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W kwietniu  klasa I b z Panią Katarzyną Dymko wybrała 

się do pierwszej manufaktury cukierków w Warszawie. Tam 
mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób powstają małe, słodkie 
kamyczki. Karmelki były tworzone na naszych oczach,  
od momentu wylania cukru na stół po złożenie cukierka i jego 
skrojenie. W manufakturze mogliśmy znaleźć karmelki  
w ponad 80 smakach i wzorach. Pokaz tworzenia cukierków 
cieszyły się naszym szczególnym  zainteresowaniem. Lizaki to 
jedna ze specjalności manufaktury, dlatego każdy z nas mógł 
własnoręcznie zrobić lizaka. Poza standardowymi kształtami 
manufaktura wykonuje również lizaki i karmelowe rzeźby  
o różnych kształtach i wielkościach m.in. tworzy modele 
samochodów, bajkowe postacie, zwierzęta czy cukrowe róże. 
Ze słodkiej wycieczki wróciliśmy w doskonałych humorach!!!

 

 

W poniedziałek na 4 i 5 godzinie lekcyjnej odbyły się  

z inicjatywy Pana Piotra Broniatowskiego warsztaty 
„Twoje pieniądze” i „Pożyczaj z głową” zorganizowane 
przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu 
BAKCYL.  Warsztaty poprowadziła Pani Jowita Wójtowicz. 
Uczniowie naszego gimnazjum dowiedzieli się  o pożyczkach 
gotówkowych, kredycie hipotecznym czy karcie kredytowej. 
Po tych warsztatach uczniowie potrafią poruszać się  
w zawiłym świecie kredytów i bez problemu mogą 
rozszyfrować skrót RRSO, wyjaśnić, co to jest konsolidacja 
zobowiązań oraz wiedzą, jak postępować z bankiem w trudnej 
sytuacji. Na zakończenie warsztatów śpiewająco poradzili 
sobie z quizem „Jak działać bezpiecznie”! 

Szanowni Państwo! 
 
Nadszedł wreszcie dzień, który przez wielu uczniów był wyczekiwany. Od teraz czas zdaje się płynąć inaczej. Jego upływu nie 
wyznaczają już: dźwięk dzwonka, terminy kolejnych klasówek i sprawdzianów. Zapewne wiążecie z nadchodzącymi dwoma 
miesiącami wielkie oczekiwania. Dla jednych z Was będą to wakacje realizacji marzeń, dla innych – okres nadrabiania zaległości. 
Znajdźcie też czas na lekturę naszego Biuletynu. Podsumowujemy dziś nasze osiągnięcia, prezentujemy „Gim – Talenty”, 
wspominamy wspólne wyjazdy na Zieloną Szkołę. 
Wszystkim życzymy ciekawych, pełnych przygód, jednakże bezpiecznych wakacji. 

 
Iwona Lisowska                                            Monika Karolkiewicz  
Dyrektor Gimnazjum nr 46                           Wicedyrektor Gimnazjum nr 46  
im. Szarych Szeregów                                     im. Szarych Szeregów 
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27 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy I c i II c z Panią Anną 

Babecką wzięli udział w warsztatach pod hasłem 

Warszawska Energia organizowanych przez Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  

W czasie zajęć gimnazjaliści dowiedzieli się, w jaki sposób 

energia trafia do domów, jakie zjawiska klimatyczne 

występują w mieście, jak ograniczyć zużycie energii w skali 

metropolii i jakie rozwiązania transportowe stosowane są  

w Warszawie, a jakie w innych europejskich miastach. 

Warsztaty miały także na celu  uświadomienie uczestnikom, 

jakie działania człowieka wpływają na zmiany klimatyczne  

i w jaki sposób można zapobiegać niekorzystnym zmianom 

klimatycznym w mieście. Edukatorzy  szczególny nacisk  

położyli na umiejętność pracy w grupie, dyskusję oraz  

wspólne wypracowywanie właściwych rozwiązań.

 

W piątek 8 maja 2015 r. przy ul. Ludwiki 6 odbyła się 

uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Irenę 
Sendlerową, Sprawiedliwą wśród Narodów Świata. Tablica 
powstała z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Woli.             
Na uroczystości obecni byli m.in. Grzegorza Schetyna, 
Minister Spraw Zagranicznych; Jan Lityński, Doradca 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Michał Szczerba, 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli; Krzysztof 
Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola; Marek Michalak, 
Rzecznik Praw Dziecka oraz Janina Zgrzembska, córka 
Ireny Sendlerowej.  W uroczystościach udział wzięli także 
uczniowie naszego gimnazjum, poczet sztandarowy 
Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów oraz Pani Dyrektor 
Iwona Lisowska i Pani Lidia Kycko. Irena Sendlerowa  
w kamienicy przy ul. Ludwiki 6 mieszkała od lat 30. XX w.  
do 1943 r. Kierując referatem dziecięcym polskiej organizacji podziemnej Rada Pomocy Żydom „Żegota”,  
w czasie II wojny światowej uratowała przed zagładą ok. 2500 żydowskich dzieci. 

 

 

W maju odbywały się Mistrzostwa Warszawy w pchnięciu 

kulą dziewcząt klas III. Nasza mistrzyni wynikiem 9,92 
m zdobyła I miejsce!!! 2 czerwca 2015 odbył się  następny 
etap, czyli Mistrzostwa Mazowsza. W Siedlcach Angelika 
pobiła swój życiowy rekord wynikiem 9, 93. Ale to nie 
wszystkie sukcesy naszej uczennicy. 23 maja zajęła  
I miejsce w Międzynarodowych zawodach w zapasach  

w Berlinie! Została  mistrzynią 30. 
Internationaler Pfingst Cup Berlin 2015! 

 
ANGELIKO! SERDECZNIE  
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY 

DALSZYCH SUKCESÓW!    



                                                  
 

  

Maj to miesiąc, w którym rozpoczynają się wyjazdy  

na wycieczki i zielone szkoły. W tym roku zainaugurowały go 
klasy II a, II c i  II d. Pod opieką wychowawczyń oraz Pani 
Agnieszki Czerniki i Magdy Karasińskiej drugoklasiści 
spędzili pięć dni  w Radkowie u podnóża  Gór Stołowych. 
Perfekcyjny program będący harmonijną mieszanką sportu, 
trekkingu i warsztatów naukowych został przygotowany 
przez pracowników biura podróży Chris. Uczestnicy tej 
wyprawy mieli okazję zdobyć dwa najwyższe szczyty Gór 
Stołowych – Szczeliniec i Błędne Skałki.  Świetnie bawili 
się podczas zajęć na ściance wspinaczkowej. Nasi uczniowie  
mieli okazję nauczyć się strzelania z łuku, zagrać w kręgle 
skandynawskie czy intercross. Podczas zajęć laboratoryjnych 
przeprowadzali różne reakcje chemiczne i fizyczne, badali też 
skład wody z zalewu znajdującego się na terenie ośrodka. Niezapomniane wrażenia przyniosła wycieczka 
rowerowa  do Wambierzyc – miejscowości znanej jako polska Jerozolima.  Czas był na wszystko, tylko nie  
na nudę.  

 

15 maja uczennica klasy II e Beata Dziewulska wzięła 

udział w finale konkursu fizycznego dla gimnazjalistów. 
Konkurs po raz pierwszy organizował Zespół Szkół 
Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie. Poza 
rozwijaniem zainteresowań fizyką, turniej inspirował  
do samodzielnej, twórczej pracy, przede wszystkim 
kształtował umiejętność prezentowania własnej pracy. 
Uczestnicy przygotowali prezentacje multimedialne  
na temat światła oraz wpływu odkrycia Rӧntgena na życie 
ludzi. Z 45 prac uczniów z warszawskiech gimnazjów  
do finału zostało wybranych tylko 14 prac z 9 gimnazjów.  
Beacie nie udało się zdobyć tytułu laureata, ale dotarcie  
do ścisłego finału i zaprezentowanie w nim swojej pracy 
było już prawdziwym wyróżnieniem. Beacie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów! 

 

26 maja Sybiracy tradycyjnie już spotkali się na skwerze 

Matki Sybiraczki, aby uczcić w  tym szczególnym dniu 
pamięć matek zesłanych w głąb Związku Radzieckiego. 
Zarząd Główny Związku Sybiraków reprezentował sekretarz 
generalny Kordian Borejko, obecny był także poczet  
ze sztandarem Zarządu Głównego. Sybirakom towarzyszyli 
uczniowie naszego gimnazjum wraz z pocztem 
sztandarowym. Uroczystość rozpoczęło odegranie Hymnu 
Sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Pan 
Mieczysław Pogodziński przywitał zebranych  
i przypomniał ogromną rolę matek w zmaganiach z trudami 
życia na zesłaniu. Bez ich wsparcia, opieki, przekazywania 
wartości patriotycznych wiele z dzieci nie przetrwałoby  
w morderczych warunkach Syberii i Kazachstanu. Prezes 
Koła Wola-Bemowo Pan Mieczysław Koralewicz odczytał wiersz Mariana Jonkajtysa.



                                                  
 

 

 
 

29 kwietnia 2015 uczniowie z klas II c i III b uczestniczyli  

w warsztatach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Na zajęciach uczniowie mogli 
obserwować wiele doświadczeń z termodynamiki. Temat 
były „Właściwości termiczne różnych ciał”. 20 maja  
uczniowie klas II a i III b wzięli udział w kolejnym 
spotkaniu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  
Tym razem na zajęciach uczniowie mogli obserwować 
wiele doświadczeń dotyczących energii. Temat: „Energia  
i jej przemiany”. Zaś 23  maja uczniowie klas II a i III b 
wzięli udział w zajęciach   „Prawo Archimedesa wokół 
nas”. Gimnazjaliści mogli zobaczyć  wiele eksperymentów 
z otaczającego nas świata, przekonali się, że do wykonania 
doświadczenia niepotrzebny jest specjalistyczny, drogi sprzęt, a jedynie pomysł i odrobina dobrych chęci. 
Wszystkie wyjścia zorganizowała nauczycielka fizyki Pani Małgorzata Łukasiewicz. 
 

 

W majową sobotę uczennica naszego Gimnazjum 

Aleksandra Kilanowska zaprezentowała swój muzyczny 
talent, który rozwija w Państwowej Szkole Muzycznej Nr 1 
pod kierunkiem Pana profesora Stanisława Frączyka.  
W czasie audycji Ola zagrała Taniec nr 6, a wraz z zespołem 
„Takatakatę”, „Powiedz stary, gdzieś ty był”, sambę z filmu 
„Czarny Orfeusz”, motyw przewodni z filmu „Vabank” oraz 
„Besame Mucho”. Zaprezentowane utwory zostały 
wykonane na marimbie, ksylofonie i zestawie jazzowym. 
Zespół wspomógł młody saksofonista. Utwory zagrane  
z lekkością i gracją szybko wpadały w ucho przeciętnego 
odbiorcy. Miło było posłuchać koncertu  
w wykonaniu tak młodych i utalentowanych artystów 
muzyków. Ola nie tylko osiąga artystyczne sukcesy, jest 
również jedną z najbardziej pracowitych i najlepszych 
uczennic naszego gimnazjum. Życzymy jej dalszych 
sukcesów i trzymamy kciuki za bezstresowy egzamin muzyczny – gram i zdam! 

  

 

W dniach 15 - 18 czerwca, tuż przed ogłoszeniem wyników 

egzaminu gimnazjalnego, klasa III b wypoczywała  
w pięknych okolicznościach przyrody Spalskiego Parku 
Krajobrazowego. Uczniowie wraz z Paniami Izabelą 
Rusicką i Katarzyną Dymko wspinali się na ściance, 
zjeżdżali tyrolką, spróbowali swych sił w futbolu 
amerykańskim. A wszystko to pod okiem amerykańskich 
wolontariuszy. Zabawa była przednia, ale czas płynął 
nieubłaganie. Wszyscy byli zgodni co do tego, że były to 
niezapomniane chwile, kończące trzyletni okres pobytu  
w Gimnazjum nr 46. A po powrocie czekały  
na trzecioklasistów nie mniejsze emocje – wyniki egzaminów 
gimnazjalnych.



                                                  
 

 
 

Z wielką radością donoszę, że…do Gim-talentów tym razem 

został nominowany Kacper Glanowski, uczeń klasy II e - 

prawdziwy człowiek renesansu .  Nie będę bowiem pisać  
o jego uzdolnieniach artystycznych, ale sportowych. Kacper 
od kilku miesięcy trenuje strzelectwo sportowe w Sekcji  
CWKS Legia Warszawa i osiąga już znaczące sukcesy w tej 
dyscyplinie. W Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, która 
odbyła się w czerwcu, zajął dwa trzecie miejsca w strzelaniu 
z broni sportowej i pneumatycznej. Gratulujemy Kacprowi 
brązowych medali i życzymy kolejnych trafień w dziesiątki. 
Trenerka Kacpra, Pani Katarzyna Klepacz-Bartoszek, 
kilkakrotna mistrzyni Europy,  serdecznie zaprasza 
wszystkich zainteresowanych na treningi pistoletowe  
i karabinowe prowadzone na strzelnicach WAT przy  
ul. Kaliskiego i ul. Galileusza. Strzelectwo sportowe 
obejmuje 15 konkurencji olimpijskich, podzielonych w trzech grupach: pistolet, karabin i strzelba. 
 

 

 

 

Trzecioklasiści są już w prawdziwie wakacyjnym nastroju. 

Dowodem na to jest eskapada uczniów klasy III c, którzy 
w dniu 18 czerwca 2015 r. pod opieką Pana Piotra 
Broniatowskiego i Pana Tomasza Kycko wybrali się  
na wycieczkę rowerową. Niedawno gościliśmy w naszym 
gimnazjum funkcjonariusza Policji, który prowadził szkolenie 
na temat „Bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych". III c 
postanowiła więc teorię przekuć w praktykę. Wsiedli  
na rowery i w drogę. Byli w Parku Szczęśliwickim oraz  
na Polach Mokotowskich, gdzie zrobili krótką przerwę na grę  
w  siatkówkę plażową. Było suuuuper! Wszyscy cali i zdrowi 
stawili się następnego dnia w szkole. 

 
  

  

Mamy kolejną dobrą wiadomość dla uczniów Gimnazjum  

nr 46 im. Szarych Szeregów. Nasi koledzy, którzy 
uczestniczyli w IX edycji Konkursu  „Arsenał  
Warszawa” odnieśli wspaniały sukces. Z czterech 
zespołów, które przystąpiły do rywalizacji, trzy zostały 
nagrodzone. Wyróżnienie za pracę „Józef Wojno 
Szczepanowski” zdobyły Weronika Kosakowska, Aneta 
Langiewicz i Wiktoria Walo. Zaś Martyna Kalinowska, Marta 
Makuch, Anna Modzelewska i Klaudia Powałka za specjalny 
numer „Gimzetki”. Trzecie  miejsce zdobyli uczniowie 
klasy III c  Aleksandra Kochańska, Patrycja Poławska, 
Tymoteusz Kochański i Krzysztof Walerzak za film  
pt. „Pawiak”.   Galę finałową w dniu 22 czerwca  2015 
roku prowadzili: Pani Barbara Wachowicz – 
Przewodnicząca Rady Programowej Konkursu i autorka 
książek biograficznych o wielkich Polakach oraz  hm. Krzysztof Jakubiec.



                                                  
 

 

Teatrzyk 4/6 działa w naszej szkole od 2000 roku.  

Od początku swego istnienia odnosił znaczące sukcesy  
w licznych przeglądach i konkursach. Jednak  bieżący rok 
szkolny zapisze się złotymi zgłoskami w historii grupy 
teatralnej. Z dumą informujemy, że w tym sezonie 
przygotowaliśmy trzy sztuki, które prezentowaliśmy  
na różnych przeglądach. A oto ich wyniki: klasa I d 
otrzymała wyróżnienie na przeglądzie „Teatralne Spotkania  
Na Rogatkach” za sztukę "Eurydyka i Orfeusz - historia 
prawdziwa". Klasie III d gratulujemy pierwszego miejsca 
na XII Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów 
Mazowieckich i wyróżnienia w konkursie „Asteriada”  
za sztukę „Fredraszki”. Jednak prawdziwym hitem tego 
sezonu stał się musical „Piękne, acz smutne historie  
o życiu i miłości” wykonywany przez klasy II d i II e. 
Osiągnięcia klasy II e to I miejsce na IX Przeglądzie Piosenki 
Inscenizowanej, wyróżnienie w konkursie „Asteriada”  
i kolejne wyróżnienie zdobyte na przeglądzie „Teatralne 
Spotkania Na Rogatkach”. Klasa II d zdobyła II miejsce na 
XII Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów 
Mazowieckich, II miejsce na Przeglądzie Teatralnym „Maska” 
oraz drugie miejsce w XXXV Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Artystycznych. Ukoronowaniem pracy 
drugoklasistów stało się I miejsce zdobyte podczas  
III Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Szkolnych  
im. Wojciecha Siemiona. Pasmo tegorocznych sukcesów to 
wysoko zawieszona poprzeczka przed następnym sezonem 
Teatrzyku 4/6. Czy uda się przynajmniej powtórzyć 
tegoroczne osiągnięcia? Tego wszystkim młodym aktorom 
życzymy. „Reżyserkami” ogromnego sukcesu są Panie 
Beata Filipczak i Danuta Jończyk – Grądzka.

 

14 maja  uczniowie klasy II e mieli okazję zwiedzić miejscowość Sochaczew i wystąpić na IX 

Przeglądzie Piosenki Inscenizowanej.  Pokonanie ponad pięćdziesięciu kilometrów zdecydowanie 

się opłaciło. W kategorii gimnazjalistów nasi artyści nie mieli sobie równych i za wykonanie 
piosenki „Yidl, midl, fidl” z repertuaru Justyny Steczkowskiej otrzymali pierwsze miejsce. 

Gratulujemy i czekamy na kolejne ich sukcesy.  

 

 
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, Katarzyna Dymko, Anna Rogowiecka, Anna Grabowska, Jacek Grabowski, Alicja Orzeszko; czerwiec 2015 r.  
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