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Gimnazjalna Indywidualna Liga Tenisa Stołowego 

W lutym oraz w kwietniu 12 – osobowa  grupa uczniów 
pod opieką p. Justyny Roj-Hass wzięła udział w turnieju tenisa 

stołowego w ramach Gimnazjalnej Indywidualnej Ligi Tenisa 

Stołowego,  którego celem była popularyzacja tej dyscypliny 

sportu wśród rzeszowskich gimnazjów. 

Najwyższe miejsca zajęli: wśród chłopców - Michał 

Bikowski (3a) - V miejsce, Miłosz Kochanowicz (2e) – 

VI miejsce; wśród dziewcząt: Klaudia Buczek (2b) – VI miejsce. 

Sukces naszych gimnazjalistów 
w Międzynarodowym Konkursie  

Matematycznym Kangur. 
20 marca 48 uczniów naszej szkoły wzięło udział 

w  XXIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego 

KANGUR.  Konkurs polegał na rozwiązaniu testu zawierającego 

30 zadań wielokrotnego wyboru. W tym dniu rozwiązywali 

te same zadania uczniowie z 51 krajów biorących udział 

w „Kangurze”. 5 maja zostały ogłoszone wyniki. „Wyróżnienie” 

otrzymali: Arkadiusz Bujak (1b), Michał Warzecha (2c) 

oraz Radosław Dziedzic (3b). Wyróżnieni chłopcy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Warto zauważyć, że nasze gimnazjum jest Ośrodkiem 

Powiatowym, a także siedzibą Regionalnego Komitetu 

Organizacyjnego Konkursu KANGUR w Regionie 

Rzeszowskim, obejmującego swoim zasięgiem całe 

województwo podkarpackie. 

Konkurs informatyczny ZSE Programmer's 
12 kwietnia w rzeszowskim Zespole Szkół 

Elektronicznych odbył się konkurs dla uczniów szkół 

gimnazjalnych. Naszą szkołę reprezentowali: Dominik Ruman 

oraz Bartosz Słysz z kl. 3d. W końcowej punktacji Dominik 

uplasował się na IV miejscu (najlepszy wynik 

wśród programistów) – w tym roku I, II i III miejsce zajęli 

uczniowie, którzy wybrali grafikę jako specjalizację. Bartosz 

również zdobył wysoką lokatę, choć nie znalazł się na podium. 

Jeździmy bezpiecznie 
28 kwietnia reprezentacja chłopców Gimnazjum nr 11 

w Rzeszowie uczestniczyła w eliminacjach miejskich XXXVII 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 

Turniej zorganizowany zostały przez: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Polski Związek Motorowy, Komendę 

Główną Policji, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. 

Uczestnicy eliminacji mieli za zadanie: rozwiązać test 
dotyczący zachowania się w ruchu drogowym, wykonać zadania 

praktyczne w postaci jazdy rowerem po miasteczku oraz jazdy 

rowerem po torze sprawnościowym. 

Reprezentacja naszego gimnazjum w składzie: Jakub 

Murias 3c, Mateusz Piecuch 3d, Maciej Rokita 3c zajęła 

III miejsce drużynowo, a Jakub Murias uplasował się 

na IV miejscu wśród wszystkich uczestników turnieju. 

I Gimnazjalne Zawody Udzielania 
 Pierwszej Pomocy 

29 kwietnia uczennice naszego gimnazjum brały udział 

w I Gimnazjalnych Zawodach Udzielania Pierwszej Pomocy. 

Zawody zostały zorganizowane przez Zespół Szkół 

Spożywczych, Polski Czerwony Krzyż, wydział ratowniczy  

Uniwersytetu Rzeszowskiego, a patronat medialny sprawowało 
Radio Rzeszów i Nowiny 24. 

Zawody polegały na rozwiązaniu testu oraz części 

praktycznej, podczas której uczestnicy musieli udzielić pomocy 

przedmedycznej poszkodowanym osobom. Wszystkie 

stanowiska oceniane były przez ratowników medycznych 

i studentów ratownictwa medycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

Drużyna w składzie: Sylwia Rączy, Bernadetta 

Wiśniewska, Kinga Jałowiec i Adrianna Gudyka zajęła 

w konkursie V miejsce, a drużyna w składzie: Natalia Szela, 

Karolina Rewiś, Olga Buczyńska i Aleksandra Bojarczuk 

uplasowała się na III miejscu. 

V Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych 
„Porozmawiajmy  o uzależnieniach” 

14 maja odbył się etap powiatowy V Wojewódzkiego 

Przeglądu Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy  

o uzależnieniach”. Nasi uczniowie ze szkolnego teatrzyku 

„Centrum Sztuki G11” w składzie: Rafał Szostecki (1b), 

Katarzyna Raźnikiewicz i Joanna Źródłowska (2b), Kalina 

Klimas i Sylwia Nowińska (2c) oraz Klaudia Tereszkiewicz (2e) 

zajęli II miejsce. Scenografię do scenariusza (autorstwa 

p. Urszuli Klimas) „Zagrożenia XXI wieku” przygotowała 

p. Ewa Wis, przedstawianie wyreżyserowała p. Teresa Tęcza. 

Uczniowskie prawybory do Parlamentu 
Europejskiego 

19 maja w naszej szkole odbyły się uczniowskie 

prawybory do Parlamentu Europejskiego. Wzięło w nich udział 

86 % uczniów. Ich wyniki okazały się w dużej części zgodne 

z prawdziwymi wyborami, które odbyły się dwa tygodnie 

później. Prawybory uczniowskie zostały zorganizowane 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi głosują” 

przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.  

Obok prawyborów chętni nauczyciele przeprowadzili 

lekcje poświęcone strukturze PE, jego kompetencjom, 

procedurom wyborczym oraz wpływowi PE na sytuację prawną 

w Polsce. Aby dotrzeć do jeszcze większej liczby uczniów, 

przygotowane zostały prezentacje multimedialne wyświetlane na 
szkolnym „telebimie”.  

Wszystkie prezentacje i scenariusze lekcji zostały 

opracowane przez p. M. Świętonia, przy współpracy z CEO. 

Polska biega 
8 czerwca 20–osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły 

pod kierunkiem p. Justyny Roj-Hass wzięła udział w biegu 
rodzinnym w ramach akcji „POLSKA BIEGA”. 

W słoneczny dzień na bulwarach nad Wisłokiem 

wraz z innymi mieszkańcami Rzeszowa uczniowie przebiegli 

ok. 2 km, pokazując, jaką radość daje wspólne bieganie 

oraz jakie korzyści przynosi dla zdrowia. Każdy uczestnik biegu 

otrzymał dyplom, a po jego zakończeniu nastąpiło losowanie 

nagród niespodzianek. 

Organizatorem akcji był Rzeszowski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, a jej celem popularyzacja biegania jako formy 

aktywności fizycznej oraz promocja aktywnego spędzania 

wolnego czasu przez mieszkańców Rzeszowa. 
 

 



Spektakl „Brzechwa dzieciom” 
9 czerwca uczniowie ze szkolnego teatrzyku „Centrum 

Sztuki G11” w składzie: Agata Pawełek (1a), Rafał Szostecki 

(1b), Gracjan Wieszczek (1b), Katarzyna Momola (1d), Kalina 

Klimas (2c), Sylwia Nowińska (2c), Gabriel Lech (2c), Michał 
Warzecha (2c), Wiktoria Dec (2e), Aleksandra Gaweł (2e), 

Aleksandra Świder (2e), Klaudia Rożek (2e), Klaudia 

Tereszkiewicz (2e) przedstawili spektakl pt. „Brzechwa 

dzieciom” podczas uroczystości pasowania pierwszoklasistów 

na czytelników w bibliotece w MDK przy ul. Osmeckiego.  

10 i 12 czerwca przedstawienie to zaprezentowano 

przedszkolakom z Przedszkola nr 38 z naszego osiedla. 

Scenografię  do spektaklu przygotowała p. Ewa Wis, 

zaś reżyserią zajęła się p. Teresa Tęcza. 

Pokaz technologii druku 3D 
10 czerwca w naszej szkole, w pracowni 

informatycznej, odbył się pokaz technologii druku 3D. 

Na zaproszenie nauczycielki matematyki – p. Agnieszki Karnas-

Milaniak – przedstawiciel jednej z firm specjalizujących się 

w druku trójwymiarowym opowiedział o tej technologii, 

zademonstrował budowę i działanie drukarki. Wygenerowane 

na drukarce przedmioty można oglądać w pracowni nr 9 naszej 

szkoły. Może za jakiś czas sami zakupimy taką drukarkę 
i będziemy tworzyć własne modele? 

I Młodzieżowa Konferencja Pierwszej Pomocy 
11 czerwca młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła 

w I Młodzieżowej Konferencji Pierwszej Pomocy. Była ona 

zwieńczeniem projektu „Młodzieżowa Akcja – Reakcja” 

i III edycji Kampanii Edukacyjnej „Młodzieżowej Akademii 
Bezpieczeństwa” prowadzonej przez Fundację Generator 

Inspiracji.  

W jej trakcie 28 uczniów naszej szkoły miało okazję 

zapoznać się z pierwszą pomocą w przypadku zatrzymania 

krążenia, zawału i wypadku komunikacyjnego przedstawianą 

przez uczniów gimnazjów i szkół średnich. Przybliżona została 

również działalność w zakresie niesienia pomocy 

przedmedycznej przez harcerzy, służby medyczne Zakonu 

Maltańskiego oraz wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, szczególnie tej skierowanej do placówek oświatowych. 

Szkolne Igrzyska Sportowe 
20 czerwca na obiektach sportowych naszego 

gimnazjum odbyły się XIV Szkolne Igrzyska Sportowe. 

Przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy zajęli się 

nauczyciele wychowania fizycznego: p. R.Baran, p. M.Ciupak, 

p. J.Lis, p. Z.Rak, natomiast sędzią głównym całego 

przedsięwzięcia była p. J. Roj-Hass . 

Uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach 
sportowych, zdobywając punkty dla swych klas.  

Suma punktów zdobytych w każdej konkurencji 

plasowała klasy na poszczególnych miejscach w Igrzyskach: 

I miejsce – 3c, II miejsce – 3d, III miejsce – 2e.  

Konkursy w naszej szkole 
W Konkursie Wiedzy z Edukacji dla Bezpieczeństwa 

wzięło udział 20 uczniów klas trzecich naszego gimnazjum. 

Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Katarzyna Wrona (3b) i Miłosz 

Majka (3b). Konkurs  pozwolił na pogłębienie wiedzy 

przedmiotowej i zainteresowanie tematyką pierwszej pomocy. 

II edycję Konkursu Matematycznego dla uczniów 

klas pierwszych: „Parami raźniej” zorganizowało 10 uczniów 

(Mateusz Błąd, Adam Piechowiak, Mateusz Motyl, Mateusz 

Solecki, Joanna Borcz i Julia Nowak z klasy 2a oraz Olga 

Cyburt, Wiktoria Ostachowicz, Izabela Cieślak i Wiktoria 

Warchoł z klasy 2c) pod opieką p. Grażyny Cyran. Wzięło 

w nim udział 20 uczniów, po dwie pary z każdej z klas 
pierwszych. Laureatami zostały uczennice z klasy 1a: Gabriela 

Kłos-Faria i Karolina Jabłońska. II miejsce zajęła para chłopców  

z 1b - Adrian Chorzępa i Michał Lubas, a na III miejscu znalazła 

się znów para z 1b w składzie: Hubert Futoma i Rafał Szostecki. 

W eliminacjach tegorocznego Szkolnego Konkursu 

Matematycznego wzięło udział łącznie 65 uczniów, a do finału 

zakwalifikowało się 25. W kategorii klas pierwszych gimnazjum 

I miejsce zdobyła Paulina Michałowska (1c), II miejsce − 

Michał Lubas (1b), III miejsce − Arkadiusz Bujak (1b). 

W kategorii klas drugich gimnazjum I miejsce zdobyła Olga 

Cyburt (2c), II miejsce − Bartosz Błąd (2a), III miejsce – 

Klaudia Rożek (2e). W kategorii klas trzecich gimnazjum 

I miejsce zdobył Radosław Dziedzic (3b), II miejsce ex aequo − 

Michał Scholz (3a) i Miłosz Majka (3b), III miejsce − Zygmunt 

Pelczar (3b).  
W Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza 

Ortografii” poloniści wyłonili „Mistrzów” i „Wicemistrzów 

Ortografii” na kolejnych poziomach klasowych. Klasy III - 

Mistrz Ortografii: Adrian Woźniak (3a); Wicemistrz Ortografii: 

Adrian Ślusarz (3d); klasy II - Mistrz Ortografii: Marek 

Małnowicz (2b); Wicemistrz Ortografii: Aneta Kut (2c); klasy I - 

Mistrz Ortografii: Arkadiusz Bujak (1b); Wicemistrz Ortografii: 

Klaudia Szeliga (1e). 

W Konkursie z Wiedzy o Społeczeństwie wzięło 

udział 9 osób. Pierwsze miejsce zajęła Paulina Mazurak 

z klasy 2e. 
Konkurs na Eksperyment Fizyczny polegał 

na prezentowaniu doświadczeń przez 14 zespołów z różnych 

klas. Były one na bardzo wysokim poziomie. I miejsce zajęli: 

Dominik Ruman, Bartek Słysz - 3d, II miejsce: Jakub Mularski, 

Rafał Szostecki - 1b, III miejsce: Karol Ciechoński, Jakub 

Niedobylski - 3b.  

W Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego 

I miejsce zajął Arkadiusz Bujak (1b), II miejsce Rafał Szostecki 

(1b), a III miejsce Jakub Mularski (1b). 

Odbył się także Szkolny Konkurs Języka 

Angielskiego, w którym wzięli udział uczniowie zarówno klas I, 
II jak i III. Podczas rozwiązywania testu młodzież sprawdziła 

swoją wiedzę z gramatyki, ze słownictwa oraz umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. Najlepsi okazali się: Kamila Szczęch 

(3b) i Arkadiusz Bujak (1b) - I miejsce, Julia Miąsik (2e) – 

II miejsce, Rafał Szostecki (1b)  i Paulina Mazurak (2e) – 

III miejsce. 

 W Gimnazjalnym Konkursie Przyrodniczym  

I miejsce zajął Miłosz Majka (3b), II miejsce Tomasz Filip (3b), 

a III miejsce Karol Ciechoński (3b).  

Zwycięzcy Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy 

Technicznej to: I miejsce – Marcin Dąbrowski (2e), II miejsce – 

Kacper Czudec (2e), III miejsce – Wiktoria Dec (2e). 
 W Szkolnym Konkursie Geograficznym klas II – 

„Podróż po Europie” I miejsce zajęła Aleksandra Hemaya (2d), 

II miejsce Marcin Dąbrowski (2e), a III miejsce Gabriel Lech 

(2c). 

Osiągnięcia naszych uczniów 
Olga Cyburt – I miejsce oraz najlepsza praca w Konkursie 
„Przemoc w wirtualu zabija w realu”; 

Olga Cyburt – I miejsce w Konkursie „Przemoc w wirtualu 

zabija w realu” w kat.  grafiki; 

Maksymilian Homa – II miejsce w Konkursie „Przemoc 

w wirtualu zabija w realu” w kat. prezentacji multimedialnej; 

Aleksandra Hemaya – III miejsce w Konkursie „Przemoc 

w wirtualu zabija w realu” w kat. artykułu; 

Aleksandra Gaweł – wyróżnienie w XXX Międzynarodowym 

Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży 

Gimnazjalnej; 

Karol Sytuła, Oskar Biela, Maciej Biela, Mateusz Wojtanowski, 
Dawid Guzek, Jordan Hulinski, Damian Ślipiec, Michał Lubas, 

Kacper Brzęk, Szymon Raus – II miejsce w miejskich 

eliminacjach w piłce nożnej chłopców szkół gimnazjalnych 

w ramach Gimnazjady 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek, Beata Szlachta, Agata 

Kazimierowicz, Blanka Bielecka. 


