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W grudniu 2014 r. klasy II c i I c pod opieką Pani Anny 

Babeckiej i Pani Anety Gacek wzięły udział w zajęciach 

terenowych prowadzonych przez Stołeczne Towarzystwo 

Ochrony Ptaków. Warsztaty odbyły się w Dolinie Środkowej 

Wisły, będącej obszarem specjalnej ochrony ptaków, 

włączonym do projektu sieci Natura 2000. Uczniowie mogli 

poznać obszar lęgowisk ptaków zagrożonych wymarciem  

w Unii Europejskiej: rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej, 

mewy śmieszki, derkacza, siweczki rzecznej czy zimorodka. 

Młodzież obserwowała również ślady bobrów i nietoperzy. 

Było to bliskie spotkanie z przyrodą! 

 

 

9 stycznia 2015 r uczniowie klas: II c, I c i III b wraz  

z nauczycielką biologii  Panią Anną Babecką wzięli udział  
w pokazach i wykładach popularnonaukowych odbywających 
się na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego  
w ramach IV Ogólnopolskiej Nocy Biologów.  Młodzież 
uczestniczyła w imprezie już po raz trzeci. Tym razem 
uczniowie dowiedzieli się, czy można zatrzymać proces 
starzenia, dlaczego owoce się „rumienią” i czy rośliny 
zmodyfikowane genetycznie są dla nas niebezpieczne. Nasi 
koledzy obejrzeli różne preparaty pasożytów człowieka 
zanurzone w formalinie, wyizolowali DNA z truskawek  
i sprawdzali jak działa ciekły azot. Pełni energii i emocji 
opuszczali Wydział Biologii późną nocą... Niecierpliwie czekają 
na kolejną taką imprezę za rok.   

Szanowni Państwo! 
 

Za nami I semestr roku szkolnego 2014/1015. Klasa I d zdobyła Puchar Dyrektora Szkoły za uzyskanie najwyższej 
średniej ocen w gimnazjum. Michał Buczek, uczeń klasy II a, znalazł się w grupie 9 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 
powyżej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie na semestr. Koszykarze okazali się najlepsi na Woli. 
 

Nie samą nauką żyje uczeń, dlatego organizowaliśmy naszym Milusińskim dyskoteki, wyjścia do kina, muzeum czy spacery 
przyrodnicze. Po raz kolejny mieliśmy zaszczyt zorganizować spotkanie opłatkowe dla Sybiraków z Koła Wola – Bemowo.  
 

Przed nami II semestr, nowe wyzwania, którym z pewnością podołamy. 
 

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 



                                                  
 

 

 

10 stycznia, w sobotę, odbyło się wigilijne spotkanie członków 

Koła Sybiraków Wola – Bemowo. Wszystkich licznie zebranych 
powitał przewodniczący Koła Pan Mieczysław Koralewicz. 
Były życzenia oraz niezwykle uroczysty i wzruszający moment, 
kiedy zgromadzeni dzielili się opłatkiem. Nie mogło zabraknąć 
też wspólnego kolędowania. Na uroczystości obecna była 
dyrektor naszego gimnazjum Pani Iwona Lisowska, 
wicedyrektor Pani Monika Karolkiewicz, kapelan 
Duszpasterstwa Więziennego ksiądz Jan Sikorski oraz 
Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków Pani 
Maria Stankiewicz. Obecni byli jak zawsze nasi 
wolontariusze pod opieką Pani Agnieszki Czernik  i Pani 
Anety Gacek. Spotkanie opłatkowe jest tradycją Gimnazjum 
nr 46 i na stałe  wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. 
 

 

 

16 stycznia klasy I d i II d zakończyły naukę w pierwszym 

semestrze na sportowo, bowiem pod opieką wychowawczyń:  
Pani Danuty Jończyk – Grądzkiej i Pani Beaty Filipczak 
oraz  Pani Marii Karasińskiej udały się na lodowisko. Łyżwy 
można było wypożyczyć na miejscu lub przynieść własne  
z domu. Nie pozostało więc nic innego, jak tylko oddać się 
lodowemu szaleństwu przy dźwiękach muzyki płynącej  
z głośników. Zabawa była przednia. Nawet Pani Danuta 
Jończyk – Grądzka nie mogła oprzeć się pokusie, założyła 
łyżwy i pomknęła po białej tafli. Na lodowisku uczniowie 
spędzili 1,5 godziny, wystarczająco, by dały o sobie znać 
mięśnie nóg. Wspomnienia tej wycieczki pozostaną  

na długo! Nie ma jak porządne zakwasy! 

 

 

 

Tuż po feriach, w poniedziałek, odbył się apel podsumowujący 

I semestr roku szkolnego 2014/2015. Zgromadzonych w sali 
gimnastycznej uczniów klas I – III, nauczycieli  
i wychowawców przywitała Pani Dyrektor Iwona Lisowska. 
Następnie wręczyła puchar klasie, która osiągnęła najlepsze 
wyniki w nauce. Zwycięzcą okazała się klasa I d. Na drugim 
miejscu uplasowała się klasa II a, na trzecim  
III b. Przedstawiono także zwycięską drużynę koszykówki, 
która świetnie reprezentowała nas   na Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Dyplomem za pracę na rzecz szkolnej 
gazetki nagrodzony został uczeń klasy III d Jan 
Kosakowski. Sprawozdanie z pracy Samorządu 
Uczniowskiego przedstawił przewodniczący Aleksander 
Namysł. Poznaliśmy także gimnazjalistów, którzy osiągnęli 
średnią powyżej 4,7. Najlepszym uczniem w naszym gimnazjum jest Michał Buczek  z klasy II a  
ze średnią 5,13. 
 



                                                  
 

 

 

Drużyna koszykówki naszego gimnazjum w składzie: Daniel 

Sękowski, Michał Wójtowicz, Mikołaj Śmiłowski, Eryk 
Gumowski, Krystian Gruchot, Sebastian Świpiarski, 
Aleksander Namysł, Mateusz Stypiński i Paweł 
Nowakowski zajęła 7 miejsce w XLVIII Warszawskiej 
Olimpiadzie Młodzieży.  W dniach 7 – 16 stycznia 
rozgrywały się zmagania dzielnicowe, a od 4 do 12 lutego - 
rejonowe. Nasz zespół wygrał wszystkie mecze grupowe, 
awansując, po raz pierwszy, do finałów Warszawskiej 
Olimpiady. W meczach finałowych po kolejnych zwycięstwach 
wywalczyliśmy pierwsze miejsce i awansowaliśmy do 8 
najlepszych gimnazjów w koszykówce w Warszawie! 
Wszystkim dziękujemy za doping i trzymanie kciuków. 
Szczególne podziękowania drużyna i trener Pan Tomasz 
Kycko kierują  do nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Moniki Jareckiej- Skorykow 
za fantastyczne stroje i Pana Piotra Broniatowskiego za wsparcie.  

 

12 lutego nasi Trzecioklasiści rozpoczęli Bal Gimnazjalny 

2015 polonezem Ogińskiego! Potem przyszedł czas  
na zdjęcia klasowe. Przez tłumnie przybyłych „reporterów” 
jako pierwsi zostali uwiecznieni uczniowie klasy III a  
z wychowawcą Panią Lidią Kycko. Do pamiątkowego 
klasowego zdjęcia pozowali następnie uczniowie klasy III B 
z wychowawcą Panią Izabelą Rusicką, klasa III c  
z Panem Piotrem Broniatowskim i III d z Panią Anną 
Grabowską. A potem nasi Trzecioklasiści bawili się 
znakomicie - tańcom i hulankom nie było końca.  Szczególne 
podziękowania należą się Wychowawcom   
i Rodzicom za przygotowanie balu i piękną dekorację. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Pań: Beaty 
Puchawki za organizację zaopatrzenia i wszechstronną 
pomoc oraz Beaty Miłosz – Nojszewskiej i Danuty 
Jończyk- Grądzkiej za ogromny wkład w powstanie elementów dekoracji.  
 

 

 

Wolontariusze z Gimnazjum nr 46 wzięli udział w balu 

integracyjnym "Serduszko puka w rytmie cha - cha" 
zorganizowanym przez Fundację "Świat na TAK". 
Dziesięcioro uczniów z naszej szkoły wspaniale opiekowało  
się osobami niepełnosprawnymi podczas tej ciekawej 
imprezy. Nie tylko poświęcili swój wolny czas  
w Walentynki, ale potrafili zrozumieć potrzeby swoich 
podopiecznych - rozmawiali, biesiadowali i tańczyli. 
BRAWO!!! Wolontariuszami pod opieką Pani Wicedyrektor 
Monik Karolkiewicz byli: Natalia Wąsik, Kinga Pakosz, 
Paulina Więcław, Estera Jedynak, Patrycja 
Lewandowska, Daria Bilska, Angelika Nowicka, Julka 
Burkowska, Halinka Ochman i Janusz Ochman.   
Za pracę na balu integracyjnym zostali zaproszeni do Sejmu. 



                                                  
 

 

W dniach 18 - 20 lutego 2015 r. w naszym gimnazjum już 

po raz dwunasty odbywał się Festiwal Małych Form 
Teatralnych Gimnazjów Mazowieckich, nad którym 
patronat objął Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator 
Oświaty. W szranki konkursowe stanęło 16 zespołów 
teatralnych z Warszawy i województwa mazowieckiego. 
Zmagania konkursowe oceniało jury w składzie: Pani 
Małgorzata Szyszka – dramaturg i reżyser teatralny, 
Pani Monika Piechota – logopeda, nauczyciel dykcji, 
impostacji głosu, Pani Anna Czernik -  polonistka oraz 
Pan Andrzej Cichal – nauczyciel muzyki. Nasze 
gimnazjum reprezentował Teatrzyk 4/6 (klasy teatralne). 
Uczniowie klasy I d przedstawili miniaturę dramatyczną 
„Orfeusz i Eurydyka”. Klasa II d musical „Piękne  
acz smutne historie o życiu i miłości”, a klasa III d 
brawurowo wykonała „Fredraszki". 
 
 

 

 

23 lutego  w naszym gimnazjum rozpoczęliśmy cykl „Żywych 

lekcji historii”. W poniedziałek klasy: II a, II b  
i II e wraz z wychowawcami uczestniczyły w spotkaniu  
z Druhną Hanną Szczepanowską uczestniczką Powstania 
Warszawskiego i Panem Januszem Grzymałą- 
Wiewiórowskim - członkiem Szarych Szeregów. 
Drugoklasiści usłyszeli przejmujące wspomnienia                          
Pani Hanny, wówczas piętnastoletniej dziewczyny,  
z Powstania. Druhna pięknie opowiadała także o ideałach 
harcerstwa, patriotyzmie. Jest ona inicjatorką mszy św.                  
w intencji ODBUDOWY DUCHA NARODU POLSKIEGO, 
które odbywają się w Archikatedrze św. Jana w listopadzie                      
i maju. Natomiast Pan Janusz Grzymała - Wiewiórowski  
z całą mocą przekonywał o zasadności wybuchu Powstania Warszawskiego.  

 

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum, podobnie jak w latach ubiegłych, 

przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”. Zebraliśmy  39456 monet  
na łączną kwotę 1302 zł i 53 gr. Najwięcej zebrała klasa II a - 446 zł i 98 gr  
i zajęła pierwsze miejsce, III a z kwotą  297 zł i 6 gr uplasowała się na  drugim 
miejscu, a trzecie zdobyli uczniowie II b, którzy uzbierali  255 zł i 29 gr. 

 

 
 

Kolejny numer Biuletynu  ukaże się w kwietniu 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 Grabowska, Jacek Grabowski, Alicja Orzeszko; luty 2015 r.  

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

