
Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie 

 

Biuletyn szkolny 
Z życia szkoły – rok szkolny 2015/2016 

nr 1 
wrzesień – listopad 

 
Prace remontowe w naszej Szkole 

 
1 września rozpoczęły się w Gimnazjum nr 11 (i Szkole 

Podstawowej nr 25) prace termomodernizacyjne polegające 

m.in. na izolacji fundamentów i wykonaniu drenażu, ociepleniu 

dachu i elewacji, położeniu nowych tynków, wymianie 

piorunochronów, rynien i parapetów oraz całkowitej zamianie 

oświetlenia na ledowe. Wszystko po to, aby Szkoła była 

cieplejsza, bezpieczniejsza i piękniejsza.  

 

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 
 

16 września na stadionie Resovii odbyły się 

Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce Szkół 

Gimnazjalnych. Brała w nich udział reprezentacja dziewcząt 

naszej Szkoły. Punktowane miejsca zajęły: Wiktoria Kalemba 

(3e) - I miejsce w biegu na 100 m (zakwalifikowała się 

do zawodów wojewódzkich), Patrycja Stec (1b) - III miejsce 

w skoku w dal. Pozostałe uczennice reprezentujące nasze 

Gimnazjum to: Alicja Cisowska (3e), Klaudia Szeliga (3e), 

Martyna Klimek (3e), Zuzanna Werelusz (3e), Dominika Kulpa 

(2e), Zuzanna Szajna (2e), Julia Markowicz (1a), Zuzanna Piróg 

(1a), Monika Kolasińska (1b), Wiktoria Kędzior (1b). Wszystkie 

uczestniczki wykazały się ogromną wolą walki i dążeniem 

do osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

 
Nowo wybrany Samorząd Uczniowski 

 
 We września w naszej Szkole odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego. Po przeprowadzeniu akcji 

przedwyborczej, w wyniku tajnego głosowania, wybrano 

Samorząd Uczniowski na rok 2015/2016. Przewodniczącą 

Samorządu została Aleksandra Wojnar (3e), zastępcą Oskar 

Szerer (3b), funkcję rzeczników praw ucznia będą pełnić 

Gabriela Kłos-Faria (3a) i Wiktoria Grys (3e), natomiast 

skarbnikiem będzie Karolina Jabłońska (3a). 

 

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 
 

 W miesiącu październiku w bibliotece szkolnej 

obchodzono Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 

W ramach tego święta zorganizowano: 

 wystawę zatytułowaną „Znalezione w książkach”, 

która prezentowała kartki, karteczki, bilety, zakładki, 

liściki, obrazki, sprawdziany, testy i wiele innych 

ciekawych „pamiątek” pozostawionych przez uczniów 

w oddawanych książkach; 

 ciągłe czytanie sztuki „Romeo i Julia”. Na każdej 

przerwie przez cały dzień uczniowie spotykali się 

w czytelni szkolnej i czytali z podziałem na role 

tę ponadczasową tragedię miłosną.  

 O obchodach MMBSz informowała specjalnie 

na tę okoliczność przygotowana prezentacja multimedialna. 

Można ją było oglądnąć na szkolnym telebimie.  

 

Młodzieżowe biegi uliczne 
3 października (w sobotę) 30 – osobowa grupa 

młodzieży z Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie pod opieką 

p. Justyny Roj-Hass oraz p. Janusza Lisa wzięła udział 

w imprezie biegowej tzw. młodzieżowych biegach ulicznych 

w przeddzień III  PKO Maratonu Rzeszowskiego. 

 
Spotkanie z amerykańskimi gośćmi 

 

8 października uczennice z klas 3a i 3c naszej Szkoły 

uczestniczyły w sesji naukowej zorganizowanej 

przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 

przy WSiZ, w ramach trwającego w Rzeszowie Tygodnia 

Kultury i Biznesu Amerykańskiego. Wśród prelegentów znaleźli 

się m.in. Konsul Generalny USA w Warszawie Robert 

Batchleder, Aaron Luster - Szef Sekcji Konsularnej Konsulatu 

Generalnego USA w Krakowie oraz dr Grzegorz Kozłowski - 

Dyrektor Departamentu Ameryki MSZ RP. Nie zabrakło 

reprezentantów władz Urzędu Marszałkowskiego Rzeszowa 

w osobie Wicemarszałka p. M. Kurowskiej oraz Prorektora 

WSIZ dr. W. Gołąbka.  

Wykłady odbyły się w języku angielskim, więc 

dla naszych uczennic była to także okazja do sprawdzenia 

swoich umiejętności językowych.  

Wyjście zostało zorganizowane dzięki współpracy 

p. Edyty Mazur z Regionalnym Ośrodkiem Debaty 

Międzynarodowej przy WSiZ. 

 

Jesienne Drużynowe Marsze na Orientację 
 

 11 października (niedziela) Szkolne Koło PTTK 

w Gimnazjum nr 11 uczestniczyło w Jesiennych Drużynowych 

Marszach na Orientację zorganizowanych w okolicach 

Hermanowej przez Oddział PTTK w Rzeszowie. W imprezie 

wzięło udział 20 uczniów z klas drugich i trzecich pod opieką 

3 nauczycieli – Małgorzaty Mazurkiewicz (kierownika 

wycieczki) Agaty Kazimierowicz i Rafała Zabratyńskiego. 

Dwuosobowe drużyny zaopatrzone w mapy, kompasy 

i karty przejścia z bazy zawodów – Szkoły Podstawowej 

w Hermanowej – wyruszały na trasę marszu, która wiodła 

w terenie otwartym oraz zalesionym o zróżnicowanej rzeźbie. 

Po drodze uczniowie mieli okazję podziwiać malownicze tereny 

Pogórza Dynowskiego we wczesnojesiennej szacie. Przez ponad 

godzinę marszu każda z drużyn pokonała przy pochmurnej 

i wietrznej aurze około 5 km. Po ukończeniu rywalizacji każdy 

uczestnik zawodów mógł skorzystać z poczęstunku – gorących 

napojów i pieczonej na ognisku kiełbasy. 

Wobec stale zwiększającego się zainteresowania 

uczniów tego typu imprezami Szkolne Koło PTTK zamierza 

również wziąć udział w najbliższych Wiosennych Drużynowych 

Marszach na Orientację organizowanych przez Oddział PTTK 

w Rzeszowie. 

 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

 14 października odbyła się w naszej Szkole uroczystość 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz otrzęsiny klas 

pierwszych. Spotkanie było okazją do złożenia uroczystej 

przysięgi i pasowania naszych pierwszoklasistów na uczniów 

Gimnazjum nr 11.  



Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym 

za przybycie i stworzenie wyjątkowej atmosfery. 

 

Uczniowskie prawybory parlamentarne 
 

21 października w naszej Szkole zostały 

przeprowadzone uczniowskie prawybory parlamentarne. Wzięło 

w nich udział 316 uczniów na 371 uprawnionych do głosowania 

(frekwencja wyniosła 85 %).  

Wyniki prawyborów przedstawiały się następująco: 

1. Komitet Wyborczy KORWIN – 63 głosy 

2. KW Prawo i Sprawiedliwość – 59 głosów 

3. KW Kukiz’15 – 47 głosów 

4. KW Platforma Obywatelska – 26 głosów 

5. KW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” – 22 głosy 

6. KW Nowoczesna Ryszarda Petru – 11 głosów 

7. KW Zbigniewa Stonogi – 9 głosów 

8. KW Zjednoczona Lewica – 3 głosy 

9. KW Partia Razem – 2 głosy 

10. KW Nowej Prawicy i JOW Bezpartyjni – po 1 głosie 

11. KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 0 głosów. 

Za nieważne uznano 72 głosy. Najczęstszą przyczyną 

ich unieważnienia było zamalowanie całego kwadratu 

przeznaczonego na postawienie znaku X (mimo wyraźnej 

instrukcji umieszczonej na dole karty do głosowania). 

Wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału 

w ogólnopolskiej akcji organizowanej pod patronatem 

i we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Dziękujemy również komisji wyborczej w składzie: Lena Dziok, 

Wiktoria Foryś, Martyna Konsur, Barbara Szpak – uczennicom 

klasy 2a pracującym pod opieką p. Moniki Skiby i p. Marcina 

Świętonia. 

 

Tydzień Dobrego Chleba 
 
 21-22 października świętowaliśmy w naszej Szkole 

Tydzień Dobrego Chleba przygotowany przez panią Małgorzatę 

Mazurkiewicz, panią Renatę Popek oraz naszych uczniów. 

Celem akcji było podniesienie świadomości dotyczącej 

prawidłowego odżywiania się oraz zwrócenie uwagi 

na zdrowotne właściwości chleba wypiekanego tradycyjnymi 

metodami. W tych dwóch dniach wszyscy mogli zapoznać się 

z procesem produkcji i wypieku różnego rodzaju pieczywa 

oraz częstować się pysznymi, domowymi, zdrowymi chlebami 

upieczonymi przez naszych uczniów, a nawet przez samego pana 

Dyrektora Stanisława Żyrackiego. Na stole nie zabrakło również 

zdrowych regionalnych dodatków do chleba, takich jak domowy 

smalec, masło, powidła i dżemy. Dziękujemy wszystkim 

uczniom, którzy z dużą chęcią zaangażowali się 

w przygotowanie imprezy. 

 

Dni Walki z Otyłością 
 

27 października, dzięki współpracy pani Justyny Roj-

Hass z Podkarpackim Biurem Prewencji Pierwotnej 

Nowotworów, uczniowie klasy 3a naszej Szkoły mieli okazję 

wziąć udział w obchodach Światowego Dnia Walki z Otyłością 

w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy 

w Rzeszowie. Uczestniczyli oni w dwóch prelekcjach 

dotyczących problemu otyłości wśród młodzieży 

oraz zapobiegania nowotworom poprzez właściwe żywienie, 

lekcji pokazowej z wychowania fizycznego oraz warsztatach 

kulinarnych "Jemy zdrowo i kolorowo". Młodzież została 

również zaproszona na poczęstunek przygotowany 

przez uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych. Uczestnikami 

opiekowały się panie: Justyna Roj-Hass i Mirosława Rzyhak. 

 
 

Światełko dla Łyczakowa 
 
 Tradycyjnie w październiku nasza Szkoła przyłączyła 

się do akcji organizowanej przez TVP Rzeszów „Światełko 

dla Łyczakowa”. 1 listopada zebrane przez nas znicze zapłonęły 

na polskich grobach we Lwowie i obwodzie lwowskim. 

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i przyniesione 

znicze składamy naszemu Samorządowi Uczniowskiemu 

oraz uczniom: Monice Kolasińskiej, Izabeli Kiszce, Natalii 

Cierpich, Karolinie Płatek, Karolinie Bombie, Wiktorii Gołdzie, 

Aleksandrze Wojnar, Gabrieli Chwajcie, Sławomirowi 

Kocanowi i Kacprowi Szałędze. 

 

Święto Niepodległości 
 

 10 listopada odbyła się w naszej Szkole akademia 

z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. 

Przedstawienie było krótką lekcją historii dotyczącą utraty 

przez Polskę niepodległości i walk o jej odzyskanie. 

W uroczystości wzięli udział uczniowie z klas: 1d, 2b, 2d., 3c, 

3a i 3e. Całość przygotowali pani Edyta Mazur i pan Wojciech 

Jakubiec. 

 

Nagrody dla zasłużonych nauczycieli 
 

 18 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie dyr. Stanisław Żyracki został 

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę za 30-letnią 

społeczną pracę m.in. związkową, dziennikarską, charytatywną, 

oświatową, kulturalną, dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, a także pracę zawodową. 

 Natomiast nauczycielka fizyki, p. Ewa Kotowska, 

otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne 

osiągnięcia dydaktyczne.   

 Serdecznie gratulujemy i podziwiamy. 

 

Prezentacje multimedialne prezentowane na 
telebimie szkolnym w roku 2015/1016 

 

 Od września na szkolnym telebimie pojawiło się wiele 

ciekawych prezentacji.  Wyświetlane były informacje dotyczące 

życia codziennego Szkoły, a także  ważnych wydarzeń 

historycznych i społecznych.  

Wyświetlone prezentacje to:  

  informacje o Samorządzie Uczniowskim, obowiązku 

zmiany obuwia, naborze do teatrzyku szkolnego, konkursach 

szkolnych i olimpiadach; 

  „II wojna światowa”; 

  “Dzień Sybiraka”; 

  życzenia z okazji Dnia Chłopaka; 

  „Prawda jest nieśmiertelna - ks. Jerzy Popiełuszko”;  

  „Latarnik wyborczy”; 

  „Od ziarenka do bochenka. Jak piekę chleb?”; 

  „Jesienne Drużynowe Marsze na Orientację”; 

  „1 listopada – pamiętamy”; 

  “Tydzień Dobrego Chleba”; 

  “11 listopada – Dzień Niepodległości”; 

  „96. rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa Kuli”. 

 Prezentacje multimedialne w tym roku szkolnym 

przygotowują i opracowują następujący uczniowie: Sławomir 

Kocan (3b) i Paulina Michałowska (3c). Opiekę nad ich pracą 

sprawuje p. Dagmara Mazur. 

 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Mirosława Rzyhak, Agnieszka Domańska 


