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Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbyła się  

w naszym gimnazjum punktualnie o 9.00. Pani Dyrektor Iwona 
Lisowska przywitała nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Następnie 
zwracając się do uczniów klas II i III, stwierdziła,  
iż w każdym z nich drzemie jakiś talent i pasja, a my chcemy  
te pasje rozbudzać i rozwijać. Pierwszoklasiści zaś usłyszeli prośbę, aby 
uczynili naszą szkołę jeszcze piękniejszą, mądrze wykorzystując czas, 
jaki tu spędzą. Następnie społeczność naszego gimnazjum minutą ciszy 
uczciła Bohaterów  II wojny światowej w 75 rocznicę wybuchu wojny. 
Ale rok szkolny rozpoczęliśmy na wesoło, dzięki występowi klasy II b. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nowym 
roku szkolnym! 

 

Dotarła do nas wiadomość, że w dniach 25-29 sierpnia 2014 r. 

uczniowie naszej szkoły  Bartosz Borkowski, Mateusz Klimczuk, 
Michał Załuski, Adrian Wieczorkowski i Szymon Kiełbasiński 
wzięli udział w zajęciach pt. „Letnia szkoła Chemii – Zostań 
Olimpijczykiem”. Projekt zorganizowało Mazowieckie Stowarzyszenie 
na rzecz Uzdolnionych i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Celem zajęć było wspomaganie rozwoju uczniów gimnazjów 
warszawskich w zakresie chemii, a w  szczególności - rozwijania 
umiejętności praktycznych. Zajęcia odbyły się na uczelni. Uczniowie 
wysłuchali cyklu wykładów oraz wzięli udział w zajęciach 
laboratoryjnych i warsztatowych z zakresu chemii analitycznej, 
organicznej i nieorganicznej. Projekt obejmował ponadto zajęcia psychoedukacyjne  
pt. „Asertywność i nie tylko – czyli o skutecznej komunikacji”. Na zakończenie uczniowie otrzymali 
certyfikaty. 

Szanowni Państwo! 
 

Za nami uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/1015. W sierpniu nasi uczniowie wzięli udział w projekcie 
„Letnia szkoła Chemii – Zostań Olimpijczykiem”. We wrześniu pierwszoklasiści złożyli „przysięgę posłuszeństwa” swoim 
wodzom - na wyjeździe integracyjnym w Miedzeszynie. Uczniowie klas starszych zdobywali laury w konkursie  
GEO-KOP w ramach XVIII Festiwalu Nauki. Wzięliśmy udział w wielu warsztatach, o których więcej w „Kalendarium". 
Zapraszam do lektury. 
 

Iwona Lisowska 
Dyrektor Gimnazjum nr 46   
im. Szarych Szeregów 

Biuletyn 

Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów 
 



                                                  
 

Jak co roku klasy pierwsze wybrały się na integrację.      Pomimo 

konieczności zabrania ze sobą parasola humory dopisywały 
wszystkim od samego początku. Niestraszne były „miny” na trawie, 
latające balony z wodą czy zjawa z Miedzeszyna, czyli świecący    
w nocy niezidentyfikowany obiekt. Przetestowani zostali zarówno 
uczniowie, jak i wychowawcy. A wśród indiańskich okrzyków 
szczepy Miłosze, Jończyki, Pichowie, Gackowie złożyły 
przysięgę posłuszeństwa swoim wodzom: Pędzącej Antylopie, Prędkiej 
Strzale, Sokolemu Oku i Zwinnej Gazeli. Wieczór upłynął nam gorąco! 
Gorąco było i w sali dyskotekowej, i na grillu,  
i przy ognisku. Prędka Strzała – Pani Beata Miłosz-Nojszewska  
wraz ze swoim szczepem nakarmili wszystkich pysznymi kiełbaskami. 
 

Z nieukrywaną radością dzielimy się informacją o osiągnięciach 

naszych uczniów. We wtorek 23 września Aleksander Namysł  
i Dawid Janduła, w ramach XVIII Festiwalu Nauki, reprezentowali 
nasze gimnazjum w konkursie GEO-KOP, organizowanym przez 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Udział w konkursie wymagał wykazania się rozległą 
wiedzą z piłki nożnej oraz geografii Polski i świata. Po trudnych 
eliminacjach chłopcy zmierzyli się z równie trudnymi,  
bo szczegółowymi pytaniami na czas. Zajęli miejsca na podium: 
Aleksander Namysł drugie, a Dawid Janduła trzecie. Gratulujemy im 
tak dużej wiedzy o futbolu i o geografii. Pamiętajcie, że geografia jest 
nauką interdyscyplinarną, praktyczną i ciekawą. 
 

We wtorek 23 września 2014 uczniowie II a oraz kilku uczniów III b 

uczestniczyli w wykładach i warsztatach na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Festiwalu Nauki. Temat 
warsztatów to „Zakamarki oka i tajniki widzenia”, wykładu zaś 
„Budowa wnętrza ziemi, wulkanizm i trzęsienia Ziemi”. 
Uczniowie mieli możliwość poznania wnętrza oka – dzięki 
rozkładanemu modelowi oka, oraz tajników widzenia barwnego – 
składanie trzech podstawowych barw czerwieni, zieleni, niebieskiego 
do barwy białej. W wyprawie na Wydział Fizyki towarzyszyła naszym 
gimnazjalistom nauczycielka fizyki Pani Małgorzata Łukasiewicz. 

25 września 2014 uczniowie klasy II c i kilkoro uczniów  

z III b z Panią Małgorzatą Łukasiewicz brali udział  
w warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat 
warsztatów: „Zobaczyć niewidzialne”. Uczniowie słuchali  
o tych najbardziej nieuchwytnych cząstkach - neutrinach i metodach 
ich detekcji podczas krótkiego wykładu. Ponadto podczas warsztatów 
dowiedzieli się, że każdy z nas może samodzielnie zbudować prosty 
detektor,  który umożliwi obserwację cząstek promieniowania 
kosmicznego – między innymi mionów, które  rozpadając się produkują 
neutrina. Na zakończenie  samodzielnie zbudowali taki detektor. 



                                                  
 

 

W ramach XVIII Festiwalu Nauki nasi utalentowani uczniowie – 

Beniamin Zmorek i Kacper Kaliński – uczestniczyli wraz  
z Panią Katarzyną Dymko  w wykładzie połączonym  
ze zwiedzaniem wystawy pt. „Błysk kamieni szlachetnych”. 
Spotkanie odbyło się 26 września w Państwowym Instytucie 
Geologicznym. Wykład na temat kamieni szlachetnych i ich cech 
szczególnych prowadził Pan Wojciech Wołkowicz. Nasi najlepsi 
geolodzy już wiedzą, gdzie szukać diamentów, szmaragdów, rubinów, 
gdzie poławiać perły i korale. Trzymamy kciuki  
za pomyślne poszukiwania. Wciąż cierpliwie czekamy na hojnych 
fundatorów, którzy wzbogacą szkolną gablotę cennymi okazami. 
 
 

27 września 2014 r. uczniowie klasy I c i II c wraz  

z nauczycielką biologii, Panią Anną Babecką, odbyli fascynującą 
„Przygodę z chemią” w ramach XVIII Festiwalu Nauki. Zajęcia 
odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Młodzież obejrzała pokaz doświadczeń wykonanych przez studentów 
wydziału chemii. Uczniowie mieli także okazję wykonać pod okiem 
studentów 36 doświadczeń ukazujących tajniki tej niezwykłej 
dziedziny nauki. Zajęcia zakończył pokaz „świetlny”.

W ramach XVIII Festiwalu Nauki uczniowie klasy przyrodniczej  

I c z Panią Anną Babecką wzięli udział w zajęciach „Rośliny 
absorbują i emitują fotony”. Uczniowie podczas dwugodzinnych 
warsztatów pracowali w laboratorium Katedry Fizjologii i Metabolizmu 
Roślin pod kierunkiem Pana dr Radosława Mazura. Podczas 
warsztatów zbadali procesy absorbcji i emisji światła przez rośliny 
zachodzące w trakcie fotosyntezy. Uczestnicy samodzielnie 
wyizolowali, rozdzielili i zbadali  podstawowe właściwości barwników 
biorących udział w fotosyntezie. Dowiedzieli się, dlaczego rośliny 
mają zielony kolor i jakie inne barwniki są w nich zawarte. 
 

29 września  w naszym gimnazjum  obchodziliśmy Dzień Patrona.  

Na tę szczególną uroczystość przybyli Członkowie Związku Sybiraków 
Koła Wola - Bemowo  z przewodniczącym  Panem Mieczysławem 
Koralewiczem,  Powstańcy Warszawscy Pani Hanna 
Szczepanowska i Pan Tadeusz Jarosz oraz  Pan Janusz 
Grzymała - Wiewiórowski członek Szarych Szeregów. 
Wysłuchaliśmy przepięknego i niezwykle wzruszającego wiersza Pani 
Wiktorii Muszyńskiej – Sybiraczki. Następnie odbyło się 
ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uroczystość  uświetnił 
przepiękny montaż słowno-muzyczny „Gdzie są chłopcy  
z tamtych lat...” przygotowany przez klasę III D i chór szkolny  
pod kierunkiem  Pań Beaty Filipczak i Danuty Jończyk – Grądzkiej. 
 



                                                  
 

Od kilku już lat stało się zwyczajem naszego gimnazjum,  

że pierwszoklasiści odwiedzają kwatery powstańcze  
w rocznicę kapitulacji Powstania – 2 października. Uczniowie zapalają 
znicze na mogiłach żołnierzy AK poległych w Powstaniu Warszawskim 
– Andrzeja Morro czy choćby najmłodszego z Batalionu „Zośka” 
jedenastoletniego Jędrusia. Wędrując między nagrobkami, 
zatrzymujemy się przy grobie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
oczywiście nie zapominamy o miejscu spoczynku druha Aleksandra 
Kamińskiego. Uczniowie odwiedzają także mogiły Alka, Rudego  
i Zośki, którzy oddali życie za Ojczyznę w 1943 r. Wyjście  
na Cmentarz Wojskowy na Powązkach  i w tym roku było niezwykle 
wzruszające. Uczciliśmy tych, którzy oddali swe życie za Polskę. 
Cześć Ich Pamięci!   

Drzewko zostało zasadzone w ramach Programu „Katyń… ocalić  
od zapomnienia”. Celem akcji było posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI w 70 
rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w 
Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady:  jeden DĄB to jedno nazwisko. 
Nasze drzewko wyraża pamięć o zamordowanym w Katyniu dziadku nauczycielki 
geografii pracującej w naszej szkole Pani Katarzyny Dymko.  
17 września 2014 r. w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę  
pod tablicą upamiętniającą st. posterunkowego Policji Bronisława Dymko zapalono 
znicze i złożono kwiaty. 

 

DYŻURY 

Pani Dyrektor Iwona Lisowska 
poniedziałek godz.14:00-16:00, w dniu zebrań 17:00-
19:00 

Pani wicedyrektor Monika Karolkiewicz 
czwartek godz. 13:30-16:00, w dniu zebrań godz. 
17:00-19-00 

Pani pedagog Joanna Osińska 
poniedziałek godz. 9:00-14:30, środa 9:30-17:00, 
czwartek 9:00-15:30, piątek 9:30-13:30 oraz w środy 
po zakończeniu zebrań lub w czasie dni otwartych 

Pani Magdalena Karasińska – biblioteka szkolna 
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 14:00, oprócz 
środy – środa jest dniem pracy wewnątrzbibliotecznej 

Pani Katarzyna Kozakiewicz – pielęgniarka 
szkolna 

poniedziałek, piątek godz. 8:00-16:00, środa godz. 
12:45-15:45 

 
 
 

Kolejny numer Biuletynu  ukaże się w grudniu 2014 r. 
Wszelkie sugestie i propozycje związane z życiem szkoły prosimy przesyłać na adresy mailowe: 
g46@edu.um.warszawa.pl oraz gazetkag46@wp.pl.  
                                   Bieżące informacje znajdą Państwo na stronie: www.gim46.pl 
                                                                          

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

               Szkoła wyróżniona Odznaką Honorową Sybiraka  
 
 

Przygotowanie Biuletynu: Agnieszka Czernik, Beata Filipczak, Anna Babecka, Anna Grabowska, Jacek Grabowski, Alicja Orzeszko; październik 2014 r.  
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