
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2014/2015 

nr 1 
wrzesień – listopad 

 
Konkurs miast partnerskich Buffalo - Rzeszów 

15 września w Ratuszu odbyło się wręczenie nagród 
w konkursie miast partnerskich Buffalo – Rzeszów 

(przeprowadzonym w maju 2014 roku). Polegał on na napisaniu 

wypracowania w języku angielskim na temat: "Buffalo – 

przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Do konkursu zgłoszono 

18 prac uczniów rzeszowskich gimnazjów. Również uczniowie 

naszego Gimnazjum brali w nim udział i zdobyli nagrody:  

 Mateusz Piecuch (z byłej klasy 3d – uczeń pana Rafała 

Zabratyńskiego, obecnie absolwent Gimnazjum nr 11) –  

II miejsce oraz nagroda w wysokości $200 

za wypracowanie pt. „Mosty Buffalo”; 

 Dominik Ruman (z byłej klasy 3d- uczeń pana Rafała 
Zabratyńskiego, obecnie absolwent Gimnazjum nr 11) – 

III miejsce oraz nagroda w wysokości $100 

za wypracowanie pt. „Wycieczka po Buffalo”; 

 Paulina Mazurak (pod opieką pana Rafała 

Zabratyńskiego) oraz Katarzyna Basamon (pod opieką 

pani Blanki Bieleckiej) – dyplomy i drobne nagrody 

za udział w konkursie. 

 
Uroczystości odsłonięcia Pomnika Sybiraków 

w Rzeszowie 
17 września młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła 

w uroczystości odsłonięcia Pomnika Sybiraków w Parku 

Sybiraków. Został on wykonany przez J. Atamana i przedstawia 

człowieka idącego pod wiatr, po kolana w śniegu, 

zostawiającego za sobą ślady – znaki bolesnej obecności 

Polaków na nieludzkiej ziemi, jaką była dla nich Syberia. Na 

płycie, która stanowi podstawę pomnika, zostały wypisane 

miejsca zsyłki Polaków. Uczniowie wysłuchali przemówień 
przedstawicieli władz samorządowych Miasta Rzeszowa, 

wojewody podkarpackiego Pani M. Chomycz–Śmigielskiej oraz 

rysu historycznego dokonanego przez prezesa rzeszowskiego 

oddziału Sybiraków. Dzięki udziałowi w uroczystości młodzież 

naszego gimnazjum miała okazję pogłębić swoją wiedzę 

dotyczącą zsyłek i losu Sybiraków na wschodzie i wzmocnić 

poczucie tożsamości narodowej.  

Wyjście zorganizował p. M. Świętoń. 

 

Nowo wybrany Samorząd Uczniowski 
 17 września w naszej Szkole odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. Po trwającej krótko, lecz bardzo 

intensywnej akcji przedwyborczej, w wyniku tajnego głosowania 

wybrano Samorząd Uczniowski na rok 2014/2015. 

Przewodniczącą Samorządu została Aleksandra Świder, zastępcą 

Izabela Wiącek, a funkcje rzeczników praw ucznia będą pełnić 

Katarzyna Basamon oraz Aleksandra Hemaya. 

Indywidualne Mistrzostwa Rzeszowa 
w Lekkoatletyce 

17 września reprezentacja naszego gimnazjum brała 

udział w Indywidualnych Mistrzostwach Rzeszowa 

w Lekkoatletyce. Wśród dziewcząt złoty medal w biegu 

na 300 m zdobyła Wiktoria Kalemba (2e), brązowy medal 

w skoku w dal otrzymała Klaudia Rożek (3e). Wśród chłopców 

złoty medal w pchnięciu kulą zdobył Damian Ślipiec (3d), 

brązowy medal w skoku wzwyż przypadł Oskarowi Bieli (3a).  

Opiekunami reprezentacji byli p. Marzena Ciupak 

i p. Ryszard Baran. 
 

Mistrzostwa w piłce nożnej 
29 września reprezentacja naszego Gimnazjum 

w składzie: Mateusz Wojtanowski, Damian Ślipiec, Maciej 

Biela, Gabriel Lech, Karol Sutyła, Miłosz Kochanowicz, 

Mateusz Micał, Adrian Pelc, Oskar Biela brała udział 

w VI Mistrzostwach Rzeszowa w piłce nożnej chłopców klas III,  
zajmując w tych zawodach IV miejsce.  

Opiekunem reprezentacji był p. Ryszard Baran. 

 

„Młodzież o członkostwie Polski w Unii 
Europejskiej” 

Aneta Kut (3c) została laureatką ogólnopolskiego 

konkursu na materiał prasowy „Młodzież o członkostwie Polski 

w Unii Europejskiej.” Konkurs odbywał się w ramach projektu 

„Dekada członkostwa Polski w UE – jacy byliśmy, kim 

jesteśmy, dokąd zmierzamy. 

 

Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie” 
W październiku odbył się w naszej Szkole konkurs 

fotograficzny "Jesień w obiektywie". Zadaniem uczniów było 

wykonanie czterech zdjęć jesieni. Zostały nagrodzone prace 

następujących uczennic: Olgi Cyburt (3c), Patrycji Czop (2c), 

Aleksandry Hemayi (3d).  

Organizatorem konkursu była p. M. Mazurkiewicz. 
 

Konkursy Przedmiotowe 
 W październiku odbyły się eliminacje szkolnego etapu 

Konkursów Przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

 Do etapu rejonowego konkursów zakwalifikowali się:  

 fizyka - Marcin Dąbrowski (3e) oraz Paulina 
Michałowska (3c); 

 geografia – Marcin Dąbrowski (3e); 

 język francuski – Paulina Mazurak (3e), Wiktoria Dec 

(3e); 

 język niemiecki – Arkadiusz Bujak (2b); 

 język angielski – Julia Miąsik (3e). 

 

 

Akcja „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych” 

 W październiku odbyła się akcja pt. „Międzynarodowy 

Miesiąc Bibliotek Szkolnych”. Celem jej było zwrócenie uwagi 
na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu 

zainteresowań czytelniczych.   

 W naszej bibliotece szkolnej podjęto kilka ciekawych 

działań: 

 zorganizowano wystawę zatytułowaną „Książki, które 

niejedno widziały”, podczas której można było 

oglądnąć najstarsze egzemplarze znajdujące się 

w zbiorach biblioteki, nawet z 1946 roku; 

 przygotowano słodki poczęstunek dla każdej osoby 

wypożyczającej książkę w dniach 8 – 15 października; 

 ogłoszono i przeprowadzono konkurs na najlepszy 
wiersz lub aforyzm o bibliotece (I miejsce - Aleksandra 
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Gaweł (3e), II miejsce - Barbara Szpak (1a), 

Wyróżnienie - Maciej Oliwa (2b). 

 

Konkurs Recytatorsko – Teatralny – „My sami” 
 10 października w Rzeszowskim Domu Kultury filia 
„Pobitno” odbył się III Konkurs Recytatorsko – Teatralny „My 

sami”. Uczestniczyło w nim troje uczniów naszej Szkoły: Sylwia 

Nowińska (3c) i Kalina Klimas (3c), przygotowane 

przez p. Danutę Twaróg oraz Rafał Szostecki (2b) przygotowany 

przez p. Wiesławę Latusek. 

 Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. Jury 

w składzie: Przemysław Tejkowski (aktor), Jagoda Rall 

(aktorka) i Grażyna Bochenek (dziennikarka Polskiego Radia) 

nagrodziło ich nagrodami i wyróżnieniami. 

 Rafał Szostecki występujący w kategorii „Poezja” 

rywalizował z 12 innymi uczestnikami i uplasował się 

na III miejscu. Natomiast nasze uczennice występujące 
w kategorii „Teatr Jednego Aktora” dzięki swoim brawurowym 

występom wywalczyły: Sylwia Nowińska – II miejsce, Kalina 

Klimas – wyróżnienie. 

 

Akcja - ,,Pomóż zwierzakom’’ 
Uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział 

w corocznej akcji ,,Pomóż zwierzakom’’. Najpierw 

przez radiowęzeł odczytany został apel z okazji Światowego 

Dnia Zwierząt, a następnie zorganizowano zbiórkę rzeczy, 

m. in. suchą karmę dla psów i kotów, akcesoria: smycze, obroże, 

koce, miski. W ramach akcji 17 października zorganizowano 

wyjście uczniów do Schroniska ,,Kundelek”, gdzie młodzież 

uczestniczyła w pokazowej lekcji prowadzonej 

przez p. Magdalenę Mazur i p. Anetę Piękoś. Akcję i wyjście 

do schroniska przeprowadziły p. Małgorzata Mazurkiewicz 

i p. Teresa Tęcza. 

 

Młodzieżowy bieg uliczny 
18 października 8 osobowa grupa uczennic z naszego 

gimnazjum pod opieką p. J. Roj-Hass wzięła udział 

w młodzieżowym biegu ulicznym na 800 m. Adresowany był 

on do dzieci i młodzieży szkolnej i odbył się  przed oficjalnym 

Biegiem na Piątkę. Za uczestnictwo wszystkie uczennice 

otrzymały pamiątkowe koszulki. Wiktoria Kalemba (2e) 
otrzymała nagrodę oraz dyplom za zajęcie 3. miejsca. 

 

Program „Żyj smacznie i zdrowo” 
W listopadzie nasza Szkoła przystąpiła do programu 

edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”, w ramach którego 

w wybranych klasach zostaną przeprowadzone zajęcia na temat 
smacznego i zdrowego odżywiania się, komponowania 

prawidłowej diety oraz roli aktywności fizycznej.  

Za realizację programu będą odpowiedzialne 

p. Małgorzata Mazurkiewicz, p. Justyna Roj-Hass i p. Marzena 

Ciupak. 

 

Spotkanie z Policją 
4 listopada w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie odbyła się 

prelekcja dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze 

oraz dla ich rodziców. Jej celem było uświadomienie zebranym 

konsekwencji niepożądanych zachowań, takich jak: 

wagarowanie, agresja słowna (wulgaryzmy), agresja fizyczna, 

cyberprzemoc, znieważenie nauczyciela jako funkcjonariusza 

publicznego czy przynależność do grupy tzw. kiboli. Uczestnicy 

spotkania zostali poinformowani o odpowiedzialności prawnej 

osób nieletnich oraz o zachowaniach świadczących 

o demoralizacji. Odbyły się również konsultacje 
zainteresowanych rodziców z policjantami, którzy udzielali 

porad prawnych oraz wsparcia.                                                                                                 

W spotkaniu wzięli udział: dyrektor Szkoły Stanisław 

Żyracki, nadkomisarz Zenon Wierzchowski, starszy aspirant 

Mariusz Jajuga, pedagog szkolny Aneta Solecka, zaproszeni 

uczniowie oraz ich rodzice. 

 

Akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości 

7 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Brali w niej udział 

uczniowie z klas: I d, II b, III c, III d i III e. Podczas uroczystości 

przywołano wydarzenia z czasów I wojny światowej, tworzenia 

Legionów Polskich przez Józefa Piłsudskiego, udziału Orląt 

Lwowskich w odzyskaniu niepodległości, wybuchu II wojny 
światowej, aż po czasy współczesne. Za przygotowanie akademii 

odpowiedzialni byli p. M. Skiba i p. W. Jakubiec. Występ został 

wzbogacony prezentacją multimedialną.   

 

Samorządowe wybory uczniowskie w naszej Szkole 
14 listopada w naszej Szkole odbyły się samorządowe 

wybory uczniowskie, w których wzięło udział 49% uczniów. 
Były one poprzedzone kampanią profrekwencyjną 

i informacyjną. Dzięki niej uczniowie dowiedzieli się, jakimi 

zasadami rządzą się wybory samorządowe w Rzeszowie, jaki 

jest podział naszego miasta na okręgi wyborcze oraz zapoznali 

się z komitetami wyborczymi i kandydatami na prezydenta 

miasta i radnych gminy.  

W wyborach prezydenckich zwyciężył Tadeusz Ferenc, 

a do rady gminy uczniowie wybrali Rozwój Rzeszowa Tadeusza 

Ferenca.  

Za przygotowanie samorządowych wyborów 

uczniowskich szczególne podziękowania należą się uczennicom 
kl. III e: W. Dec., K. Rożek, A. Gaweł i K. Tereszkiewicz 

pracującym pod kierunkiem p. M. Świętonia. 

 

Najbliższe akcje Samorządu Uczniowskiego 
Od 24 listopada do 5 grudnia będzie przeprowadzana akcja 

zbiórki pieniędzy na „Górę Grosza”, która wspiera Domy 
Dziecka. 

Cały rok trwa akcja zbiórki nakrętek na rehabilitację 

i leczenie chorej Amelki. 

4 grudnia zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy 

w ramach VI Edycji Akcji Mikołajkowej na rzecz 

Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 

Prosimy Państwa o zachęcenie swoich dzieci do udziału 

w akcjach prospołecznych oraz do wolontariatu, 

gdyż uwrażliwiają one młodzież na problemy innych 

i są właściwymi postawami społeczeństwa obywatelskiego. 

 

 
 

 

 

 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Blanka Bielecka 
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