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Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2014/2015 

nr 2 
listopad – styczeń 

 
Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka -  Plus 

7 listopada w Gimnazjum nr 11  odbyła się Olimpiada 
Wiedzy Archimedes Matematyka – Plus, w której wzięło udział 

23 naszych uczniów. Laureatami tego konkursu zostali:  

-  Arkadiusz Bujak (2b) – laureat I stopnia,  

-  Paulina Michałowska (2c) – laureatka II stopnia 

-  Rafał Szostecki (2b) – laureat II stopnia,  

-  Hubert Futoma (2b) – laureat III stopnia 

-  Gabriela Kłos-Faria (2a) – laureatka III stopnia, 

-  Michał Lubas (2b) – laureat V stopnia. 

 
Andrzejkowe wróżby i zabawy 

 27 listopada w ramach działalności Samorządu 

Uczniowskiego zostały zorganizowane szkolne andrzejki. 
Najpierw uczniowie spotkali się w salach, aby powróżyć, 

a później odbyła się dyskoteka andrzejkowa, której celem była 

integracja młodzieży naszej Szkoły podczas dobrej zabawy 

przy muzyce. Opiekę nad uczniami sprawowali nie tylko 

nauczyciele, ale również rodzice. 

 
Egzaminy próbne 

 W dniach 9-11 grudnia odbyły się próbne egzaminy 

gimnazjalne dla klas trzecich.   9 grudnia uczniowie pisali test 

humanistyczny (w pierwszej części z historii i wiedzy 

o społeczeństwie, w drugiej z języka polskiego). 10 grudnia 

odbył się test z przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, 
fizyki i chemii) oraz z matematyki, natomiast 11 grudnia 

przeprowadzono egzamin próbny 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. Oficjalne 

wyniki ogólnopolskie próbnego egzaminu zostaną podane 

w lutym 2015 roku. 

 
Pomoc ubogim 

W dniach 12-13 grudnia uczniowie szkolnego koła 

Caritas przystąpili do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności 
w wybranych sklepach Rzeszowa. Wolontariusze zebrali 

35 kartonów artykułów spożywczych, które trafiły do ubogich 

rodzin z naszego regionu. Dzięki tej szlachetnej akcji wielu 

ubogich mogło spokojniej spędzić Święta Bożego Narodzenia, 

dlatego też organizatorzy składają serdeczne podziękowania 

ofiarodawcom za bezinteresowną pomoc potrzebującym.  

Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialna była 

p. G.Gajownik – Jakubek, a pomagali jej w tym p. R.Popek, 

p. M.Rosiak i ks. A.Tomczyk.  

Jasełka pt. „Jest taki dzień” 
9 stycznia uczniowie z Kółka Teatralnego już po raz 

trzeci przedstawili jasełka, tym razem był to spektakl 

pt. „Jest taki dzień”. W przedstawieniu wystąpili: Agata Pawełek 

(2a), Rafał Szostecki (2b), Gracjan Wieszczek (2b), Paulina 
Michałowska (2c), Katarzyna Momola (2d), Katarzyna 

Raźnikiewicz (3b), Joanna Źródłowiska (3b), Kalina Klimas 

(3c), Gabriel Lech (3c), Sylwia Nowińska (3c), Wiktoria 

Stachowicz (3c), Michał Warzecha (3c), Aleksandra Gaweł (3e), 

Wiktoria Gaweł (3e), Klaudia Rożek (3e), Aleksandra Świder 

(3e), Klaudia Tereszkiewicz (3e). Kolędy spiewały: Aneta Kut 

(3c), Sylwia Nowińska (3c), Patrycja Czop (2c), Natalia Cierpich 

(2c), Julia Abramczyk (1d), Karolina Pomes (1d), Weronika 

Marszał (1d), Gabriela Wantrych (1d). Spektakl wyreżyserowała 

pani Teresa Tęcza. Scenografię wykonały: pani Dagmara Mazur 

oraz Katarzyna Basamon (3a) i Paulina Mazurak (3e). Oprawę 

muzyczną przygotował pan Wojciech Jakubiec. Aleksander 
Krupa (absolwent) zajął się obsługą techniczną, 

a Mateusz Solecki (3a) przygotował informacje dla widzów.  

 

Konkurs na najładniejszą szopkę 
9 stycznia w trakcie spektaklu „Jasełka na wesoło” 

odbyła się wystawa szopek bożonarodzeniowych wykonanych 
przez naszych uczniów na zajęciach technicznych. Wszystkie 

prace wzięły udział w konkursie pt. „Najpiękniejsza szopka 

Bożego Narodzenia Gimnazjum nr 11”. 

Wśród nagrodzonych znalazły się dzieła klas: 2e 

(zespół w składzie: Zuzanna Werelusz, Alicja Łaptuch, Krystian 

Krztoń); 3c (Kalina Klimas, Dominik Stycuła, Michał Warzecha, 

Hubert Świder); 3b (Katarzyna Raźnikiewicz, Martyna Biestek, 

Julia Ziemińska, Klaudia Szubart). 

Wyróżnienia otrzymały zespoły w składzie: Aleksandra 

Kogut, Sara Koy, Patrycja Kaczor, Oskar Czernicki z klasy 3d; 

Olga Cyburt, Monika Chlebek, Jakub Al-Sulwi, Dawid 

Morończyk, z klasy 3c; Wiktoria Dec, Sylwia Skitał, Karolina 
Pyda, Miłosz Kochanowicz z klasy 3e oraz Aleksandra Świder, 

Klaudia Tereszkiewicz, Wojciech Kyc i Wojciech Szpala 

z klasy 3e.  

 

23. Finał WOŚP 
11 stycznia odbył się 23. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, a w naszej Szkole, jak co roku już 

od 13 lat, mieścił się sztab. W akcji uczestniczyło 

72 wolontariuszy, w tym także kilka osób ze schroniska 

„Kundelek”, które wraz ze swoimi podopiecznymi kwestowały 

na ulicach Rzeszowa. Młodzież zbierała pieniądze na rzecz 

WOŚP w różnych punktach miasta, pod galeriami handlowymi, 

hipermarketami i w okolicach kościołów. Deklarowana kwota, 

która została przekazana na konto Fundacji do Banku PEKAO 

SA to 40 962,13 PLN oraz obca waluta. W sztabie pracowali 

nauczyciele: p. Monika Skiba, p. Grażyna Gajownik – Jakubek, 

p. Teresa Tęcza, p. Renata Popek, p. Justyna Roj – Hass, 

p. Damian Mach. Dziękujemy również Rodzicom uczniów, 
którzy aktywnie włączyli się w opiekę nad młodzieżą. 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego 
 W ostatnich miesiącach prężnie działał Samorząd 

Uczniowski. Oto przeprowadzone przez niego przedsięwzięcia: 

 20 listopada została nadana przez radiowęzeł audycja 

na temat Konwencji Praw Dziecka; 

 27 listopada w naszej Szkole odbyła się dyskoteka 

andrzejkowa; 

 3 grudnia wolontariusze z VI LO w Rzeszowie zbierali 

pieniądze na rzecz Podkarpackiego Hospicjum 

w Rzeszowie; 

 5 grudnia w ramach szkolnych  mikołajków Mikołaj 

obdarowywał słodyczami wszystkich uczniów; 



 podczas akcji „Góra Grosza” zebrano 270 zł na pomoc 

rodzinom zastępczym i domom dziecka; 

 
Akcja „Uwolnij książkę – Bookcrossing” 
W naszej Szkole trwa akcja bookcrossingowa, która 

polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach 

publicznych, aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. 

Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania 

książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka – 

bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych  

Organizatorem akcji w naszym Gimnazjum jest biblioteka 
szkolna, w której można dokonać wymiany książek, do czego 

serdecznie zapraszamy.  

 

IV edycja konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan 
wojenny” 

Uczennice naszego gimnazjum: Katarzyna 

Raźnikiewicz i Joanna Źródłowska wygrały IV edycję konkursu 

„Pamięć i tożsamość. Stan wojenny”. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Sukces naszych 

uczennic jest tym większy, że prace ocenione niżej realizowane 

były przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jedna z nich 
montowana w profesjonalnym studiu nagraniowym Radia „Via”. 

Opiekunami uczennicy byli: mgr Wiesława Latusek 

oraz mgr Mariusz Rosiak. 

Przypominamy, że Kasia i Asia wygrały również 

w zeszłym roku. Rozdanie dyplomów i cennych nagród 

rzeczowych odbyło się na uroczystym spotkaniu opłatkowym 

oświatowej „Solidarności” (w sobotę, 17.01.2015 roku) 

i jak zawsze zgromadziło wielu znakomitych gości oddanych 

rzeszowskiej oświacie. Więcej o uroczystości znaleźć można 

na stronie www rzeszowskiej „Solidarności”. 

 
Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej 

15 naszych uczniów z klas trzecich uczestniczyło 

w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej 

zorganizowanych przez PCK, dzięki czemu nabyli dodatkowe 

umiejętności dotyczące ratowania osób poszkodowanych. 

 

Zbiórka dla chorej Amelki 
Samorząd Uczniowski przypomina, że w naszej Szkole 

ciągle trwa akcja pomocy chorym. W dalszym ciągu chcemy 

pomóc chorej Amelce, która potrzebuje pieniędzy na leczenie 

i rehabilitację. W związku z tym zachęcamy uczniów i rodziców 

do przyłączenia się do akcji zbierania plastikowych nakrętek, 

które zostaną przekazane odpowiednim instytucjom, aby pomóc 

chorej dziewczynce. 

 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 
Arkadiusz Bujak z 2b zakwalifikował się do III etapu 

kuratoryjnego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. 

W II etapie konkursu brało udział 5 uczniów naszej Szkoły: 

K.Tereszkiewicz z 3e, A.Gaweł z 3e, P.Mazurak z 3e, 

A.Hemaya z 3d, A.Bujak z 2b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia naszych uczniów 
przedmiotowe: 

Do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zakwalifikowali się: 

- Marcin Dąbrowski (3b) - fizyka, 

- Arkadiusz Bujak (2b) - język niemiecki, 

- Julia Miąsik (3e) – język angielski, 
Sławomir Kocan (2d) – udział w etapie rejonowym – 

język niemiecki. 

 

Aneta Kut (3c) - I miejsce w wojewódzkim konkursie filmowym 

„Zło Dobrem Zwyciężaj” – Ksiądz Jerzy Popiełuszko – sługa 

prawdy i wolności zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność” 

w Rzeszowie dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego 

w XXX rocznicę Jego męczeńskiej śmierci.           

       

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 
Agata Kazimierowicz, Blanka Bielecka 

 


