
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2014/2015 

nr 3 
luty – kwiecień 

 
Nasi w Turnieju Tenisa Stołowego 

6 grudnia grupa młodzieży w składzie: Wiktoria Krupa, 
Kacper Bogusz, Nikodem Kryszczyński, Adrian Naborny, 

Grzegorz Kret, Jakub Gwizdała, Miłosz Ferencz, Dawid 

Świątek, Tomasz Rokoszyński pod opieką p. J. Roj-Hass wzięła 

udział w XIV Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju Tenisa 

Stołowego zorganizowanym w Gimnazjum nr 7. Wszyscy 

uczniowie w dzień wolny od zajęć szkolnych zdrowo i sportowo 

spędzili czas, bawiąc się znakomicie podczas sportowej 

rywalizacji w „duchu fair – play”. 

 
XXIII Finał WOŚP 

11 stycznia odbył się 23. Finał WOŚP. W naszej Szkole 

– jak co roku już od 13 lat – mieścił się jej sztab. W akcji 
uczestniczyło 72 wolontariuszy z naszego Gimnazjum, a 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, 

głównie pod galeriami handlowymi, hipermarketami, 

na rzeszowskim Rynku i w okolicach kościołów.   

Łącznie zebrano kwotę : 40 962,13 PLN i bilon waluty 

zagranicznej. 

Młodzieżą opiekowali się nasi nauczyciele: p. Monika 

Skiba – szef sztabu, p. Damian Mach, p. Teresa Tęcza, 

p. Justyna Roj-Hass, p. Renata Popek, p. Grażyna Gajownik- 
Jakubek. 

 
Akcja „Zima w szkole” 

Podczas ferii zimowych w naszym Gimnazjum odbyła 

się akcja „Zima w szkole”. Założeniem przedsięwzięcia było 

wypełnienie czasu wolnego młodzieży podczas ferii. Odbyły się 

następujące zajęcia: gry i zabawy logiczne (p. G.Gajownik – 

Jakubek); karaoke – „śpiewać każdy może” (p. W.Jakubiec); 

zajęcia na siłowni (p. M.Świętoń); montaż filmów 

(p. M.Rosiak); eksperymenty chemiczne (p. J.Dworak); 

projekcja lektur szkolnych (p. M.Uchman); szkolnictwo 

w Niemczech (p. A.Feliks); gry i zabawy językowe 

(p. M.Rzyhak); tenis stołowy (p. M.Możejko); projekcja filmu 
,,Romeo i Julia” oraz  zajęcia na siłowni (p. S.Żyracki). 

 
Zimowisko „Zima z Nami”  

W dniach 2-7 lutego oraz 9-14 lutego UKS Victoria 

działający przy Gimnazjum nr 11 zorganizował zimowisko 

dla dzieci i młodzieży zatytułowane „Zima z Nami”.  Z projektu 

skorzystało 30 uczniów, którzy nabrali dobrych nawyków 

systematycznej aktywności sportowej w różnych dziedzinach 

sportu. Dzieci zostały objęte opieką pedagogiczną, 

wychowawczą, ruchową i sportową. Dodatkowo otrzymywały 

one ciepły posiłek zdrowej żywności. 

Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej (siatkówka, 

piłka nożna, łucznictwo), na basenie, w sali przeznaczonej 

do gry w tenisa stołowego, która posłużyła również 

do wykładów szkoleniowych, na boisku Orlik, gdzie mieściło się  

lodowisko, oraz na terenach Rzeszowa (Miłocin) odpowiednich 

do uprawiania Nordic Walking. 

Urozmaicona oferta zimowiska skierowana była nie 

tylko do uczniów naszej Szkoły, ale również do dzieci z Miasta 

Rzeszowa.  
Za całość przedsięwzięcia odpowiedzialni byli 

p. Tomasz Kamuda i p. Zbigniew Rak. 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

w naszej Szkole 

10 lutego to Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). 

W naszej Szkole wypadł w czasie ferii, ale obchodziliśmy 

go w ostatnim tygodniu przed przerwą zimową. We wszystkich 
klasach realizowano specjalne lekcje informatyki poświęcone 

bezpieczeństwu w Internecie. Zajęcia przeprowadzone były 

we współpracy z „Fundacją Dzieci Niczyje" oraz organizacją 

„helpline.org.pl", która zajmuje się pomocą osobom 

doświadczającym przemocy w Sieci.  

Mamy nadzieję, że lekcje te przyczynią się 

do bezpieczniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania 
z komputera i Internetu. Na ścianach w szkole zawieszono 

plakaty informacyjne oraz prace plastyczne traktujące o mądrym 

korzystaniu z Sieci, oczywiście autorstwa uczniów naszej 

Szkoły.  

Za akcję odpowiedzialny był p. Mariusz Rosiak. 

 

Poczta walentynkowa 
Tradycyjnie 14 lutego Samorząd Uczniowski 

zorganizował „pocztę walentynkową”. Z tej okazji została 
przygotowana skrzynka, do której uczniowie mogli wrzucać listy 

i życzenia walentynkowe, przekazane później właściwym 

adresatom. Wszyscy uczniowie, którzy mają w naszej Szkole 

sympatie, mogli w tym szczególnym dniu wyrazić swoje 

uczucia. Również ci, którzy na co dzień nie mają odwagi podejść 

do osoby bliskiej sercu, mieli okazję przekazać dowody 

sympatii.  

 

Zabawa karnawałowa 
17 lutego w naszej Szkole odbyła się zabawa 

karnawałowo – walentynkowa. Uczniowie mieli okazję jeszcze 

w „feryjnych” nastrojach pobawić się w miłym towarzystwie 

szkolnych kolegów i koleżanek  i „naładować akumulatory” 

przed wytężoną pracą w drugim półroczu. 

 
Międzygimnazjalne Zawody Pływackie 
18 lutego na  szkolnej pływalni „Muszelka” odbyły się 

XIV Międzygimnazjalne Zawody Pływackie o Nagrodę 
Prezydenta Miasta Rzeszowa i Puchar Dyrektora Gimnazjum 

nr 11 w Rzeszowie. Wzięło w nich udział 80 zawodników 

z 6 szkół gimnazjalnych Rzeszowa.  

Uczniowie z naszej Szkoły zajęli: 

II miejsce:  

Agata Bukowska (2c) –w stylu zmiennym;  

III miejsce:  

Joanna Źródłowska (3b) –w stylu zmiennym;  

IV miejsce: 

Katarzyna Raźnikiewicz (3b) - w stylu klasycznym,  

Karolina Pomes  (1d) - w stylu zmiennym,  

Kacper Więcek (1d) - w stylu zmiennym; 
V miejsce: 

http://fdn.pl/
http://helpline.org.pl/


Mateusz Czach (1b) - w stylu motylkowym, 

Karol Grasza (3b) - w stylu klasycznym, 

Dominik Stycuła (3c) - w stylu grzbietowym, 

Aleksandra Kogut (3d) - w stylu grzbietowym; 

VI miejsce: 

Aleksandra Świder (3e) - w stylu grzbietowym, 

Jakub Mendrala (1b) - w stylu dowolnym, 

Jakub Al-Sulwi 3c - w stylu grzbietowym; 

VII miejsce: 

Dominika Sagan (1f) - w stylu grzbietowym, 

Michał Sokół (1b) - w stylu motylkowym, 
Monika Chlebek (3c) - w stylu klasycznym, 

Wojciech Kolasiński (3c) - w stylu klasycznym, 

Bartosz Żołądź  (1e) - w stylu grzbietowym; 

VIII miejsce: 

Gabriel Lech (3c) - w stylu motylkowym, 

Michał Pawełek (3d) - w stylu grzbietowym; 

IX miejsce:  

Klaudia Sikora (3d) - w stylu klasycznym, 

Adam Piechowiak (3a) - w stylu klasycznym; 

X miejsce: 

Gabriela Szypuła (1a) - w stylu klasycznym, 
Szymon Styś (3a) - w stylu klasycznym, 

Michał Worek (1f) - w stylu dowolnym; 

XI miejsce: 

Bartosz Błąd (3a) - w stylu klasycznym, 

Adrian Wiech (1f) - w stylu dowolnym; 

XII miejsce: 

Krystian Kroczek (3d) - w stylu dowolnym. 

 

 

Brązowe medale dla naszych pływaków  
10 marca na pływalni „Delfin” w Rzeszowie drużyna 

chłopców Gimnazjum nr 11 zdobyła brązowe medale w sztafecie 

6x50m w pływackich miejskich zawodach szkół gimnazjalnych.    

Skład drużyny: Grasza Karol (3c), Lech Gabriel (3c), Stycuła 

Dominik (3c), Więcek   Kacper (1d), Wiech Adrian (1f) i Worek 

Michał (1f).  

Pozostałe (indywidualne) wysokie wyniki naszych 

uczniów: Bukowska Agata (2c) – IV miejsce w stylu 
motylkowym, Raźnikiewicz Katarzyna (3b) – IV miejsce w stylu 

klasycznym, Źródłowska Joanna (3b) – VI miejsce w stylu 

klasycznym.  

Opiekunem młodzieży była p. Justyna Roj-Hass. 

 

Pierwszy dzień wiosny 
 20 marca został zorganizowany konkurs na najlepsze 

przebranie z okazji pierwszego dnia wiosny. Głosowanie 

odbywało się na szkolnym facebooku. Ten, kto otrzymał 

najwięcej „lajków", wygrał atrakcyjną nagrodę. 

Wyniki konkursu: I miejsce: Maksym Kogut (2a), 

II miejsce: Aleksandra Gaweł, Klaudia Rożek, Wiktoria Dec 

(3e), III miejsce (ex-aequo): Miłosz Ferencz (1b), Aleksandra 

Gaweł (3e), Michał Sokół (1b). 

 W tym dniu również każdy, kto był ubrany na zielono, 

był zwolniony z pytania. 

 Niestety, niektórzy uczniowie naszej Szkoły poszli 
w tym dniu na wagary. Wobec nich, zgodnie z regulaminem, 

zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. 

 

Egzaminy próbne 
Po raz kolejny uczniowie klas III mieli okazję 

sprawdzić swoją wiedzę podczas egzaminów próbnych. 
Tym razem w dn. 23 marca pisali egzamin z zakresu historii 

i wiedzy o społeczeństwie, a 24 marca z przedmiotów 

przyrodniczych. 

 Arkusze egzaminacyjne przygotowali nauczyciele 

naszej Szkoły. 

 

Rekolekcje wielkopostne 
W dniach 23-25 marca w kościele pw. Bożego Ciała 

i Matki Bożej z Lourdes odbyły się rekolekcje wielkopostne 

dla naszej Szkoły. Uczniowie uczestniczyli w prelekcji Sióstr 

Franciszkanek Rodziny Maryi, adoracji Najświętszego 
Sakramentu, Drodze Krzyżowej, spowiedzi i mszy świętej.  

 

 

Laureaci i finaliści kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych 

Zakończyły się konkursy przedmiotowe organizowane 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

Arkadiusz Bujak z klasy 2b został laureatem 

ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 

i Obywatelskiej zorganizowanego przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Zajął I miejsce w województwie podkarpackim 

i II miejsce w Polsce. Opiekunem ucznia był pan Marcin 

Świętoń. 
Arkadiusz Bujak z klasy 2b został laureatem Konkursu 

z języka niemieckiego, otrzymując 79 punktów 

na 80 możliwych. Opiekunem ucznia była pani Agnieszka 

Feliks. 

Marcin Dąbrowski został laureatem Konkursu 

Fizycznego, otrzymując 49,5 punktów na 56 możliwych. 

Opiekunem ucznia była pani Ewa Kotowska. 

Julia Miąsik z klasy 3e została finalistką Konkursu 

z języka angielskiego. Opiekunem uczennicy był pan Rafał 

Zabratyński. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
  

Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości 
3 – osobowa drużyna w składzie: A. Hemaya (3d), 

P. Kubas (3d) i K. Rożek (3e) zakwalifikowała się do etapu 

centralnego (ogólnopolskiego) Gimnazjalnej Olimpiady 

Przedsiębiorczości organizowanej po raz pierwszy w Polsce 
przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków 

Ekonomicznych, SGH w Warszawie oraz Uniwersytety 

Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu 

i we Wrocławiu.  

Opiekunem uczniów był p. M. Świętoń. 

 
Osiągnięcia naszych uczniów 

 
przedmiotowe: 
Karolina Bomba (1f) – III miejsce w Międzyszkolnym 

Konkursie „Matematyczne Origami” w kategorii Gimnazjum. 

 

sportowe: 
Drużyna Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie – III miejsce 

w Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców w kategorii Gimnazjum. 

       

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Blanka Bielecka 
 


