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BEZPIECZNE FERIE 

Nieważne gdzie spędzasz ferie,  
pamiętaj zawsze o poniższych zasadach! 

 Rozważnie korzystajcie ze wszystkich 
przyjemności, jakich dostarczają ferie zimowe!  

 Zawsze informujcie swoich rodziców o tym, gdzie 
i z kim przebywacie oraz o której wrócicie! 

 Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne 
miejsca - z dala od jezdni, torów kolejowych, 
wykopów, zbiorników wodnych! 

 Jeżdżąc na sankach, łyżwach nie traktujcie jezdni 
jako placu zabaw! Jeżdżąc na nartach lub snowboardzie zakładajcie kask! 

 Przez jezdnię przechodźcie tylko w miejscach oznaczonych pasami! Zachowajcie ostrożność! 
 Bądźcie widoczni na drodze! Nie zapominajcie o noszeniu odblasków! 
 Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub spaceru z nieznajomymi. Zachowajcie ostrożność 

w kontaktach z osobami obcymi! 
 Pozostając samodzielnie w mieszkaniu, ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami elektrycznymi 

i gazowymi! 
 Zawsze mówcie NIE alkoholowi i narkotykom. Nie zgadzajcie się z szalonymi pomysłami 

i propozycjami swoich kolegów! 
 Zawsze dbajcie o środowisko naturalne i stosujcie się do regulaminów obiektów!  
 Nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie! 
 Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu! 
 Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc.  
 Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast, zawołaj osobę dorosłą. 
 Jeśli pojawią się jakiekolwiek kłopoty lub wątpliwości zawsze możecie skontaktować się ze służbami 

ratowniczymi – tel. 997 lub 112.  
 Pamiętajcie, że przesadna pewność siebie i lekkomyślność nie wróżą niczego dobrego! 

 

Apelujemy do rodziców i opiekunów 
 Starajcie się wyposażyć swoje pociechy w niezbędną wiedzę dotyczącą unikania zagrożeń oraz 

przypominajcie o zasadach bezpiecznego wypoczynku! 
 Wysyłając dzieci na zorganizowane formy wypoczynku, upewnijcie się, czy będą miały zapewnioną 

opiekę i bezpieczeństwo! 
 

OGŁOSZENIE 
Szanowni Państwo, Szkolny Klub Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o pomoc w zgromadzeniu funduszy. Pierwszą 
dużą akcją jest zbiórka makulatury. Prosimy o gromadzenie i przynoszenie makulatury do szkoły (np. podczas 

najbliższego zebrania tj. 5 marca 2014r.). Jeżeli ktoś z Państwa posiada firmę lub zna instytucję, od której moglibyśmy 

odebrać makulaturę w większej ilości - prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły lub bezpośrednio pod adresem e-
mail: broniatowski@gmail.com. Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na wyposażenie sali lekcyjnej, w której 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości odbywa zajęcia. Z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. 
Piotr Broniatowski 

Szanowni Państwo! 
Przedstawiamy kolejny numer naszego Biuletynu. Tradycyjnie znajdą w nim Państwo kalendarium 

najważniejszych wydarzeń . W związku ze zbliżającymi się feriami przedstawiamy Państwu najważniejsze zasady 
bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Niedawno obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych – 
w Biuletynie mogą  Państwo zapoznać się z artykułem dotyczącym bezpieczeństwa w Internecie. Załączamy także 
terminarz konsultacji i dodatkowych zajęć oraz kalendarz najważniejszych wydarzeń w II semestrze.  

Życzymy miłej lektury.  
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Wydarzyło się…           
 

4  grudnia 2013 

K O L E J N Y     S U K C E S  

4 grudnia w rocznicę powołania do życia ŻEGOTY - Rady Pomocy 

Żydom w Muzeum Historii Żydów Polskich  odbyło się 
podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Literackiego „Irena 
Sendlerowa. Historia – teraźniejszość - przyszłość”. Wśród 
zaproszonych gości byli m. in. prof. Władysław Bartoszewski, Pani 
Hanna Rechowicz (córka Jadwigi Piotrowskiej, łączniczki  
i przyjaciółki Ireny Sendlerowej) oraz Pani Elżbieta Ficowska. 
Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał uczeń klasy II d Janek 
Kosakowski. Serdecznie gratulujemy! 
 
 

14  grudnia 2013 

S P O T K A N I E   Z   M E L P O M E N Ą 

„Chcecie bajki, oto bajka: Była sobie pchła szachrajka…” Tak 

zaczyna się spektakl, który wyreżyserowała Anna Seniuk  
w Teatrze Narodowym. W sobotę, 14 grudnia 2013 r. uczniowie 
klas artystycznych pod opieką Pani Beaty Filipczak mieli 
okazję obejrzeć przedstawienie na motywach bajki Jana 
Brzechwy. Wbrew pozorom sztuka nie jest przeznaczona tylko  
dla młodszych dzieci. Mogą ją obejrzeć i młodsi, i starsi,  
a ponieważ do tekstu została skomponowana przez Macieja 
Małeckiego muzyka,  znany utwór stał się musicalem.  Piękne 
głosy, ciekawe pomysły inscenizacyjne, kolorowe kostiumy, 
dynamiczna choreografia. To wszystko dało naprawdę niesamowity efekt.   
 
 

10  stycznia 2014 

N  O  C     B  I  O  L  O  G  Ó  W 

10 stycznia 2014 r. o godzinie 15.30 na Wydziale Biologii 

Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła się Trzecia 

Ogólnopolska Noc Biologów. W imprezie wzięło udział 25 

uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycielek  biologii Pani 

Anny Babeckiej oraz fizyki Pani  Małgorzaty Łukasiewicz. Na 

gości czekało aż 20 wystaw i 28 różnych wykładów, dzięki którym 

można było dowiedzieć się m.in. czy skażenie światłem jest fikcją 

czy realnym zagrożeniem, zobaczyć jak wyglądają komórki 

macierzyste, pasożyty zwierząt czy kości tygrysa szablozębnego. 

Ponadto uczniowie wzięli udział w 3 warsztatach laboratoryjnych: 

„Fotosynteza bez tajemnic”, „Biologiczny survival” oraz „Botanika kosmetyczna czyli domowe spa”.  

 

11  stycznia 2014 

O P Ł A T E K     S Y B I R A K Ó W 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach w naszym 

gimnazjum odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków 
Wola – Bemowo. Spotkania opłatkowe i wielkanocne stały się 
tradycją Gimnazjum nr 46 i na stałe  wpisały się w nasz 
kalendarz. Podczas tegorocznego spotkania, które tradycyjnie 
rozpoczęto od odśpiewania hymnu Sybiraków,  wybrano władze 
Związku. Przewodniczącym ponownie został Pan Mieczysław 
Koralewicz. W uroczystości wziął udział  wicedyrektor 
Pan Zbigniew Wójcik oraz grupa wolontariuszy pod opieką 
Pani Moniki Karolkiewicz i Pani Agnieszki Czernik. 



28 stycznia 2014 

T  W O J E    D A N E  - T W O J  A    S P R A W A 

28 stycznia 2014 r. obchodzono VIII Europejski Dzień Ochrony 

Danych Osobowych. Z tej okazji Pan Piotr Broniatowski  
przygotował i przeprowadził szkolenie „Twoje dane - twoja 
sprawa”. Uczestniczyły w nich klasy I – III. Uczniowie dowiedzieli 
się m.in. co to jest GIODO,  dane zwykłe i wrażliwe, a przede 
wszystkim wysłuchali niezwykle ważnych informacji  
o konieczności ochrony prywatności w  Internecie. Nasze 
Gimnazjum jest uczestnikiem programu Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane, twoja sprawa” 
 

28  stycznia 2014 
F I V E   O’ C L O C K  A T   T H R E E    O’ C L O C K 

28 stycznia 2014 na lekcji języka angielskiego klasa I d mogła 

delektować się filiżanką herbaty i słodkim co nieco. Ta brytyjska 
tradycja mile urozmaiciła śnieżne i mroźne styczniowe popołudnie. 
A że była to godzina piętnasta, a nie siedemnasta wcale nam nie 
przeszkadzało w zaznajomieniu się z tym długo kultywowanym 
przez Anglików zwyczajem. Gospodarzem spotkania była nasza 
nauczycielka języka angielskiego Pani Izabela Rusicka.  
A gorąca herbata smakowała wybornie! 
 

3 lutego 2014 
M Ą D R E    Ż Y W I E N I E  – ZDROWE POKOLENIE 
 

Nasze gimnazjum bierze udział w akcji promującej właściwe 

odżywianie i zdrowy tryb życia. Dlatego na godzinę wychowawczą 
do klasy I d przybył gość – Pani Anna Różyk – dietetyk, która 
przybliżyła uczniom zasady prawidłowego odżywiania się. Dzięki 
prezentacji uzyskaliśmy całą masę pożytecznych wiadomości  
o substancjach, których powinniśmy spożywać jak najwięcej  
i o tych, których trzeba unikać.  Podczas prelekcji pani dietetyk 
obaliła wiele mitów mówiących na przykład, że „Danonki” 
pozwalają doskonale przyswajać wapń. Otóż nie, ponieważ 
zawierają dużo cukru, który ogranicza absorbcję wapnia przez 
organizm. A obok prezentujemy tzw.  talerz żywieniowy. 
 

4 lutego 2014 
„ P Ó Ł   Ż A R T E M,   P Ó Ł    S E R I O” 

„Pół żartem, pół serio …” – to tytuł warszawskiego konkursu 

recytatorskiego organizowanego przez XVIII Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego  
i Muzeum w Wilanowie.  W tym roku odbyła się V już edycja 
przeglądu po hasłem „Pół żartem, pół serio –  
o miłości…” Finał odbył się  4 lutego w Sali Białej pałacu  
w Wilanowie. Do tej fazy konkursu zakwalifikowało się 
23 gimnazjalistów i 52 licealistów. Wśród nich troje naszych 
kolegów: Ania Olasek z  III c, Bartek Borkowski  II d  
i Bartek Szrubarek I d. Poziom prezentacji był naprawdę 
wysoki, co podkreśliło jury w swoim protokole. Mimo to uczniowie 
Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów stanęli na wysokości zadania, a Bartek Szrubarek, 
który wyrecytował wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Rozmowa liryczna”, otrzymał wyróżnienie. 
Serdecznie gratulujemy! 



28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych ustanowiony 
przez Komitet Ministrów Rady Europy. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma 
podkreślić wagę odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym każdego z nas. Z okazji tego wydarzenia nauczyciele przeprowadzili 
godziny wychowawcze dotyczące ochrony danych osobowych, a Pan Piotr 
Broniatowski przedstawił każdej klasie prezentacje okraszoną ciekawym wykładem. 

Czym są dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą 
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby – czyli wszystkie, 
na podstawie których można określić tożsamość (bezpośrednio albo pośrednio): imię 
i nazwisko, numer PESEL, ale też – jeśli pozwalają na identyfikację – adres e-mail 
czy nawet adres IP komputera. Może to być także wysokość wynagrodzenia, 
informacja o stanie zdrowia, zainteresowaniach czy nawykach. 
Oto kilka rad, w jaki sposób chronić dane osobowe w sieci: 

1. Korzystając z Internetu, zawsze korzystajmy z oprogramowania antywirusowego. 
2. Stosujmy unikatowe i złożone hasła, które jesteśmy w stanie zapamiętać. Nie powinniśmy  zapisywać ich 
w dostępnych dla innych miejscach i nie powinniśmy dzielić się nimi z innymi. 
3. Nie powinniśmy otwierać wiadomości od osób nieznajomych oraz e-maili wyglądających podejrzanie. 
4. Dane osobowe podajemy tylko w oficjalnych serwisach (np. bank, urząd) 
5. Zawsze zabezpieczajmy sieć domową hasłami. 
A w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o tym, jak chronić dane osobowe  i w jaki sposób ustrzec 
się przed przestępstwami w sieci?  
1. zwracamy uwagę, że zamieszczane w sieci informacje są publiczne, każdy może je zobaczyć 
i wykorzystać - dlatego nie powinniśmy podawać swoich danych, nie powinniśmy się też nigdy dzielić 
prywatnymi informacjami, 
2. informujemy, że nigdy nie powinniśmy zamieszczać lub wysyłać czegokolwiek, co może posłużyć 
do zlokalizowania nas lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu 
domowego lub numeru telefonu), 
3. podkreślamy, że w Internecie dziecko zawsze powinno zachować 
dystans – istnieje zagrożenie, że osoba, z którą np. czatujemy nie 
jest do końca tą osobą, za którą się podaje…  
4. zabraniamy spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi 
w sieci, 
5. mówimy, że korzystając z Internetu, powinniśmy być szczerzy – 
nie podajemy się za kogoś, kim nie jesteśmy; nie wdajemy się 
w dyskusję z natrętnymi osobami, 
6. radzimy dzieciom, aby nigdy nie podawały swoich haseł innym 
osobom, nawet bardzo zaprzyjaźnionym. Jeśli dziecko już to zrobiło, 
powinno zmienić hasło. komunikatora, 
- obraźliwe wypowiedzi lub wysyłanie wulgarnych e-maili, wulgarne 
zaczepki za pomocą komunikatora 
7. uczulamy dzieci na wylogowywanie się z komputera po 
zakończeniu pracy, nawet w domu, 
8. uczulamy dzieci na przemoc w Internecie, którą jest m.in. 
- nękanie, grożenie, zastraszanie, szantażowanie w treści e-mail oraz na czatach lub forach internetowych, 
- publikowanie i/lub rozsyłanie ośmieszających zdjęć, filmów, informacji, 
- podszywanie się pod kogoś w celu ośmieszenia go, 
- dopisywanie obraźliwych komentarzy lub wpisów na blogach, forach dyskusyjnych czy też na facebooku. 

 

Pamiętaj, że istnieje kontrola rodzicielska, nie tylko w ustawieniach komputerów, telefonach, tabletach… 
 

Kolejny numer Biuletynu  ukaże się w dniu 9 kwietnia 2014r. 
Bieżące informacje znajdą Państwo na stronie: www.gim46.pl 

                                                                             
Przygotowanie Biuletynu: Agnieszka Czernik, Beata Filipczak Anna Grabowska, Jacek Grabowski, Zbigniew Wójcik. Luty 2014r 

http://www.gim46.pl/

