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Przed Państwem kolejny – tym razem wiosenny - numer 
naszego biuletynu. W poprzednim życzyliśmy wszystkim spełniania 
marzeń – nawet tych najbardziej odważnych. Okazuje się, że w dobre 
dni warto wierzyć; nasza wspólna praca kolejny raz przyniosła 
znakomite efekty – uczniowie „trójki” znowu błysnęli zarówno            
w konkursach przedmiotowych, jak też w rywalizacji sportowej.  

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
Znamy już wyniki konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Miło nam 
poinformować, że nasze grono laureatów liczy już 79 nazwisk. W roku 
szkolnym 2011/12 powiększyło się o 13 uczniów!!!    
Wśród publicznych gimnazjów całej Lubelszczyzny jest to piąty 
rezultat. Warto podkreślić, że jesteśmy zdecydowanym  liderem  
wśród szkół spoza Lublina.  Autorami sukcesu są:  

z języka angielskiego-  Kacper Paradowski (2d), Adam 
Kimak (3d) /n-l: UrszulaBurda/ oraz Karol Kuterek (3d)                 
/n-l: Marcin.Paśnikowski/;  

z matematyki -  Joanna Nurzyńska (2e), Damian Siedlecki 
(3e), Paula Tkaczyk (3e), Marek Pucek (3e) i Piotr Niedziela (3e) 
/n-l: Piotr Błądek/;  

z języka polskiego (w tym konkurs krasomówczy) – Karina          
i Klaudia Brzozowskie (3c)  /n-l: Ewa.Rudnicka/, Katarzyna 
Kowalczyk (2d) /n-l: Danuta Jabłońska/ i Anita Kochaniec (2e)        
/n-l: Iwona Rubaj/;  

z języka hiszpańskiego- Oliwia Sławek (2e) /n-l: Katarzyna 
Gorczyca/.  

Szczególne słowa uznania należą się pięciorgu uczniom klas 
drugich – musieli opanować materiał całego gimnazjum nieco szybciej. 
Ponad połowa laureatów to uczniowie klas matematycznych  (3e, 2e), 
którzy zwyciężali również w konkursach humanistycznych.  
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

SPORT SZKOLNY 
W dniach 16-18.03.2012r. odbyły się w Dębicy Mistrzostwa Polski 

Juniorów w pływaniu. Uczniowie naszej szkoły – zawodnicy świdnickiej 
Avii trenujący pod okiem  Zdzisława Stypińskiego zdobyli 5 medali; trzy 
złote oraz srebro i brąz.  Jan Hołub wywalczył dwa złote medale na 50         
i 100 m stylem dowolnym oraz brąz na 200 st. dowolnym. Sztafety męskie    
w składzie: Przemysław Lis, Maciej Basiuk,  Kamil Szymula, Jan Hołub  
zdobyły dwa medale: złoto  4x200 st. dowolnym  i srebro 4x100 st. 
dowolnym. Ponadto bardzo dobre rezultaty (finały konkurencji) osiągnęli:  
K. Szymula: 100m st. dowolnym – 9 miejsce, 200m st. dowolnym –  
6 miejsce, 400m st. dowolnym – 6 miejsce; P. Lis: 200m st. dowolnym –  
7 miejsce, 100m st. dowolnym – 14 miejsce;  D. Biszkont: 200m st. 
zmiennym – 15miejsce, 400m st. zmiennym – 11miejsce.  

W finale Wojewódzkiej Gimnazjady w pływaniu sztafeta chłopców 
(M.Basiuk, D.Biszkont, B.Domaradzki, J.Hołub, Przemysław Lis,  
D.Łagowski, K.Tatara, K.Szymula, Patryk Lis, S.Leszman, A.Kimak) 
wywalczyła złote medale. W tej samej konkurencji dziewczęta zajęły III 
miejsce i zdobyły brązowe medale. Skład sztafety dziewcząt: K.Bogucińska, 
M.Ciozda, A.Czeczko, M.Dziurka, M.Matczuk, A.Stafijowska, W.Pękała,    
K. Łykus, O.Chwedoruk, N.Sztambor .  

W zawodach indywidualnych wystartowało 11 naszych uczniów. 
Najlepiej zaprezentowali się: J.Hołub (I m)  oraz D.Łagowski (III m)  na 
dystansie 50m st. dowolnym,  K.Szymula ( II m) na 50m st. klasycznym oraz 
S.Leszman (III m) na  50m st. grzbietowym. 

W punktacji drużynowej chłopcy w gronie 20 szkół zajęli                  
I miejsce; dziewczęta były czwarte (startowało 26 szkół). 

KALEJDOSKOP TRÓJKI 
Człowiek tyle jest wart, ile da z siebie innym; motto szkoły 

widoczne jest w codziennej naszej pracy. Efekty? Oczywiście są !!! 
- 24 stycznia 2012 roku odbył się "III Powiatowy Konkurs Wiedzy              
o Nagrodzie Nobla i Noblistach Polskich". Nasza reprezentacja: Natalia 
Jurecka (1e), Damian Łagowski (1a), Agnieszka Szejgiec (1e) i Natalia Karaś 
(2d) zajęła drugie miejsce 
- w XII Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek nasze gimnazjum jak 
zwykle reprezentowała liczna grupa dziewcząt. W kategorii soliści 
zdobyliśmy:I miejsce-Patrycja Reszka  kl.2b, II miejsce-Dominika Mazuryk  
z 2d, III miejsce-Katarzyna Kowalczyk z 2d. Angelika Kopytko i Malwina 
Malesa z kl.1d zostały wyróżnione w kategorii duety. 
 - 10 marca troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w VII Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Hiszpańskiej.  Kacper Paradowski z 2d piosenką 
"Peligro" zespołu REIK (z własnym gitarowym akompaniamentem) "wpadł 
w ucho" jurorom konkursu i wyśpiewał sobie 3 miejsce w kategorii 
gimnazjum. Enhorabuena Kacper!!!!  



-  19. 03 odbył się szkolny etap powiatowego konkursu wiedzy o UE 
organizowanego przez I LO. Szkołę w finale reprezentować będzie drużyna  
z klasy 2e w składzie: K. Rodzik, M. Giza, F.Jankowski          
 - w XII Lubelskim Festiwalu Herbertowskim (w kategorii: recytacja) 
wyróżniony został K. Sekutowski (3C) ; laureatami XVI Konkursu Poezji 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zostali (zajmując trzy pierwsze miejsca) 
K. Sekutowski (3C), A. Luterek (1E) oraz A.Mitrus (3C). Z kolei 
W.Matysiewicz (1C) zajęła III miejsce, a I.Wilk(2F) została wyróżniona       
w Powiatowym Konkursie  Poezji Emigracyjnej w Trawnikach. 
-    Powiatowy Konkurs Językowy  „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
zorganizowany przez PCEZ wygrała  K. Lorenz (3E), druga była Klaudia 
Brzozowska (3C); wyróżnienie uzyskała Karina Brzozowska ( 3C) 
-   biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs fotograficzny „Przyłapani na 
czytaniu”. Autorami najciekawszych prac byli: I miejsce:A. Soszyńska (2a) 
oraz I. Wilk (2f), II miejsce: K. Stefaniszyn (3e), III miejsce: I. Motyl (1b) 
-  17 marca 10 uczniów naszego gimnazjum pod opieką p. Krystyny Łuciuk 
brało udział w Wojewódzkim  Konkursie Geograficznym „Wędrujemy po 
mapie świata” organizowanym przez XXI LO im. św. St. Kostki w Lublinie.  
- Marzec był miesiącem obfitującym w konkursy matematyczne. 10 marca 
blisko 20 uczniów reprezentowało szkołę w Konkursie Matematycznym 
im. ks. dr Franciszka Jakóbczyka w lubelskim "Biskupiaku" 
organizowanym corocznie od roku szkolnego 1995/96. Patron tych zmagań 
był nauczycielem "Biskupiaka”, wykładowcą matematyki na KUL, 
członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Opiekę nad uczniami 
sprawowała p. Ewa Niezgoda. 15 marca ponad 50 naszych wychowanków 
rozwiązywało zadania w ramach międzynarodowego konkursu „Kangur 
Matematyczny”, 21 marca 10 uczniów z „trójki” walczyło z zadaniami 
powiatowego konkursu matematycznego „MagMat” w II LO w Świdniku,    
a dzień później prawie 40 naszych uczniów zmagało się w ramach 
ogólnopolskiego konkursu „Olimpus”. Wyniki konkursów podamy               
w kolejnym numerze; oczywiście liczymy na sukcesy…  
-  W ramach projektu Miłosierny Samarytanin 8 marca Szkolne Koło Caritas 
zorganizowało spotkanie z Siostrami Misjonarkami NMP Królowej 
Afryki oraz kiermasz misyjny, z którego dochód został przeznaczony na 
misje. Rzeczy zrobione własnoręcznie przez afrykańskie dzieci cieszyły się 
olbrzymim zainteresowaniem. 
-  22 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji 
międzynarodowej konferencji on-line w języku angielskim Agenda21 
NOW organizowanej dla Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Tegoroczna 
konferencja Revolution - Evolution - Change dotyczyła przemian 
społecznych w XXI wieku.  
- 24 lutego organizowaliśmy w szkole etap powiatowy Wojewódzkiego         

Konkursu Języka Angielskiego "Clickonmaniac". Do finału w Chełmie  

zakwalifikowało się aż 21 naszych uczniów.  
- w dniach 20-24 lutego Gimnazjum nr 3 gościło 3 praktykantów                     
z egzotycznych zakątków świata. Gasser Othman z Egiptu, Dilip Dias ze Sri 
Lanki i Alexandru Gabriel Niga z Rumunii przyjechali do naszej szkoły  
w ramach projektu „Express Your Knowledge” organizowanego przez 
AIESEC Lublin. Prowadzone przez nich warsztaty były formą kreatywnej        
i twórczej nauki, sprzyjającej poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz 
krzewieniu wrażliwości kulturowej wśród uczniów. Zajęcia prowadzone były 
w języku angielskim, więc uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje 
umiejętności językowe, a także poznać ciekawe fakty na temat Sri Lanki, 
Rumunii i Egiptu, oraz przełamać wiele stereotypów.  
- 4 uczniów naszej szkoły brało udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, organizowanej przez Wyższą 
Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Do 
ogólnopolskiego finału zakwalifikował się Karol Kuterek z  3d. Karol jest 
jednym z 71 finalistów. W dniach 12-13 kwietnia będzie uczestniczył            
w zmaganiach finałowych, które wyłonią 20 laureatów. 
- w I edycji powiatowego konkursu językowego  „Body Idioms” zgarnęliśmy 
całą pulę, trzy pierwsze miejsca zajęli: M.Żuchnik (3d), J.Futa (3d) oraz 
K.Kowalczyk(2d). 
- 10 marca w Warszawie odbyły się eliminacje regionalne Odysei Umysłu. 
Jedna z naszych drużyn (A.Rubaj, A.Romanowicz, K.Wójcik, K.Orzeł            
i P.Myszka z 2C, opiekun: Elżbieta Czerniak – psycholog szkolny) jako 
jedyna z całego województwa lubelskiego przeszła pomyślnie eliminacje        
i w dniach 31.03 – 1.04 weźmie udział w finale ogólnopolskim w Gdańsku. 
Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs edukacyjny. Co roku bierze     
w nim udział kilkaset tysięcy uczniów oraz studentów z całego świata. 
Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując je 
w proces rozwiązywania problemów. Odysejowe zajęcia to pomysł na 
spędzanie wolnego czasu w kształcący sposób. W atmosferze pracy wolnej 
od obaw przed krytyką każdy młody człowiek zdolny jest rozwinąć skrzydła 
wyobraźni. Więcej na www.odyseja.org  
 

O osiągnięciach naszych uczniów można przeczytać  
na  www.zs2.swidnik.pl; jesteśmy też na facebooku. Zapraszamy!!! 

 
Życzymy Państwu Świąt Wielkanocnych wypełnionych 

nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens istnienia; 
pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego oraz jak najwięcej czasu spędzonego w gronie najbliższych 
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