
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

   

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2013/2014 

nr 2 
listopad – styczeń 

 
Młodzież Gimnazjum nr 11 na Konferencji 

Matematyków 
26 października 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 25  

odbyła się jubileuszowa  X  Regionalna Konferencja 

Szkoleniowa dla nauczycieli matematyki zorganizowana      

przez Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli 

Matematyki. 

W pracach komitetu organizacyjnego uczestniczyła 
Grażyna Cyran – nauczycielka tego przedmiotu  w naszym 

gimnazjum  i członek zarządu OPSNM. 

W konferencji wzięło udział 175 nauczycieli 

matematyki różnych poziomów nauczania. Warsztaty i wykłady 

z zakresu metodyki, dydaktyki, origami oraz zastosowania TI 

w nauczaniu przedmiotu prowadzili nauczyciele praktycy, 

przedstawiciele wydawnictw oświatowych oraz reprezentanci 

wyższych uczelni. Prowadzący zajęcia przyjechali do nas 

z Bielska-Białej, Katowic, Łodzi, Opola, Poznania i Rzeszowa. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się 

z najnowszą ofertą wydawniczą z zakresu matematyki 
oraz zakupić pomoce dydaktyczne na stoiskach wydawnictw. 

Podczas konferencji pracowała społecznie młodzież 

z klasy 3a: Michał  Bikowski, Jakub Głód, Michał Scholz 

oraz Mateusz Wisz. Chłopcy przenosili krzesła, stoliki, pomagali 

urządzać się wystawcom oraz pracowali w szatni.  

Organizatorzy konferencji byli bardzo zadowoleni 

z pracy naszej młodzieży. 

 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa 
z Matematyki „Olimpus” 

5 listopada 2013 r. odbyła się w naszym gimnazjum 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki 

„Olimpus”, w której wzięło udział 35 uczniów. W kategorii kl. I 
dyplom laureata zdobyli: Hubert Futoma (kl. I b), Rafał 

Szostecki (kl. I b), Arkadiusz Bujak (kl. I b), Paulina 

Michałowska (kl. I c), zaś w kategorii kl. III − Radosław 

Dziedzic (kl. III b), Miłosz Majka (kl. III b), Marcin Łasica 

(kl. III b). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

uzyskanych wyników. 

 

Andrzejkowe wróżby i zabawy 
 W ramach działalności Samorządu Uczniowskiego     

w dniu 28.11.2013 r. odbyły się szkolne andrzejki. Najpierw 

uczniowie spotkali się, aby powróżyć, np. z wosku, butów, 

fusów. Później odbyła się dyskoteka andrzejkowa, której celem 

była integracja uczniów naszej Szkoły podczas dobrej zabawy 

przy muzyce. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nie tylko 

nauczyciele, ale również rodzice. 

 

Gimnazjaliści dla Rzeszowskiego Hospicjum 
3 grudnia 2013 r. przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego pod opieką p. T. Tęczy i J. Dworak przekazali 

podopiecznym Rzeszowskiego Hospicjum dla dzieci dary 

z okazji Mikołaja. Były to środki czystości zakupione 
z pieniędzy zebranych w naszej Szkole (325,47 zł).  

 

Promujemy kulturę Hiszpanii  
6 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się finał 

konkursu na plakat promujący kulturę Hiszpanii, który został 

objęty honorowym patronatem Biura Radcy ds. Edukacji 
Ambasady Hiszpanii w Warszawie - delegatury hiszpańskiego 

Ministerstwa Edukacji w Polsce. Dzięki wyżej wymienionemu 

przedsięwzięciu nasi uczniowie wzbogacili swoją wiedzę 

na temat kultury i tradycji Hiszpanii, co potwierdziły 

przygotowane przez nich kreatywne plakaty.  

Pierwsze miejsce zostało przyznane Sabinie Sobek -

uczennicy klasy I c, której praca wyróżniła się pomysłowością 

oraz walorami artystycznymi. Miejsce II i III zajęły uczennice 

klasy II c Aneta Kut i Wiktoria Ostachowicz. 

Konkurs zakończył się wręczeniem nagród 

dla wszystkich uczestników konkursu ufundowanych 

przez Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii, Biuro 
Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii oraz kręgielnie Kula 

Bowling & Club w Rzeszowie. 

 

Szkolne mikołajki 
6 grudnia odbyły się szkolne mikołajki zorganizowane 

przez nasz prężnie działający Samorząd Uczniowski pod opieką 
p. J. Dworak. Uczniowie i pracownicy Szkoły dostali 

od Mikołaja słodkości. W ramach współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 25 uczniowie naszego Gimnazjum przebrani 

za Mikołaja, renifera i śnieżynki pomogli w rozdaniu prezentów 

uczniom najmłodszych klas szkoły podstawowej. 

 

Tak! Pomagamy… 
7 grudnia 2013 r., w sobotę, uczniowie Gimnazjum 

nr 11 w Rzeszowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 

charytatywnej „Tak, pomagam” organizowanej przez CARITAS 

we współpracy z sieciami handlowymi i supermarketami. 

W godzinach 10 - 18, pod opieką nauczycieli z naszej szkoły, 

zachęcali klientów sklepu „Biedronka” do ofiarowania żywności 

trwałej, która zostanie rozdysponowana pomiędzy potrzebujące 

osoby. Nasi uczniowie zgłosili się do akcji w ilości większej 

niż początkowo zakładano, dlatego trzeba było stworzyć 

dodatkowe zmiany, aby każdy chętny mógł wziąć w  niej   

udział. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję, 

za zaangażowanie, poświęcony czas oraz przede wszystkim 

za przykładną postawę. 

 
Egzaminy próbne 

 W dniach 10-12 grudnia 2013 r. odbyły się próbne 

egzaminy gimnazjalne dla klas trzecich.  10 grudnia uczniowie 

pisali test humanistyczny (w pierwszej części z historii i wiedzy 

o społeczeństwie, w drugiej z języka polskiego), 11 grudnia test 

z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki 

i chemii) oraz z matematyki, natomiast 12 grudnia z języka 

obcego nowożytnego (w naszej Szkole angielskiego lub 
niemieckiego). Arkusze egzaminacyjne zostały przygotowane 

przez Wydawnictwo Pedagogiczne „Operon”. Dały one szansę 

naszym uczniom na sprawdzenie swojej wiedzy i zmierzenie się 

z realiami egzaminu, który przyjdzie im napisać w kwietniu. 

 

Przy wigilijnym stole 
Tradycją naszego Gimnazjum jest coroczne 

organizowanie wigilii szkolnej. 20.12.2013 r. wychowawcy 



wraz z uczniami poszczególnych klas zebrali się na klasowych 

spotkaniach opłatkowych, podczas których najpierw łamali się 

opłatkiem, składali sobie życzenia, a następnie zasiedli 

do wspólnego stołu zastawionego świątecznymi potrawami 

przygotowanymi przez uczniów i ich rodziców. Przy śpiewie 

kolęd i pastorałek miło spędzili przedświąteczny czas. 

 

Akcja „karmniki dla ptaków” 
Od początku roku szkolnego Samorząd Uczniowski 

zbierał pieniądze na zakup karmników dla ptaków. Zebrano 

kwotę w wysokości 100 zł. 

 

„Góra Grosza” 
 W ramach akcji „Góra Grosza” Samorząd Uczniowski 

zebrał kwotę 165,44 zł. Pieniądze zostały przekazane 

Towarzystwu „Nasz Dom”, które wspomaga domy dziecka. 

 

Zbiórka dla chorej Anetki 
Ciągle trwa akcja zbierania plastikowych nakrętek 

dla Anetki chorej na Zespół Aspergera. Pozyskane środki 

zostaną przekazane na operację rozdzielenia paluszków  

oraz  rehabilitację dziewczynki.  

 

Przyszłe dziennikarki? 
Katarzyna Raźnikiewicz i Joanna Źródłowska zajęły 

I miejsce w III edycji konkursu „Tożsamość i pamięć. 

Stan wojenny” za reportaż radiowy pt. „Świadkowie terroru 

komunistycznego”. 

Organizatorem konkursu była Organizacja 

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Rzeszowie. Patronat honorowy objął 

Podkarpacki Kurator Oświaty i Instytut Pamięci Narodowej 

oddział w Rzeszowie, natomiast patronat medialny Radio 

Rzeszów i Radio Via. 

Opiekunami uczennic byli: p. T. Tęcza i p. M. Rosiak.   

 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
12 stycznia 2014 r. odbył się w całej Polsce Finał 

WOŚP. Również nasza Szkoła – już po raz 13. – przyłączyła się 

do tej szlachetnej akcji. W tym roku WOŚP zagrała 

„Na ratunek” na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej 

medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

Sztab w Gimnazjum nr 11 był jednym z czterech rzeszowskich, 

a do zbiórki pieniędzy zgłosiło się 73 wolontariuszy. Szefową 

sztabu była p. Monika Skiba, która od wielu lat czuwa w nim 

nad przebiegiem tej niezwykłej akcji. Wspierali ją członkowie 

sztabu w składzie: p. Teresa Tęcza, p. Jadwiga Wątor 

i p. Elżbieta Kotwica oraz p. Damian Mach, p. Joanna Dworak, 
p. Agnieszka Milaniak i p. Agata Kazimierowicz. Wszystkie 

wymienione wyżej osoby są pracownikami naszej Szkoły. 

Kwota, którą zebrał sztab Gimnazjum nr 11, była spora – 

wyniosła 44 758,51 zł, 74,23 Euro, 29 USD.  

 

Przedstawienie jasełkowe 
14 stycznia 2014 r. uczniowie z Kółka Teatralnego 

„Centrum Sztuki G 11” wystawili w Domu Kultury 

przy ul. Osmeckiego „Jasełka na wesoło”. Misterium 

bożonarodzeniowe skierowane było do społeczności lokalnej 

z Baranówki IV. W teatrzyku szkolnym wystąpili uczniowie: 

A. Pawełek, W. Ziembicka (I a), P. Michałowska, P. Czop (I c), 

K. Klimas, O. Cyburt, S. Nowińska, G. Lech, W. Ostachowicz, 

M. Warzecha, W. Kolasiński, H. Świder (II c), G. Wieszczek 

(I b), A. Świder, K. Rożek, A. Gaweł, W. Dec (II e), K. Momola 

(I e). 

Opiekunami byli: p. Ewa Wis – odpowiedzialna 
za przygotowanie strojów i scenografii, p. Wojciech Jakubiec – 

odpowiedzialny za oprawę muzyczną i p. Teresa Tęcza – 

reżyserka spektaklu. 

 

Osiągnięcia naszych uczniów 
 

przedmiotowe: 
Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego 

etapu konkursów przedmiotowych:  

 

Konkurs Geograficzny: Tomasz Filip (III b), Karol Ciechoński 

(III b), Radosław Dziedzic (III b); 

Konkurs Fizyczny: Radosław Dziedzic (III b), Maksymilian 

Homa (III b), Miłosz Majka (III b), Marcin Łasica (III b); 

Konkurs Języka Francuskiego: Katarzyna Jaskuła (III d), Róża 
Romanowska (III c), Justyna Możdżan (III d); 

Konkurs Chemiczny: Radosław Dziedzic (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); 

Do II etapu (rejonowego) Konkursu Informatycznego 

zakwalifikował się Dominik Ruman (III d); 

 

Hubert Futoma (I b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Rafał Szostecki (I b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Arkadiusz Bujak (I b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Paulina Michałowska (I c) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Radosław Dziedzic (III b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Miłosz Majka (III b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 

Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Marcin Łasica (III b) – laureat Ogólnopolskiej Olimpiady 
Przedmiotowej z Matematyki „Olimpus”; 

Sabina Sobek (I c) – I miejsce w konkursie na plakat promujący 

kulturę Hiszpanii; 

Aneta Kut (II c) – II miejsce w konkursie na plakat promujący 

kulturę Hiszpanii; 

Wiktoria Ostachowicz (II c) – III miejsce w konkursie na plakat 

promujący kulturę Hiszpanii; 

Paulina Mazurak (IIe) - II miejsce w  Miedzygimnazjalnym 

Konkursie na Kartkę Świąteczną;  

G. Lech, M. Warzecha, S. Nowińska, W. Ostachowicz, 

K. Klimas, W. Dec, A. Gaweł, K. Rożek, A. Świder – 
IV miejsce i wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie 

Teatrzyków Profilaktycznych dla Szkolnego Kółka Teatralnego 

„Centrum Sztuki G.11”. 

 
sportowe: 
Aleksandra Mazur – II miejsce w konkurencji Dziewczęta Junior 

- 16 lat w XIX Mistrzostwach Polski OYAMA Karate w Kata; 

Aleksandra Mazur – III miejsce w kategorii: semi knockdown 

juniorzy - dziewczęta - do 55 kg w V Otwartych Mistrzostwach 

Jury Krakowsko - Częstochowskiej w OYAMA Karate; 

Aleksandra Mazur – II miejsce w kategorii Junior 

na III Mistrzostwach Polski Centralnej OYAMA Karate w Kata. 

 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Blanka Bielecka 
 

 

 

 


