
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 
 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2013/2014 

nr 1 
wrzesień – listopad 

Kiermasz książek i mundurków 
10 września 2013 r. odbył się, jak co roku, kiermasz 

książek i mundurków. Uczniowie mieli je okazję sprzedać 

lub kupić od starszych kolegów. Za całość przedsięwzięcia 

odpowiedzialna była p. B.Szlachta oraz p. R. Zabratyński. 

Indywidualne Mistrzostwa Rzeszowa 
w lekkoatletyce 

13 września 2013 r. reprezentacja naszego Gimnazjum 

(pod opieką p. M.Ciupak i p. R.Barana) uczestniczyła 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce.  

Nasi reprezentanci zdobyli 5 medali !!! Szczegółowe 
informacje znajdują się w osiągnięciach uczniów. 

Mistrzostwa Rzeszowa w Piłce Nożnej 
24 oraz 30 września 2013 r. reprezentacja chłopców 

z klas I  oraz III Gm 11 (pod opieką p. J.Lisa i p. Z. Raka) 

uczestniczyła w V Mistrzostwach Rzeszowa w Piłce Nożnej 

Szkół Gimnazjalnych. Zawody odbyły się na stadionie 

KS „Resovia” w Rzeszowie. Spośród szkół zgłoszonych 
na Mistrzostwa Gm 11 zajęło odpowiednio III i II miejsce. 

Najlepszym bramkarzem turnieju spośród klas I został 

zawodnik naszej reprezentacji - Karol Sutyła z klasy I c. 

W ogólnej klasyfikacji miasta Rzeszowa nasza 

Szkoła zajęła I miejsce. 

Zbieramy stare telefony komórkowe i baterie 
Od września ruszyła ogólnopolska akcja zbiórki starych 

telefonów komórkowych bez baterii,  do której przyłączyło się 

również nasze Gimnazjum. W związku z tym zachęcamy 

wszystkich do zrobienia porządków w swoich domach, 

znalezienia już nieużywanych telefonów komórkowych 

i przyniesienia ich do naszej Szkoły. W ekologiczny sposób 

pozbędą się Państwo niepotrzebnego sprzętu. 

Ponadto cały czas zbieramy zużyte baterie, więc 

te także można przynosić i wrzucać do specjalnych pojemników, 

które znajdują się w naszym Gimnazjum. 

Z okazji 330. rocznicy bitwy wiedeńskiej 
 W październiku 2013 r. klasy II pod opieką nauczycieli 

uczestniczyły w prelekcji pt. „Dni chwały, czyli rzecz 

o zwycięskiej wyprawie pod Wiedeń” z okazji 330. rocznicy 

bitwy wiedeńskiej w 1683r. Spotkanie odbyło się 

w Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Osmeckiego, 

a ciekawą prelekcje poprowadził p. R.Kocoł z Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie. 

Biegi przełajowe 
7 października 2013 r.  lekkoatletyczna reprezentacja 

chłopców Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie (pod opieką p. J.Lisa) 

uczestniczyła w  Miejskich Indywidualnych Biegach 

Przełajowych Szkół Gimnazjalnych. 

Zawody zorganizowane zostały przez Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Rzeszowie w Parku „Sybiraków”. 

Wszyscy startujący zostali podzieleni na kategorie wiekowe. 

Gimnazjaliści z klas I mieli do przebiegnięcia 1200 m, 

a uczniowie z klas II i III 1500 m. 

W kategorii wiekowej klas I duży sukces osiągnął 

Hubert Kozakowski – uczeń klasy 1 c, który zajął II miejsce 

i zakwalifikował się do Finałów Wojewódzkich 

w Kolbuszowej. W kategorii wiekowej klas II i III – V miejsce 

zdobył Jakub Murias – uczeń klasy 3 c, który również 

zakwalifikował się do Finałów Wojewódzkich w Kolbuszowej. 

 „Kresy wschodnie” – rozstrzygnięcie konkursu  
W październiku br. rozstrzygnięto zorganizowany 

przez dyr. Stanisława Żyrackiego konkurs nt. „Kresów 

Wschodnich” ogłoszony dla uczniów rzeszowskich szkół. 

Tym razem zadanie polegało m.in. na zapoznaniu się z historią 

ludobójstwa dokonanego na Polakach przez ukraińskie 

oddziały OUN i UPA  w okresie od  lutego 1943 r. do lutego 

1944 r. na  terenie przedwojennego województwa 

lubelskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, lwowskiego 
i tarnopolskiego. Należało także wykonać reprodukcje zdjęć 

(wraz z opisami) ukazujących wygląd dawny lub obecny 

miejscowości, w których dokonano wspomnianych mordów 

na polskiej ludności .  

         Celem konkursu było przypomnienie 

w 70. rocznicę „Rzezi wołyńskiej”  ciągle mało jeszcze znanych, 

niezwykle tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce głównie 

na terenach zabranych Polsce  po II wojnie światowej.  

          W konkursie zwyciężyły, otrzymując nagrody,  

Klaudia Rączy (uczennica II LO) i Sylwia Rączy z III c 

z naszego Gimnazjum. Efekty ich pracy można oglądać 
na dolnym korytarzu Gm 11  w Rzeszowie.  

Otrzęsiny 

14 października 2013 r. odbyła się w naszym 

Gimnazjum uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Dzień był tym bardziej uroczysty, że do grona uczniów naszej 

Szkoły oficjalnie dołączyli pierwszoklasiści. Pani Dyrektor 

symbolicznie pasowała przedstawicieli poszczególnych klas 

na gimnazjalistów Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. Punktem 

kulminacyjnym były tradycyjne otrzęsiny przygotowane 

przez Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. J.Dworak. 

Na zakończenie odbyła się dyskoteka tylko dla uczniów klas 

pierwszych, która służyła integracji naszych pierwszaków.  

Mistrzostwa Województwa w Biegach 
Przełajowych 

17 października 2013 r. na stadionie MOSiR-u  

w Kolbuszowej przeprowadzone zostały Mistrzostwa 

Województwa Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych 

i Ponadgimnazjalnych w Biegach Przełajowych. 
Zawody zostały zorganizowane przez Podkarpacki 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. 

W Mistrzostwach wzięło udział blisko 1000 młodych biegaczy 

startujących w zależności od rocznika na dystansach 

od 500 do 1500 m. Gimnazjaliści z klas I mieli do przebiegnięcia 

1200 m, a uczniowie z klas II i III 1500 m. 

 Nasze Gimnazjum reprezentował Hubert Kozakowski 

– uczeń klasy 1 c (opiekun – p. J.Lis). Spośród 88 startujących 

biegaczy zajął 73. miejsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, 

że Hubert pokonał biegaczy na co dzień trenujących w różnych 

sekcjach lekkoatletycznych Podkarpacia.  

Wyróżnienie dla naszych szkolnych aktorów 

 18 października 2013 r. nasz szkolny teatrzyk 

wystąpił w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków 

Profilaktycznych zorganizowanym przez Gimnazjum nr 8 

w Rzeszowie, zajmując IV miejsce (wyróżnienie). Uczniowie 

pod opieką p. E.Wis i p. T.Tęczy wystawili przedstawienie 

teatralne pt. „Planety Nadziei”, w którym poprzez połączenie 
tańca, muzyki i gry aktorskiej ukazali problemy współczesnego 

młodego człowieka, odkrywając niebezpieczeństwa związane 

z sięganiem po narkotyki i alkohol. 



Miejskie Sztafetowe Biegi Przełajowe 
W dniu 21 października 2013 r. Sztafetowa  

Reprezentacja chłopców Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

(pod opieką p. J.Lisa) uczestniczyła w Miejskich Sztafetowych 

Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych. 
Zawody zorganizowane zostały przez Międzyszkolny 

Ośrodek Sportowy w Rzeszowie w Parku „Sybiraków”. 

Każdy     uczestnik sztafety miał do pokonania 800 m, 

co przy 8 zawodnikach  łącznie wyniosło 6400 m. 

Nasza reprezentacja chłopców pokonała dystans 

8×800 m w czasie 16 minut i 12 sekund, co ostatecznie 

zapewniło im VII miejsce na 13 zgłoszonych drużyn.  

Spotkanie z Arkiem Kłusowskim 
25 października 2013 r. Samorząd Uczniowski 

zorganizował spotkanie z Arkadiuszem Kłusowskm – 

uczestnikiem programu ”The Voice of Poland” . Na spotkaniu 

Arek opowiadał o sobie, swoich doświadczeniach i drodze 

do sukcesu. Na koniec zaśpiewał swoje piosenki.   

Tablica pamięci Miry Kubasińskiej 
3-letnie starania naszego dyrektora, Stanisława 

Żyrackiego, o ufundowanie tablicy pamięci piosenkarki  

Miry Kubasińskiej zakończyły się sukcesem. Tablica została 

odsłonięta w 8. rocznicę śmierci wokalistki rzeszowskich 

zespołów „Bleakout” i „Breakout”, czyli 25 października 2013 r. 

na Starym Cmentarzu w Rzeszowie przy ul. Targowej.  

Swój wkład w przedsięwzięcie miał także 

p. W.Jakubiec, nauczyciel muzyki w naszym Gimnazjum, 

który m.in. ze studentami z Instytutu Muzyki Uniwersytetu 

Rzeszowskiego zrealizował w 2012 r. dwa koncerty (w WDK 
w Rzeszowie i Radiu Rzeszów) z piosenkami Miry, 

przyczyniając się do rozpropagowania pomysłu.  Nieco 

zmodyfikowana wersja tych koncertów uświetniła 

tegoroczną uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

zorganizowaną 14 października w Teatrze „Maska” 

przez Wydział Edukacji UM Rzeszowa dla nauczycieli 

i dyrektorów rzeszowskich placówek oświatowych.  
Mimo że tablica została odsłonięta, nie zebrano jeszcze 

pełnej kwoty na jej sfinansowanie, dlatego ewentualni 

darczyńcy proszeni są o wpłaty na konto Stowarzyszenia 

Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie,  

ul. Konfederatów Barskich 13, 35-301 Rzeszów, Bank 

PEKAO SA I/O w Rzeszowie, konto nr 59 1240 1792 1111 

0000 1974 0423 z dopiskiem „Na tablicę Miry Kubasińskiej”. 
Ewentualna nadwyżka wpłaconych pieniędzy zostanie 

wykorzystana na renowację zabytkowych nagrobków 

znajdujących się na Starym Cmentarzu w Rzeszowie. 

„Pomóż zwierzakom” 

 28 października 2013 r. w ramach akcji „Pomóż 

zwierzakom” 40–osobowa grupa uczniów z naszego 

gimnazjum pod opieką p. J.Wątor i p. T.Tęczy odwiedziła 

schronisko dla zwierząt „Kundelek” w Załężu. 

 Wcześniej w szkole została zorganizowana zbiórka 

rzeczy takich jak: karma, smycze, obroże, kagańce, zabawki 

dla kociąt i szczeniąt, stare koce, ręczniki, legowiska. 

 Uczniowie zwiedzili schronisko, poznali historię 

przytuliska dla zwierząt, a także indywidualne przypadki 

naszych „małych braci”. 

Znicze na polskie cmentarze na wschodzie 

 W październiku 2013 r. w naszej szkole Samorząd 

Uczniowski przeprowadził zbiórkę zniczy na polskie 

cmentarze na wschodzie. Akcję zorganizowała Telewizja 

Polska. W Gimnazjum nr 11 udało się uzbierać około 50 zniczy. 

Wokół postaci księcia Józefa Poniatowskiego 

 6 listopada 2013 r. klasa III d uczestniczyła 

w prelekcji nt. „Książę Józef Poniatowski – 250. rocznica 

urodzin i 200. rocznica śmierci”. Spotkanie odbyło się 

w Osiedlowym Domu Kultury na Baranówce IV. Prelekcję 

przeprowadził p. R.Kocoł z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 

Z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości   
8 listopada 2013 r. odbyła się akademia z okazji Dnia 

Odzyskania Niepodległości. Wzięli w niej udział uczniowie 
z klas III b, III c. Młodzież przygotowała i przedstawiła „drogę 

Polaków do niepodległości”. Akademię wzbogaciły zdjęcia 

obrazów J.Matejki, M.Gierymskiego, A.Grottgera 

oraz animowana „Historia Polski” T.Bagińskiego. Uroczystość 

przygotował p. M.Świętoń, oprawą muzyczną zajął 

się p. W.Jakubiec a dekoracjami p. E.Wis. 

Narodowe Święto Niepodległości na sportowo 
  30–osobowa grupa młodzieży naszej Szkoły pod opieką 

p. J.Roj-Hass i p. Z.Raka wzięła udział w BIEGU 

NIEPODLEGŁOŚCI, który odbył się w Rzeszowie 

dn. 9 listopada 2013 r. Imprezę zorganizował Urząd Miasta 

Rzeszowa oraz ROSiR. Pomimo niesprzyjającej pogody 

uczniowie dzielnie reprezentowali nasze Gimnazjum. 

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe 
W dniach 15 października – 13 listopada 2013 r. odbył 

się I etap konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty. Do II etapu (rejonowego) 

zakwalifikowały się następujące osoby: konkurs geograficzny - 

Tomasz Filip (kl. III b), Karol Ciechoński (kl. III b), Radosław 

Dziedzic (kl. III b); konkurs fizyczny - Radosław Dziedzic 

(III b), Maksymilian Homa (III b), Miłosz Majka (kl. III b), 

Marcin Łasica (III b); konkurs języka francuskiego - 

Katarzyna Jaskuła (III d), Róża Romanowska (III c), Wiktoria 

Dec (II e), Paulina Mazurak (II e), Justyna Możdżan  (III d), 
Bernadetta Wiśniewska (III c), Aleksandra Hemaya (II d), Kinga 

Matuszko (III c); konkurs chemiczny - Radosław Dziedzic 

(III b), Miłosz Majka (III b), Zygmunt Pelczar (III b); 

konkurs historyczny - Radosław Dziedzic (III b), Jakub 

Niedobylski (III b); konkurs matematyczny - Radosław 

Dziedzic (III b); konkurs biologiczny - Miłosz Majka (III b), 

Krystian Żołądź (III b). 

 Czekamy jeszcze na wyniki konkursu z informatyki. 

Konkursy na etapie rejonowym zaczynają się już 

dn. 21 listopada 2013 r.   

Osiągnięcia naszych uczniów 
przedmiotowe: 
Sylwia Nowińska – I miejsce w Konkursie Recytatorsko – 

Teatralnym: „My sami” w kategorii „teatr jednego aktora”, 

w grupie wiekowej gimnazjum; 

Wiktoria Ostachowicz – IV miejsce  w kategorii: wykonanie 

podkładu muzycznego w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków 

Profilaktycznych; 

sportowe: 
Jakub Murias – srebrny medal w biegu na 1000 m 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 

V miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych 
i kwalifikacja do Finałów Wojewódzkich w Kolbuszowej; 

Hubert Kozakowski – II miejsce w Indywidualnym Biegu 

Przełajowym i kwalifikacja do Finałów Wojewódzkich 

w Kolbuszowej; 

Damian Ślipiec – srebrny medal w pchnięciu kulą 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 

Oskar Biela – brązowy medal w skoku wzwyż 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 

Bartosz Słysz – IV miejsce w pchnięciu kulą w Indywidualnych 

Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 

Wiktoria Kalemba –  złoty medal w biegu na 600 m 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 
Sara Koy – brązowy medal w biegu na 300 m 

w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa w lekkoatletyce; 

Reprezentacja Gimnazjum nr 11 w składzie: Bernadetta 

Wiśniewska, Aleksandra Szczepańska, Wiktoria Kalemba, Ewa 

Chmielowska – IV miejsce w sztafecie 4 x 100 m; 



Reprezentacja Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie w składzie: Karol 

Sutyła, Dawid Guzek, Jordan Hulinski, Kordian Porębski, 

Konrad Marciszewski, Mateusz Wojtanowski, Damian Ślipec, 

Gabriel Lech – II miejsce w V Mistrzostwach Rzeszowa Szkół 

Gimnazjalnych klas III. 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Blanka Bielecka 


