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W niedzielę 1 marca w kościele św. Józefa Oblubieńca MNP 

została odprawiona  przez księdza Jana Sikorskiego, 

wielkiego przyjaciela Sybiraków, uroczysta eucharystia  

w intencji zmarłych Sybiraków i i ich rodzin. Dodatkową 

okazją była 25 rocznica utworzenia Koła Sybiraków  Wola - 

Bemowo. We mszy świętej uczestniczyła delegacja uczniów 

Gimnazjum Nr 46 wraz z pocztem sztandarowym. Po mszy  

w pięknych, wzruszających słowach historię Koła i Związku 

Sybiraków krótko przypomniała Pani Irena Persak. 

Następnie pod tablicą wmurowaną w kościele św. Józefa  

i  upamiętniającą  Sybiraków odśpiewano hymn Związku 

Sybiraków. We mszy św. udział wzięła Pani Dyrektor Iwona 

Lisowska oraz opiekunowie wolontariuszy: Panie Agnieszka Czernik i Maria Karasińska. 

 

 

Niedawno pisaliśmy o sukcesach naszych koszykarzy. Teraz 

miło nam poinformować o osiągnięciach siatkarek. 3 marca 
2015 r. odbyły się Mistrzostwa Woli w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt  Szkół Gimnazjalnych. Drużyna Gimnazjum Nr 46 
w składzie:  Angelika Błońska (kapitan) oraz Zuzanna 
Morawa, Natalia Cieślar, Alicja Płodzik, Angelika 
Kukulska, Natalia Kukulska, Anna Budzaj, Anna 
Ziółkowska i Julia Garbaczuk zdobyła II miejsce!!!  
Trenerem naszej szkolnej drużyny  siatkarek jest Pan 
Grzegorz Karolkiewicz. Zawodniczkom i trenerowi 
serdecznie gratulujemy!!! I mamy nadzieję, że to nie koniec 
sportowych sukcesów uczniów naszego gimnazjum. 

Szanowni Państwo! 
 
Nareszcie WIOSNA! 
Ten czas okazał się szczególnie łaskawy dla naszych uczniów, którzy zdobyli kolejne nagrody i wyróżnienia. BRAWO!!! 
To także czas, w którym bardzo wiele się działo. Dlatego 4 numer naszego Biuletynu „rozrósł się” do 6  stron. 
Zapraszamy do lektury! 
 

Iwona Lisowska                                            Monika Karolkiewicz  
Dyrektor Gimnazjum nr 46                           Wicedyrektor Gimnazjum nr 46  

im. Szarych Szeregów                                     im. Szarych Szeregów 

Biuletyn 

Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów 



                                                  
 

 

4 marca 2015 roku na zaproszenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  Pana Bronisława 
Komorowskiego gościliśmy w Pałacu Prezydenckim. 
Czworo uczniów naszego gimnazjum: Martyna 
Kalinowska, Klaudia Powałka, Aleksandra Posacka  
i Jan Kosakowski wzięło udział w konkursie literackim „Mój 
Arsenał”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Szarych Szeregów i Związek Harcerstwa Polskiego z okazji 
70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 72. 
rocznicy akcji pod Arsenałem. Na gali finałowej  obecni byli 
m. in.: Prezydent RP Bronisław   Komorowski, Prezes 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
Wojciech Wolski, a także członkowie Szarych Szeregów– 
Tadeusz Jarosz „Topacz” i Włodzimierz Dusiewicz „Dusza. Naszym uczniom  towarzyszyły Panie: 
Agnieszka Czernik, Alicja Orzeszko i Anna Rogowiecka. 
 

 

13 marca uczennica klasy III b  Kinga Pakosz 

reprezentowała nasza szkołę w konkursie „Ośmiu 
Wspaniałych", który organizuje Fundacja „Świat  
na TAK". Ta wspaniała wolontariuszka z naszego 
gimnazjum naprawdę ma się czym pochwalić – jest 
organizatorką spotkań szkolnego wolontariatu, udziela 
korepetycji młodszym kolegom, przeprowadziła akcję  
„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem", opiekowała się  
osobami niepełnosprawnymi podczas „Biegu integracyjnego 
na TAK" i balu integracyjnego „Serduszko puka w rytmie 
cha- cha", pomaga w organizowaniu spotkań dla Sybiraków 
-  i jeszcze wiele, wiele innych akcji. To nieważne czy Kinga 
zdobędzie wyróżnienie w konkursie, czy nie. 

KINGO! DLA NAS JESTEŚ WZOREM!  

 

 

Obchody pierwszego  dnia wiosny zorganizował Samorząd 

Uczniowski i Panie Lidia Kycko oraz Izabela Rusicka. 
W tym dniu wszyscy uczniowie mieli przebrać się w  jak 
najbardziej kolorowe ubrania. Barwa czarna była surowo 
zakazana. Uczniowie stanęli na wysokości zadania. 
Królowały wiosenne, jaskrawe kolory! Nasi gimnazjaliści 
przebrali się w zabawne stroje i mimo Dnia Wagarowicza 
frekwencja dopisała. Do szalonej zabawy przyłączyli się 
także nauczyciele. W kolorowych perukach trudno było 
niektórych rozpoznać. A na hulajnodze „szalał” Pan Piotr 
Broniatowski. Uczniowie brali udział w wielu konkursach 
przygotowanych przez Samorząd.  Rozegrany został mecz 
w piłkarzyki uczniowie kontra nauczyciele. Było wiosennie, 
wesoło i kolorowo! Nasi uczniowie i nauczyciele to 
mistrzowie dobrej zabawy!  
 



                                                  
 

 

21  marca 2015 r., w sobotę,  w ramach Dni Otwartych  

w Wojskowej Akademii Technicznej uczniowie klas 
przyrodniczych wraz z Panią Anną Babecką po raz drugi 
wzięli udział w pokazach chemicznych prowadzonych przez 
majora Marka Filipowicza i studentów Wydziału 
Chemii Wojskowej Akademii Technicznej.  
Wykładowca opowiedział gimnazjalistom,  czym zajmują się 
studenci chemii, nad jakimi wynalazkami obecnie pracują  
i czym można zajmować się po skończeniu tychże studiów. 
Uczniowie obejrzeli także pokazy pirotechniczne, chociaż  
nie dowiedzieli się jak zrobić bombę.  
To była bardzo udana wyprawa dla uczniów klasy I c i II c. 
 

 

Idealnym przypieczętowaniem trzech lat ciężkiej nauki był 

wyjazd 12 uczniów z klasy III c  do Brukseli pod opieką  

Pana Piotra Broniatowskiego i Grzegorza 

Karolkiewicza.  Na zaproszenie Pani Danuty Huebner  

zwiedzili Parlament Europejski. Pani Profesor wygłosiła  

specjalnie dla nich ciekawy wykład na temat strefy euro,  

a następnie zjedli uroczystą kolację w pięknej restauracji. 

Kolejne atrakcje to wieczorne zwiedzanie Brukseli, Starego 

Miasta i podziwianie okazałego i majestatycznego Grand 

Place, który jest bez wątpienia jednym z najpiękniejszych 

rynków Europy i obowiązkowym punktem wycieczki  

po Brukseli. Następnego dnia pojechali do urokliwego miasta 

na północy Belgii – Antwerpii. To był niezapomniany 

wyjazd!!! 

 

 

 

Jak wiadomo 27 marca obchodzimy Światowy Dzień 

Teatru. W dodatku w tym roku przypada 250 lecie 
utworzenia Teatru Narodowego. Aby uczcić te wydarzenia  
w naszym gimnazjum zorganizowaliśmy szereg imprez. 
Przede wszystkim klasy obejrzały spektakle prezentowane  
w warszawskich teatrach. Uczniowie wybrali się na „Zemstę" 
do Teatru Polskiego, na „Małego Księcia" do Romy, a w Lalce 
obejrzeli inscenizację „Odysei". Ponadto w naszym 
gimnazjum zorganizowano XII Festiwal Małych Form 
Teatralnych dla gimnazjalistów i Przegląd „O Złoty Laur 
Tespisa" dla szkół podstawowych. Klasa III d wystawiła 
„Fredraszki" na scenie Teatru Staromiejskiego, na które 
zaprosiła rodziny, przyjaciół, a także kombatantów z Koła 
Sybiraków i Powstańców Warszawskich. Teatrzyk 4/6 
uczestniczył w kilku konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Możemy powiedzieć, że godnie 
uczciliśmy 250 rocznicę powstania Teatru Narodowego w Polsce. 

 



                                                  
 

 

 
Teatrzyk 4/6 za spektakl „Fredraszki” zdobył 1 miejsce  
w 12 Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów 
Mazowieckich pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, wyróżnienie w 13 edycji „Asteriady". Za sztukę 
„Piękne acz smutne historie o życiu i miłości" 2 miejsce 
w 12 Festiwalu Małych Form Teatralnych Gimnazjów 
Mazowieckich, wyróżnienie w 13 edycji „Asteriady",  
2 miejsce w Przeglądzie Teatralnym „Maska” pod patronatem 
Burmistrza Dzielnicy Targówek oraz wyróżnienie  
w Przeglądzie Teatralnym „Na Rogatkach".  Sztuka Teatrzyku 
4/6 „Eurydyka i Orfeusz- historia prawdziwa" została 
nagrodzona wyróżnieniem w Przeglądzie Teatralnym  
„Na Rogatkach”. Bartłomiej Szrubarek to zdobywca 
wyróżnienia w dzielnicowym Konkursie Recytatorskim  
„Warszawska Syrenka", a Karolina Dąbkowska - wyróżnienia w 12 edycji Festiwalu Małych Form 
Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich. Wszystkim serdecznie gratulujemy!  

 

  

9 kwietnia w Hali Sportowej przy ul. Redutowej odbyła się 

druga edycja Wolskich Gimnazjaliów. Impreza ta jest 
skierowana do szóstoklasistów, którzy stoją przed dylematem, 
gdzie kontynuować naukę. Gimnazja z Woli mają okazję 
zademonstrować swój dorobek i osiągnięcia, a ponadto 
zachęcić do wybrania danej szkoły.  Nasze gimnazjum 
reprezentowała klasa artystyczna II d, która przygotowała 
na tę okazję fragment musicalu „Piękne acz smutne historie  
o życiu i miłości". Brawurowy taniec II d, piękny śpiew Julki 
Wysockiej i Kuby Gomoradzkiego oraz dobrze dobrane  
do treści sztuki stroje zrobiły fantastyczny wrażenie  
na publiczności. Z pewnością udało nam się ją podbić, gdyż 
zewsząd słyszeliśmy gromkie brawa i gratulacje.  
 

W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, w naszym 

gimnazjum odbyło się spotkanie wielkanocne Związku 
Sybiraków Wola – Bemowo. Spotkania te stały się tradycją 
Gimnazjum nr 46. W styczniu dzielimy się opłatkiem,  
w marcu lub kwietniu - jajeczkiem. Tegoroczne spotkanie 
tradycyjnie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu Sybiraków. 
Następnie wszystkich zgromadzonych przywitał 
przewodniczący Koła Pan Mieczysław Koralewicz.  
Na uroczystości obecna była wicedyrektor Pani Monika 
Karolkiewicz, kapelan Duszpasterstwa Więziennego ksiądz 
Jan Sikorski oraz Wiceprezes Oddziału Warszawskiego 
Związku Sybiraków Pani Maria Stankiewicz. Obecni byli 
jak zawsze gotowi do pomocy nasi wolontariusze pod opieką 
Pani Agnieszki Czernik  i Pani Anety Gacek. 
 

 

 



                                                  
 

 

 

13 kwietnia w Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie 

członków Związku Sybiraków. To szczególny dzień, 
bowiem 13 kwietnia 1940 roku miała miejsce druga wywózka 
naszych rodaków na Sybir. Wówczas wywieziony został 
Marian Jonkajtys – poeta, reżyser, aktor i pedagog, autor 
hymnu Sybiraków. Sylwetkę poety-Sybiraka  przypomniał 
Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Pan Mieczysław 
Pogodziński. W spotkaniu  udział wzięli także 
przewodniczący Związku Sybiraków Wola – Bemowo Pan 
Mieczysław Koralewicz oraz żona Mariana Jonkajtysa – 
piosenkarka Rena Rolska. Uroczystość uświetnił występ 
chóru Gimnazjum nr 46 pod kierunkiem Pani Danuty 
Jończyk – Grądzkiej oraz piękna recytacja wierszy 
Jonkajtysa w wykonaniu Gabrysi Ganc, Karola 
Mietelskiego, Bartka Szrubarka i Bartka Borkowskiego. Występ swoich uczniów podziwiała dyrektor 
naszego gimnazjum Pani Iwona Lisowska. 
 

 

18 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką 

Pani  Anny Babeckiej wzięli udział w warsztatach 

„Elektrownie, pompy i inne niewidoczne tajemnice 
naszego ciała” odbywających się na Wydziale Biologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. Na interaktywnych 
zajęciach prowadzonych przez Pana Mikołaja Cupa 

młodzież miała okazję dowiedzieć się, co prąd elektryczny 

może nam powiedzieć o naszym ciele? Dlaczego dostajemy 
zadyszki? Czy da się oszukać FBI? Uczniowie poznawali 
metody badania elektryczności napędzającej organizm,  

a także zobaczyli na własne oczy, na czym polega 

oddychanie i jak działa wykrywacz kłamstw. Kariera w ABW 
stoi otworem... 

 

 

21 kwietnia uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminów 

gimnazjalnych. We wtorek trzecioklasiści zmierzyli się  
z przedmiotami humanistycznymi: historią, wiedzą  
o społeczeństwie i językiem polskim. Następnego dnia pisali 
egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Trzeci 
dzień to  egzamin z języków obcych. I właśnie w tym dniu  
w naszym gimnazjum pojawiła się telewizja. Punktualnie  
o 8.07 wywiadu TVP Info udzieliła Pani Dyrektor Iwona 
Lisowska. Na pytanie redaktor  Pani Agaty Król z jakich 
języków zdają egzamin, odpowiedziała, iż największa liczba 
uczniów pisze egzamin z języka angielskiego w części 
podstawowej i rozszerzonej, grupka uczniów pisze język 
niemiecki, a jeden chłopiec egzamin z języka włoskiego. 
Wywiadu udzielili także sami trzecioklasiści: Hubert 
Trzaskowski, Mikołaj Śmiłowski, Adam Kostrzewa  
i Paulina Więcław. A oto link do strony, gdzie znajdują się wspomniane wywiady: 
http://www.tvp.info/19774799/.  

http://doko.mimuw.edu.pl/zajecia/37
http://doko.mimuw.edu.pl/zajecia/37


                                                  
 

 

W  piątek odbyło się w naszym gimnazjum uroczyste 

podsumowanie dwóch konkursów: VII edycji Miejskiego 
Konkursu Plastyczno – Multimedialnego „Za każdy kamień 
Twój” i V Przeglądu Twórczości Dziecięcych Zespołów 
Teatralnych „O Złoty Laur Tespisa” dla szkół 
podstawowych. Konkursy te objęte zostały honorowym 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
Na podsumowaniu obecni byli uczniowie z ponad 20 
warszawskich szkół podstawowych i ich opiekunowie.  
Na uroczystość przybyli  członkowie Związku Sybiraków 
Koła Wola – Bemowo z przewodniczącym Panem 
Mieczysławem Koralewiczem. Podsumowanie zakończył 
rewelacyjny spektakl młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej nr 312 pt. „ Co odmieniło naszą klasę?” 

 

W lutym 2015 r. klasa II d brała udział w Konkursie „Maska” 

zorganizowanym przez Dom Kultury „Świt”. Jurorom 
spodobał się nasz musical „Piękne acz smutne historie  
o życiu i miłości”, więc przyznali naszym aktorom   
z Teatrzyku 4/6  II miejsce. Nagrodą były bilety na spektakl 
dyplomowy studentów ostatniego roku Akademii 
Teatralnej. Sztuka ta nosi tytuł „Poza  rzeczywistością”  
i została przygotowana z fragmentów utworów 
Wyspiańskiego, Witkacego i Gombrowicza. Uczniowie klasy 
II d obejrzeli ten spektakl  25 kwietnia. Wiele można było 
nauczyć się od młodych  adeptów sceny. Przede wszystkim 
ogromne wrażenie robiła konsekwencja, z jaką „trzymali się 
roli”, nawet wypowiadając tylko jedno słowo. Także swoista 
atmosfera szkoły teatralnej sprawiła, że spektakl,  
choć trudny w odbiorze, spodobał się wszystkim. 

A oto lista uczniów, którzy przynieśli chlubę naszej szkole: 

Wiktoria Walo - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Na Ozdobę 

Choinkową w konkursie zorganizowanym przez Dom Kultury Zastów.                                                                 
Julia Wysocka zdobyła główną nagrodę 18 Przeglądu Swobodnych Inicjatyw  

w kategorii fotograficznej za cykl zdjęć „Stara Gazownia na Woli”.  
Wiktoria Walo została laureatką  3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  

Na Palmę Wielkanocną. Szymon Koński to zdobywca 1 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 

Aflik Historyczny, 2 miejsce zajął Artur Stańczak , a 3 Michał Buczek. Mikołaj Śmiłowski to 
laureat 3 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym „Mój szkolny kolega z Misji” w kategorii literackiej. 
 
 

Kolejny numer Biuletynu  ukaże się w czerwcu 2015 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 Rogowiecka, Anna Grabowska, Jacek Grabowski, Alicja Orzeszko; kwiecień 2015 r.  

mailto:gazetkag46@wp.pl
http://www.gim46.pl/

