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Witamy Państwa w nowym roku szkolnym! Nowym również 

w sensie organizacyjnym – od 1 września nasze gimnazjum 
funkcjonuje w ramach utworzonego Zespołu Szkół nr 2 w Świdniku. 
Dyrektorem szkoły została p. Dorota Lorenc zastępując na tym 
stanowisku p. Waldemara Białowąsa. Wierzymy, że dzięki 
posiadanemu doświadczeniu będziemy w dalszym ciągu umożliwiali 
naszym uczniom zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie.               
Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, 
która po okresie przebudowy będzie dostępna pod nowym adresem: 
www.zs2.swidnik.pl  

WYMIANA MŁODZIEŻY  
W dniach 15-26.IX. 2011 grupa uczniów naszej szkoły wyjechała do 
szkoły Charles Wright Academy, Tacoma w USA. Podczas pobytu 
uczniowie  mieszkali w rodzinach amerykańskich, nawiązywali nowe 
znajomości, chodzili na zajęcia lekcyjne, a także zwiedzali Seattle, 
Uniwersytet Washington. Brali udział w spotkaniach z  Carlem 
Wilkensem, - świadkiem ludobójstwa w Ruandzie oraz Georgem J. 
Elbaumem, który podczas II wojny światowej mieszkał  
w warszawskim getto. Młodzież brała udział także w projekcie Kiva, 
zastanawiając się nad tym, co mogą zrobić, aby świat był lepszy  
i sprawiedliwszy. Była to dla naszych uczniów niezwykła przygoda,  
podczas której zdobywali nowe doświadczenia poprzez naukę  
i zabawę.. W dniach 27.09-01.10.2011 odbyła się konferencja 
koordynatorów projektu Międzynarodowej Wymiany Młodzieży. 
Miejscem spotkania była mała miejscowość w Szwecji, Hultsfred. 
Podczas spotkania ustalono szczegóły: termin: (05-12.05.2012) i tytuł 
projektu („What makes us Europeans?”) Uczniowie Gimnazjum nr 3 
wyjadą w maju do Belgii, Holandii i Włoch; przyjmiemy natomiast 

uczniów z Belgii, Holandii, Francji i USA Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej: www.internationalprojects.eu 

Na stronie www.zs2.swidnik.pl znajdują się ponadto informacje 
o rozpoczętej  współpracy ze szkołą Osnovna Šola Rodica ze Słowenii,  
projekcie  „Nie zapomnimy”, którego tematem jest Holocaust oraz 
przygotowaniach do udziału w projekcie dotyczącym przełamywania 
stereotypów, walki z rasizmem i ksenofobią. Projekt, którego 
partnerami są organizacje pozarządowe z Włoch, Hiszpani, Portuagalii, 
Rumunii i Cypru, realizowany będzie w ramach działności Klubu 
Przyjaciół Unesco.  

CZŁOWIEK TYLE JEST WART, ILE DA Z SIEBIE INNYM 
Nasze motto jest widoczne w codziennym funkcjonowaniu naszych 
wychowanków. Podejmujemy szereg różnorodnych działań, których 
celem jest pomoc ludziom, zwierzętom i otaczającemu nas 
środowisku. W dniach 16-17.09.2011r. uczniowie i nauczyciele  
naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji  „Sprzątanie świata - 
Polska”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Lasy to życie – 
chrońmy je”. W ramach akcji nasze gimnazjum po raz dwunasty 
zorganizowało konkurs plastyczny ,,Rady na Odpady” skierowany do 
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów miasta Świdnika.           
W październiku odbyła się w naszej szkole  zbiórka karmy dla 
bezdomnych zwierząt. Wspólnie zebraliśmy ponad 100 kg karmy dla 
psów i kotów. Szczególnie widoczna jest działalność Szkolnego Koła 
Wolontariatu propagującego ideę wolontariatu w szkole i środowisku. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się zbiórka nakrętek 
prowadzona na rzecz dzieci z Lubelskiego Hospicjum im. Małego 
Księcia. Kolejny rok zbieramy makulaturę; dotychczas uratowaliśmy 
przed wycinką już kilkaset drzew jednocześnie pozyskując sprzęt 
komputerowy. Istotną rolę odgrywa propagowanie patriotyzmu 
wśród młodzieży – corocznie organizujemy wycieczki do Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum na Pawiaku czy wyjazdy na 
Majdanek. Wrażliwości na potrzeby innych uczymy się również dzięki 
funkcjonującemu w szkole zespołowi ds. integracji i bieżącej pracy  
z klasami integracyjnymi. Śmiało możemy powiedzieć, iż potrafimy 
kształtować prawidłową postawę wobec zaspakajania potrzeb uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzyliśmy system pracy, 
zapewniający pełny, wszechstronny rozwój zdolności każdego ucznia.  



Nie wolno nie docenić w tym miejscu działalności Samorządu 
Uczniowskiego aktywnie włączającego się w ogólnopolskie akcje 
charytatywne oraz współpracującego z instytucjami środowiska 
lokalnego.  Rozwój kreatywności uczniów jest możliwy także dzięki 
bibliotece szkolnej działającej jako Multimedialne Centrum 
Informacji. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z komputerów  
i księgozbioru zawierającego lektury szkolne oraz najnowsze 
młodzieżowe bestsellery, jak też prezentować swoją twórczość 
koleżankom i kolegom. Uzupełnieniem wiedzy przekazywanej w 
szkole jest  udział w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych 
w czasie wyjazdów do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na otwarte 
lekcje w Muzeum Techniki oraz do „Centrum Kopernika”. W ramach 
„Pokazów z fizyki” organizowanych przez UMCS w Lublinie 
młodzież nie tylko obserwuje doświadczenia, ale również samodzielnie 
bierze udział w poszczególnych eksperymentach.  

SPORT SZKOLNY 
 Wojewódzki Finał Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup 2012 !!! 

 11.X na „Orliku” przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku odbyła się I 
runda eliminacyjna. Organizatorem było Gimnazjum nr 3 w Świdniku.  
Do kolejnej rundy awansowały zwycięzca turnieju - Gimnazjum nr 3 
ze Świdnika oraz Gimnazjum nr 1 z Łęcznej, eliminując Gimnazjum 
nr 1 w Świdniku i Gimnazjum z Niemiec . 18.X  na boisku przy 
Gimnazjum nr 16 w Lublinie odbyła się kolejna runda rozgrywek. 
Pokonaliśmy  po 4-1 gimnazja z Janowca oraz Karczmisk, a  następnie 
w finale Gimnazjum z Opola Lubelskiego  5-3, awansując do gier o 
mistrzostwo województwa . Finał wojewódzki odbędzie się na wiosnę 
i będzie on szansą na awans do fazy ogólnopolskiej. Do rywalizacji w 
naszym województwie zgłosiło się 186 gimnazjów w kategorii 
chłopców. Jesteśmy wśród 12 najlepszych drużyn w województwie!!!  

Powiatowa Gimnazjada w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Zawody rozegrano 27.09.2011w Świdniku. Uczniowie naszej szkoły 
zajęli I miejsce, zarówno wśród dziewcząt jak  i chłopców. 
30.09.2011r. odbyła się Gimnazjada Rejonowa w Cycowie. 
Dziewczęta zajęły IV miejsce, a chłopcy wygrali, zapewniając sobie 
awans do zawodów wojewódzkich. W finale wojewódzkim, 
pozbawieni dwóch podstawowych zawodników,  zajęli 4 miejsce 
(startowało 12 drużyn); do podium zabrakło zaledwie 5 sekund.  

GIMNAZJUM NR 3 - SZKOŁA SUKCESU 
 Dlaczego? Jeżeli chodzi o stronę dydaktyczną - wystarczy spojrzeć na 
wyniki uzyskane przez naszych uczniów na egzaminie gimnazjalnym 
oraz w konkursach przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. We wszystkich częściach egzaminu  
– wg oficjalnych danych OKE w Krakowie – uzyskaliśmy bardzo 
dobre wyniki; w skali staninowej (od 1 do 9, gdzie 9 oznacza 
najwyższy możliwy wynik) uzyskaliśmy „7”. Dla większości szkół 
publicznych jest to rezultat pozostający jedynie w sferze marzeń. Nasi 
uczniowie kolejny już rok wypadli lepiej, niż ich rówieśnicy w skali 
gminy, powiatu, województwa i kraju. Szczególnie powody do dumy 
mieli – co jest już tradycją szkoły – absolwenci dwóch klas: 
matematycznej oraz dwujęzycznej  
 cz.humanistyczna cz.matematyczno 

- przyrodnicza j. angielski 

Gimnazjum nr 3 (G3) 28,7 26,9 34,0 
Gmina 26,9 24,7 32,4 
Powiat 26,2 24,1 29,6 
Województwo 26,4 23,8 27,4 
Kraj 25,3 23,6 28,3 
Klasa dwujęzyczna G3 35,3 34,0 47,0 
Klasa matematyczna G3 32,3 34,7 39,9 

W trakcie podsumowania konkursów przedmiotowych okazało się, że 
nasze gimnazjum zajęło bardzo wysokie piąte miejsce wśród szkół 
publicznych z całego województwa lubelskiego. Sukces ten był 
możliwy dzięki uzyskaniu dziewięciu tytułów laureata konkursów: 
matematycznego (2), z języków: angielskiego (2) i hiszpańskiego, 
chemicznego, biologicznego, historycznego i krasomówczego (po 1). 
Nasza stała obecność w czołówce jest możliwa m.in. dzięki szerokiej 
ofercie zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznej pracy 
wychowawczej. 

W bieżącym roku szkolnym mamy już za sobą etap szkolny 
konkursów.  Do etapu okręgowego z poszczególnych przedmiotów 
zakwalifikowała się następująca liczba uczniów: j.angielski – 12, 
historia – 11, matematyka – 9, biologia – 7, j.polski – 4 (plus 10 
uczniów w konkursie krasomówczym), geografia – 3, j.hiszpański – 3, 
fizyka – 1.  Więcej szczegółów – na naszej stronie internetowej.  


