
 
       Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Świdniku 
 

nr 2 

Serdecznie witamy w nowym – 2012 -  roku. Wierzymy, że 
dzięki naszej codziennej pracy oraz Państwa wsparciu będzie to dla 
naszych uczniów kolejny rok sukcesów, mądrych decyzji oraz 
spełniania marzeń – nawet tych najbardziej odważnych! 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
Pierwsze kroki w naszej wspólnej drodze na szczyt mamy już 

za sobą. W decydującą fazę wkraczają konkursy przedmiotowe 
organizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Miło nam 
poinformować, że do finału – po przebrnięciu etapu szkolnego, a 
później rejonowego – zakwalifikowało się aż 26 naszych uczniów; 
kilku kolejnym zabrakło naprawdę niewiele. Wśród publicznych 
gimnazjów całej Lubelszczyzny jest to czwarty rezultat; wliczając 
szkoły prywatne, funkcjonujące jednak na innych warunkach,  
jesteśmy na miejscu szóstym. Warto podkreślić, że jesteśmy 
zdecydowanym  liderem  wśród szkół spoza Lublina – kolejna 
placówka (gimnazjum z Janowa Lubelskiego) wprowadziło do finału 
14 uczniów.  Autorami sukcesu są: z języka angielskiego- K.Lorenz 
(3e), K.Paradowski(2d), A.Kimak(3d) /n-l: U.Burda/ oraz J.Futa(3d), 
A.Kardyka(3d), K.Kuterek(3d) /n-l: M.Paśnikowski/; z matematyki- 
K.Kuterek(3d), J,Nurzyńska(2e), D.Siedlecki(3e), P.Tkaczyk(3e), 
M.Pucek(3e) i P.Niedziela(3e) /n-l: P.Błądek/; z języka polskiego (w 
tym konkurs krasomówczy) – Karina i Klaudia Brzozowskie (3c), K. 
Sadowska(3c) /n-l: E.Rudnicka/, K.Kowalczyk(2d) /n-l: D.Jabłońska/, 
M.Ciozda(3g) /n-l: M.Stelmach-Kopeć/, A.Kochaniec(2e) /n-l: 
I.Rubaj/; z historii – A.Lis(3e), M.Lis(3e),J.Futa(3d) /n-l: 
U.Nakonieczna/; z geografii- P.Tkaczyk(3e), K.Gadomska(3e) /n-l: 
K.Łuciuk/; z języka hiszpańskiego- O.Sławek(2e) /n-l: K.Gorczyca/;  
z biologii- K.Krzowska(3e) /n-l: J.Paterek/ oraz z fizyki- 
M.Borowik(3e) /n-l: A.Ziętek/. Gratulujemy i życzymy powodzenia   
w finale naszym uczniom oraz ich 7 kolegom z Gimnazjum nr1!!! 

 
KALEJDOSKOP TRÓJKI 

Nasze osiągnięcia nie byłyby możliwe bez codziennego 
zaangażowania w liczne działania wychowawczo-edukacyjne: 

-  w  październiku 2011 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział 
w niezwykłej lekcji historii w II LO im. K.K. Baczyńskiego w Świdniku. O 
wydarzeniach związanych z II wojną światową i Holokaustem opowiedział 
im p. Lucjan Świetlicki, znany regionalista z Piask, autor wielu książek oraz 
jego żona Anna, świadek wydarzeń. Koordynatorem spotkania były 
nauczycielki j. obcych. Spotkanie to część projektu ,,Nigdy nie zapomnimy” 
realizowanego w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży 

-  w październiku  uczniowie klas III pojechali do Muzeum 
Martyrologii na Majdanku, gdzie obejrzeli film dokumentujący zbrodnie 
nazistów oraz zwiedzali teren byłego obozu koncentracyjnego.  

-  8.XI w naszym gimnazjum gościł Ambasador Republiki 
Ekwadoru, Jego Ekscelencja Fabián Valdivieso Eguiguren. Głównym celem 
tej wizyty było objęcie patronatem klasy hiszpańskojęzycznej i rozpoczęcie 
współpracy pomiędzy Ambasadą Ekwadoru i Gimnazjum nr 3 

-  w listopadzie w bibliotece szkolnej odbył się konkurs "Obycie 
umila życie" sprawdzający znajomość zasad savoir vivre'u. Laureatami 
zostali: K. Lorenz z 3e, Ł. Nowak z 1e, P. Tkaczyk z 3e i K. Wójcik z  2c 

-   uczniowie klas integracyjnych wzięli udział w Festiwalu „Młody 
Artysta” organizowanym przez ZSO nr 1 w Chełmie. Wykonane różnymi 
technikami prace plastyczne zostały wysoko ocenione; wśród nagrodzonych 
znaleźli się: A. Aleksandrowicz z 3a oraz M. Socha  i K. Zmarzlak z 1 a. 

-  1 grudnia obchodzony był Światowy Dzień AIDS. W tym roku 
Klub Przyjaciół UNESCO we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS 
zainicjował podjęcie tematu AIDS na godzinach wychowawczych. 
Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób mogą uniknąć zakażenia wirusem 
HIV, a także obejrzeli film na temat AIDS; więcej na http://www.aids.gov.pl/ 

-  w ramach Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień  oraz 
Dnia Tolerancji zorganizowany został w naszej szkole konkurs „Tacy sami, 
a ściana miedzy nami”, poświęcony problematyce osób niepełnosprawnych. 
12.XII odbyła się konferencja podsumowująca akcję "Lublin w sieci 
życzliwości" Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, podczas której 
nasze gimnazjum otrzymało tytuł Ambasadora Życzliwości 2011 

-  W Konkursie  Wiedzy o Noblu i  Noblistach Polskich najlepsza 
okazała się N. Jurecka z Ie, a w X edycji Konkursu Powiatowego 
„Recytujemy Utwory Noblistów Polskich” I miejsce zajęła A. Mitrus z 3c 

-   3.XII w Łabuńkach odbył się ,,Mikołajkowy Turniej Karate 
Kyokushin". Zawody zorganizowali  : Zamojski Klub Karate Kyokushin 
oraz Klub Karate Kyokushin z Łabuń. K. Belniak (1c) w konkurencji "kata" 
zajął 3 miejsce; więcej: www.kyokushin.lublin.pl 



-  3 XII odbył się kurs I pomocy dla uczniów z naszej szkoły 
poprowadzony przez instruktora PCK p. Marka Seremaka. Uczniowie 
nauczyli się, w jaki sposób przystąpić do sztucznego oddychania i masażu 
serca, a także jak reagować w przypadku złamań, skaleczeń i oparzeń 

-   5.XII klasa ID i kilka osób z klas trzecich miało okazję brać udział 
w warsztacie zorganizowanym przez Ośrodek Brama Grodzka z Lublina. 
Zajęcia na temat Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata prowadziła p. 
Milena Migut. Opowiedziała  nam  o warsztatach oraz tytule Sprawiedliwy 
Wśród Narodów Świata. Następnie przystąpili do wysłuchania relacji p. 
Adeli Grzesiuk i sami opracowali słuchowisko na temat uratowanej przez 
Polaków rodziny Żydowskiej 

-  X Wewnątrzszkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” 
zakończył się sukcesem P.Tkaczyk z 3e. W styczniu 2012 r. zwycięzcy 
wezmą udział w „Dyktandzie Świdnickim” pod patronatem KUL–u  

-  9.XII odbył się w bibliotece miejskiej XIX Turniej Wiedzy o 
Świdniku  i Samorządzie Terytorialnym, w którym uczestniczyły 
świdnickie gimnazja. Naszą  szkołę reprezentowali: M. Derek, K. 
Paradowski, W. Serafin, E. Sieńko, A. Borys i A. Dzirba. Turniej 
bezapelacyjnie wygrali uczniowie z naszego gimnazjum 

-  w dniach 13 do 16 grudnia w bibliotece szkolnej odbył się 
Kiermasz Gwiazdkowy, na którym można było zakupić ozdoby świąteczne i 
anioły wykonane techniką origami, anioły z masy solnej oraz biżuterię. 
13.XII ruszyła strona internetowa biblioteki szkolnej; jest dostępna pod 
adresem http://www.zs2.swidnik.pl/biblioteka/index.htm 

-  Samorząd Uczniowski we współpracy z panią Janiną Paterek 
włączył się w akcje charytatywne „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” i 
„Góra grosza”. We współpracy z samorządami świdnickich szkół: I LO  im. 
W. Broniewskiego i Gimnazjum nr 1 zorganizowaliśmy akcję zbierania 
darów dla domów dziecka w Rybczewicach, Przybysławicach i Tuligłowach 

- 7.XII odbył się pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego CLICKONMANIAC. Konkurs cieszył się dużą 
popularnością-  wzięło w nim udział 74 uczniów. Do drugiego- finałowego -  
etapu zakwalifikowało się aż 46 osób 

-  w dniach 28.11 - 02.12 nasi gimnazjaliści brali udział w I etapie 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. 
Rozwiązywali on-line zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, czytanie 
ze zrozumieniem, znajomość funkcji i środków językowych, oraz  
słownictwa i gramatyki. Do II etapu awansowali:  M.Kozak z 1d  oraz          
K.Kuterek, W.Pękała i A.Kimak z 3d.  
- 6 XII Agencja Narodowa Programu eTwinning zaakceptowała kolejny 
projekt realizowany przez naszą szkołę. Naszym nowym partnerem jest 
międzynarodowa szkoła Collegi Lestonnac z Badalony w Hiszpanii. Dzięki 
projektowi "Festivals and celebrations around the world" uczniowie klas 1d i 

2d będą mieli okazję poznać kulturę, tradycje i święta obchodzone w 
Hiszpanii oraz innych egzotycznych zakątkach świata, z których pochodzą 
uczniowie naszej nowej szkoły partnerskiej, min. Pakistanu, Japonii i Indii 

-  Wolontariusze LHD im. Małego Księcia z klasy 3B zrealizowali 
projekt pt. „Różne oblicza wolontariatu”. Do ich zadań należało m.in. 
zorganizowanie akcji nakrętkowej w szkole, zbiórka bajek dla podopiecznych 
Fundacji Spełnionych Marzeń z lubelskiego DSK, udział w szkoleniu 
przeprowadzonym przez Centrum Wolontariatu, czy też pomoc w zbiórce 
darów dla dzieci z Pogodnego Domu w Lublinie 
      -  5 XII w Zamościu odbyła się Wojewódzka Gimnazjada w 
pływaniu. Sztafeta dziewcząt (A.Czeczko, K.Bogucińska, M.Dziurka, M. 
Ciozda, M.Matczuk, A.Stafijowska) zajęła 3 miejsce na dystansie 10x25m 
stylem dowolnym, natomiast chłopcy (J.Hołub, K.Szymula, M.Basiuk, 
D.Łagowski, P.Lis, D.Biszkont i B. Domaradzki) zajęli 1 miejsce. 
Indywidualnie J. Hołub wygrał  50m stylem dowolnym, K. Szymula był 
drugi na 50m stylem klasycznym, a D.Łagowski – trzeci na 50m stylem 
dowolnym. Wszyscy są uczniami klasy 3g. Gratulujemy sukcesu!!! 

-  laureatami ogólnopolskich konkursów matematycznych zostali: 
„Multitest”- z 1e: N.Kulczycka, A.Gontkiewicz, M.Milczanowski 
M.Czapiewski; z 2e: P.Pawlak, I.Sosnowski, M.Giza, K.Wawrzyszko; z 3e: 
D.Siedlecki, P.Niedziela, P.Tkaczyk, K.Lorenz, M.Lis;   „Olimpus”- z 1e: 
A.Gontkiewicz, N.Kulczycka, M.Czapiewski, N.Jurecka;z 2e: M.Giza, 
I.Sosnowski, J.Nurzyńska, K.Rodzik; z 2d: K.Kowalczyk; z 3e: K.Lorenz, 
P.Tkaczyk, K.Gadomska, P.Niedziela. Gratulujemy!!! 

 
WAŻNE DATY 

20.01 – termin wystawienia ocen za I semestr; 24.01 – rada 
klasyfikacyjna; 25.01- rada plenarna; 26.01- bal gimnazjalny klas III; 
27.01 – zakończenie I semestru, początek ferii zimowych; 13.02 – 
początek II semestru; 27.03 i 31.05 – dni otwarte; 26-31.03 i 28.05-
01.06 – spotkania z rodzicami; 5-10.04- wiosenna przerwa świąteczna; 
24-26.04 – egzamin gimnazjalny; 20.06 – termin wystawienia ocen 
rocznych; 21.06 – rada klasyfikacyjna; 26.06 – rada plenarna; 29.06 – 
zakończenie roku szkolnego 
Dniami wolnymi są: 6.01, 1-3.05, 7-8.06 oraz 24-26.04 (klasy I i II)  

 
Więcej informacji o osiągnięciach naszych uczniów  
znajdziecie Państwo na www.zs2.swidnik.pl.  

Zapraszamy!!! 
 
 


