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W dniu 22 marca uczniowie Gimnazjum nr 46 pod opieką Pani 

Małgorzaty Łukasiewicz i Pani Jadwigi Zielińskiej mieli okazję 
zobaczyć jak wygląda laboratorium chemiczne,  
w zamkniętej na co dzień dla cywilnych ludzi, Wojskowej Akademii 
Technicznej. Uczniowie bardzo chętnie brali udział  
w eksperymentach, nawet jak nie wiedzieli, co się wydarzy  
i pomimo, że Pan Major starał się ich przekonać , jakie to jest 

niebezpieczne. Kulminacyjnym momentem wycieczki był pokaz 
pirotechniczny. Wszystkie wystrzelone petardy, fajerwerki czy świece 
dymne wykonane były przez studentów WAT-u. Uczniowie mieli 
bardzo dużo pytań, na które  Pan Major i jego studenci cierpliwie  
i chętnie odpowiadali.  
 

 

 

Dnia 7 kwietnia uczniowie z klasy 1 b z Panem Piotrem 

Broniatowskim i  Panią Agnieszką Czernik udali się  
do siedziby Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie zwiedzili 
Centralną Bibliotekę NBP, Muzeum Numizmatyczne oraz wystawę 
„Dzieje bankowości – Polska i USA.” Mogliśmy podziwiać także prace 
twórcy projektów graficznych banknotów polskich Andrzeja Heidricha. 
Dowiedzieliśmy się bardzo ważnych i poważnych rzeczy, ale także 
przeróżnych ciekawostek, np. który banknot „żyje” najkrócej. A poza 
tym każdy z nas mógł potrzymać w ręku sztabkę czystego złota  
o wartości 1,5 mln złotych!!! 
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Dzień 12 kwietnia był świętem integracji i biegania.  Nie mogło tam 

zabraknąć naszych Wolontariuszy z Panią Moniką Karolkiewicz.  
Uczennice gimnazjum: Monika Wawro, Natalia Jeziorska, Estera 
Jedynak, Kinga Pakosz, Klaudia Galas, Zuzia Dębska  
i Iza Pawlik opiekowały się osobami niepełnosprawnymi podczas 
Charytatywnego Marszobiegu „Bieg na Tak! Biegam, bo lubię”. 
Impreza została  zorganizowana przez Fundację „Świat na TAK”  
oraz Orlen Warsaw Marathon. Trasa biegu wynosiła 4,6 km  
i wszystkim udało się ukończyć bieg. To wspaniałe święto radości  
i integracji. 
 
 

 

Bielański Ośrodek Kultury po raz siedemnasty zorganizował przegląd 
„Teatralia”. Do konkursu zgłosiło się 26 zespołów. Do wąskiego 
finału jury zakwalifikowało tylko siedem zespołów młodzieżowych. 
Wśród nich znalazła się nasza grupa teatralna z przedstawieniem 
przygotowanym przez klasę 3c pod tytułem „Błękitny krąg”, 
którego autorką jest Pani Małgorzata Szyszka. 26 kwietnia odbyły 
się przesłuchania finałowe. „Teatrzyk 4/6” obok Grupy Teatralnej 
Assunta z Gimnazjum 104 reprezentował gimnazjalistów. Pozostałe 
spektakle zostały przygotowane przez licealistów lub młodzież  
z domów kultury. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 maja, ale bez 
względu na efekty musimy pogratulować ambitnym uczniom klasy  
3 c znalezienia się w tak elitarnym gronie. 

 

Na początku maja nasze gimnazjum po raz XI zorganizowało 
Festiwal Małych Form Teatralnych Gimnazjów 
Mazowieckich, nad którym patronat objął Pan Karol Semik – 
Mazowiecki Kurator Oświaty. Jurorami przeglądu byli: Panie: Anna 
Czernik – polonistka, Joanna Krukowska – instruktor teatralny, 
pracownik Instytutu Teatralnego, Monika Piechota – logopeda, 
nauczyciel dykcji, impostacji głosu, współpracownik Teatru 
Dramatycznego oraz Pan Andrzej Cichal – nauczyciel muzyki.  
W ciągu trzech dni komisja przeglądu obejrzała 22 spektakle 
przygotowane przez mazowieckie gimnazja. 29 maja odbyła się gala 
finałowa, na której poznaliśmy laureatów festiwalu.  Szczegółowy 
protokół znajduje się na stronie internetowej. Naszą uroczystość 
uświetnili swoją obecnością członkowie Koła Wola-Bemowo Związku 
Sybiraków z Panem Mieczysławem Koralewiczem  na czele. 
 

 

 

W tym szczególnym dniu od kilku już lat towarzyszymy Sybirakom 
w uroczystościach, które odbywają się na Skwerze Matki Sybiraczki. 
Również w tym roku nasi uczniowie oraz poczet sztandarowy pod 
opieką Pani Moniki Karolkiewicz wzięli udział  w uroczystościach 
pod tablicą ku Czci Matek Sybiraczek. Członkowie Związku Wola -

http://gim46.pl/swieto-patrona-szkoly/
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Bemowo 26 maja spotykają się w tym wyjątkowym miejscu, aby oddać hołd Matkom, dzięki którym – jak 
zawsze  podkreślają -  udało im się przeżyć Sybir i powrócić do Ojczyzny. Należy wspomnieć, że to właśnie 
z inicjatywy Związku Sybiraków Wola- Bemowo  26 maja 2011 roku odsłonięto Tablicę ku Czci Matkom 
Sybiraczkom z pięknym przesłaniem, którego autorem jest twórca pomnika – Maksymilian Biskupski: 

WAM LUDZKIM ANIOŁOM, BEZ KTÓRYCH BŁĘKIT NIEBA NIE BYŁBY BŁĘKITEM…

 

 

30 maja mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszej szkole 
Panią Iwonę Katarzynę Pawlak – aktorkę, którą wielu Polaków 
pamięta z roli Justyny Orzelskiej w filmie „Nad Niemnem”  
w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. Pani Iwona opowiadała nam, 
jak w dzieciństwie zafascynował Ją teatr i z jak wielką determinacją 
przygotowywała się do egzaminów do łódzkiej Filmówki aż przez 
dwa lata. Dowiedzieliśmy się, że wróciła do Polski po dłuższym 
pobycie w Nowej Zelandii, ponieważ tak bardzo tęskniła  
za ojczyzną, że nie mogła dłużej wytrzymać na emigracji. Podczas 
spotkania najodważniejsi uczniowie z klas teatralnych mogli 
popracować z Panią Pawlak nad kreacją roli, poćwiczyć dykcję  
czy recytację wiersza. Na zakończenie mogliśmy otrzymać autograf  
i zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie.  
 

 

Pogoda zrobiła się iście letnia, więc siedzenie w murach szkoły 

byłoby torturą. Dlatego klasy I d i I c postanowiły wykorzystać 
sprzyjającą aurę i wybrały się na jednodniową wycieczkę  
do Konstancina i Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Wraz  
z wychowawczyniami zwiedziliśmy park zdrojowy, pooddychaliśmy 
solankowym powietrzem w jedynej na Mazowszu tężni, 
podokazywaliśmy na nowoczesnym placu zabaw, zrobiliśmy spacer 
wzdłuż małej rzeczki o wdzięcznej nazwie Jeziorka, by dojść  
do centrum handlowego zlokalizowanego w zrewitalizowanej 
Papierni, gdzie mogliśmy rozkoszować się lodami, jakże cudownymi  
w upalny dzień. Na koniec udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego  
w Powsinie, by obejrzeć rośliny zagrożone wyginięciem. To był 
dzień, którego długo nie zapomnimy.

 

 

 

11 czerwca klasy 1 d i 1 e z wychowawcami Panią Beatą 

Filipczak i Panią Katarzyną Dymko oraz Panią Magdaleną 
Karasińską miały okazję zwiedzać Teatr Wielki. Oprócz widowni, 
którą obejrzeć może każdy, kto kupi bilet na operę lub balet, 
zobaczyliśmy malarnię, tartak,  pracownię krawiecką, a nawet 
miejsce, gdzie aktorzy odpoczywają w czasie prób i przedstawień, 
czyli taras poniżej dachu teatru. Czy wiedzieliście, że w budynku 
Teatru Wielkiego mieści się hotel? Że ma swoją prywatną straż 
pożarną i agregat prądotwórczy – jeśli w Warszawie przestanie 
płynąć prąd, przedstawienie w tym teatrze będzie kontynuowane. 
W końcu „show must go on”.  
 
 

http://gim46.pl/dlaczego-rosliny-sa-zielone/
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11 czerwca klasa 2 d zaprezentowała się  

na XX Międzyszkolnym Konkursie Teatrów Szkolnych 
„Maska”. Impreza organizowana przez Dom Kultury „Świt”  
pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek miała 
charakter przeglądu. Nasi aktorzy zaprezentowali spektakl słowno 
– muzyczny „Najdalsza droga” Adama Łaniewskiego na podstawie 
książki „MałyKsiążę”. Tekst został okraszony piosenkami, które 
opracowała Pani Danuta Jończyk – Grądzka. Komisja 
przeglądu doceniła kunszt młodych adeptów sceny z naszego 
gimnazjum i przyznała „Teatrzykowi 4/6 nagrodę rzeczową. 
Ponadto Bartek Borkowski i Adam Kostrzewa otrzymali  
wyróżnienie w postaci dyplomów za grę aktorską. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali książki. Wielkie brawa dla naszych 
aktorów! Życzymy dalszych sukcesów w przyszłym roku szkolnym! 
 
 

 

 

Mamy kolejną dobrą wiadomość dla uczniów Gimnazjum 

nr 46 im. Szarych Szeregów. Nasi koledzy, którzy 
uczestniczyli w konkursie historycznym „Arsenał 
Warszawa” odnieśli spektakularny sukces.  
Do rywalizacji przystąpiły trzy zespoły z naszej szkoły,  
a dwa z nich zostały nagrodzone. Drugie miejsce zajęły 
Ola Mróz i Ania Olasek z 3c za pracę pod tytułem 
„Żyliśmy z dnia na dzień. Sybirackie losy.” 
Natomiast Janek Kosakowski  (2d) i Weronika 
Kosakowska (1d), którzy przygotowali esej 
zatytułowany „Za mała, żeby walczyć, za duża, żeby 
zapomnieć”, znaleźli się na miejscu pierwszym.                                                                                         
Należy dodać, iż nasi koledzy rywalizowali z takimi szkołami                                                                
jak: Gimnazjum im. Władysława IV, Prywatne Gimnazjum Sióstr  
Nazaretanek, Prywatne Gimnazjum im. Cecylii Plater – 
Zyberkówny, Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Galę finałową w dniu 25 czerwca 2014 roku, którą 
prowadziła Pani Barbara Wachowicz – Przewodnicząca Rady 
Programowej Konkursu i autorka książek biograficznych o wielkich 
Polakach, uświetnili swoją obecnością Powstańcy Warszawscy  
i osoby ze Związku Sybiraków.  
 

 
Zapraszamy do korespondencji: gazetkag46@wp 
Bieżące informacje: www.gim46.pl 

                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.gim46.pl/

