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Olimpiada przedmiotowa z matematyki 
12 stycznia w naszym Gimnazjum odbyła się 

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki 

„Olimpus”, w której wzięło udział 16 uczniów. W kategorii kl. I 

dyplom laureata zdobyli: Julia Cymbalista (1a), Zuzanna Piróg 

(1a), Dominika Świeca (1b), a w kategorii kl. III laureatką 

została Paulina Michałowska (3c).  

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

uzyskanych wyników. 

 

Międzygimnazjalne zawody pływackie 
3 lutego w naszej Szkole zostały przeprowadzone XV 

Międzygimnazjalne Zawody Pływackie o Nagrodę Prezydenta 

Miasta Rzeszowa i Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 11.  

W zawodach wystartowało 110 zawodników z rzeszowskich 

szkół gimnazjalnych.  

Uczniowie naszej Szkoły w klasyfikacji drużynowej 

zajęli III miejsce, zdobywając puchar. 

 

Wyniki indywidualne przedstawiają się następująco:  
Karol Fus (1a) – srebrny medal w stylu grzbietowym, 

Dawid Niemiec (2d) – brązowy medal w stylu grzbietowym, 

Kacper Więcek (2d) – brązowy medal w stylu zmiennym, 

Izabela Szmigiel (1d) – brązowy medal w stylu dowolnym, 

Karolina Pomes (2d) – brązowy medal w stylu zmiennym. 

 

IV miejsce zajęli: 

Jakub Michałowski (1a) – styl grzbietowy, 

Monika Kolasińska (1b) - styl grzbietowy, 

Kamila Woźniak (1d) – styl motylkowy. 

 

Pozostali uczniowie, którzy również przysłużyli się 

do zdobycia pucharu przez naszą Szkołę, to: 

Mateusz Czach (2d), Michał Sokół (2b), Michał Długosz (2b), 

Mateusz Grzywa (2b), Krystian Słoma (2b), Jakub Mendrala 

(2d), Michał Worek (2f), Adrian Wiech (2f), Dominika Sagan 

(2f), Bartosz Żołądź (2e), Agata Bukowska (3c), Gabriel Grzywa 

(3c), Paulina Michałowska(3c), Kamil Malski (3c), Kacper 

Szałęga (3c), Wiktoria Witalec (1d), Paulina Kmieć (2c), 

Zuzanna Żyracka (1a), Dominika Wyskiel (3a), Wiktoria Foryś 

(2a), Aleksanda Kolek (2a), Aleksandra Wojnar (3e), Karolina 

Kawalec (1b), Wiktoria Kędzior (1b), Natalia Miłek (2d). 

 

Szczegółowe tabele wyników znajdują się na stronie 

www szkoły: https://www.facebook.com/sport.gimnazjum11/. 

Organizatorzy zawodów składają podziękowania 

p. Barbarze i Stanisławowi Więckom, właścicielom firmy 

"Wispol”, za ufundowanie  nagród rzeczowych dla uczestników 

imprezy. 

 

Gdzie są miejsca z tamtych lat? 
  Od 29 lutego do 4 kwietnia w naszym Gimnazjum trwał 

Szkolny Konkurs Fotograficzny pn. „Gdzie są miejsca z tamtych 

lat?”. Polegał on na rozpoznaniu fragmentów naszego osiedla 

przedstawionych na 16 zdjęciach, określeniu czasu wykonania 

danej fotografii oraz sfotografowaniu aparatem cyfrowym tego 

samego miejsca dzisiaj. Konkurs wygrał Arkadiusz Bujak (3b), 

II miejsce ex aequo zajęli Szymon Rąpała (3b) oraz zespół: 

Dawid Rzońca (3e) i Adrian Ślęzak (3e), natomiast na III pozycji 

uplasowała się Gabriela Kłos-Faria (3a).  

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

 
Tak! POMAGAM! 

W dniach 4-5 marca Szkolne Koło Caritas Gimnazjum 

nr 11 wzięło udział w Ogólnopolskiej akcji „Tak POMAGAM”, 

która była przedświąteczną zbiórką żywności zorganizowaną 

na rzecz ludzi ubogich oraz rodzin wielodzietnych. 

32 wolontariuszy z naszej Szkoły zebrało kilkadziesiąt kartonów 

artykułów spożywczych, które trafiły do ludzi ubogich z naszego 

regionu na Święta Wielkanocne.  

 

Spotkanie z podróżnikami 
7 marca w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie, w ramach 

godzin z wychowawcą, w klasach 1d oraz 2c odbyło się 

spotkanie z małżeństwem podróżników Urszulą i Jakubem 

Wałachowskimi. Zaproszeni goście zaprezentowali naszym 

uczniom swoją relację z podróży do Japonii i Korei 

Południowej. Prezentacja była pełna zdjęć, filmów i ciekawostek 

dotyczących zwiedzanych krajów. Sądząc po sporej liczbie 

pytań zadawanych podróżnikom prowadzącym prelekcję, 

uczniowie wykazywali duże zainteresowanie egzotyką 

prezentowanych krajów. Mamy nadzieję, że to i ewentualne 

następne spotkania z zapraszanymi do szkoły ciekawymi 

osobami będą rozbudzać w uczniach postawy otwartości 

i tolerancji oraz ciekawość wobec otaczającego ich świata. 

 
Kuba i jej kultura 

8 marca pierwszoklasiści uczący się w naszej Szkole 

języka hiszpańskiego wzięli udział w warsztatach „Kuba i jej 

kultura” zorganizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące 

w Rzeszowie. Nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje 

umiejętności językowe oraz posłuchać kilku bardzo ciekawych 

wykładów o Kubie, jej historii, kulturze, muzyce 

oraz tradycyjnych tańcach. Spotkanie odbyło się w języku 

hiszpańskim. Dużą niespodzianką podczas warsztatów była 

nauki kubańskiej salsy, co dostarczyło naszym uczniom dużo 

zabawy i uśmiechu.  

 

Kolejna próba przed egzaminem gimnazjalnym 
Nie wszystkim uczniom czas rekolekcji kojarzył się 

jedynie z przedświąteczną zadumą. 14 i 15 marca 

(po rekolekcjach) uczniowie klas trzecich po raz kolejny mieli 

okazję sprawdzić swoją wiedzę przed właściwym egzaminem 

gimnazjalnym. W poniedziałek zostały przeprowadzone dwie 

części egzaminu próbnego: historia i wiedza o społeczeństwie 

oraz przedmioty przyrodnicze, we wtorek zaś odbył się egzamin 

z języka polskiego.  

 

Rekolekcje wielkopostne 
14 – 16 marca w kościele pw. Bożego Ciała i Matki 

Bożej z Lourdes odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów 

naszej Szkoły. Nasi wychowankowie uczestniczyli w cyklu 

specjalnie dla nich przygotowanych nauk rekolekcyjnych. Mieli 

oni też okazję do spowiedzi przedświątecznej. Dodatkowym 

punktem tegorocznych rekolekcji była prelekcja byłego 

senatora RP i europosła Mieczysława Janowskiego poświęcona 

1050. rocznicy Chrztu Polski.  

https://www.facebook.com/sport.gimnazjum11/


 

Hiszpania i jej kultura 
16 marca trzecioklasiści uczący się języka 

hiszpańskiego w naszej Szkole wzięli udział w warsztatach 

„Hiszpania i jej kultura” zorganizowanych przez III Liceum 

Ogólnokształcące w Rzeszowie. Miłośnicy języka hiszpańskiego 

mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o Hiszpanii, jej regionach, 

najpiękniejszych miastach, potrawach i kulturze. Warsztaty 

odbyły się w języku hiszpańskim. 

 

Powitanie wiosny 
21 marca (sobota) Szkolne Koło PTTK w Gimnazjum 

nr 11 w Rzeszowie wzięło udział w XXXIV wycieczce z cyklu 

„Powitanie wiosny” zorganizowanej przez Koło Terenowe 

PTTK nr 32 i Regionalną Pracownię Krajoznawczą 

przy Oddziale PTTK w Rzeszowie. Tym razem była to wyprawa 

w okolice Dylągówki.  

W imprezie wzięło udział 13 uczniów: Mikołaj Fornal 

(1c), Wiktor Mazur (1c), Miłosz Szczygieł (1c), Oliwia Waltoś 

(1c), Justyna Nachman (2a), Aleksandra Wrzos (2 c), Karolina 

Rejman (2e), Julia Kuczmarz (2f), Karolina Płatek (2f), Gabriela 

Kłos-Faria (3a), Dominika Wyskiel (3a), Natalia Cierpich (3c), 

Paulina Michałowska (3c) pod opieką 3 nauczycieli – 

p. Małgorzaty Mazurkiewicz (kierownika wycieczki), p. Agaty 

Kazimierowicz i p. Rafała Zabratyńskiego.  

Uczestnicy wycieczki wyruszyli autokarem z Dworca 

Głównego PKS w Rzeszowie, skąd przejechali do Nieborowa. 

Stamtąd przeszli trasę rajdu do Dylągówki wiodącą przez Ostrą 

Górę. Po drodze mieli okazję podziwiać malownicze tereny 

Pogórza Dynowskiego we wczesnowiosennej szacie. 

Przy chłodnej, ale pogodnej aurze pokonali ok. 10 km.  

Gospodarstwo edukacyjne „Boska Dolina” w okolicy 

Dylągówki przywitało uczestników rajdu poczęstunkiem – 

gorącą herbatą, kawą, ciepłym posiłkiem oraz konkursami 

i zabawami. Uczniowie mieli okazję spróbować jazdy 

na kucykach i koniach oraz wziąć udział w „konkursie 

na ekologiczną marzannę”. Siedmiu osobom z naszej Szkoły 

poszczęściło się przy losowaniu atrakcyjnych nagród. 

 Wobec stale zwiększającego się zainteresowania 

uczniów tego typu imprezami podobny rajd pieszy zaplanowany 

został na połowę kwietnia. 

 

Konkurs recytacji prozy i poezji niemieckojęzycznej 
22 marca odbył się X Wojewódzki Konkurs Recytacji 

Prozy i Poezji Niemieckojęzycznej zorganizowany 

przez Publiczne Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Tyczynie. 

Do zmagań konkursowych przystąpili uczniowie z kilku 

rzeszowskich i okolicznych gimnazjów. 

W skład jury weszli: p. M. Jakubowicz-Pisarek –

dyrektor Szkoły Języków „Germanitas”, p. A. Buk, p. D. Pirga – 

pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego, p. Z. Cieślicka–

Majka – kierownik Centrum Dziedzictwa Kultury i Informacji 

Turystycznej w Tyczynie oraz p. J. Skotnicki – burmistrza 

miasta i gminy Tyczyn. 

Uczennica naszego Gimnazjum – Faustyna Przywara 

(3a) zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

 

Sarmacka uczta, czyli Dzień Otwarty w Gimnazjum 
Nauka w szkole nie musi być monotonna i nudna. 

Przekonali się o tym uczniowie ostatnich klas szkół 

podstawowych, którzy odwiedzili nasze Gimnazjum podczas 

Dnia Otwartego. Młodzież była zaskoczona  możliwościami, 

jakie daje uczenie się w Gimnazjum nr 11. Jedna z uczennic 

szóstej klasy z SP 25 powiedziała: „Nigdy nie myślałam, że tak 

łatwo i całkiem za darmo można rozwijać swoje zdolności. 

Jestem zafascynowana i już wiem, do jakiej szkoły chcę pójść 

po wakacjach. Wyjścia na Dzień Otwarty to dobry pomysł, 

szczególnie dla takich jak ja, którzy mają kilka możliwości i nie 

wiedzą, co wybrać. Takie zajęcia jak dzisiaj pozwalają rozwiać 

wątpliwości”. 

Zorganizowany 8 kwietnia już  czwarty Dzień Otwarty 

Gimnazjum cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 

uczniów. Usytuowane w szkole stoiska odwiedziło ponad 140 

szóstoklasistów. Żurek, chleb ze smalcem, kiszone ogórki i inne 

smakołyki rozeszły się jak świeże bułeczki. Widać było duże 

zainteresowanie na twarzach odwiedzających, gdy nauczyciele 

i gimnazjaliści wyjaśniali im tajniki świata nauki, techniki 

oraz języków obcych. Quizy, konkursy i zadania wywoływały 

wiele radości, a wszystko okraszone było drobnymi nagrodami 

i zapewnieniami, że kolejny raz spotkamy się już po wakacjach.  

 

Młodzieżowe Biegi Uliczne 
10 kwietnia w ramach IX Półmaratonu PKO odbyły się 

Biegi Młodzieżowe, w których uczestniczyli uczniowie naszej 

Szkoły. Pomimo trudnych warunków pogodowych wszyscy 

ukończyli bieg. Najwyżej uplasował się Hubert Futoma (3b), 

zajmując VIII miejsce. Pozostali uczniowie, którzy brali udział 

w biegach, to: M. Kołodziej (1d), G. Gołojuch (1b), R. Puk (3b), 

A. Chorzępa (3b), O. Nalepa (2b), D. Słonka (1a), 

J. Kwiatkowska (1c), W. Socha (1b), A. Drubka (1b), 

M. Kolasińska (1b), W. Kędzior (1b), I. Szmigiel (1d), 

K. Gardzińska (2a), G. Szypuła (2a), B. Durlik (3a), N. Cierpich 

(3c). Za młodzież odpowiedzialna była p. M. Ciupak. 

 

„Być ludzkim w nieludzkich warunkach” 
Młodzież naszej Szkoły wzięła udział w konkursie 

plastycznym „Być ludzkim w nieludzkich warunkach”, który 

dotyczył postawy znanych i nieznanych Polaków ratujących 

ludzkie życie w okresie II wojny światowej. Został 

on zorganizowany przez nauczycielki Zespołu Szkół 

Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie – 

p. M. Wanat i p. M. Banaś pod patronatem Oddziału Instytutu 

Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Z przyjemnością 

informujemy, że III miejsce w konkursie zajęła Wiktoria Foryś, 

a wyróżnienie otrzymała Klaudia Pelc – uczennice klasy 2a 

naszej Szkoły. 

 

Laureaci i finaliści kuratoryjnych Konkursów 
Przedmiotowych 

Zakończyły się Konkursy Przedmiotowe organizowane 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

Arkadiusz Bujak (3b) został laureatem Konkursu 

Polonistycznego. Opiekunem ucznia była pani W.Latusek.  

Arkadiusz Bujak (3b) został laureatem Konkursu 

Geograficznego. Opiekunem ucznia była pani R.Popek. 

Adrian Chorzępa (3b) został laureatem Konkursu Wiedzy 

Obywatelskiej i Ekonomicznej. Opiekunem ucznia był pan 

M.Świętoń. 

Jakub Mularski (3b) został laureatem Konkursu Wiedzy 

Obywatelskiej i Ekonomicznej. Opiekunem ucznia był pan 

M.Świętoń. 

Rafał Szostecki (3b) został finalistą Konkursu Fizycznego. 

Opiekunem ucznia była pani E.Kotowska. 

Paulina Michałowska (3c) została finalistką Konkursu 

Fizycznego. Opiekunem uczennicy była pani E.Kotowska. 

Arkadiusz Bujak (3b) został finalistą Konkursu Biologicznego. 

Opiekunem ucznia była pani M.Mazurkiewicz. 

Rafał Szostecki (3b) został finalistą Konkursu Matematycznego. 

Opiekunem ucznia był pan R.Chłanda. 

Podziwiamy i gratulujemy. 

 

 

Opracowanie: Wiesława Latusek,  Beata Szlachta, 

Agata Kazimierowicz, Mirosława Rzychak 

 


