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K  A  L  E  N  D  A  R  I  U  M 
 
 
 
 
 

 

Szkolny chór pod opieką Pani Danuty Jończyk – Grądzkiej – zwycięzca IX Praskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 
(po kliknięciu tutaj mogą Państwo wysłuchać występu konkursowego chóru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) 

 

 

Wydarzyło się…           
 

18-20 października  2013                                            

W Y J A Z D   D O   B E R L I N A 

Uczniowie Gimnazjum nr 46, którzy brali udział w projekcie 

edukacyjnym „Mistrzowie Dryblingu”, w dniach 18-20 października 
wyjechali do Berlina pod opieką Pana Tomasza Kycko, 
nauczyciela wychowania fizycznego i Pani Elżbiety Gajdel, 
nauczycielki języka niemieckiego. Grupie naszych gimnazjalistów 
towarzyszyła Pani Iwona Lisowska – dyrektor szkoły. Pobyt  
w Berlinie dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Główną 
atrakcją był mecz na Olympia Stadion. Bardziej szczegółowa 
relacja ukaże się w pierwszym numerze gazetki. 

 

Szanowni Państwo! 
Zapraszając Państwa do lektury drugiego numeru Biuletynu, pragnę poinformować, iż już wkrótce ukaże się 
pierwszy numer szkolnej gazetki, redagowanej przez uczniów klas z warsztatami dziennikarskimi I B i II C. 
Mamy nadzieję, że nasze szkolne pismo spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem, a za wszelkie wsparcie 
udzielone młodym adeptom sztuki dziennikarskiej, pomoc w pracach redakcyjnych i wydawniczych będziemy 
bardzo wdzięczni. Czekamy także na Państwa sugestie i opinie pod adresem mailowym: gazetkag46@wp.pl 

Agnieszka Czernik 
 

http://gim46.pl/chor-szkolny-wystep-konkursowy/
http://gim46.pl/mistrzowie-w-berlinie/
mailto:gazetkag46@wp.pl


                                                  

 

24 października 2013 

D Z I E Ń    K U N D E L K A 

W czwartek  zakończyła się akcja zorganizowana przez Panią 

Monikę  Karolkiewicz i szkolny Wolontariat Miska  
dla kundelka. Przez ponad tydzień (akcja trwała od 15 do 23 
października) członkowie Wolontariatu zbierali rzeczy  
do ocieplania bud, miski, karmę i koce potrzebne bezdomnym 
zwierzakom. Wszystkie zebrane akcesoria zostały przekazane  
dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie, z którym 
nasza szkoła współpracuje od lat. Wkrótce Wolontariat planuje 
przeprowadzenie kolejnych takich akcji. 
 

24 października 2013 

W Y J Ś C I E   D O   P O L F Y                   

W czwartek uczniowie klas II B i II D z  Panią Izabelą Rusicką  

i Panią Anną Grabowską udali się do siedziby pobliskiej Polfy. 
Mimo niesprzyjającej aury wzięli udział w pokazie wypadku 
samochodowego zorganizowanego przez służby ratownicze. 
Uczniowie byli świadkami akcji ratunkowej, jaką podjęło  
po pozorowanym wypadku drogowym  pogotowie ratunkowe, 
policja i straż pożarna. Dzięki takim akcjom można się dowiedzieć, 
jak należy zachować się w podobnej sytuacji. 
 

25 października 2013 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE                             

Klasa II C udała się w piątek pod opieką Pani Magdaleny 

Karasińskiej oraz Pana Grzegorza Karolkiewicza do siedziby 
„Gazety Wyborczej” przy ulicy Czerskiej  8/10. Uczniowie klasy  
z warsztatami dziennikarskimi mieli okazję w sercu redakcji 
przyjrzeć się  pracy dziennikarzy, redaktorów i reporterów. 
Dowiedzieli się m.in. że godziny pracy dziennikarzy są bardzo 
elastyczne (od 2 do nawet 14 godzin). Dla młodych adeptów sztuki 
dziennikarskiej  było to ciekawe doświadczenie. 
 

25 października  2013 

K A R T K A    D  L A   O L I W K I  

27 października tego roku Oliwka obchodziła 6 urodziny.  

To bardzo pogodna dziewczynka, której uśmiech nie schodzi  
z buzi. U dziecka rok temu zdiagnozowano białaczkę. Jej rodzice, 
chcąc spełnić marzenie córeczki, poprosili o wysyłanie dla niej 
urodzinowych kartek. Na ten apel nie pozostali obojętni członkowie 
Wolontariatu i Pani Monika Karolkiewicz. Każdy mógł spełnić 
marzenie chorej dziewczynki. Akcja zakończyła się pełnym 
sukcesem, zebrano bowiem wiele kartek, a na apel Wolontariatu 
odpowiedziała między innymi klasa III C. 
 

30 października  2013 

A K C J A     W O L O N T A R  I A T U            

W środę członkowie wolontariatu pod opieką Pani Moniki 

Karolkiewicz i Agnieszki Czernik udali się na Wojskowy 
Cmentarz Powązkowski. Pod pomnikiem  „Trzy Krzyże”, spotkali 
się z członkami Związku Sybiraków i jej przewodniczącym Panem 
Mieczysławem Koralewiczem. Uczniowie uporządkowali 
symboliczne mogiły Sybiraków,  zapalili znicze i minutą ciszy uczcili 
pamięć Polaków zesłanych, więzionych i zgładzonych na terenach 
Związku Radzieckiego. 



                                                  

 

30 października  2013 

W A R S Z T A T Y    

W  M U Z E U M   AZJI   I   PACYFIKU 

30 października uczniowie klasy I D teatralno- wokalnej, dzięki 

warsztatom w Muzeum Azji i Pacyfiku, mieli okazję obalić kilka 
mitów dotyczących teatru. Wybrali się tam z wychowawcą Panią 
Beatą Filipczak i dowiedzieli się, że teatr lalkowy wcale nie musi 
być przeznaczony tylko dla dzieci, przedstawienia mogą mieć 
charakter obrzędowy (np. pomagać wypłoszyć z wioski złe duchy). 
Wszystkie te zaskakujące fakty dotyczą  jawajskiego teatru cieni. 
Tajemnice tego teatru zdradziła nam pani kustosz Galerii 
Azjatyckiej. Uczniowie dowiedzieli się, że tradycja tego typu 
przedstawień na wyspach Jawa i Bali jest niezwykle stara,   
a lalki zwane jawajkami mają charakterystyczną budowę.  

Spektakle na Jawie zaczynają się około 19, a kończą nawet  
o 4 nad ranem. Wszystkie lalki wykorzystywane w danym spektaklu 
animuje jeden lalkarz – dalang. Towarzyszy mu tylko orkiestra 
wydobywająca dźwięki z dziwnych instrumentów, podobnych do 
naszych dzwonków i bębenków.  W czasie przedstawienia można 
jeść, pić, komentować akcję (byle nie za głośno). Spektakle 
odbywają się pod specjalnym zadaszeniem, które pozbawione jest 
ścian. A wstęp na przedstawienie jest bezpłatny… Na zakończenie 
warsztatów wszyscy spróbowali swoich sił i wykonali własne 
jawajki. Oczywiście nie z bawolej pozłacanej skóry, lecz zwykłego 
papieru.  
 

31 października  2013 

H A L L O  W E  E N O W Y    K O N K U R S            

W czwartek na przerwie śniadaniowej rozstrzygnięto halloweenowy 

konkurs ogłoszony przez nauczycielki języka angielskiego Panią  
Izabelę Rusicką i Panią Annę Rogowiecką. Uczniowie 
gimnazjum mieli przygotować najstraszniejsze i  najbardziej 
oryginalne dynie. Pierwsze miejsce zajął uczeń klasy I C Krzysztof 
Kaszkowiak, drugie miejsce wywalczył uczeń klasy I A Konrad 
Kossakowski, zaś na miejscu trzecim uplasowały się Kamila Babi 
i Aleksandra Wawro z I B. Odbyły się także konkursy 
zręcznościowe.  Zwycięzcy otrzymali słodkie nagrody. Zabawa była 
przednia! 
 

12 listopada 2013 

Ś W I Ę T O    N I E P O D L E G Ł O Ś C I 

12 listopada 2013 r.  w Gimnazjum nr 46 odbył się Konkurs 

Piosenek o Polsce zorganizowany przez Panią Danutę Jończyk –
Grądzką. Uczniowie każdej klasy ubrani w galowe, odświętne 
stroje prezentowali wybraną przez siebie piosenkę. Oprócz tego 
każdy uczeń miał element patriotyczny. Najlepiej , zdaniem jury, 
zaprezentowała się klasa III B w utworze „Deszcze niespokojne” i I 
B, która brawurowo wykonała utwór „Hej, hej ułani”. Drugie 
miejsce zajęła klasa II D w utworze z repertuaru Jacka 
Kaczmarskiego „Mury”, zaś trzecie miejsce wywalczyła klasa  I D, 
która zaśpiewała „Wolność” z repertuaru Marka Grechuty. Na 
zakończenie wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali hymn 
Wojska Polskiego „My, pierwsza brygada”. Wypadło wspaniale! 

http://gim46.pl/teatr-cieni/
http://gim46.pl/teatr-cieni/
http://gim46.pl/halloween/
http://gim46.pl/obchody-11-listopada/


                                                  

 

Najbliższe wydarzenia 

13.11.2013r. Szkolny etap ogólnopolskiego konkursu „Z poprawną polszczyzną na co dzień” 

15.11. 2013r. Konkurs „Od dziś zaczynamy mądre żywienie” 

17.11.– 06.01.2014r. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów 

18.11. 2013r. Szkolny konkurs historyczny poświęcony 95.rocznicy odzyskania niepodległości 

20.11.2013r. Dyskoteka andrzejkowa 

25.11. – 06.12.2013r. Akcja „Góra grosza” 

27.11. – 03.12.2013r. Wycieczka do Hiszpanii 

11.12.2013r. Zebrania – informacje o zagrożeniach  

11.12. 2013r. Kiermasz świąteczny 

12.2013r. Apel Boże Narodzenie- Hej kolęda, kolęda! 

23.12. – 31.12.2013r. Zimowa przerwa świąteczna 
 

Informacja o Klubie Gimnazjalnym działającym w gabinecie pedagogów 
W Gimnazjum nr 46 działa Klub Gimnazjalisty, w którym uczniowie mają pomoc w odrabianiu lekcji (prac 
domowych). Klub działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 13:30 – 16:30 (w czwartek do 15:30).  
 

Zaproszenie 
Związek Sybiraków w Warszawie Oddział Wola-Bemowo serdecznie zaprasza na uroczystą mszę, która 
odbędzie się w dniu 17 listopada 2013 roku o godz. 12:30 w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela 
przy ul. Świętojańskiej 8.  
We mszy udział weźmie Poczet Sztandarowy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów. 
 

Akcja „Góra grosza” 
W dniach 25.11. – 06.12. odbędzie się Akcja „Góra grosza”. Zachęcamy Państwa do wspierania akcji, której 
Koordynatorem na terenie szkoły jest Pani Jadwiga Zielińska. Więcej informacji znajduje się pod poniższym 
banerem. 
 

Wspieramy (banery aktywne) 

                    
 
 

Kolejny numer Biuletynu Informacyjnego ukaże się w dniu 11 grudnia 2013r. 
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 
 

                                                                          
 

Przygotowanie Biuletynu: Agnieszka Czernik, Anna Grabowska, Jacek Grabowski, Zbigniew Wójcik. Listopad 2013r.  

http://www.poprawnapolszczyzna.pl/
http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/konkurs-dla-szkol
http://oig.edu.pl/
http://www.towarzystwonaszdom.pl/GG2011.pdf
http://schroniskojozefow.pl/
http://www.towarzystwonaszdom.pl/?sub=8
http://www.dzz.org.pl/portal/
mailto:gazetkag46@wp.pl
http://www.gim46.pl/

