
Wypiękniała nam „Trzynastka” 

2016-09-07 

Kiedy uczniowie odpoczywali, w szkole tętniło życie. Mnóstwo osób pracowało, aby przygotować sale 

lekcyjne do nowego roku szkolnego, zakończyć remont sali gimnastycznej, wreszcie doposażyć nasze 

gimnazjum. Efekty tych - naprawdę dobrych zmian - cieszą uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Zacznijmy od sali gimnastycznej. Wygląda pięknie ! Wreszcie mamy salę z prawdziwego zdarzenia, z 

tablicą elektroniczną, słupkami do siatkówki, świeżą pachnącą i dopieszczoną. Salę, której nie musimy 

się wstydzić ! Są odświeżone szatnie dla uczniów, został wyremontowany kantorek dla wuefistów, 

jest magazynek na sprzęt sportowy…Warunki do zajęć wychowania fizycznego są wyśmienite, teraz 

nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na sportowe sukcesy naszych wychowanków! 

 
Tyle o sali gimnastycznej. Teraz o salach lekcyjnych. Dokończono remont sali nr 2, pojawiły się tam 

nowe pomoce dydaktyczne. W sali nr 4 (biologicznej) zakupiono szafy, stojaki na plansze, pozyskano 

gabloty na pomoce dydaktyczne. W znajdującej się po sąsiedzku sali nr 5 przybyły stojaki na mapy, 

stojaki na plansze, zakupiono także program Microsoft Office. 

Dokończono także remont w sali nr 12. Tam uczniowie mogą korzystać i podziwiać nową dekorację o 

tematyce historycznej. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=48


 
To wszystko? Nie! Świeżością lśnią szkolne toalety (pojawiły się nowe zamki, klamki, deski i uchwyty 

na papier), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podarowała nam 10 zestawów 

komputerowych, wreszcie jeden z rodziców, któremu bardzo spodobał się ubiegłoroczny spektakl 

„Pamiętnik narkomanki” zakupił dla szkoły zestaw oświetlenia scenicznego. 

- Cieszymy się, że podczas wakacyjnej przerwy tyle udało się zrobić – mówi dyrektor Gimnazjum nr 13 

w Częstochowie Maciej Wawrzaszek. – Tutaj trzeba dodać, że większość prac i zakupów została 

zrealizowana dzięki środkom pozyskanym od rodziców.  

cw 

Pomagamy potrzebującym 

2016-09-22 

W „Trzynastce” prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Ostatnio nasi uczniowie zbierali środki na 

pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=55


Uczniowie naszego Gimnazjum w dniach 16-18 września w markecie Simply przy ulicy Leśnej 4 w 

Dźbowie udzielali się jako wolontariusze dla ogólnopolskiej organizacji charytatywnej "Promień 

Nadziei".  

Celem zbiórki było zebranie funduszy na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, sfinansowanie 

rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego. Ochotnicy, którzy podzielili się na grupy, przy kasach 

pakowali zakupy stojąc z puszkami przeznaczonymi na datki. Odzew społeczeństwa na tę aktywność 

charytatywną był zaskakująco pozytywny. Ludzie nie przechodzili obojętnie i z szacunkiem odnosili się 

do wolontariuszy jak i samego zamysłu akcji. 

Na koniec chciałabym podziękować Pani Marcie Konopie, dzięki której nasi uczniowie mogli wziąć 

udział w tym przedsięwzięciu i oczywiście wolontariuszom. Mamy nadzieję że nasza szkolna 

społeczność dalej z takim pozytywnym nastawieniem będzie realizować się w tego rodzaju akcjach.  

Zuzia Nowak III a. 

Rajd Pierwszaków ? Ja to lubię ! 

2016-09-26 

Są wydarzenia, które na długo zostają w pamięci. Ja na pewno przez wiele lat miło wspominać będę 

Szkolny Rajd Integracyjny, w którym uczestniczyłam w minioną sobotę 

O wyprawie uczniów klas pierwszych pisze Marysia Patyk z kl. I a 

 

Sobota. 24 września. Obudziłam się trochę wcześniej niż zwykle, bo wiedziałam, że to będzie 

niezwykły dzień. Dzisiaj bowiem zaplanowano „Szkolny Rajd Integracyjny”, w którym mają wziąć 

udział uczniowie i uczennice wszystkich klas pierwszych z „Trzynastki”. Dotarłam pod szkołę o godz. 

9.00, a o 9,30 wyruszyliśmy na szlak. Naszym celem było dotarcie nad Bałtyk (oczywiście ten nasz, 

częstochowski), gdzie zaplanowano pieczenie kiełbasek na grillu. Oprócz tego, wuefiści zorganizowali 

nam dużo różnych atrakcji: takich jak gra w piłkę, badminton, czy – to była nasza inicjatywa -zabaw 

na piasku przy kąpielisku. Nie zabrakło też piosenek, które umilały nam wspólnie spędzony czas.  

Na rajdzie nie zabrakło też fotografa, właściwie fotografki Ani, która robiła nam dużo zdjęć. To 

prawdziwa profesjonalistka. Zerknijcie na szkolny facebook! Są tam jej zdjęcia! Dziewczyna zna się na 

tym, co robi ! 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=57


 
Pogoda nie zapowiadała się na słoneczną, a do tego droga była tak długa, że prawie każdego obtarły 

buty.Było też bardzo zimno. Moja koleżanka Natalia zabrała ze sobą termosik z gorącą herbatką. Ja o 

tym nie pomyślałam ! Trochę żałuję ! No ale, chociaż było zimno, to i tak wszyscy bawiliśmy się 

wspaniale. 

Na rajd każdy przyniósł kiełbaskę i chleb, a niektórzy tylko chleb, który zgrillowany smakował 

wyśmienicie.  

Była okazja, aby się poznać, pogadać ze sobą, pośmiać się i posnuć plany na przyszłość. W drodze 

powrotnej złapała nas wielka ulewa. Niestety, nie wszyscy pomyśleliśmy , aby zabrać ze sobą 

parasole, dlatego szliśmy szybko, dzięki czemu było nam cieplej. Wróciliśmy pod szkołę i każdy z nas 

rozszedł się w swoją stronę. 

Rajd był ciekawą przygodą. Ja tak myślę i mam nadzieję, że większość pierwszoklasistów podziela 

moje zdanie. Może to powtórzymy ? 

Marysia Patyk 

Marzenia się spełniają! 

2016-09-26 

 

Jest przepiękna, funkcjonalna, pachnie świeżością. O czym mowa ? O sali gimnastycznej przy ul. 

Wręczyckiej 111/115. Od września uczniowie naszego gimnazjum ćwiczą w miejscu, którym możemy 

pochwalić się przed całym miastem 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=56


 

Na kapitalny remont sali gimnastycznej czekaliśmy długo. Doczekaliśmy się w tym roku szkolnym. Już 

od początku września będzie ona służyła naszym uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. 

W czwartek 21.09.2016 r. w godzinach popołudniowych odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia 

sali gimnastycznej przy SP 13 i Gimnazjum nr 13. W uroczystości otwarcia wzięli udział liczni goście z 

Panem Prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem na czele oraz Naczelnikiem Wydziału 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Michałem Koniecznym i Naczelnikiem Wydziału Edukacji 

Magdaleną Dębską. 

Po przemówieniu prezydenta oraz błogosławieństwie i poświęceniu sali przez ks. proboszcza Janusza 

Wojtylę nastąpiło tradycyjne przecięcie wstęgi. I tak oto spełniły się wieloletnie marzenia uczniów i 

nauczycieli - mamy piękną i nowoczesną salę gimnastyczną. Należy teraz wierzyć w to, że lepsze 

warunki zachęcą młodzież do większej aktywności ruchowej, a nauczyciele osiągną wspaniałe 

rezultaty swojej pracy. 

Maciej Wawrzaszek 

Koszykarska niedziela 

2016-09-28 

W niedzielne, słoneczne popołudnie 25 września 2016 r. na boisku szkolnym Gimnazjum nr 13 w 

Częstochowie odbył się II Turniej Streetballa o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy Lisiniec. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=58


Turniej został zorganizowany w ramach programu „ Młodość bez uzależnień” przez Centrum Animacji 

Rekreacyjno – Sportowej. Celem projektu było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Agata Sokołowska, a współorganizatorami nauczyciele 

wychowania fizycznego z „Trzynastki”: Katarzyna Berezińska, Jacek Drzewiecki, Janusz Ferenc. W 

turnieju wzięły udział zespoły złożone z obecnych uczniów naszej szkoły oraz absolwentów. Oprócz 

gier zespołowych został przeprowadzony konkurs rzutów za 3 pkt i konkurs rzutów osobistych.  

W końcowej klasyfikacji zwyciężył zespół „ Stara Gwardia” (kapitan Kacper Celt), drugie miejsce zajął 

zespół „El Threepointeros” ( kapitan Dawid Gryczka), a trzecie zespół „ Eljotki” (kapitan Oskar 

Ferenc). 

Konkurs rzutów za 3 pkt wygrał Jakub Olejnik, a konkurs rzutów osobistych Maciej Walas. Dla 

wszystkich drużyn ufundowano puchary , zwycięzcy konkursów otrzymali statuetki, a na wszystkich 

uczestników koszykarskich zmagań czekał poczęstunek. 

Agata Sokołowska. 

O nas w TV Orion 

2016-09-29 

Informacje o wyremontowanej sali gimnastycznej w naszej placówce ukazały się w jedynym z wydań 

TV Orion. Polecamy ! Warto zobaczyć ! 

  

Wszystkiego najlepszego Panowie! 

2016-10-03 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,59,o-nas-w-tv-orion
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=61
http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=21463


W piątek Samorząd Uczniowski zorganizował apel z okazji Dnia Chłopaka, Była okazja, aby dziewczęta 

z „Trzynastki” mogły złożyć życzenia swoim kolegom. 

Były życzenia i prezenty zarówno dla uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły, jak i dla 

nauczycieli. Ci pierwsi zostali obdarowani lizakami, nauczyciele dostali okolicznościowe kartki i 

długopisy. 

cw 

Likwidować czy nie? 

2016-10-04 

 

TV Orion: "Reforma polskiej szkoły zapowiedziana przez Annę Zalewską, minister edukacji narodowej, 

powoli staje się faktem. Najwięcej emocji, tych pozytywnych i negatywnych budzi likwidacja 

gimnazjów. Negatywne nastroje odczuwalne są głównie wśród nauczycieli. Czy faktycznie reforma 

będzie błędem? o tym porozmawiamy z Maciejem Wawrzaszkiem - dyr. Gimnazjum nr 13." 

 

TV 13, Wydanie 17 

2016-10-05 

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego w tym roku szkolnym wydania TV13. W programie: relacje z 

Rajdu Pierwszoklasisty, Turnieju Streetballa, otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej, a także 

rozmowy z nowymi uczniami i nauczycielkami. Na koniec niespodzianka. Tego nie można przegapić! 

 

https://youtu.be/VObnNpO8Vlk 

Sukcesy w Lidze Rowerowej 

2016-10-05 

W dniu 29 września odbyła się pierwsza - w tym roku szkolnym - edycja Jurajskiej Ligi Rowerowej. W 

zawodach wystartowali uczniowie z naszej szkoły. Jak zwykle w tych kolarskich zmaganiach 

rewelacyjnie zaprezentowali się uczniowie „Trzynastki” 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,62,likwidowac-czy-nie
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,63,tv-13-wydanie-17
https://youtu.be/VObnNpO8Vlk
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=64
http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=21468


 

Po olimpiadzie w Brazylii, gdzie Rafał Majka i Maja Włoszczowska heroicznie walczyli o medale, 

zainteresowanie kolarstwem w naszym kraju znacznie wzrosło. Zwłaszcza wśród młodzieży. Widać to 

było podczas pierwszych w tym roku zawodów ligi rowerowej. Do rywalizacji o prymat w mieście 

stawiło się blisko 400 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Gimnazjum nr 13 reprezentowała pokaźna, bo 32-osobowa grupa chłopców i dziewcząt. Z sukcesami. 

W gronie dziewcząt z klas drugich i trzecich (trasa 2 km) bezkonkurencyjna okazała się Julia 

Matuszczyk. Na podium stanął także zawodnik z klasy pierwszej Wiktor Musialik. Miał do pokonania 

dystans 3 km. 

W pierwszej „piętnastce” zawodów znaleźli się także: Sebastian Anioł, Emil Janik i Emil Świtała. 

Po jesiennej edycji Jurajskiej Ligi Rowerowej nasza szkoła – w klasyfikacji generalnej – zajmuje 

pierwsze miejsce. 

cw 

Honorowi Obywatele Miasta - konkurs plastyczny 

2016-10-11 

  We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w plastycznej części projektu edukacyjnego 

"Honorowi Obywatele Miasta". Młodzież wykonała plakaty związane z ważnymi postaciami w 

dziejach Częstochowy, którym miasto nadało tytuł honorowego obywatelstwa. 

 
  Wśród laureatów konkursu znalazły się prace naszych uczennic.  I miejsce zajęła Weronika Borowik z 

klasy Ic, a miejsce III - Weronika Parzonka z klasy IIIc.Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy Ia Maja 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,66,honorowi-obywatele-miasta-konkurs-plastyczny


Kozieł. Do wystawy pozakonkursowej zakwalikowały się także prace Zofii Michalec (IIc) oraz Alicji 

Grądys (IIIb).  

  Organizatorem projektu był Urząd Miasta Częstochowy, a szkolnym opiekunem konkursu pani 

Joanna Nagel. 

jn 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy dzielnicy Lisiniec! Przyjaciele naszej szkoły! 

2016-10-13 

 

W imieniu swoim oraz moich nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 13 w Częstochowie zwracam się do 

Państwa z gorącą prośbą. Już niebawem kolejne głosowanie na zadania mające zostać zrealizowane 

w ramach budżetu obywatelskiego. Tym razem wraz z przewodniczącą Rady Dzielnicy Lisiniec p. 

Justyną Curran oraz Szkołą Podstawową nr 13 pragniemy zachęcić Państwa do oddania głosu na 

budowę bieżni i skoczni w dal przy szkołach mieszczących się przy ul. Wręczyckiej 111/115. 

      Dzięki Państwa wsparciu w Gimnazjum nr 13 działa od dwóch lat mobilna pracownia 

multimedialna, Dzięki niej uczniowie „Trzynastki” mają możliwość uczyć się na najwyższym poziomie, 

z wykorzystaniem informacji, które opublikowane są w internecie. Liczne sukcesy naszych 

wychowanków w konkursach informatycznych są realnym potwierdzeniem tego, że Państwa głos na 

tę pracownię był przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. 

 
      Teraz będziemy walczyć o to, aby przy Gimnazjum nr 13 i SP nr 13 powstała bieżnia i skocznia w 

dal. Budowa bieżni będzie wspaniałym dopełnieniem warunków sportowo – rekreacyjnych przy 

wielofunkcyjnym boisku, które to zostało oddane do użytku dwa lata temu. 

      Korzystać z niej będą mogli nie tylko uczniowie  naszej szkoły, także Ci, którzy uwielbiają „na 

sportowo” spędzać wolny czas. Ta inwestycja pomoże nie tylko uczniom lisinieckich szkół, będzie 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=67


odpowiedzią na potrzeby wielu z mieszkańców dzielnicy. Jest wśród nas mnóstwo osób, które 

uprawiają jogging, nordic walking, spacerują i kochają aktywny tryb życia. Miejsc do 

zagospodarowania , aby „zdrowo spędzać czas” na Lisińcu nie ma zbyt wiele. Dlatego też taką 

inwestycję, która umożliwi mieszkańcom naszej dzielnicy na aktywne spędzanie wolnego czasu, 

uważamy za niezbędną. 

      Bardzo serdecznie zachęcam do poparcia tego projektu! Warto zagłosować, by w naszej dzielnicy 

pojawił się kolejny obiekt sportowy, z którego każdy mieszkaniec Lisińca będzie mógł skorzystć. 

 

                             Serdecznie zapraszam ! 

                               Maciej Wawrzaszek   

              Dyrektor Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

 

Pomagamy zwierzętom ze schroniska 

2016-10-16 

 

1 października nasze gimnazjum wspomogło coroczną zbiórkę charytatywną dla zwierząt z 

częstochowskiego schroniska. Uczniowie mieli możliwość przyniesienia zarówno rzeczy, które są 

przydatne w schronisku oraz karmy dla zwierząt. Zbieraliśmy to przez cały wrzesień. Gimnazjaliści 

przynieśli m.in. obroże i smycze dla psów, drapaki dla kotów, a ponadto kilkanaście kilogramów 

karmy. Organizatorkami zbiórki były: Klaudia Krawczyk, Weronika Parzonka, Julia Krawczyk i Natalka 

Kwaśniak. Dopilnowały one również, żeby zebrane produkty trafiły na Plac Biegańskiego. W poniżej 

załączonych linkach sami możecie zobaczyć rezultaty! 

Klaudia Krawczyk, foto: S. Kurpiewski 

https://www.facebook.com/events/1763502843923739/permalink/1775273976079959/ 

https://www.facebook.com/pg/schronisko.czestochowa/photos/ 

Za serce, za mądrość, za inspirację do pracy… 

2016-10-17 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=68
https://www.facebook.com/events/1763502843923739/permalink/1775273976079959/
https://www.facebook.com/events/1763502843923739/permalink/1775273976079959/
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=69


…Takie życzenia właśnie życzenia usłyszeli od swoich wychowanków nauczyciele Gimnazjum nr 13 w 

Częstochowie. Usłyszeli je w piątek, 14 października – gdy w całym kraju obchodzono Dzień Edukacji 

Narodowej 

 
To miał być radosny dzień. Niby był, ale nie do końca…Nauczyciele lisinieckiego gimnazjum cieszyli się 

z wyrazów sympatii swoich wychowanków. Byli szczęśliwi z tego, iż uczniowie widzą, iż są ludzie w tej 

szkole, którzy od lat ich motywują, zachęcają do pracy i cieszą się z każdego sukcesu swojego ucznia. 

Bo to ich pasja… 

Była też smutna refleksja. Boli fakt, że szkoła, która doskonale kształci, ma rewelacyjne wyniki w 

Częstochowie, kształci ludzi, którzy swoimi osiągnięciami w życiu dają nam, nauczycielom, powody do 

dumy, niebawem ma odejść w niebyt… "Non omnis moriar"– taką refleksję o swojej pracy wygłosił 

rzymski poeta Horacy. ” "Non omnis moriar" – będą też niebawem mogli powiedzieć też nauczyciele z 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie, czekając na chwilę, gdy ktoś wreszcie zauważy, jak wartościowa 

była ich praca… 

Teraz do konkretów. Podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej głos zabrał 

dyrektor szkoły p. Maciej Wawrzaszek. Powiedział, iż jest dumny z tego, że może być dyrektorem 

szkoły, w której uczy tyle profesjonalistów. Mówił o znaczeniu zawodu nauczycielskiego, o tym, że 

fantastycznie jest kierować szkołą, której uczniowie osiągają tyle sukcesów i uczy się tu wspaniała 

młodzież, która chętnie chłonie wiedzę od swoich pedagogów. 

 

TV13, Wydanie specjalne - Budżet Obywatelski 2016 

2016-10-22 

https://youtu.be/uCxciLpxxNQ 

O Papieżu , sporcie i olimpijczykach 

2016-10-31 

Jan Paweł II kochał sport i zawsze z wielkim szacunkiem wyrażał się o sportowcach. Właśnie dlatego 

tegoroczny Dzień Papieski, który zorganizowaliśmy w „Trzynastce”, był poświęcony refleksji o sporcie. 

Odwiedził nas ks. Edward Pleń – Krajowy Duszpasterz Sportowców. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,72,tv13-wydanie-specjalne-budzet-obywatelski-2016
https://youtu.be/uCxciLpxxNQ
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,73,o-papiezu-sporcie-i-olimpijczykach


  

Ks. Edward Pleń (salezjanin) towarzyszył polskim sportowcom w wielu imprezach sportowych, które 

rozgrywane były w ostatnich latach. Był obecny m.in. na igrzyskach w Pekinie (2008), Londynie 

(2012), Soczki (2014), czy też na ostatniej Olimpiadzie w Rio de Janeiro (2016). 

Wspierał duchowo reprezentantów naszego kraju, cieszył się z sukcesów Polaków, przeżywał ich 

porażki. 

Wielką zaletą ks. Edwarda jest to, że potrafi wspaniale opowiadać. Nasi gimnazjaliści z zapartym 

tchem słuchali wspomnień o wydarzeniach, które miały miejsce na Olimpiadach, czy też 

Mistrzostwach Świata i Europy. Dla wielu z naszych uczniów ks. Edward przygotował też 

okolicznościowe upominki. Aby je otrzymać, wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na pytania, które 

zadał ks. Edward.  

Spotkanie z Krajowym Duszpasterzem Sportowców zorganizował ks. Łukasz Dybowski. 

cw 

 

Porządkowaliśmy groby 

2016-10-31 

 

W ostatnim tygodniu października uczniowie oraz wychowawcy klas wybrali się na pobliski Cmentarz 

św. Rocha, na którym z okazji nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych, porządkowali groby ofiar 

wojennych. Zbierali liście oraz gałęzie, pomagali ustawiać przy nagrobkach donice z kwiatami a także 

zapalili znicze na zbiorowym pomniku poległych. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=74


Ta wizyta nie tylko była dla nas przygotowaniem do odwiedzenia rodzinnych grobów, ale także 

stanowiła wspaniałą lekcję szacunku i historii.  

Dagmara Cichoń, kl. II b, foto: Maja Cupiał, kl. II b 

Telewizyjna Trzynastka 

2016-11-03 

Jest nam bardzo miło poinformować, że artykuł o naszej szkolnej telewizji ukazał się w listopadowym 

wydaniu Jasne, że Częstochowa. Jest to miesięcznik wydawany przez Urząd Miasta w Częstochowie. 

Autorem tekstu jest pan redaktor Michał Wilk, a zdjęć pan Łukasz Kolewiński. Zapraszamy do lektury! 

 

  

LINK DO CAŁEGO NUMERU 

Film "Młodość" najlepszy! 

2016-11-04 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,76,te
http://www.cgk.czestochowa.pl/page/file.php?file=../data/bulletins/11_jasne2016_.pdf
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,78,film-mlodosc-najlepszy
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/container/jasneze13.jpg


Wczoraj w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 

II Regionalnym Konkursie Filmowym Dla Młodzieży. Miło nam poinformować, że I Nagrodę zdobył 

film "Młodość", zrealizowany przez Nikodema Buszko, Michała Wilka i Wojciecha Bojarskiego. 

Opiekunami grupy byli p. Grzegorz Nykiś i p. Cezary Wachelka. Zwycięzcom gratulujemy! Zdjęcie 

pochodzi ze strony Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny-„ Architektura mojego krajobrazu” 

2016-11-07 

27 października odbyło się podsumowanie XIV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU”, którego organizatorem było Gminne Centrum 

Kultury            i Rekreacji w Poczesnej oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie.  

 

    Praca Macieja Mielczarza 

Uczniowie naszej szkoły spisali się znakomicie. Praca Macieja Mielczarza z kl. IIIb zajęła I miejsce. 

Aleksandra Nowak z kl. II a otrzymała wyróżnienie. Formuła konkursu polegała na odnalezieniu 

ulubionej formy architektonicznej z najbliższego otocznia, a następnie uwiecznieniu jej w pracy 

malarskiej lub fotograficznej.Na konkurs wpłynęło 146 prac. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=79


   Praca Aleksandry Nowak 

Szkolnym opiekunem konkursu była p. Joanna Nagel 

jn 

Kampania Białych Serc 

2016-11-07 

Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I.Jana Paderewskiego w Częstochowie przystapiło 

w roku szkolnym 2016/2017 wzorem lat ubiegłych do XII KAMPANII BIAŁYCH SERC, która trwała od 12 

do 23 października 2016 roku. 

 
W bieżącym roku szkolnym w czasie trwania kampanii szkoła była udekorowana białymi serduszkami, 

oplakatowana wykonanymi przez uczniów pracami dotyczącymi haseł kampanii. 20.10 2016 roku 

uczniowie i nauczyciele przypięli sobie białe serduszka, które przygotował samorząd uczniowski wraz 

z opiekunem, na znak protestu przeciwko narkotykom i przemocy. W czasie trwania kampani 

wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze na temt uzależnień, przemocy i agresji słownej w 

internecie. 

 

Pozdrawiam - pedagog szkolny Gimnazjum nr 13 w Częstochowie Małgorzata Izabela Pabin. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,80,kampania-bialych-serc


TV 13, Wydanie 18 

2016-11-08 

Zapraszamy do oglądania październikowego wydania TV13. W programie m.in.: relacja z Dnia 

Chłopaka, Święta Edukacji Narodowej i Dnia Papieskiego, wywiady oraz Halloween u Wojtka i Zuzy. 

Tego nie możecie przegapić! 

https://youtu.be/6DQ6YfiGh7g 

Lekcja biologii na żywo – gady. 

2016-11-08 

 

 

 

W dniu 2 listopada w naszej szkole uczniowie 5-ciu klas mieli okazję zobaczyć i dotknąć jedne z 

ciekawszych zwierząt. Najbardziej zainteresował ich pyton królewski oraz bardzo wrażliwa jego forma 

albinotyczna. Węże żyjące w naturalnych warunkach w Polsce są pod ochroną, dlatego gatunki 

hodowlane cieszą się dużym zainteresowaniem. Młodzież dowiedziała się jak można rozpocząć 

hodowlę, jakie należy stworzyć optymalne warunki oraz zobaczyła gatunki o mniejszych 

wymaganiach dla początkujących hodowców. 

Uczniowie uzyskali informacje na temat odżywiania się węży, zobaczyli wylinkę a także informacje o 

zagrożeniu tych zwierząt w ich naturalnym środowisku. 

W grudniu odbędzie się konkurs biologiczny, poświęcony kręgowcom, na który zapraszamy 

zainteresowanych uczniów. 

Barbara Moroz 

foto: Julia Oleśkiewicz 

 

Słowo najpiękniejsze ze wszystkich. Ojczyzna! 

2016-11-11 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,81,tv-13-wydanie-18
https://youtu.be/6DQ6YfiGh7g
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=82
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=83


Dzień Niepodległości i Święto Patrona naszej szkoły - Ignacego Jana Paderewskiego – to 

uroczystość wyjątkowo ważna dla całej społeczności Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. 

Najważniejsza ze wszystkich w naszym kalendarzu imprez szkolnych!  

 

  

Patronem lisinieckiego gimnazjum jest Ignacy Jan Paderewski, muzyk, polityk i dyplomata, wyjątkowy 

patriota. Postać patrona zobowiązuje nas, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, do tego, aby pokazać 

wszystkim, wszem i wobec, jak ważne jest dla nas słowo „Ojczyzna”. Słowo piękne, inspirujące, 

będące fundamentem systemu wartości tych młodszych i tych starszych Polaków. 

Patriotyzm jest w naszych sercach.  Udowodniliśmy to w „Trzynastce” nie tylko przez zorganizowanie 

wspaniałej akademii i kilku konkursów związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. 

Udowodniliśmy to także poprzez wspólne śpiewanie narodowych pieśni, wiedzę o naszej historii oraz 

podniosłą atmosferę, która panowała podczas kilku ostatnich dni. Dni, kiedy wspominaliśmy rok 1918 

i ludzi, którzy „rzucili na stos, swój życia los”, by Polska – po 123 latach - znów pełnym blaskiem 

zajaśniała na mapie Europy. 

 

Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy… 

Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję wziąć udział w kilku konkursach związanych z Dniem 

Niepodległości. Miło nam poinformować, że w konkursie plastycznym „Wielcy Polacy” najlepsi okazali 

się uczniowie kl. II a, (drugie miejsce kl. II c, trzecie – kl. III c), a w konkursie „Patriotyzm niejedno ma 



imię” wygrali reprezentanci kl. II b. przed uczniami kl. II a i III a. To nie koniec. W multimedialnym 

konkursie „Polskie drogi do niepodległości” bezkonkurencyjna okazała się Agnieszka Kwec z kl. III b, a 

w zorganizowanym w sali gimnastycznej konkursie dotyczącym wiedzy historycznej triumfowali 

uczniowie kl. III b. Na drugim miejscu sklasyfikowano reprezentację kl. II b, a na trzecim kl. II c. 

 

Wyniki Mistrzostw Gimnazjum nr 13 w pływaniu 

2016-11-16 

 

Dziewczyny: 

1. Julia Borkowska - 0,45 

2.Ola Kłek -0,46 

3.Julia Marczewska- 0/48 

4. Zofia Konstanciak- 1,01 

5. Natalia Wosik- 1,07 

  

Chłopcy: 

1. Szymon Rorat-0,33 

2.Bartosz Toborek-0,35,01 

3.Patryk Całus- 0,35,04 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,84,wyniki-mistrzostw-gimnazjum-nr-13-w-plywaniu


4.Marcin Sitko- 0,43 

5.Damian Karliński- 0,47 

 

Powstanie bieżnia! Dziękujemy!! 

2016-11-16 

Znamy już wyniki głosowania mieszkańców naszej dzielnicy w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. 

Pomysł, aby przy Gimnazjum nr 13 i SP nr 13 powstała bieżnia poparło 2867 osób. Co to oznacza? 

Będziemy mieli bieżnię !!!! 

 

  

Dyrektor gimnazjum – p. Maciej Wawrzaszek – dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu 

i poparli akurat ten projekt: rodzicom naszych uczniów, gimnazjalistom, przyjaciołom szkoły, 

mieszkańcom dzielnicy, którzy zdecydowali się oddać swój głos na budowę bieżni. – Jesteśmy 

przeszczęśliwi, że to nasze marzenie, dzięki Państwu, uda się zrealizować – mówi dyrektor 

„Trzynastki”. – Bieżnia będzie służyła nie tylko uczniom naszych szkół, ale także wszystkim 

mieszkańcom Lisińca, którzy lubią aktywny wypoczynek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy! 

cw 

25.11- Międzynarodowy Dzień Misia 

2016-11-27 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=85
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,86,2511-miedzynarodowy-dzien-misia


 

W "Trzynastce" również obchodziliśmy Dzień Misia. W tym dniu uczniowie do szkoły mogli przynieść 

swoje ulubione pluszaki, z którymi niektórzy są nierozłączni od dzieciństwa, taką osobą była p. Anna 

Latacz- nauczycielka fizyki i EDB. "Mam go od dzieciństwa, jest tylko rok młodszy ode mnie"- 

opowiadała swoim uczniom. 

Klaudia Krawczyk, foto: Jlia Rybak (kl.2a) 

Bal z przesłaniem. Zbieramy na szkołę! 

2016-12-01 

Dyrektor szkoły wydał okolicznościowe zarządzenie: „ Każdy, kto przybył na bal, jest zobowiązany 

dobrze się bawić”. I tak było! Zabawa – cel nadrzędny, drugi cel – pomoc szkole. I jedno i drugie udało 

się zrealizować !!! 

Był bal. Bal andrzejkowy. W lokalu przy ul. Jana Pawła II. DJ Mati serwował wspaniałą muzykę, 

kuchnia częstowała dobrymi potrawami, a uczestnicy balu bawili się świetnie. Każdemu dopisywał 

dobry humor. To już za nami. Teraz konkrety. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=89


Dyrektor Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Częstochowie – Maciej Wawrzaszek - 

składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, która podjęła się trudu finansowego wsparcia 

naszej placówki i zorganizowała I Charytatywny Bal Andrzejkowy. W trakcie balu zebrano 7685 zł., 

które zostaną przeznaczone na wymianę drzwi w salach lekcyjnych. W tym miejscu pragnę 

podziękować licznym sponsorom, którzy przyczynili się do wsparcia balu. 

  

Szczególne słowa uznania należą się komitetowi organizacyjnemu: Pani Edycie Michnickiej, Pani 

Wioletcie Ciszewskiej, Pani Adzie Ciałowicz i Pani Anicie Narolskiej. Bez ich zaangażowania ta impreza 

nie mogłaby się odbyć. Dziękuję koleżankom: Agacie Karasińskiej, Joannie Nagel i Agacie Sokołowskiej 

za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy. 

Za szlachetność i pomoc na rzecz szkoły jeszcze raz serdecznie dziękuję. 

Maciej Wawrzaszek 

Dyrektor Szkoły 

TV13, Wydanie 19 

2016-12-05 

Przedstawiamy najnowsze wydanie TV13. W programie: relacja z obchodów Dnia Niepodległości, 

koszykówka, Dzień Misia, film "Młodość" i wyprawa do teatru. Zapraszamy do oglądania! 

https://youtu.be/cBIxwZWuqe8 

Podsumowanie konkursu literackiego 

2016-12-07 

 

17 listopada w Gimnazjum nr 18 w Częstochowie odbyła się jubileuszowa XXV edycja Salonu 

Artystycznego „Polak – to brzmi dumnie”. W realizację tego projektu została włączona młodzież  z 

całego powiatu. Podczas spotkania dokonano podsumowania  konkursu literackiego pt „Kochać 

ojczyznę - to trudno czy łatwo? ”. Naszą szkołę godnie reprezentowały dwie uczennice ,które odniosły 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,90,tv13-wydanie-19
https://youtu.be/cBIxwZWuqe8
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,91,podsumowanie-konkursu-literackiego


wielki sukces . Aleksandra Nowak  z klasy II a  zajęła drugie miejsce oraz  Zofia Michalec z klasy II c 

,której praca znalazła się w ścisłym finale .Obie  laureatki zostały nagrodzone dyplomami oraz 

nagrodami rzeczowymi w postaci pięknych albumów. Wiceprezydent Ryszard Stefaniak dyplomem 

uznania wyróżnił także mgr Anetę Wietechę- opiekuna uczennic z naszej szkoły.   

aw 

Świąteczna trzynastka! 

2016-12-09 

 

30 listopada wszyscy spotkaliśmy się na warsztatach plastycznych zorganizowanych w celu integracji 

nauczycieli, rodziców i uczniów,  wykonywaliśmy przeróżne ozdoby świąteczne. Warsztaty w naszej 

szkole organizowane już kolejny rok cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. To 

wspaniałe że razem możemy bawić się w tak piękny sposób! Dzięki dużej liczebności osób 

zgromadzonych podczas warsztatów nasza szkoła pachnie świętami! 

Klaudia Krawczyk 

Mikołaj przyszedł! I wszystko jasne!! 

2016-12-10 

Nie tak dawno i nie w odległej galaktyce, lecz w Gimnazjum nr 13 w Częstochowie, konkretnie 6 

grudnia - BYLIŚMY ŚWIADKAMI CUDU! Wszystkich uczniów obecnych w tym dniu w szkole odwiedził 

św. Mikołaj! 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,92,swiateczna-trzynastka
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=93


 

    Informacji o tym wydarzeniu nie było w TVP oraz w innych środkach masowego przekazu. Mamy 

jednak – poświadczoną przez wielu uczniów – relację nauczyciela, który w tym właśnie dniu był na 

swoim stanowisku w pracy, widział owo zdarzenia i postanowił przekazać potomnym, co się wówczas 

zdarzyło. A było to tak…. 

….6 grudnia. Poranek. Lekcja języka polskiego w jednej z klas trzecich. Nie będziemy podawać, której 

klasy to dotyczy. Nauczyciel też nie chciał zdradzić tego. Powiedział jedynie, że…skrzydlaci wysłańcy 

Boga (Anioły) muszą go obecnie wesprzeć, bo nikt w tej klasie lektur nie czyta. 

Nagle…Pukanie do drzwi. Słychać dzwonek i… słowa „Ho, ho, ho…”, Do pracowni wdarł się ktoś 

ubrany na czerwono, z białą brodą, w opadającej na czoło czapce, z dzwonkiem w ręce i workiem 

cukierków. Nie był sam! Były z nim Śnieżynki! Zapytał, czy wszyscy w tej klasie byli grzeczni. 

Nauczyciel odpowiedział, że nie ... Mówił o lekturze…Podstawie programowej… 

Mikołaj miał jednak otwarte dla wszystkich serce i obdarował cukierkami każdego, kto był w tym dniu 

w szkole. Cukierka dostał nawet nauczyciel. Na osłodę, z życzeniami, by znalazł sobie pracę po 

reformie… 

cw 

Kim będę w przyszłości? 

2016-12-14 

W II Powiatowym Konkursie „Moja pasja, mój zawód” wzięły udział dwie uczennice z naszego 

gimnazjum: Oliwia Tatarkiewicz i Julia Drab (obie z kl. III a). Ta druga otrzymała wyróżnienie !  

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=94


 

  

Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 12 w Częstochowie.  Składał się on z dwóch etapów: 

I  etap – praca plastyczna płaska lub przestrzenna, II etap – prezentacja zawodu. 

Ideą  konkursu było rozbudzenie w uczniach świadomości planowania ścieżki dalszego kształcenia, 

ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania własnych pasji w 

planowaniu ścieżki kariery zawodowej. Młodzież miała możliwość wymiany wiedzy na temat 

prezentowanych przez siebie zawodów. Prezentacje uwzględniały predyspozycje ucznia w zakresie: 

uzdolnień, zainteresowań, motywacji, tradycji rodzinnych, stanu zdrowia. 

Tworzone przez uczniów prace plastyczne sprzyjały rozwojowi kreatywności, wrażliwości estetycznej i 

aktywności twórczej poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych. 

ip 

 

Gramy dla Amelki! 

2016-12-14 

Zapraszamy!!! 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,96,gramy-dla-amelki


 

 _________________________________________________________________________________ 

Program „Skrzydła” 

2016-12-14 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie bierze udział w realizacji Programu „Skrzydła” wspólnie z Caritas 

Archidiecezji Częstochowskiej. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=95


  

Pomocą objętych jest dwóch uczniów naszej szkoły. :Skrzydłą” to program długoterminowej pomocy 

skierowany do dzieci, które z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w 

formie: artykułów szkolnych, korepetycji, zajęć edukacyjnych, dojazdów do szkoły i ubrań, zakup 

drobnego sprzętu komputerowego, dożywianie w szkole, wyjścia i wycieczki szkolne, wypoczynek 

letni i zimowy. 

ip 

Zagraliśmy, zaśpiewaliśmy dla Amelki 

2016-12-22 

Nasza uczennica – Amelka Jagielska – po ciężkim wypadku powoli dochodzi do sił. Z myślą o niej – w 

środę 21 grudnia - zorganizowaliśmy w „Trzynastce” przedstawienie bożonarodzeniowe i minikoncert 

kolęd. 

 

 

To trzeba głośno powiedzieć! Inicjatywa, aby zrobić imprezę i poprosić o wsparcie dla uczennicy klasy 

pierwszej „b” wyszła od jej koleżanek i kolegów. Na początku Marta Strzelecka z kl. III c nagrała film z 

życzeniami dla Amelki, później zrodziła się idea, aby szkolne jasełka oraz koncert kolęd, na który 

serdecznie zapraszamy 11 stycznia, były organizowane, by pomóc w rehabilitacji pierwszoklasistki. 

Koncert kolęd przed nami, o jasełkach piszemy poniżej…. 

  

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=98


 

W środę, 21 grudnia na szkolnej scenie zaprezentowali się uczniowie klasy I a: Bruno Jarzyński, Maja 

Kozieł, Antoni Nowacki, Kinga Proszkowska, Laura Szymanek i Wiktoria Wewiór. Zaprezentowali 

moralitet „O innym (świętym?) Mikołaju”. Był to spektakl o dziewczynce, która wierzyła w św. 

Mikołaja. I w to, że ludzie powinni nieść pomoc innym. I pamiętać o tym, że warto szerzyć dobro! Bo 

to procentuje! Uczniom klasy I a pomagał w przygotowaniu tego spektaklu p. Cezary Wachelka. 

Później kilka kolęd zaśpiewała Klaudia Grobelak z kl. III b. Było pięknie, nastrojowo, niepowtarzalnie! 

W jednej z kolęd Klaudię wspomogłaWeronika Radosz z kl. I a. Do występu przygotowywała je 

p.Iwona Czank. 

cw 

Wesołych Świąt! 

2016-12-19 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,97,wesolych-swiat


 

TV 13, Wydanie 20 

2016-12-25 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia grudniowego wydania TV13. W programie mnóstwo 

świątecznych tematów i relacji, a na deser nasz szkolny mannequin challenge. Tego nie możecie 

przegapić! 

https://youtu.be/L8RZtxIGBXU 

 

Zapraszamy na koncert kolęd 

2016-12-26 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,99,tv-13-wydanie-20
https://youtu.be/L8RZtxIGBXU
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,100,zapraszamy-na-koncert-koled


 

Zapowiedź koncertu kolęd 

2017-01-08 

https://youtu.be/o3sn-EYUDZI 

Sukces Marysi 

2017-01-14 

9 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie odbyło się 

wręczenie nagród i dyplomów dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego "List do 

Świętego Mikołaja."  

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,102,zapowiedz-koncertu-koled
https://youtu.be/o3sn-EYUDZI
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=104


 
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Spotkał się z dużym 

zainteresowaniem - nadesłano aż 120 prac. Ocenie podlegały treść, poprawność leksykalna i 

gramatyczna, estatyka i staranność wykonania pracy, kreatywność oraz oryginalny pomysł. 

Organizatorzy przyznali 15 nagród - po 5 dla każdej kategorii wiekowej (klasy II - III SP, IV - VI SP, I-III 

gimnazjum). Z ogromną radością informujemy, że uczennica klasy III b naszego gimnazjum Marysia 

Strogulska przygotowała najpiękniejszy list  i zajęła I miejsce. Gratulujemy! 

BJ 

Pieśń niosła się daleko, aż po niebiosa…. 

2017-01-13 

 

O czym mogą świadczyć kilkuminutowe brawa na stojąco? O tym, że koncert podobał się! Niezwykle! 

A trzykrotne bisowanie? O tym, że widzowie docenili artyzm i wyjątkowe przesłanie imprezy! 11 

stycznia nasz szkolny chór wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewał najpiękniejsze polskie kolędy. 

Zaśpiewał dla Amelki Jagielskiej! 

 

   Na początku były słowa: „Musimy pomóc”. Później „iskra” i cel, idea, którą należało wdrożyć w 

życie. Pomożemy, bo wiemy, że pomoc jest niezbędna. Na początku były jasełka, później uśmiechy od 

naszych gimnazjalistek do wiernych pod kościołem pw. ś. Piotra i Pawła w Częstochowie. I wreszcie 

niesamowity, wyjątkowy, genialny… koncert kolęd w sali gimnastycznej. Koncert, który mógłby być 

pokazywany w największych filharmoniach świata. Bo był przecudny i wzruszył każdego, kto tylko w 

środę, 11 stycznia pojawił się w „Trzynastce|”…Były łzy, wiwaty i ukłony do pasa…  

   Taką mamy zdolną młodzież, takie widowisko specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ! 

 
 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=103


„Rodzice, absolwenci, uczniowie….” 

   Był wstęp, teraz relacja. Już bez zbędnych słów. Początek koncertu to wystąpienie P. Dyrektora. 

Zaśpiewał utwór: „Jest taki dzień”, powiedział kilka słów i zaprosił na dalszy ciąg imprezy, która 

obfitowała w sporo niezwykłych niespodzianek.  

   Jakich niespodzianek? Wyjątkowych! Zaśpiewali i zagrali nasi absolwenci! Na nich zawsze można 

polegać!  Chociaż opuścili mury szkoły kilka lat temu, to wracają i wspomagają nas podczas każdej 

większej imprezy. Byli z nami: Natalia Korbiak, Julia Buszko, Iga i Wiktoria Socha, Julia Celban, 

Krzysztof Cybulski i Szymon Jędryka. Julia Celban i Julia Buszko zagrały także na skrzypcach z naszymi 

uczennicami: skrzypaczką Julią Curran, skrzypkiem Mieszkiem Koziarzem i fagocistką Wiktorią 

Musiał.  Na gitarach grali: Wiktoria Parzonka i Krzysztof Cybulski. 

   Trzynaście pięknych, poruszających kolęd. Co jedna, to śliczniejsza. Nie można wskazać tej, która 

była perfekcyjnie zaśpiewana, chociaż piszącemu te słowa (a niech tam, niech wszyscy wiedzą) łzy 

pociekły po policzkach, gdy na scenie stanęły: Oliwia Szymańska i Sara Boral. „Mizerna ,cicha…” w 

ich wykonaniu to arcydzieło!. I każde inne słowo jest zbędne! 

   Na scenie pojawili się też rodzice. Dla zgromadzonych widzów kolędę „Nie było miejsca dla Ciebie” 

zaśpiewała p. Wioletta Ciszewska. Jedno zdanie komentarza aż ciśnie się na usta: ciarki po skórze 

przechodziły! 

    Kolejna niespodzianka. Zaśpiewali też wspólnie nauczyciele.i rodzice. Do wykonania kolędy 

„Przybieżeli do Betlejem” wyszli: p. Maciej Wawrzaszek, p. Anna Latacz, p. Elżbieta Kaczmarek, p. 

Mariola Wolska, ks. Łukasz Dybowski, ks. Piotr Klekociński  p. Janusz Ferenc, p. Katarzyna 

Berezińska oraz (rodzice) p. Wioletta Ciszewska i p. Katarzyna Błoch. 

Było też duet, Jedną z polskich kolęd zaśpiewali ks. Łukasz i p. Iwona Czank. Trzyminutowe oklaski i 

domaganie się bisu świadczyły o tym, że ta ich interpretacja podobała się. Podobała się bardzo! 

 
Amelka! Wracaj do zdrowia ! 

   Nauczycieli i uczniów, którzy pojawili się na koncercie kolęd w dniu 11 stycznia w „Trzynastce” 

najbardziej cieszyło to, że na widowni zasiadła Amelka Jagielska – uczennica kl. pierwszej, która po 

ciężkim wypadku powoli wraca do zdrowia. Dla niej śpiewaliśmy, o niej myśleliśmy każdego dnia, gdy 

rozpoczynaliśmy próby do tego przedsięwzięcia. 

   Amelko ! Wracaj do zdrowia. Czekamy na Ciebie !  

Koncert przygotowała p. Iwona Czank. Dekoracje wykonała p. Joanna Nagel. Tak mógłbym zakończyć 

ten artykuł. Ale nie zakończę. Potrzebne jest jeszcze kilka słów. Iwona. To było arcydzieło! Były 

brawa na stojąco, a ja kłaniam się w pas w uznaniu za to, co usłyszałem i zobaczyłem. 



 

Cezary Wachelka 

Wracaj do zdrowia, wracaj do nas… 

2017-01-16 

W piątkowe przedpołudnie – 13 stycznia - w gabinecie dyrektora Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

Amelka Jagielska, nasza uczennica, która wraca do zdrowia po ciężkim wypadku, dostała dużą paczkę 

z prezentem. Prezentem od kolegów i koleżanek, nauczycieli, rodziców uczniów „Trzynastki”  i 

społeczności dzielnicy Lisiniec. 

 
Kiedy gimnazjalistka z klasy pierwszej uległa wypadkowi i wiadomo było, że jest z nią źle, jako pierwsi 

pomoc zdeklarowali nasi uczniowie. „Musimy coś zrobić” – nawoływali  w rozmowach ze swoimi 

nauczycielami….  

Nauczyciele zareagowali błyskawicznie. W mgnieniu oka zrodził się plan działania. Słowa zostały 

przekute w czyn. 

Na początku były szkolne jasełka i minikoncert kolęd pod hasłem „Gramy dla Amelki”. Później grupka 

przyjaciół Amelki mówiła o tym, że potrzebne jest wsparcie dla pierwszoklasistki pod kościołem pw. 

św. Piotra i Pawła w Częstochowie. 

I wreszcie zorganizowaliśmy cuuuudowny  koncert kolęd, który nazwaliśmy „Zaśpiewamy dla 

Amelki”. Koncert odbył się w środę (11 stycznia). Dwa dni później nasz prezent – niespodziankę 

wręczyliśmy pierwszoklasistce i jej ojcu. 

 - Wracaj do zdrowia i wracaj do nas – mówił wręczając naszej uczennicy paczkę p. Maciej 

Wawrzaszek, dyrektor szkoły.  – Chcemy, abyś wiedziała, że zawsze na nas można liczyć. Masz tu 

przyjaciół !!! 

Podczas tego spotkania obecne były osoby szczególnie zaangażowane w pomoc dla naszej uczennicy: 

p. Iwona Czank, p. Joanna Nagel, p. Agata Sokołowska, p. Michał Koziarz, p. Grzegorz Nykiś i p. Cezary 

Wachelka. Zjawili się także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącą Klaudią 

Krawczyk na czele. 

Amelka i jej tata dziękowali za paczkę, a my – uczniowie i nauczyciele z „Trzynastki”  - już zaczynamy 

myśleć o tym, co by tu wykombinować, aby jeszcze tej dziewczynie pomóc! 

cw 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=105


TV 13, Wydanie 21 

2017-01-18 

Zapraszamy na pierwsze w roku 2017 wydanie TV13. W programie: relacja z koncertu kolęd, wywiad 

z mistrzyniami basketu oraz zimowe harce naszych uczniów na śniegu i lodzie. Tego nie możecie 

przegapić!  

https://youtu.be/Ms8gGxzNEQI 

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży: Polska - Niemcy – Ukraina 2017. 

2017-01-30 

 

Celem programu jest poznanie kultur naszych europejskich sąsiadów oraz rozwijanie umiejętności 

porozumiewania się w językach niemieckim i angielskim. Młodzież z trzech krajów spotka się w 

Konstancji w dniach 11-18 marca, w Lwowie 2-9 września oraz w Częstochowie od 30 września do 7 

października 2017 roku. 

Tytuł projektu w tym roku : „ Życie w świecie bez granic?” określa , że naszym celem będzie nie tylko 

poznanie życia codziennego oraz szkoły kraju gospodarza ale również problem migracji ludności, jak 

młodzi imigranci czują się w naszej szkole, mieście, kraju? Oczywiście planujemy również wycieczki i 

zajęcia integracyjne. 

Z Niemcami i Ukrainą współpracujemy od 2014 roku, w roku 2015 byliśmy w Konstancji w Niemczech 

a goście z Niemiec i Ukrainy byli w Częstochowie. 

Obecnie składamy wniosek o dofinansowanie naszego programu do Polsko – Niemieckiej Wymiany 

Młodzieży.                                                                                                                        

                                                                                                                        Koordynator projektu:  Barbara 

Moroz 

 

 

Zaśpiewaj, zarecytuj… 

2017-02-11 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,106,tv-13-wydanie-21
https://youtu.be/Ms8gGxzNEQI
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=107
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=108


 

Serdecznie zapraszamy na Walentynkowy Konkurs Wokalno – Recytatorski. Odbędzie się on 14 

lutego (wtorek), o godz. 10.50 w sali nr 3. 

Część wokalna: Uczestnik samodzielnie wybiera piosenkę do prezentacji lub utwór instrumentalny 

tematycznie związany z Walentynkami, akompaniament we własnym zakresie. 

Część recytatorska: Uczestnik samodzielnie wybiera utwór liryczny o tematyce miłosnej. 

Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację zarówno muzyczną, jak i recytatorską, walory 

artystyczne i estetyczne. 

Serdecznie zapraszamy 

Iwona Czank i Cezary Wachelka 

Wiktor Leśkiewicz II Wicemistrzem Polski w kartingu. 

2017-02-14 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,109,wiktor-leskiewicz-ii-wicemistrzem-polski-w-kartingu


Uczeń klasy Ia, Wiktor Leśkiewicz zajął 3 miejsce w Mistrzostwach Polski w kartingu w kategorii 

młodzik (9-13 lat). Zawody odbywały się przez siedem weekendów w różnych miastach na terenie 

Polski. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Warszawie w dniu 07.01.2017. Gratulujemy! 

KB 

14 lutego to nie tylko walentynki 

2017-02-15 

 

W dniu 14 lutego 2017 r. przypadła 75 rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową. W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród VI edycji 

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 r. „Losy wybranych 

przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”. Miło nam ogłosić, że II miejsce w 

kategorii gimnazjów zdobył uczeń klasy IIIa, Nikodem Buszko. Wykonał on prezentację multimedialną 

"Kazimierz Pużak". Opiekunami Nikodema byli: p. Grzegorz Nykiś i p. Piotr Zajęcki. 

GN, foto: http://www.katowice.uw.gov.pl/ 

Zakochani są wśród nas ! 

2017-02-16 

 

Czy 14 lutego uczniowie „Trzynastki” mogli siedzieć na lekcjach skoncentrowani ? Niekoniecznie tak 

było! Czemu ?  Bo czekali na chwilę, gdy dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego przyniosą im j – albo 

nie - jakąś walentynkę. A kartek walentynkowych było tym razem bez liku !  

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,110,14-lutego-to-nie-tylko-walentynki
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=112
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/files/pl/16754801_291546681261545_688419181_n.jpg


 
Ile kartek? Ktoś dopomoże ? Jakieś domysły ? No dobra… Kartek walentynkowych było w tym roku 

ponad 200. Naszym dziennikarskim obowiązkiem jest poinformowanie całej szkolnej społeczności, iż 

wszystkie kartki trafiły do rąk adresatów. Nie wnikamy w to, czy są osoby zadowolone , czy też 

nie…Co było do dostarczenia, dostarczono.  

 - Poczta walentynkowa to strzał w dziesiątkę – mówi Weronika Parzonka z SU. – Kartki z miłymi 

słowami trafiały zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. 

 
To nie wszystkie atrakcje, które 14 lutego zorganizowane zostały w naszej szkole. Był też konkurs na 

„Serce walentynkowe”.  Miło nam poinformować, żeczłonkowie zespołu ds. promocji szkoły wskazali 

jako zwycięzców w tym konkursie uczniów klasy II b. Drugie miejsce zajęli wychowankowie kl. I 

b,  trzecie zajęli gimnazjaliści z kl. III a. Wyróżnienia : kl. II a, kl.  III b i kl.  I a. 



 
14 lutego odbył się też w naszej szkole Walentynkowy Konkurs Wokalno – Recytatorski. Został on 

zorganizowany przez  p. Iwonę Czank i p. Cezarego Wachelkę (oboje zespól ds. promocji szkoły). 

Kto wygrał w tym konkursie ? Niech to będzie niespodzianka! Zwycięzców poznamy podczas apelu, 

który już niebawem odbędzie się w „Trzynastce”. O tym także niebawem napiszemy ! Serio, serio !  

cw, foto: J. Oleśkiewicz 

Pierwsze półrocze za nami…. 

2017-02-23 

W środę, 22 marca podsumowaliśmy pierwsze półrocze nauki. Podczas apelu, który odbył się w sali 

gimnastycznej, mówiliśmy o naszych sukcesach. Musieliśmy także powiedzieć o tych nieprzyjemnych 

sprawach, z którymi także mamy do czynienia w naszej szkole. 

 
Zacznijmy jednak od spraw miłych. Podsumowując pierwsze półrocze miło nam poinformować, że 

najwyższą średnią w szkole uzyskali uczniowie kl. I a. Na drugim miejscu uplasowali się 

wychowankowie kl. III a, a na trzecim kl. III b. 

Była też okazja, aby wręczyć nagrody uczniom, którzy startowali w konkursach wewnątrzszkolnych i 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=113


międzyszkolnych. Miło nam poinformować, że w Walentynkowym Konkursie Wokalno - 

Recytatorskim pierwsze miejsce zajęły uczennice klas trzecich: Klaudia Grobelak, Oliwia Tatarkiewicz i 

Marta Polis.  

Największe brawa otrzymali jednak uczniowie kl. III a, którzy w tym konkursie…byli bezkonkurencyjni. 

Jury przyznało Nagrodę Specjalną dla: Sandry Imiłowskiej, Zuzanny Rabendy, Wojciecha Bojarskiego i 

Michała Miszewskiego. O nich – tak uważa jury – niebawem w naszym kraju będzie głośno. Bardzo 

głośno ! 

To o miłych sprawach. Teraz o tych, których musimy się wstydzić. Dyrektor szkoły p. M. Wawrzaszek 

udzielił na forum naszej szkolnej społeczności nagany uczniowi kl. II c. Jest to – niestety – druga 

nagana na forum szkoły, którą temu uczniowi udzielono. 

cw, foto: A. Jakubas 

 

Halowe sukcesy naszych lekkoatletów 

2017-02-26 

 

Nasze uczennice zajęły V miejsce drużynowo w Halowych Mistrzostwach Częstochowy Gimnazjów. 

Indywidualnie wicemistrzynią w rzucie piłką lekarską została Weronika Parzonka. Wśród chłopców 

sukces w postaci wicemistrzostwa w biegu na 300m odniósł Dominik Pindych. 

jf 

Pomożemy Amelce ? Pomożemy !!! 

2017-02-26 

Nasza uczennica potrzebuje pomocy! Z myślą o Amelce Jagielskiej, która powoli wraca do zdrowia po 

ciężkim wypadku, zorganizowaliśmy jasełka i koncert kolęd. Koncert kolęd był wyjątkowym 

widowiskiem! Była to jedna z najwspanialszych imprez, jaką zorganizowaliśmy w całej historii 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. Nagraliśmy to! Mamy płyty DVD z zapisem tego wydarzenia!  

Osoby, które zachcą zobaczyć, jak dla Amelki najpiękniejsze polskie kolędy śpiewają uczniowie 

„Trzynastki:, mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły (Częstochowa, ul. Wręczycka 111/115). Będą tam 

czekały płyty. Przekażemy je każdemu, kto będzie chciał w jakikolwiek sposób wesprzeć rehabilitację 

naszej uczennicy! Zapraszamy!!! 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,115,halowe-sukcesy-naszych-lekkoatletow
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=114


https://youtu.be/6W3wzA6y608 

cw 

Zaproszenie do III edycji konkursu „Polak za granicą" 

2017-02-27 

 

TV 13, Wydanie 22 

2017-03-06 

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego wydania TV13. W programie: relacje z walentynek i apelu, 

wywiady z mistrzem kartingu i wolontariuszkami, a na deser sonda filmowa. Tego nie możecie 

przegapić! 

https://youtu.be/Tm1Q1eqjU4s 

 

Dzień Kobiet w "Trzynastce" 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,117,zap
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,118,tv-13-wydanie-22
https://youtu.be/Tm1Q1eqjU4s
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,119,dzien-kobiet-w-trzynastce


2017-03-10 

Dnia 8 marca w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. 

 

Były życzenia dla piękniejszej części naszej szkolnej społeczności. Odczytano także wyniki ankiety 

dotyczącej uczennic naszego gimnazjum. Oto one: 

Najlepsza przyjaciółka: 

1a Marysia Patyk 

1b Lena Leszczyńska  

1c Olga Gniatkowska 

2a Klaudia Krawczyk 

2b Maja Cupial 

2c Wiktoria Jasiakiewicz 

3a Weronika Karmanska  

3b Ola Dobrzańska 

3c Weronika Parzonka 

Kategoria Najpiękniejszy usmiech: Paola Barberis 

Najpiekniejsze oczy: Klaudia Krawczyk 

Najlepsza uczennica: Agata Wierus Maja Kozieł i Marta Strzelecka 

gn 

Dzień na „5” 

2017-03-19 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,120,dzien-na-5


Z okazji Dnia Wiosny, we wtorek, 21 marca, nauczyciele „Trzynastki” zaplanowali dla swoich uczniów 

miłą niespodziankę ! Stawiają tylko piątki i szóstki. Inne oceny w tym dniu nie będą pojawiać się w 

dzienniku elektronicznym! Każdy ochotnik do odpytywania i sprawdzenia własnej wiedzy może liczyć 

na wyjątkową przychylność kadry pedagogicznej !!! 

 

Polak jedzie na zakupy 

2017-03-19 

W dniu 15 marca odbyła się w naszej szkole kolejna edycja powiatowego konkursu w języku 

angielskim i niemieckim „Polak za granicą”. 

 

Tym razem do udziału zgłosiło się 20 uczniów z 13 szkół, zarówno z Częstochowy, jaki z 

regionu.  Konkurs, który odbywał się w Gimnazjum nr 13 już po raz trzeci, miał hasło przewodnie: 

Polak na zakupach. Tematyka, jak można się domyśleć, dotyczyła wydawania przez naszych rodaków 

podróżujących po świecie pieniędzy w sklepach, na bazarach i ryneczkach… 

 

 - Uważam, że konkurs nie był najtrudniejszy, ale też nie należał do łatwych – mówi uczennica 

„Trzynastki”, Agata Wierus z kl. II a. – Niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale mam nadzieję, że 

pomimo tych trudności wynik, który uzyskam będzie mnie satysfakcjonował. 

Ranga tegorocznego konkursu znacznie wzrosła, bo po raz pierwszy zwycięzcy konkursu będą mogli 

swoje osiągnięcia wpisać na świadectwie. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta 

Częstochowy, a sponsorowany był przez wydawnictwo Oxford University Press. 

O wynikach poinformujemy niebawem! 

cw 

Historyczny sukces 

2017-03-21 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=121
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,122,historyczny-sukces


 

 W XVI Międzypowiatowym Konkursie Historycznym, "Czy znasz historię Częstochowy i regionu 

częstochowskiego" organizowanym przez Gimnazjum nr 9, Muzeum Częstochowskie i Archiwum 

Państwowe  sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajął Nikodem Buszko a 

Krystian Bielecki i Mieszko Koziarz znaleźli się w gronie wyróżnionych finalistów.Opiekunem 

nagrodzonych był p. Piotr Zajęcki. 

Pułapki dla nastolatków, czyli „Samotni w tłumie” 

2017-03-22 

20 marca poszliśmy do teatru. Na spektakl wybrała się cała szkoła. Tytuł spektaklu – ”Samotni w 

tłumie” zaciekawił mnie. Nie było to złe przedstawienie, ale…No właśnie, zawsze jest jakieś …ale. 

 

O swoich wrażeniach po spektaklu „Samotni w tłumie” pisze Michał Jakubczak z kl. I a 

 

Na to przedstawienie udałem się z wielką przyjemnością. Lubię historie, które odnoszą się do życia 

ludzi z XXI wieku. Tak było w tym przypadku. Na początku sztuki było nieco tajemniczo. Bohaterowie 

spektaklu. Chłopiec, który nie miał wsparcia od rodziców, dziewczyna – także samotna – chociaż 

żyjąca w dostatku. Ich problemy, przemyślenia i poszukiwania w „necie” kogoś, kto zaakceptowałby 

ich takimi, jakimi są. 

Było źdźbło tajemnicy, lecz w miarę upływu czasu historia była coraz ciekawsza. Przedstawione 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=123


zostały losy niewiele starszego od nas chłopca, który wciągnięty w świat fałszywych „kumpli”, 

poszukuje samego siebie. Historia ukazuje nam, że tak naprawdę samotność to brak miłości w życiu 

każdego człowieka. Moim zdaniem spektakl pokazuje życie wielu nastolatków, przez co jest bardzo 

pouczający. Bo wielu z nas to ludzie samotni, którzy pod maską udawanej radości i zadowolenia 

potrafi skrywać swoje słabości. Sztuka ta pozwoliła nam się na moment zatrzymać i zastanowić nad 

istotnymi wartościami w naszym życiu. To plusy. Jednak pozostał maleńki zgrzyt. Wszystko w tej 

sztuce było czarno – białe, przewidywalne. Dydaktyzm wziął górę. Widz miał wyłożone „kawa na 

ławę”, co jest dobre, a co złe. A to było…trochę sztuczne, 

Michał Jakubczak, współpraca cw 

foto: Julia Oleśkiewicz 

Wyniki III edycji Konkursu "Polak za granicą" 

2017-03-23 

 

Brawa za komentarz, gratulujemy Panowie ! 

2017-03-26 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w finałowych zmaganiach konkursu przeprowadzanego 

w ramach Miesiąca Języka Polskiego, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, wystąpiło 

dwóch uczniów „Trzynastki”: Nikodem Buszko (III a) i Michał Wilk (III b). W konkursie na komentarz 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,124,wyniki-iii-edycji-konkursu-polak-za-granica
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=125


zajęli trzecie miejsce !!! 

 
Ogólnopolski konkurs organizowali: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Kołem 

Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ, Stowarzyszeniem Polonistów, Fundacją na rzecz Muzeum 

Języka Polskiego i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego. Na czym po polegało?  

Uczniowie z całej Polski przesyłali filmy komentujące wydarzenia sportowe, kulturalne lub związane 

ze światem mody. Jury, do udziału w ścisłym finale, zakwalifikowało komentarz sportowy, który 

przygotowali Nikodem Buszko i Michał Wilk. Nasi uczniowie relacjonowali „na żywo” partię szachów 

błyskawicznych. Zajęli trzecie miejsce. Wygrały gimnazjalistki ze Słupska, drugie miejsce zajęły 

uczennice z Płocka.  

Obiektywnie trzeba jednak stwierdzić, że uczniowie z naszej szkoły mieli w czasie finałowych zmagań 

wyjątkowego pecha. Podczas ich prezentacji (złośliwość rzeczy martwych) przez chwilę odmówił 

posłuszeństwa laptop. Kilkanaście sekund przerwy sprawiło, że komentarz nie był tak idealny, jak 

trzecioklasiści wcześniej sobie przygotowali. A mógł być !!! 

Trzeba się jednak cieszyć z tego, co się ma !!! Gratulacje dla Michała i Nikodema !!! Do udziału w tym 

konkursie przygotowywał naszych komentatorów sportowych p. Cezary Wachelka. Film, który 

pokazali na konkursie, będzie można zobaczyć w najbliższym wydaniu TV 13. 

cw 

Brawo tenisiści stołowi! 

2017-03-27 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,126,brawo-tenisisci-stolowi


W piątek 24.03 2017 nasi uczniowie wzięli udział w II TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO IM. TADEUSZA 

MADEJSKIEGO. Organizatorem w/ w turnieju było Gimnazjum nr 7 w Częstochowie. Naszą szkolę 

reprezentowali: 

1. Paola Barberis 

2. Weronika Karmanska 

3. Mateusz Gawin 

4.Wiktor Leskiewicz 

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Paola Barberis, Weronika Karmanska zajęła III miejsce. Wśród 

chłopców III miejsce przypadło Mateuszowi Gawinowi.  

kb 

Sukces naszych badmintonistek 

2017-03-29 

W dniu 24.03.2017r. na drużynowych zawodach badmintona w ramach współzawodnictwa 

sportowego szkół w Częstochowie nasze uczennice zdobyły wicemistrzostwo Częstochowy .  

 

W zawodach rozgrywanych na hali sportowej uczestniczyło 8 zespołów reprezentujących bardzo 

wysoki poziom sportowy . W wyrównanej rywalizacji zespołowej drużyna reprezentująca naszą szkołę 

w składzie: Agata Wierus kl. II a i Natalia Kwaśniak kl. III a  zajęła drugie miejsce . Mistrzostwo 

Częstochowy zdobył zespół z Gimnazjum nr 3, z którym nasze dziewczęta stoczyły zacięty pojedynek 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,129,sukces-naszych-badmintonistek


w finale turnieju. Wynik meczu został ustalony po emocjonującym pojedynku deblowym w którym 

nasze dziewczyny przegrały na przewagi 23/21, a  cały mecz  2 do 1 . 

Miejsce w turnieju należy uznać za duży sukces z uwagi na wysoki poziom sportowy reprezentowany 

przez uczestniczki zawodów .  

03.04.2017r dziewczyny będą reprezentowały naszą szkołę w zawodach rejonowych. Życzymy im 

powodzenia i połamania rakiety . 

as  

TV 13, Wydanie 23 

2017-04-02 

Zapraszamy na marcowe wydanie TV13. W programie: Dzień Kobiet, Konkurs "Polak za granicą", 

Wyjazd do Konstancji oraz szachy błyskawiczne. Oglądamy! 

https://youtu.be/sVpyGVOidRg 

Mistrzowie języka rosyjskiego 

2017-04-05 

 

Dmytro Myronov i Mykyto Zhuravel – po raz drugi z rzędu – uzyskali tytuł laureata Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w 

Katowicach. W Częstochowie tytuł laureata z tego konkursu uzyskały jeszcze tylko dwie osoby. 

Gratulujemy sukcesu! 

ms 

Uczniowie klas drugich prezentowali projekty 

2017-04-06 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,133,tv-13-wydanie-23
https://youtu.be/sVpyGVOidRg
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=134
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=135


Każdy uczeń gimnazjum zobowiązany jest do tego, aby zrealizować projekt edukacyjny. W 

„Trzynastce” jest to zadanie dla drugoklasistów.  

 
Obrona projektów miała miejsce w naszej szkole w poniedziałek, 3 kwietnia. Uczniowie klas drugich 

mieli zaprezentować przed komisją pracę, którą wykonali w grupach (kilkuosobowych). Pracę, którą 

realizowali przez określony czas, wspólnie z kolegami i koleżankami pod okiem nauczycieli. 

Teraz konkrety. Były powody do zadowolenia. Niektóre projekty przygotowane przez naszych 

uczniów były na poziomie, których nie powstydziliby się wykładowcy szkół wyższych. Brawa na 

stojąco! 

Ale – obiektywnie też trzeba stwierdzić – pojawiły się i takie, których nie można było zaliczyć. Na 

szczęście, tu należy podkreślić dobitnie, na palcach jednej ręki można wyliczyć tych, którzy podeszli 

do realizacji projektu w sposób nieprofesjonalny. O nich jedno zdanie. Będą mieli szansę na 

poprawkę. 

Tym, którzy zaliczyli, gratulujemy. Dobra robota, Panie i Panowie ! 

cw 

Gdzie po gimnazjum ? 

2017-04-09 

Przed naszymi trzecioklasistami trudny czas. Muszą niebawem wybrać szkołę ponadgimnazjalną, w 

której będą kontynuować naukę. Z myślą o nich zorganizowaliśmy targi edukacyjne. 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=136


  

W czwartek, 6 kwietnia, nasze gimnazjum było gospodarzem IV wiosennych Targów Edukacyjnych. 

Sporo częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zawodówek) wysłało do nas 

swoich przedstawicieli, by zachęcić gimnazjalistów do wybrania właśnie ich w nowym roku szkolnym.  

Nastolatkowie z „Trzynastki” oraz innych gimnazjów mogli zadawać pytania dotyczące nauki, życia 

szkolnego czy wymagań, jakie należy spełnić, aby dostać się do danej placówki.  

Interaktywne stoiska, pokazy, konkursy i zabawy sprawiały, że na targach edukacyjnych panowała 

ciepła i luźna atmosfera. W reklamowaniu swoich szkół także wzięło udział wielu naszych 

absolwentów. Wszyscy dobrze się bawili, rozmawiali, nawiązywali nowe znajomości a przy tym 

zdobywali cenne informacje naprowadzające ich na wybór odpowiedniej szkoły. A czas wyboru tuż-

tuż...  

M. Mak IIIa 

Oto ja jestem z Wami… 

2017-04-11 

… -  pod takim tytułem młodzież z klas pierwszych Gimnazjum nr 13 wystawiła misterium 

wielkanocne podczas szkolnych rekolekcji. 

 
Nie było to typowe misterium, podczas którego tłum ludzi podąża za Jezusem podczas jego drogi na 

Golgotę. Było to bardziej ukazanie Bożej obecności na naszych współczesnych „drogach krzyżowych”. 

W pierwszej scenie młodzież sięgnęła do historii, przywołując w pamięci obozową rzeczywistość 

Auschwitz i postać o. Maksymiliana Kolbe. Ukazany został strach, trwoga, a także zwątpienie w troskę 

Boga o człowieka. Ale właśnie w tej rzeczywistości pojawia się Chrystus, w celi wraz z więźniami, 

skuty łańcuchami, spoliczkowany przez strażnika, towarzyszący im do końca… 

Brawa dla Amadeusza! 

2017-04-11 

„Mój dar dla Matki Bożej” - to temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży 

zorganizowanego w przez Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz Kurię Metropolitalną w 

Częstochowie. W gronie gimnazjalistów świetnie zaprezentował się Amadeusz Narolski z Gimnazjum 

nr 13 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=137
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=138


 
Konkurs wpisywał się w obchody 300 rocznicy koronacji Obrazu Jasnogórskiego. Uczestnicy mieli za 

zadanie przygotować prace plastyczne, na których mieli ukazać to, co chcieliby ofiarować Matce 

Bożej w prezencie, w podziękowaniu za jej Matczyną opiekę. 

Miło nam poinformować, że do udziału w tym konkursie zgłosiła się grupka uczniów naszego 

gimnazjum. A teraz najważniejsza informacja ! Amadeusz Narolski z kl. I c zajął II miejsce w kategorii 

gimnazjum. Serdecznie gratulujemy. 

Martyna Zielińska 

Wesołego Alleluja! 

2017-04-11 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,140,wesolego-alleluja


Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych całej Społeczności szkolnej życzą Dyrekcja i 

Nauczyciele Gimnazjum nr 13 w Częstochowie. 

Ludzie ludziom ten los zgotowali… 

2017-04-27 

W czwartek, 27 kwietnia, klasy trzecie naszego gimnazjum pojechały na wycieczkę do Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w Oświecimiu, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i 

obozu masowej zagłady. 

 
Była to ciekawa, choć dość wstrząsająca lekcja historii. Zwiedzając kolejne muzealne bloki, 

poznawaliśmy coraz mroczniejsze i smutniejsze tajemnice tego miejsca, a dzięki znakomitym 

opowiadaniom przewodników, mogliśmy się wczuć w atmosferę panującą tam niegdyś. 

Mieliśmy okazję oddać hołd poległym tam więźniom, zamordowanym z powodu koloru skóry, 

wyznania czy pochodzenia w czasach okupacji niemieckiej. Samo muzeum jest dość nowoczesnym 

obiektem z interaktywnymi wystawami, ale także oryginalnie zachowanymi wnętrzami. Przypomina 

ono o strasznych wydarzeniach, które miały miejsce tutaj przed wieloma laty. Niestety, pogoda nie 

dopisała, a chodzenia było dużo. Każdy tego dnia przemókł do suchej nitki i zmarzł. Deszcz w 

połączeniu z wiatrem nie sprzyjał zwiedzaniu i wszyscy tylko marzyli o tym, aby się schować i napić 

czegoś ciepłego. Jednak pomimo tego staraliśmy się nie narzekać i wytrwać do końca. Na pewno dla 

wielu będzie to niezapomniana wycieczka i lekcja przypominająca o tym, co może uczynić nienawiść i 

rasizm. Przypomnienie, abyśmy, jako ludzie, szanowali się nawzajem, bez względu na pochodzenia, 

wiarę czy rasę… 

Marysia Mak, kl. III a 

 

Lekkoatletyczne sukcesy 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,142,ludzie-ludziom-ten-los-zgotowali
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,145,lekkoatletyczne-sukcesy


2017-05-15 

W dniu 12.05.2017 odbyły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Częstochowy. Nasi uczniowie 

indywidualnie zajeli następujące miejsca: 

 

1. II miejsce w rzucie oszczepem –Nikodem Buszko 

2. II miejsce w skoku wzwyż  - Julia Matuszczyk 

3. III miejsce w skoku w dal – Szymon Wróblewski 

4. III miejsce w biegu na 300 m – Dominik Pindych  

Gratulujemy! 

KB 

 

TV 13, Wydanie 24 

2017-05-15 

Długo oczekiwane nowe wydanie TV13 jest już gotowe. W programie: egzaminy gimnazjalne, 

wycieczka do Auschwitz, targi edukacyjne, wywiad ze sportowcami oraz projekty edukacyjne. 

Zapraszamy do oglądania! 

https://youtu.be/-fxLP6UajIc 

Kaspersky, dziękujemy !!! 

2017-05-28 

Od wielu lat nasza szkoła może liczyć na olbrzymią pomoc od firmy Kaspersky Lab. Chcieliśmy im za 

to, że nas wspierają, bardzo serdecznie podziękować. Miały być tradycyjne słowa podziękowania, 

ale… koniec końcem nasi trzecioklasiści nagrali film dedykowany firmie Kaspersky Lab. Oto on ! 

 https://youtu.be/wuVKw282VII 

Manga? Mamy od tego specjalistkę! 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,147,tv-13-wydanie-24
https://youtu.be/-fxLP6UajIc
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=152
https://youtu.be/wuVKw282VII
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=153


2017-05-29 

Bardzo miłe wiadomości dotarły do nas z Krakowa. Zuzanna Nowak z kl. III a zajęła pierwsze miejsce 

w konkursie literackim dotyczącym oceny prezentowanego lub emitowanego w Polsce komiksu lub 

filmu wykorzystującego technikę manga. 

 

Konkurs zorganizowało XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – 

Witkacego w Krakowie. Honorowy patronat nad imprezą objęła dyrektor Muzeum Sztuki i Techniki 

Japońskiej Manggha p. Bogna Dziechciaruk – Maj. 

Niewtajemniczonym musimy w tym momencie wyjaśnić, co to jest manga. Otóż pod tą nazwą kryje 

się japoński komiks, który w ostatnich latach zawojował praktycznie cały świat! Prezentowany jest 

najczęściej w formie czarno – białej. Światową popularność manga zyskała dzięki filmom 

animowanym prezentowanym w każdym zakątku naszego globu. 

Wróćmy jednak do konkretów. Zuzia Nowak zostawiła w pokonanym polu uczennice starsze od niej. 

Drugie miejsce zajęła licealistka z Kielc, trzecie – ex aequo - dwie uczennice krakowskich liceów. 

Opiekunem Zuzi Nowak był p. Cezary Wachelka. 

Wyniki:http://xxilo.krakow.pl/images/konkursy/mangawyniki2017.pdf 

cw 

Docenili nas w Będzinie…. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/%20http:/xxilo.krakow.pl/images/konkursy/mangawyniki2017.pdf
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=154


2017-05-30 

Sypnęło sukcesami w ostatnich dniach, sypnęło !!! Uczennice „Trzynastki” odbierały w miniony 

piątek nagrody za udział w konkursach multimedialnych i filmowych. Doceniono także nasze 

gimnazjum, które kształci uczniów myślących, pomysłowych i  - to chyba ważne – niezwykle 

kreatywnych ! 

 
Zacznijmy od wielkiego sukcesu w Będzinie. 26 maja w będzińskim Gimnazjum nr 1 odbyło się 

rozstrzygnięcie XVI edycji konkursu multimedialnego „Myszkuj, surfuj, twórz”. 

W tym roku hasłem przewodnim była myśl: „Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”. Jak 

poinformowali nas organizatorzy, na ten konkurs wpłynęło ponad 30 prac z całego województwa 

śląskiego.  

Miło nam poinformować, że I miejsce zajęła uczennica klasy III a Zuzanna Rabenda. Przygotowała ona 

film „Kobiety sukcesu”. To nie koniec miłych informacji ! W Będzinie wyróżnienie otrzymała także 

Paola Barberis, także z kl. III a za wykonanie prezentacji o gwiazdach światowego sportu. 

A teraz wisienka na torcie ! Gimnazjum nr 13 w Częstochowie otrzymało wyróżnienie dla szkoły, z 

której pochodziło najwięcej ciekawych prac. 

Opiekunem uczniów, którzy wysłali prace do Będzina był p. Grzegorz Nykiś. Dla zainteresowanych. 

Poniżej zamieszczamy zwycięski film. 

https://youtu.be/UgFyfU7azKo 

…i w Łodzi 

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Lektury w kadrze” i kolejny sukces. Uczennice klasy II b: 

Dagmara Cichoń, Maja Cupiał i Weronika Gawrońska dostały wyróżnienie w tym prestiżowym 

konkursie za etiudę „Dziady” wg dramatu Adama Mickiewicza. Drugoklasistki przygotowały film pod 

opieką p. Cezarego Wachelki. 

Warto zaznaczyć, że to już drugi sukces uczennic z naszej szkoły w łódzkim przeglądzie „Lektury w 

kadrze”. Przed rokiem w oczach jury uznanie znalazł film „Śmierć urzędnika” zrealizowany wg noweli 

Antoniego Czechowa. 

https://youtu.be/UgFyfU7azKo


 
Tym razem jury  - jak czytamy w uzasadnieniu – doceniło: „ogrom pracy włożonej w przygotowanie, 

podjęcie wyzwania zmierzenia się z tekstem dramatycznym, umiejętne wykorzystanie gry światłem, 

stworzenie wyjątkowego nastroju oraz świadomość podjętych środków filmowych”. 

Zapraszamy, zobaczcie Państwo wyróżniony film.  

https://youtu.be/rltnRzQymAM 

gn,cw 

Promujemy w szkole zdrową żywność! 

2017-05-31 

Zdrowe odżywianie przynosi wiele korzyści! To niezaprzeczalny fakt! Dlatego też w naszej szkole od 

wielu lat promujemy zasady zdrowego żywienia 

 

We wtorek, 30 maja, odbył się w „Trzynastce” konkurs sałatkowy. Była to już czwarta w historii 

naszego gimnazjum edycja klasowego współzawodnictwa, polegającego na pokazywaniu zalet zalet 

bezmięsnej diety. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły. Ich zadaniem było przygotowanie 

smacznej, wiosennej sałatki i zaprezentowanie jej w jak najciekawszy sposób. W skład komisji, która 

oceniała nie tylko walory smakowe, ale też estetyczne sałatek wchodzili wuefiści: pani Katarzyna 

Berezińska, pan Jacek Drzewiecki oraz pan Janusz Ferenc. 

https://youtu.be/rltnRzQymAM
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=155


 

Pierwsze miejsce zajęła klasa III b, na drugim miejscu znalazła się klasa I a, a na trzecim klasa II c.  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Julia Curran, III a, cw 

Na czubkach palców 

2017-05-31 

Taniec irlandzki. Kilka, a nawet kilkanaście uderzeń butem o parkiet w ciągu …kilku sekund. 

Widowisko elektryzujące i niezwykle piękne.  

W naszej szkole mamy specjalistkę w tej dziedzinie. 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=156


 
Jest nią Julia Curran, uczennica kl. III a. Nasza uczennica  reprezentowała zespół taneczny Irish Steps 

na Międzynarodowym Turnieju Tańca Irlandzkiego Prague Feis w Pradze. W swojej kategorii 

wiekowej zajęła 3. miejsce w light jigu, 4. miejsce w single jigu i 5 miejsce w reelu. 

Dla niewtajemniczonych wyjaśnimy, co oznaczają te pojęcia. Taniec irlandzki dzieli się na soft i step w 

zależności od rodzaju obuwia. Soft tańczony w baletkach dzielimy na single: jig, light jig, slip jig i reel. 

Step tańczony w butach do stepowania dzielimy na: heavy jig i hornpipe. 

Jig to najbardziej popularny i tradycyjny rytm taneczny, posiadający wiele odmian, charakteryzujący 

się bardzo szybką pracą nóg. 

Reel z kolei, wykonywany w miękkich butach, wymaga dużej ilości wyskoków i energetycznej 

prezentacji. 

Wyniki na stronie: http://www.europeirishdancing.com/feis-results/ 

jc, cw 

Kocyki, słoneczko, grill… 

2017-06-01 

…w taki sposób szkolna społeczność „Trzynastki” spędziła Dzień Dziecka. Luz, trochę ruchu na 

świeżym powietrzu, oderwanie się od zeszytów, książek, prac domowych i pytania. 1 czerwca w 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie zajęć dydaktycznych nie było! 

http://www.europeirishdancing.com/feis-results/
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=157


 
W planach był rajd. Tak, jak dwa lata temu i przed rokiem. Ale koniec końcem, w czwartkowe 

przedpołudnie, zapadła ostateczna decyzja. Zostajemy w szkole ! Właściwie na placu szkolnym, bo 

pogoda i „piękne okoliczności przyrody” sprawiły, że każdy marzył o tym, aby spędzić ten czas na 

łonie natury. 

Nauczyciele wychowania fizycznego postarali się, aby każdy, kto miał tylko na to ochotę, mógł upiec 

sobie kiełbaskę na grillu, zadbali o plastikowe sztućce, talerzyki, musztardę i ketchup. 

Było nagłośnienie i kto chciał, to mógł potańczyć. Były wreszcie piłki dla tych spragnionych ruchu. 

Jedną z atrakcji, którą przygotowano na Dzień Dziecka dla uczniów naszego gimnazjum, był pokaz 

mody ekologicznej. Startowali w nim przedstawiciele wszystkich klas. Miło nam poinformować, że 

wygrała Weronika Parzonka z kl. III c. Jej wykonana z papieru kreacja zyskała uznanie nie tylko w 

oczach jury, ale wzbudziła zachwyt całej społeczności szkolnej ! 

cw 

Marysia i Nikodem z nagrodami Prezydenta Miasta Częstochowy 

2017-06-03 

Prezydent Miasta Częstochowy nagrodził w tym roku 62. uzdolnionych uczniów częstochowskich 

szkół. W tym gronie znaleźli się: Nikodem Buszko i Marysia Mak z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. I.J . Paderewskiego w Częstochowie. 

 
Nagroda ma stanowić formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i  jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=158


wykraczają poza program szkolny ,i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, 

artystycznej i kulturalnej. 

Zarówno Marysia, jak i Nikodem na to wyróżnienie bezwzględnie sobie zasłużyli! Dlaczego? Kilka zdań 

wyjaśnienia. Zacznijmy od Marysi Mak. To specjalistka od języka angielskiego. Funkcjonuje  w 

szkolnym wolontariacie, jest mocno zaangażowana w  działalność TV 13.  

Nikodem Buszko to osoba, o której nauczyciele w „Trzynastce” mówią, że jest jak mityczny król 

Midas. Cokolwiek zrobi, zamienia się to w złoto. Język polski, informatyka, historia, zajęcia 

artystyczne, sport, TV 13….Zawsze na niego można liczyć! 

Nagrody naszym wychowankom wręczył prezydent Częstochowy Krzy sztof Matyjaszczyk podczas 

uroczystej gali z udziałem rodziców i nauczycieli, która odbyła się 30 maja w Miejskim Domu Kultury. 

Marysia i Nikodem uczą się w klasie III a. Ich wychowawczynią jest p. Marta Konopa. 

Gratulujemy !!! 

cw, foto: http://www.czestochowa.pl/ 

Grali, aż miło…. 

2017-06-08 

 

4 czerwca w niedzielne popołudnie na boisku szkolnym Gimnazjum nr  13 odbył się IV Dzielnicowy 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy Lisiniec. 

Integrująca środowisko lokalne impreza została zorganizowana przez nauczycieli i dyrekcje szkoły w 

ramach programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień”.Działające w szkole Centrum Animacji 

Rekreacyjno-Sportowej” po raz kolejny realizuje program mający na celu aktywizowanie młodzieży, 

tworzenia warunków do zdrowego spędzania wolnego czasu i promowanie kultury fizycznej. 

W turnieju wzięło udział 8 zespołów. Wiek zawodników od 14 do 72 lat ( tyle lat miał bowiem 

najstarszy uczestnik turnieju). 

 

Poziom sportowy bardzo wysoki. Duża grupa kibiców, która przybyła na boisko miała co oglądać. 

Piękne bramki, brawurowe akcje i parady bramkarskie. A do tego grill, kawiarenka, muzyka, aż miło. Z 

uwagi na załamanie pogody finały musieliśmy rozegrać na sali gimnastycznej, ale i to nie zepsuło całej 

imprezy. Zwycięstwo w finale po rzutach karnych zapewnił sobie zespół Pogoni Lisiniec, drugie 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=159


miejsce zajął zespół Rakieta Turbo Diesel, a trzecie Janusze Footballu.Najlepszym strzelcem został 

Radosław Karasiński- 9 bramek, a MVP turnieju Kacper Śledziona.Puchary, statuetki i dyplomy 

wręczała Pani Justyna Curran oraz organizatorzy turnieju.  

Dziękując wszystkim za udział, a nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie imprezy 

wyrażam nadzieję na kolejne spotkanie za rok. 

M. Wawrzaszek, foto: Z. Rabenda 

Alicja najlepsza! 

2017-06-09 

6 czerwca nastąpiło ogłoszenie wyników XII Powiatowego Konkursu Informatycznego "Moja szkoła, 

moja klasa". 

 

Z radością informujemy, że najlepszą prezentację multimedialną, która dała I miejsce, wykonała Alicja 

Zaskórska z klasy IIIB. Opiekunem był p. Grzegorz Nykiś.  

gn 

Baśka ! Żyjesz !!! 

2017-06-12 

Sukces goni sukces! Spektakl „Pamiętnik narkomanki”, który przygotowały: Alicja Zaskórska (III b), 

Alicja Grądys (III b), Zuzanna Rabenda (III a) i Zuzanna Drosik (III a) zdobył drugie miejsce w Konkursie 

Małe Formy Teatralne „Młodość bez uzależnień” 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,160,alicja-najlepsza
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=161


 

  

Nasza młodzież w ostatnich tygodniach roku szkolnego 2016/2017 zasypuje szkolny sekretariat 

dyplomami, które udowadniają, że mamy w dzielnicy Lisiniec zdolnych gimnazjalistów. 

Fantastycznych nastolatków, którzy w tej szkole, pod opieką zaangażowanych w swoją pracę 

nauczycieli, potrafią realizować swoje marzenia i pasje. 

Informatyczne, sportowe, teatralne … 

W poniedziałek na Promenadzie im. Cz. Niemena w Częstochowie ogłoszono wyniki konkursu 

teatralnego „Młodość bez uzależnień”. Dziewczyny z „Trzynastki” zajęły w tym przeglądzie drugie 

miejsce. Spektakl, który przygotowały na ten konkurs, wystawiono w oparciu o prozę Barbary Rosiek. 

Liga Rowerowa 

2017-06-13 

W dniu 09.06.2017 odbyła się II edycja Jurajskiej Ligi Rowerowej. Reprezentacja naszej szkoły liczyła 

15 zawodników, którzy zajęli czołowe miejsca indywidualne: 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,162,liga-rowerowa


 

1 miejsce Jasiakiewicz Wiktoria 

2 miejsce Matuszczyk Julia 

2 miejsce Musialik Wiktor 

4 miejsce Wewiór Wiktoria 

Zawody stały na wysokim poziomie. Czekamy na wyniki drużynowe. 

J. Drzewiecki 

Poloneza zacząć czas… 

2017-06-13 

W piątek – 9 czerwca – trzecioklasiści bawili się na komersie. Zaczęli, tradycyjnie od poloneza 

 

 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=163


Punktualnie o godz. 18 najstarsi uczniowie „Trzynastki” ustawili się na parkiecie, aby zaprezentować 

zebranym rodzicom oraz nauczycielom  poloneza, do którego to przez kilka tygodni przygotowywała 

ich Pani Iwona Czank i Pan Dyrektor Maciej Wawrzaszek. 

Uroczysty taniec rozpoczynający komers wypadł prawie idealnie, rodzice i grono pedagogiczne nie 

ukrywali zachwytu. Młodzież tańczyła aż do północy, co jakiś czas przerywając zabawę próbowaniem 

ciast i innych pyszności przygotowanych przez uczniów i rodziców. 

Pod koniec komersu trzecioklasiści zatańczyli "belgijkę", która dzięki swojej dynamiczności i 

żywiołowości ruchów bardzo przypadła wszystkim oglądającym do gustu. Nikt nie krył wzruszenia, 

kiedy przyszedł czas się rozstać.  

Wszyscy bawili się świetnie i żałowali, że to już ostatnie takie wydarzenie. Z pewnością ten wieczór na 

długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli… 

Marta Strzelecka (III c), Julia Curran (III a). 

Zdjęcia: Marta Landecka (III c) 

Finał programu "Młodość bez uzależnień" 

2017-06-13 

W drugim półroczu w naszej  szkole  był  realizowany w ramach  Centrum Animacji  Rekreacyjno 

Sportowej program profilaktyczny  "Młodość  bez uzależnień ". 

 

Celem programu było promowanie aktywności fizycznej i mody na zdrowy styl życia. W ramach tego 

programu był zorganizowany Dzielnicowy Turniej Piłki Nożnej i Streetballa.  

W dniu 13.06.2017 r. na Placu Biegańskiego odbyło się miejskie finał podsumowujący dzialalnosc 

Centrum Animacji Rekreacyjno Sportowych . Młodzież naszej szkoły brała udział w różnych 

konkurencjach np: skakanka amerykańska, alkogogle, walka w dużych dmuchanych piłkach, mecz w 

piłkę nożną oraz pogadanki na temat narkotyków i dopalaczy. 

Agata Sokołowska 

TV 13, Wydanie 25 

2017-06-17 

http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=164
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,165,tv-13-wydanie-25


Zapraszamy na 25 - ostatnie w tym roku szkolnym - wydanie TV13. W programie m.in. relacje z: 

komersu, turnieju piłkarskiego, pikniku 1 czerwca, konkursu sałatkowego, wycieczki do Pragi, a na 

koniec wpadki i śmieszne momenty. Tego nie możecie przegapić! 

https://youtu.be/qrTf_-2W3jo 

Gimnazjum nr 13 w Częstochowie (1999-2017). 

2017-06-24 

Zapraszamy do obejrzenia 18 lat historii naszej szkoły. Ponad 100 zdjęc - szukajcie siebie :) 

https://youtu.be/yXVaxfFxaXo 

Film na zakończenie roku 

2017-06-25 

Przedstawiamy film autorstwa uczniów klasy 3a, wykonany specjalnie na zakończenie roku. Autorzy: 

S. Imiłowska, Z. Rabenda, W. Bojarski, M. Miszewski.  

 https://youtu.be/O3romMa-lrk 

 

Znów w ścisłej czołówce ! 

2017-07-11 

Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego. Tegoroczni absolwenci „Trzynastki” napisali go bardzo 

dobrze. W grupie gimnazjów publicznych uplasowaliśmy się na drugim miejscu w Częstochowie ! 

 
Tak, tak. Są wakacje i o sprawach związanych z edukacją mało kto w tym momencie myśli, jednak tak 

dobrą informacją postanowiliśmy się natychmiast pochwalić.  

Nasi „trzecioklasiści”, którzy w kwietniu pisali egzaminy gimnazjalne, spisali się na medal. Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2017.  

Mamy powody do dumy! 

Średni wynik z języka polskiego to 77,81 %. Daje to drugie miejsce w Częstochowie. Średni wynik z 

historii i wiedzy o społeczeństwie to 65,19 % i trzecie miejsce w mieście. Przedmioty przyrodnicze. 

58,01 i także miejsce na najniższym stopniu podium w Częstochowie. 

Z matematyki ciut gorzej. Wynik 50,53% dał nam piąte miejsce w gronie częstochowskich gimnazjów 

publicznych. Z języka angielskiego (podstawa) wynik 83,33 uplasował nas na drugim miejscu w 

https://youtu.be/qrTf_-2W3jo
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=166
https://youtu.be/yXVaxfFxaXo
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,167,film-na-zakonczenie-roku
https://youtu.be/O3romMa-lrk
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=169


mieście, ale z rozszerzenia z języka angielskiego wynik  - 68,26 % -  dał nam miejsce pierwsze. 

Po zsumowaniu wszystkich części miło nam poinformować, że w grupie gimnazjów publicznych 

zajęliśmy drugie miejsce w Częstochowie. Wyprzedziła nas „Czternastka”, na trzeciej pozycji znalazło 

się Gimnazjum nr 24. 

O wynikach wszystkich częstochowskich gimnazjów podczas egzaminu można przeczytać na stronie: 

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22056944,egzamin-gimnazjalny-w-

czestochowie-wysokie-srednie-ale-nie.html#BoxLokCzeLink 

cw 

Graficzny sukces Oli 

2017-08-23 

 

Z radością zawiadamiamy, że Ola Kłek z klasy 3a zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Śladami historii swojego miasta". Opiekunem był p. Grzegorz Nykiś. Konkurs odbył się 

w czerwcu, wyniki zostały ogłoszone w sierpniu. Gratulujemy naszej uczennicy (a właściwie to już 

absolwentce)! 

Koniec wakacji ! Rozpoczynamy naukę!! 

2017-09-04 

Zmiany, zmiany, zmiany…Właśnie tak rozpoczął się nowy rok szkolny w szkole przy ul. Wręczyckiej 

111/115. Nowy dyrektor, pierwszy raz po bardzo, bardzo długiej przerwie pojawiają się w grupie 

uczniów lisinieckiej placówki siódmoklasiści, są też nowe cele i wyzwania…. 

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22056944,egzamin-gimnazjalny-w-czestochowie-wysokie-srednie-ale-nie.html#BoxLokCzeLink
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22056944,egzamin-gimnazjalny-w-czestochowie-wysokie-srednie-ale-nie.html#BoxLokCzeLink
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/a,171,graficzny-sukces-oli
http://gim13czest.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=172


 
   Nie pierwszego, ale czwartego wrześniaszkolna społeczność „Trzynastki” zameldowała się rankiem 

w szkole, aby zacząć rok szkolny 2017/2018. Będzie to czas wyjątkowy, gdyż – w związku z wdrażaną 

właśnie reformą szkolnictwa -  nastąpiło połączenie wygaszanego Gimnazjum nr 13 w Częstochowie 

ze Szkołą Podstawową nr 13 w Częstochowie. 

   Na czele tych dwóch placówek stanął p. Maciej Wawrzaszek. Przez ostatnie lata był dyrektorem 

lisinieckiego gimnazjum. Przez najbliższy rok szkolny będzie on kierował pracą nauczycieli uczących 

dzieci i młodzież zarówno w podstawówce jak i gimnazjum.  

 - Będzie to trudny rok z uwagi na zmiany systemowe i organizacyjne. Wynikają one z faktu 

wprowadzenia reformy oświaty i zmiany na stanowisku dyrektora szkoły – mówił p. M. 

Wawrzaszek  podczas uroczystej akademii inaugurującej początek roku szkolnego w obu lisinickich 

placówkach. – Będzie to rok pełen wielkich zmian i wielkich oczekiwań. Ja, jak zawsze, jestem pełen 

optymizmu. 

   Reforma edukacji to chwila wielkich zawirowań. Do tych przemian trzeba będzie się – mentalnie – 

przygotować. Co należy zrobić, aby, zarówno uczniowie, rodzice,  jak i nauczycie – mieli powody do 

optymizmu i satysfakcję z tego, co dzieje się w ich placówce oświatowej ? 

 - Szkoła to nie tylko podręczniki, daty, wzory i regułki, które po kilku dniach mogą zostać zapomniane 

– podkreślił podczas rozpoczęcia roku szkolnego nowy dyrektor „Trzynastki” p. M. Wawrzaszek. – 

Szkoła to przede wszystkim zaangażowanie, zarówno uczniów, jaki i nauczycieli. Życzę zatem, aby 

nam wszystkim nie zabrakło zapału i szkolnego entuzjazmu w poszukiwaniu najlepszej drogi do 

rozwoju. 

   Po akademii rozpoczynającej rok szkolny 2017/2018 wszyscy uczniowie  „Trzynastki” udali się na 

spotkanie z wychowawcami klas.  Być może, po tej akademii,  w ich głowach pojawiła się nutka 

niepewności i nurtujące pytanie, czy: „Damy radę ?” 

W imieniu wszystkich nauczycieli SP nr 13 i Gimnazjum nr 13 odpowiadam: „DAMY RADĘ !!!” 

Cezary Wachelka 

 


