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23 października klasa I B pod czujnym okiem Pani Katarzyny 

Dymko uczestniczyła w ramach edukacji obywatelskiej w lekcji 
pt. „Prawa i obowiązki obywatela”. Zajęcia odbyły się  
w siedzibie Kancelarii Senatu RP, a zostały zrealizowane przez 
Dział Edukacji Obywatelskiej Biura Komunikacji 
Społecznej wspólnie z Fundacją ART. Podczas warsztatów  
uczniowie dowiedzieli się,  czym jest społeczeństwo 
demokratyczne i na czym polega praktykowanie demokracji. 
Poznali zapisy ustawowe, zwłaszcza konstytucyjne. Omówili  
obowiązki  i prawa  obywatelskie, w tym prawo do składania 
petycji. Przygotowali petycję dotyczącą obniżenia wieku 
obywateli uprawnionych do głosowania do 16 roku życia.  
Po teorii czas na praktykę – praca w dwóch zespołach.  
W trakcie debaty wypracowane argumenty „za” i „przeciw” 
przedstawili   Kacper  Bareja   i  Angelika Maślankiewicz.  
Najbardziej kreatywni uczniowie otrzymali  drobne upominki  

Spotkania przed Świętem Zmarłych z członkami Związku 

Sybiraków na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim   
pod pomnikiem „Trzy Krzyże” stało się  naszą szkolną tradycją. 
Również  w tym roku nasi wolontariusze pod opieką Pani 
Agnieszki Czernik wraz z  członkami Związku Sybiraków i jej 
przewodniczącym Panem Mieczysławem Koralewiczem  
uporządkowali symboliczne, sybirackie mogiły. Uczniowie 
wysłuchali historii ich tułaczki po nieludzkiej ziemi, opowieści  
o tamtych trudnych i smutnych czasach.   Następnie  zapali 
znicze i minutą ciszy uczcili pamięć Polaków deportowanych w 4 
wielkich wywózkach, więzionych i zgładzonych na terenach 
Związku Radzieckiego. 

Szanowni Państwo! 
 

Wyjątkowe to święta, bo łączą ludzkie serca. 
Są to święta zgody, miłości, radości. 
Ludzie lgną do siebie, bo wspólnie chcą się radować 
i dzielić się tym, co mają. 

Gdy nie mogą świąt spędzić razem, łączą się myślami, ślą życzenia.          Aldona Różanek 
 

My również ślemy wszystkim życzenia radosnych, rodzinnych, magicznych świąt Bożego Narodzenia. 
 

Iwona Lisowska          Monika Karolkiewicz 
Dyrektor Gimnazjum nr 46         Wicedyrektor Gimnazjum nr 46   
im. Szarych Szeregów        im. Szarych Szeregów 
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Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów 
 



                                                           
                                                   
 

Jak co roku odbył się w naszym gimnazjum konkurs  

na najciekawszy projekt lampionu, wykonanego z dyni.  
31 października, czyli w Halloween, spotkaliśmy się na przerwie 
śniadaniowej, aby wziąć udział w konkursach przygotowanych 
przez nasze anglistki: Panie Annę Rogowiecką, Izabelę 
Rusicką i Eunikę Rozmarynowską. Mogliśmy spróbować 
swoich sił w konkurencji Apple Bobbing (wyławianie jabłek  
z wody bez pomocy rąk) lub odpowiadać na pytania quizu  
o  „strasznej” tematyce. „Przerażającymi” pomocnikami 
nauczycieli byli  uczniowie klasy III B, przebrani  
w halloweenowe kostiumy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 
słodkościami, ufundowanymi przez Radę Rodziców.  Rozdano 
również nagrody dla autorów najlepszych lampionów. 
Zwycięzcom gratulujemy! 

6 listopada 2014 r. klasa II D wraz z  Panią Beata Filipczak  

i Panem Tomaszem Kycko udała się do Muzeum Farmacji  
na warsztaty „Od gałązki wierzbowej do aspiryny”,  
by  podczas nich dowiedzieć się jak ludzie odkryli jeden  
z najpopularniejszych leków przeciwgorączkowych  
i przeciwbólowych. W czasie zajęć drugoklasiści przekonali się,  
że aspiryna to pochodna związku występującego w korze 
wierzby. Lecznicze właściwości tej rośliny znali już starożytni  
i nawet Hipokrates zalecał picie naparu lub żucie kory wierzby  
w niektórych chorobach. W ramach zajęć uczniowie poznali 
różnicę między kwasem salicylowym a acetylosalicylowym. 
Obserwowali różne reakcje chemiczne np. syntezę atramentu  
czy doświadczenie nazywane „ogrodem chemicznym”. Sprawdzili 
na sobie działanie lekarstwa o nazwie „sole trzeźwiące” –  
na niektórych podziałało otrzeźwiająco.  
 

 

72 Liceum im. Jakuba Jasińskiego po raz 10 zorganizowało 

Praski Konkurs Patriotyczny w dniu 14 listopada 2014 r. 
Organizatorzy zaprosili chętnych do udziału w trzech kategoriach: 
plastycznej, recytatorskiej i wokalnej. Nasze gimnazjum zgłosiło 
się do rywalizacji w kategoriach  recytatorskiej i wokalnej. 
Szkolny chór wykonał piosenkę „Dziś idę walczyć, mamo”, zaś 
Adam Kostrzewa, jako solista, zaśpiewał utwór Jacka 
Kaczmarskiego „Zbroja”. Werdykt jurorów okazał się dla naszych 
reprezentantów bardzo przychylny. Chór został uhonorowany 
wyróżnieniem, podobnie zresztą jak Kacper Glanowski z II E, 
który do recytacji konkursowego utworu przygotowywał się  
pod baczną pieczą Pani Ali Orzeszko. Artystom gratulujemy 
laurów i życzymy im kolejnych sukcesów. 



                                                           
                                                   
 

 

W poniedziałek 17 listopada uczniowie naszego  Gimnazjum 

uczestniczyli po raz kolejny  w Konkursie Piosenki o Polsce 
zorganizowanym przez Panią Danutę Jończyk-Grądzką.    
Każda klasa przygotowała i wykonała swój utwór z pełnym 
zaangażowaniem. Jury oceniało dobór repertuaru, wykonanie, 
element patriotyczny, choreografię i ogólny wyraz artystyczny. 
Poziom rywalizacji podczas tegorocznego konkursu był 
niezwykle wyrównany, co podkreśliło jury w swoim werdykcie.  
Komisja w składzie: Panie Agnieszka Czernik, Monika 
Jarecka - Skorykow, Magdalena Karasińska, Alicja 
Orzeszko i Pan Grzegorz Karolkiewicz postanowiła 
przyznać pierwsze miejsce klasie  III A i II D, a drugie miejsce 
klasie ID. Na zwycięzców czekała słodka nagroda. Wszystkie 
klasy zasłużyły na gromkie brawa! 

 

Klasa I B  w ramach edukacji obywatelskiej pod kierunkiem Pani 

Katarzyny Dymko wzięła aktywny udział w projekcie 
edukacyjnym „Wybory Samorządowe  2014 – Sprawdzam!”. 
Najbardziej pracowici i kreatywni uczniowie uczestniczyli  
w dwudniowych szkoleniach i warsztatach. Owocem ich pracy 
było współtworzenie interaktywnego portalu,  prezentującego 
kandydatów w wyborach samorządowych 2014 z województwa 
mazowieckiego. Nasze gimnazjum reprezentował zespół 
„Czarnych Smoków”. Grupa przeprowadziła w sumie  
11 wywiadów z kandydatami w wyborach samorządowych, które 
następnie zostały opublikowane na portalu projektu 
www.wyborysprawdzam.pl. Zachęcamy do ich przeczytania.  
W klasyfikacji generalnej nasz zespół otrzymał 55 punktów i zajął 
10 miejsca spośród 32 zespołów startujących  z województwa mazowieckiego.  

Jak co roku w listopadzie cztery rezydencje królewskie 

umożliwiają bezpłatne zwiedzanie swoich komnat. Dlatego chętni 
z klasy II D wraz z Panią Beatą Filipczak wybrali się  
na wycieczkę do pałacu w Wilanowie. Odnowiona fasada budynku 
udekorowana półkolumnami, pilastrami, posągami  
i płaskorzeźbami robi ogromne wrażanie. Nie na darmo pałac  
w Wilanowie nosi przydomek polskiego Wersalu. Jednak to 
dopiero przedsmak wspaniałości, które znajdują się we wnętrzu 
budowli. Najwspanialszy wystrój mają sypialnie króla Jana III 
Sobieskiego i jego żony, królowej Marysieńki. Zwiedzanie pałacu 
poszerzyło naszą wiedzę na temat sztuki baroku. Zrozumieliśmy, 
czym jest lęk przed pustą przestrzenią, co to jest plafon, jak 
wygląda ogród francuski. Na koniec czekała na nas największa 
atrakcja – zwiedzanie królewskiego labiryntu światła, będącego 
nawiązaniem do książki Lewisa Carrolla „Alicja w krainie czarów”.  
 

 

http://www.wyborysprawdzam.pl/


                                                           
                                                   
 

Samorząd Szkolny wraz z opiekunkami Panią Lidią Kycko  

i Panią Izabelą Rusicką zorganizował 21 listopada Światowy 
Dzień Życzliwości. Tego dnia pojawiły się na korytarzach 
tajemnicze ogłoszenia i kartki z miłymi słowami, które trzeba 
było zerwać i komuś podarować. Wielu otrzymało karteczki  
z napisami: Jesteś moim przyjacielem, jesteś super, miłego dnia, 
jesteś extra czy jesteś pozytywnie zakręcony. Zapanowała 
prawdziwie życzliwa i fantastyczna atmosfera. A oprócz tego  
Samorząd ogłosił w ramach Światowego Dnia Pluszowego 
Misia konkurs na „fotkę” z misiem... Zwycięzcą konkursu została 
Pani Beata Miłosz – Nojszewska.   
 

W dniach 24 i 26 listopada uczniowie klas II C, III C i II A 

wraz z opiekunami Panią Anną Babecką i Panią Małgorzatą 
Łukasiewicz  zostali wprowadzeni w świat biologii molekularnej 
i biotechnologii. Podczas warsztatów  „Na tropach DNA” 
odbywających się na terenie Centrum Nauk Biologiczno - 
Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, poznali 
budowę DNA i samodzielnie wyizolowali go z własnych komórek 
nabłonkowych. Przeprowadzili też elektroforezę barwników 
spożywczych stosowaną w laboratoriach w celu potwierdzenia 
ojcostwa albo w kryminalistyce. Na koniec sprawdzili jak 
biotechnologia służy człowiekowi i przeprowadzili reakcję 
enzymatyczną,  uzyskując mleko przeznaczone dla osób 
uczulonych na laktozę.  

 

Święta zbliżają się wielkimi krokami, toteż podczas grudniowych 

zebrań z rodzicami z inicjatywy Samorządu Szkolnego  i Pań 
Lidii Kycko i Izabeli Rusickiej zorganizowano kiermasz 
świąteczny. Uczniowie klasy II B z  warsztatami rękodzieła  
pod kierunkiem Pani Lidii Kycko wyczarowali przepiękne 
świąteczne ozdoby. Rodzice i nauczyciele mogli nabyć cudne 
anioły, kolorowe stroiki, kartki, lampiony oraz bombki. Podczas 
kiermaszu można było poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. 
Fundusze uzyskane z tej świątecznej sprzedaży zostaną 
przeznaczone na dofinansowanie „zielonej szkoły”. 

 
 
 
 

Kolejny numer Biuletynu  ukaże się w lutym 2015 r. 
Wszelkie sugestie i propozycje związane z życiem szkoły prosimy przesyłać na adresy mailowe: 
g46@edu.um.warszawa.pl oraz gazetkag46@wp.pl.  

                                                                          
 
 

 
 
 

 
 

 
Szkoła wyróżniona Odznaką Honorową Sybiraka 
 

 

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