Gratulujemy sukcesu! 
ms 

TV13 - Wydanie 15 
wtorek, 10 maja 2016 22:05 

 

 Zapraszamy na majowe wydanie TV13. W programie zobaczycie Państwo relacje ze spotkania z Kacprem 
Lachowiczem i projektów edukacyjnych. Można będzie też obejrzeć tradycyjną sondę, relację z targów edukacyjnych, 
a na deser film z ekologicznym superbohaterem w akcji. Tego nie możecie przegapić! 

Pamiętnik narkomanki - zapowiedź 
czwartek, 12 maja 2016 17:16 

 

Wolimy witaminy od nikotyny 
wtorek, 17 maja 2016 20:39 

 Czy lubimy zdrowo się odżywiać? Czy wiemy, co jest ważne, aby nasza dieta była optymalna? Takie pytania mógłby 
zadać sobie każdy mieszkaniec z Częstochowy. Z małymi wyjątkami. Mówiąc o wyjątkach, należy dobitnie wskazać 
uczniów „Trzynastki”. Oni wiedzą, co to zdrowe jedzenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-eO_Xo4TN0
http://www.gimnazjum13.com/images/stories/plakatnarko.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=I-eO_Xo4TN0
http://www.gimnazjum13.com/images/stories/plakatnarko.jpg


 

Udowodnili to 10 maja. Wówczas to w naszej szkole odbył się III „Konkurs Sałatkowy”. W tych zmaganiach wzięli 
udział reprezentanci wszystkich klas z naszej szkoły. 
Pierwszoklasiści, uczniowie o rok starsi oraz przedstawiciele klas trzecich wystawili do konkursu sześcioosobowe 
ekipy. Rywalizacja trwała 60 minut. W tym czasie zespołu musiały przygotować jedną lub dwie sałatki, które potem 
oceniało jury. 
Ci, którzy degustowali, mieli trudne zadanie. Komisja w składzie: Maciej Wawrzaszek, Iwona Czank,Jacek 
Drzewiecki,Katarzyna Berezińska i Agata Sokołowska długo zastanawiała się nad werdyktem, gdyż wszystkie klasy 
przygotowały bardzo smaczne i zdrowe sałatki. Komisja oceniając,brała pod uwagę walory smakowe oraz estetykę 
podania. Ktoś musiał wygrać. Po długich dysputach, podczas których zastanawiano się nad wyrazistością smaku 
marchewki i brokuła i ich przewagą nad rzepą i selerem, podjęto ostateczne decyzje. Pierwsze miejsce zajęła klasa II 
c, drugie klasa II b, a trzecie klasa Ic. 
Katarzyna Berezińska, cw 

Brawo nasze lekkoatletki! 
wtorek, 17 maja 2016 21:23 

 

Świetnie spisały się nasze uczennice w Mistrzostwach Częstochowy w Lekkiej Atletyce. Na stadionie CKS pierwsze 
miejsce w biegu na 300m zdobyła Ula Ułamek z klasy IIIa, natomiast Jagoda Rusek z klasy IIIb była druga w rzucie 
oszczepem. Gratulujemy! 

Poloneza zacząć czas…. 
poniedziałek, 23 maja 2016 20:39 

 Komers w roku 2016 przeszedł do historii. Było to wydarzenie wyjątkowe i każdy, kto widział, jak bawili się w tym roku 
„trzecioklasiści” musi stwierdzić, że uczestniczył w niezwykłej imprezie. 

 

Do czego można by się tu doczepić ? Przeanalizowałem wszystko. Odpowiedź na to pytanie brzmi – do niczego !!!! 
Rodzice uczniów klas trzecich przygotowali salę gimnastyczną perfekcyjnie! Dech zapierało! Tak ślicznie ubranej sali 
w historii balów absolwenta w „Trzynastce” nigdy nie było! 



Jak zachowywała się młodzież ? Może tutaj znalazłyby się jakieś „minusy”? 
Nie znalazłem! Nic ? Absolutnie nic !!! 
Nasi „trzecioklasiści” C U D O W N I E zatańczyli poloneza (gratulację za przygotowanie układu dla p. Iwony Czank), 
później zapełniali parkiet i fantastycznie bawili się od pierwszej do ostatniej minuty! 
Chylę nisko głowę. Gratuluję rodzicom za wszystko, co zrobili podczas komersu, dziękuję „trzecioklasistom” za to, że 
stanęli na wysokości zadania. Jesteście wspaniali !!! 
I tak na koniec. Zamiast stereotypowego podsumowania. Gdy bal się zakończył, trzeba było posprzątać. Panowie z 
klas trzecich znosili ławki i krzesełka w marynarkach, nie luzowali muszek i krawatów. Trzymali fason do końca!!! 
Cezary Wachelka 

Zaproszenie na turniej piłkarski 
środa, 25 maja 2016 15:07 

 

Pamiętnik narkomanki 
poniedziałek, 30 maja 2016 19:44 

 Zapraszamy serdecznie na spektakl „Pamiętnik narkomanki”. Zagrają uczennice klas drugich: Alicja Grądys, Zuzanna 
Rabenda i Alicja Zaskórska. Zatańczy Zuzanna Drosik. Premiera: 2 czerwca, sala nr 3. UWAGA ! Rozpoczynamy o 
godz. 20.00, a nie – jak wcześniej informowaliśmy – o godz. 19.00 Za zaistniałą zmianę bardzo serdecznie 
przepraszamy! 

TRAILER: 

 

Jesteśmy gimnazjum sukcesu! 
poniedziałek, 30 maja 2016 20:05 

https://youtu.be/PsCFMtG7iB8
https://youtu.be/PsCFMtG7iB8


  

Jednym z czterech w Częstochowie! Wynika to z wyliczeń Edukacyjnej Wartości Dodanej. Informacje na ten 
temat można było przeczytać w częstochowskiej „Gazecie Wyborczej” 

Szkoła sukcesu. Co to oznacza? Otóż to, że jest tam z powodzeniem wykorzystywany potencjał uczniów, którzy 
kończą szkoły podstawowe. W gimnazjach rozwijają się, powiększają swoją wiedzę i uzyskują ponadprzeciętne wyniki 
na egzaminach gimnazjalnych. 
W „Trzynastce” nauczyciele corocznie monitorują wyniki egzaminów gimnazjalnych i starają się robić wszystko, aby 
wyciągnąć z tego wnioski. Dzięki temu uczymy skutecznie. Dlatego też, jak wynika z opublikowanych przez „Gazetę 
Wyborczą” materiałów opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych, lisinieckie gimnazjum jest – obok 
Gimnazjum nr 3, 14 i 18 – w ścisłej czołówce szkół publicznych Częstochowie. Dokładnie na drugim miejscu. 

Cały artykuł można przeczytać klikając na 
link: http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,150461,20103640,gimnazja-na-cenzurowanym-w-jakiej-kondycji-
sa-czestochowskie.html 

  

 
Edukacyjna wartość dodana w miejskich gimnazjach w Częstochowie 

Gimnazjum Przedmioty 
humanistyczne 

Przedmioty matematyczno 
- przyrodnicze 

Nr 1 0,1 (szkoła 
neutralna/sukcesu) 

-1,3 (szkoła 
niewykorzystanych 
możliwości/wymagająca 
pomocy) 

Nr 2 1,6 (szkoła sukcesu) -2,1 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 3 2,4 (szkoła sukcesu) 0,7 (szkoła sukcesu) 

Nr 5 -1,7 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

-4,8 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 6 -3,5 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

-3,9 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 7 0,7 (szkoła wspierająca) -0,5 (szkoła 
wspierająca/wymagająca 
pomocy) 

Nr 8 -2,2 (szkoła wymagająca -4,9 (szkoła wymagająca 

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,150461,20103640,gimnazja-na-cenzurowanym-w-jakiej-kondycji-sa-czestochowskie.html
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,150461,20103640,gimnazja-na-cenzurowanym-w-jakiej-kondycji-sa-czestochowskie.html


pomocy) pomocy) 

Nr 9 1,3 (szkoła wspierająca) 0 (szkoła 
neutralna/wymagająca 
pomocy) 

Nr 10 1,6 (szkoła sukcesu) 0 (szkoła 
neutralna/sukcesu) 

Nr 11 0,2 (szkoła wspierająca) -1,8 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 12 3,2 (szkoła sukcesu) 0,4 (szkoła 
sukcesu/szkoła 
niewykorzystanych 
możliwości) 

Nr 13 3,3 (szkoła sukcesu) 2,4 (szkoła sukcesu) 

Nr 14 8,9 (szkoła sukcesu) 7,6 (szkoła sukcesu) 

Nr 16 0,3 (szkoła neutralna) -1,8 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 17 -0,1 (szkoła 
wspierająca/wymagająca 
pomocy) 

-2,5 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 18 2,6 (szkoła sukcesu) 1,6 (szkoła sukcesu) 

Nr 19 0 (szkołą 
neutralna/wymagająca 
pomocy) 

-2 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 20 -0,7 (szkołą neutralna) -0,2 (szkoła neutralna) 

Nr 21 0,1 (szkoła wymagająca 
pomocy/wspierająca) 

-1,9 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 22 -1,5 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

-2,5 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 23 -0,8 (szkołą 
wspierająca/wymagająca 
pomocy) 

-2,5 (szkoła wymagająca 
pomocy) 

Nr 24 -1,4 (szkoła 
niewykorzystanych 
możliwości) 

1,6 (szkoła sukcesu) 

 



Żródło. Wyborcza.pl/Częstochowa/Magazyn Częstochowa, 19.05.2016 r. 

CW 

Sukcesy naszych uczniów 
wtorek, 31 maja 2016 20:31 

 

 Róża Świąć uczennica klasy IIIa uzyskała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie literacko - multimedialnym "Ideały i 
wzorce osobowe w twórczości Henryka Sienkiewicza" pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego. 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach. 

 

 Uczniowie klasy IB: Konrad Błosiński, Maja Cupiał i Dagmara Cichoń zdobyli wyróżnienie na V Ogólnopolskim 
Konkursie Filmowym "Lektury w kadrze", zorganzowanym przez Liceum Ogólnokształcące "Mikron" w Łodzi. 
Nagrodzony film "Śmierć urzędnika" będzie można obejrzeć w czerwcowym wydaniu TV13. 

 

 Wyróżnienie otrzymał także uczeń kl IIB, Nikita Żurawel, który wykonał prezentację "Jak dobrze mieć sąsiada" w 
ramach konkursu grafiki komputerowj „Myszkuj, surfuj, twórz”. Konkurs zorganizowało Gimnazjum nr w Będzinie. 

Wszystkim laureatom gratulujemy! 



W Dzień Dziecka maszerowaliśmy 
sobota, 04 czerwca 2016 20:45 

 

  

Powoli staje się to już szkolną tradycją. Marsz w dniu 1 czerwca. Gimnazjaliści wraz z nauczycielami spędzili ten 
dzień aktywnie, wesoło i smacznie. O godz. 9 społeczność szkolna wyruszyła z plecakami w stronę Alei Brzozowej. 
Przemarsz sprawił ogromną przyjemność wszystkim uczestnikom eskapady. Na szczęścia pogoda, która w ostatnim 
czasie mocno nas zaskakuje, tym razem też zaskoczyła, ale pozytywnie. Było słonecznie i ciepło. Spokojnie więc 
maszerowaliśmy i bez problemu pokonywaliśmy każdy kilometr. Po dotarciu na miejsce rozłożyliśmy koce na polanie. 
Nasi nauczyciele przygotowali dla nas niespodziankę w postaci grilla. Każdy, kto tylko chciał, mógł skosztować 
pysznej kiełbaski. Spędziliśmy miło czas, mając możliwość zagrania w siatkówkę czy badmintona. Spędzone aktywnie 
na świeżym powietrzu chwile były miłą odskocznią od szkolnych obowiązków! 
Zuzanna Nowak, kl. II a 

Cisza…a potem aplauz !!! 
sobota, 04 czerwca 2016 20:55 

 Co może bardziej cieszyć aktora niż oklaski widzów, którzy – po zakończeniu spektaklu - wstają z krzeseł, aby 
gromkimi brawami nagrodzić jego wysiłek na scenie? Nic! To szczyt marzeń ! Zuzanna Drosik, Alicja Grądys, 
Zuzanna Rabenda i Alicja Zaskórska właśnie taki aplauz na stająco otrzymały. 

 

  

W czwartek – 2 czerwca - w „Trzynastce” cztery uczennice z klas drugich wystawiły spektakl „Pamiętnik narkomanki”. 
Scenariusz powstał na podstawie książki Barbary Rosiek pod tym samym tytułem. To, co pokazały gimnazjalistki na 
scenie, można określić za pomocą wielu epitetów. Było to: wyjątkowe, świetnie, niepowtarzalne… 

Jednak osoby, które były na przedstawieniu określały to, co zobaczyły na scenie przymiotnikiem: wzruszające! 
I chyba przy tym określeniu można pozostać, bo dwie Alicje i dwie Zuzie pokazały, że wyjątkowym aktorem można 
być nawet w wieku 15 lat. No i że talent jest czymś, czego nie można kupić! I nie mierzy się go na centymetry !!! 
Tak wielka dawka emocji, którą drugoklasistki, zaserwowały widzom, obserwującym premierę „Pamiętnika 
narkomanki” sprawiła, iż zachwyt i łzy nie były czymś nienaturalnym u osób, które przez godzinę wsłuchiwały się w 
dzieje Baśki. Dziewczyny, która w wieku 14 lat zaczęła brać narkotyki i nie mogła – mimo wielu prób – wyjść z tej 
spirali obłędu. 
Brawo aktorki! Fama, że jesteście świetne, poszła już w świat! Na pewno jeszcze o Was usłyszymy! 



W spektaklu w rolę Baśki wcieliły się: Alicja Grądys (II b), Zuzanna Rabenda( II a) i Alicja Zaskórska (II b); 
Taniec: Zuzanna Drosik (II a) 
Zdjęcia: p. Michał Koziarz 
Trailer: Ola Biskup (III b) 
Dekoracje: Alicja Grądys, Zuzanna Rabenda, Alicja Zaskórska, p. Joanna Nagel. 
Muzyka: Dżem 

Kciuki najmocniej trzymał, aby wszystko się udało p. Cezary Wachelka 

cw 

Konkurs szekspirowski 
niedziela, 05 czerwca 2016 19:49 

 

Sport – tak! Uzależnienia – nie !!! 
czwartek, 09 czerwca 2016 19:47 

 W niedzielne popołudnie, 5 czerwca 2016 roku, na boisku przy ul. Wręczyckiej zaroiło się od osób, które kochają 
sport! Konkretnie piłkę nożną. W tym dniu odbył się III Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej 
Rady Dzielnicy Lisiniec. 

 



Turniej, który już zdołał wpisać się w gimnazjalną tradycję, był przygotowany przez nauczycieli wychowania 
fizycznego i dyrektora „Trzynastki p. Macieja Wawrzaszka. Imprezę zorganizowano z kilku względów. Po pierwsze. 
Szkoła zrealizowała zadania Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej (CARS) w ramach programu profilaktyki 
uzależnień. Po drugie. Zależało nam na tym, aby pokazać mieszkańcom naszej dzielnicy, że w gimnazjum myślimy 
także o nieco starszych od naszych wychowanków osobach. I zamierzamy organizować imprezy, w których wezmą 
udział rodzice oraz krewni i znajomi uczniów, uczących się w naszej szkole. Oraz nasi absolwenci. Zawody cieszyły 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców dzielnicy Lisiniec. Na boisku – proszę wierzyć – był tłok. 
Emocji było sporo, mecze zacięte. W końcowej klasyfikacji puchar zdobył zespół Rakieta Turbo Diesel. Wszystkie 
drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek, otrzymały puchary i dyplomy. Na uczestników czekał też poczęstunek: 
grillowane kiełbaski oraz słodkie wypieki. Atmosfera była wyjątkowa, uczestnicy zapowiedzieli swój udział za rok, a 
cele projektu, czyli odciągnięcie młodzieży od zjawisk patologicznych, promowania współpracy w zespole oraz 
promowanie zasad fair play, zostały osiągnięte. 

Organizatorami turnieju byli: Agata Sokołowska, Katarzyna Berezińska, Jacek Drzewiecki, Janusz Ferenc oraz Maciej 
Wawrzaszek. 

Maciej Wawrzaszek, cw 

TV13 - Specjalne wydanie wyborcze 
niedziela, 12 czerwca 2016 12:07 

 

 Zapraszamy do obejrzenia specjalnego wydania TV13, w którym zaprezentują się kandydatki na fotel 
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Komunikat rekrutacyjny 
środa, 15 czerwca 2016 17:14 

 

Zgodnie z terminarzem i regulaminem rekrutacji kandydaci do Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w 
Częstochowie dostarczają do szkoły: 

1) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

2) Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu szóstoklasisty  

3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania koszykówki (kandydaci do klasy sportowej) 

4) Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydatów do klasy sportowej (możliwość wypełnienie na miejscu) 

Bardzo proszę rodziców kandydatów o zachowanie procedury rekrutacyjnej i w dniach 24, 27, 28 czerwca 2016r. do 
godz. 16.00 złożyć w/w dokumenty w sekretariacie szkoły. 

  

 Dyrektor Szkoły 

https://youtu.be/N5FCOSJ8DKI
https://youtu.be/N5FCOSJ8DKI


Maciej Wawrzaszek  

Zwycięstwo na koniec szkoły 
piątek, 17 czerwca 2016 22:17 

 

  

W dniu 17 czerwca w Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu na 
Komiks „Przygody bohaterów utworów H. Sienkiewicza”. Uznanie jury, a tym samym pierwsze miejsce, zdobył komiks 
przygotowany przez Weronikę Tatarek, za parę dni już niestety absolwentkę naszego gimnazjum. Praca Weroniki 
poświęcona była wydarzeniom z 1649r. - obronie Zbaraża, opisanym w „Ogniem i mieczem”. 
ms 

Egzamin gimnazjalny niestraszny trzecioklasistom 
sobota, 18 czerwca 2016 12:28 

 

 Po blisko dwóch miesiącach oczekiwania, trzecioklasiści wreszcie dowiedzieli się, jaki wynik osiągnęli na egzaminie 
gimnazjalnym. Koniec domysłów, przypuszczeń, szacunków. OKE w Jaworznie w dniu dzisiejszym udostępniła wyniki. 
Chciałoby się powiedzieć, nic zaskakującego. Średnie wyniki uczniów potwierdzają ich spokój, optymizm.  

W stosunku do 2015r. prawie ze wszystkich sześciu części uzyskaliśmy wyższy wynik. Z trzech części jest on 
najwyższy w historii egzaminu gimnazjalnego. W każdej części średni wynik jest wyższy od ogólnopolskiego. W 
jednym przypadku aż o 23%.  
Jak przystało na gimnazjum dwujęzyczne najlepszy wynik uczniowie uzyskali z języka angielskiego. Porównując 
bieżący wynik do ubiegłorocznego wygląda to następująco: j. angielski poziom podstawowy wzrost o 11% (z 72 na 
83%), z j. angielskiego poziom rozszerzony wzrost o 15% (z 53% na 68%); z języka polskiego wzrost o 14% (z 64% 
na 78%), z przedmiotów przyrodniczych – geografia, biologia, fizyka, chemia – wzrost o 6% (z 54% na 60%); z 
matematyki wzrost o 5% (z 48% na 53%), z historii wynik w bieżącym roku to 62% (68% - wynik z 2015r.) 
Z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języka polskiego uczniowie uzyskali 
najwyższy wynik od 2012r., czyli od czasu, gdy egzamin gimnazjalny składa się z 6 części. Wcześniej była to część 
humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza, natomiast z języka obcego egzaminu nie było w ogóle. 

Egzamin gimnazjalny niestraszny trzecioklasistom 
sobota, 18 czerwca 2016 12:28 

Patrząc na średni wynik ogólnopolski również możemy być dumni z naszych uczniów. Z historii i WOS-u wynik jest 
wyższy o 6% (odpowiednio 62% do 56%), z języka polskiego o 9% (odpowiednio 78% do 69%), z matematyk i o 4% 
(odpowiednio 53% do 49%), z przedmiotów przyrodniczych o 9% (odpowiednio 60% do 51%), z języka angielskiego 
na poziomie podstawowym o 19% (odpowiednio 83% wobec 64%), z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 



aż 23% (odpowiednio 68% do 45%). 
Trzecioklasiści! Jesteśmy z Was dumni. Wasz wynik potwierdza, że warto było ciężko pracować przez trzy lata. 
DZIĘKUJEMY 
Dyrekcja Szkoły i Nauczyciele 
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G13 Cz-wa Śląsk Polska 

GHH 62 58,77 55,92 56 

GHP 78 72,69 68,71 69 

GMP 60 53,57 50,76 51 

GMM 53 49,12 47,78 49 

GJA PP 83 69,48 65,33 64 

GJA PR 68 48,01 45,22 45 

 

 

TV13 - wydanie 16 
wtorek, 21 czerwca 2016 21:24 

 

Zapraszamy na ostatni w tym roku szkolnym odcinek TV13. Tym razem do obejrzenia m.in.: relacje z komersu i 
turnieju piłkarskiego, film i teatr, sonda wakacyjna, wpadki z całego roku. Tego nie możecie przegapić! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BxtkyN33hnI

