
Społeczne Gimnazjum nr 20 „Raszyńska” 

Gazetka dla Rodziców 
czyli krótkie sprawozdanie z minionego semestru 

 
 

Konkurs na LOGO szkoły – szczegóły na 
www.rasz.edu.pl 

Wydarzenia minionego semestru w skrócie: 
 
1.09.05 Rozpoczęcie roku szkolnego   

8.09.05 I zebranie rodziców   

19.09-24.09 Integracyjna wycieczka klas gimnazjalnych   

15.10 i 
16.10.05 

Wystawa buddyjskich relikwii 
„Futbol przeciw rasizmowi” 

więcej – str.2 

22.10.05 Bal jesienny, otrzęsiny klas I  więcej – str.2 

27.10-16.11 Okres wyborczy: zgłaszanie kandydatów, 
kampania wyborcza, głosowanie  

 

10.11.05 Piknik Niepodległościowy na 
Bednarskiej  

więcej – str.3 

15.11-21.11 Wybory do władz Rzeczpospolitej 
Szkolnej  

więcej – str.4 

15.11.05 Zebranie rodziców gimnazjum: wybory, 
wywiadówka półsemestralna  

 

13.12.05 Spotkanie z profesorem Geremkiem, 
wystawa o „Solidarności”  

więcej – str.3 

17.12.05 Wigilia dla dzieci uchodźców więcej – str.3 

21.12.05 Wigilia gimnazjum  więcej – str.5 

3.01.06 I posiedzenie Sejmu  więcej – str.6 

od 5.01.06 Wizyta mnichów tybetańskich w 
naszej szkole i sypanie mandali 

więcej – str.7 

8.01.06 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  więcej – str.8 

9.01.06 Dzień projektowy, semestralna rada 
pedagogiczna  

 

10.01 i 
11.01.06 

Klasy I i II zaczynają lekcje od 12.15, a 
klasy III piszą próbny egzamin gimnazjalny  

 

12.01.06 Wywiadówka semestralna  więcej – str.8 
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Wystawa buddyjskich relikwii,  
„Futbol przeciw rasizmowi” 

W sobotę i niedzielę 15-16.10.06 w godzinach 10 - 17 w budynku 
szkoły można było oglądać wystawę buddyjskich relikwi, między innymi 
pozostawionych przez Buddę Siakjamuniego, jego ucznia Anandę, 
duchowego XII-wiecznego tybetańskiego mistrza Milarepę i Karampę. 
Mnisi udzielali błogosławieństwa. 

W tę samą sobotę na szkolnym boisku odbyły się rozgrywki piłki 
nożnej „Futbol przeciw rasizmowi”. Wzięły w nich udział drużyny 
uchodźców z ośrodka w Dębaku, uczniowie i absolwenci naszej szkoły. 
Zawody zorganizował we współpracy z naszym gimnazjum Krzysztof 
Jarymowicz z Fundacji dla Wolności, absolwent Bednarskiej. 

 
Bal jesienny, otrzęsiny klas I 

W tym roku otrzęsiny nawiązywały 
do historii naszej szkoły. Każde piętro 
przedstawiało inny etap tej historii. I 
tak w piwnicy klasy pierwsze zapoznały 
się z realiami szkoły głębokiego PRL-u. 
Uczniowie i uczennice musieli napisać 
m.in. listy do „towarzysza Stalina” i 
nauczyć się wiersza na jego temat. Na 
parterze przedstawiono początki 
„Bednarskiej”. Na pierwszym piętrze – 
pojawienie się gimnazjum i budynku na 
Raszyńskiej. Wreszcie na drugim 
piętrze – szkołę w obecnym kształcie; z 
liceum na Bednarskiej, gimnazjum na 
Raszyńskiej i liceum IB.  

Każda klasa pierwsza musiała 
wykazać się wiedzą o historii szkoły, zaprezentować wybrane przez siebie 
imię oraz przedstawić mit o powstaniu szkoły. Starsze roczniki wybrały 
nazwę dla klas pierwszych:  MIDEFABY (od pierwszych liter nazwisk 
wychowawców). W skład Midefabów wchodzą: 

ESPIKONZA (p. Zbyszek Byrski), 
SAFARI (p. Rafał Derda), 
AMIDŻABI (p. Magda Micińska), 
ALPHABET (p. Rafał Fanti). 
Potem wszyscy udali się na poczęstunki przygotowane przez każdą z 

pierwszych klas. 
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Piknik Niepodległościowy na Bednarskiej  
Tradycyjnie, w okolicach 

11 listopada, na Bednarskiej 
organizowany jest piknik 
niepodległościowy. 
Odbywają się wtedy liczne 
pokazy, występy, koncerty a 
przede wszystkim otrzęsiny 
klas pierwszych liceum. 
Cototamtaki, (czyli dawne 
Parapet, Alternatywa, 
Pasapalabra i Hukana 
Matata) to teraz:  

Chiquita (wych. p. Agata Stryjek), 
Szkoda Gadać (wych. p. Agnieszka Borowiec), 
Stój, bo strzelam (wych. p. Ela Lewandowska ), 
ADHD (wych. p. Mikołaj Chylak i p. Jędrzej Owsiński). 

 
Spotkanie z profesorem Geremkiem,  
wystawa o „Solidarności” 

W rocznicę stanu wojennego w naszej szkole gościł 
prof. Bronisław Geremek. Wszyscy uczniowie i 
nauczyciele gimnazjum zebrali się w sali gimnastycznej, 
gdzie wysłuchali bardzo ciekawych opowieści o stanie 
wojennym, powstaniu solidarności i rozmowach 
Okrągłego Stołu. Następnie uczniowie i zadawali liczne 
pytania, na które Pan Profesor odpowiadał.  

W tym samym tygodniu w szkolnej Auli miała miejsce wystawa 
pamiątek ze stanu wojennego 
 
Wigilia dla dzieci uchodźców  

Nasze gimnazjum zorganizowało wigilię 
dla około 100 dzieci uchodźców. Dzieci nie 
nudziły się ani przez chwilę- mogły, 
uczestniczyć w wielu konkursach, 
zabawach, malowaniu twarzy i innych 
atrakcjach, specjalnie dla nich 
zorganizowanych. Pod koniec wigilii Święty 
Mikołaj ( przy pomocy śnieżynek) rozdawał dzieciom prezenty, więc 
żadne nie wyszło bez świątecznego upominku.  
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Wyniki wyborów i podział funkcji 
 
Rada Szkoły: 
stan nauczycielski:  

• p. Krzyś Sikora  
• p. Kuba Mikoszewski  
• p. Tomek Kobyliński  
• p. Basia Niechciał  

stan uczniowski:  
• Julek Barszczewski  
• Bartek Tarnowski  
• Michał Modlinger  
• Jaś Bogusławski  

stan rodzicielski:  
• p. Iwona Kruszewska 
• p. Barbara Tarnowska 
• p. Iwona Ślotała 
• p. Dorota Ziółkowska 

stan absolwencki:  
• Krzyś Bajer 

                                         
Sąd Szkolny: 
stan nauczycielski:  

• Rafał Fanti 
• Magda Kiziukiewicz 
• Katarzyna Karłowicz (Bednarska) 
• Katarzyna Proniewska-Mazurek (Bednarska) 

 stan uczniowski:  
• Maciek Krzysiak 
• Mateusz Szpotowicz 
• Rozalia Kielmans (Bednarska) 
• Leszek Liniecki (Bednarska) 

stan rodzicielski:  
• Andrzej Krzysiak 
• Ryszard Siciński 
• Dariusz Kielmans (Bednarska) 
• Teresa Łaszczuk (Bednarska) 

 

Premier Julek Barszczewski 
Vice premier  Bartek Tarnowski 
Sekretarz P. Kuba 

Mikoszewski 
Minister finansów Jaś Bogusławski 
Vice minister finansów Bartek Tarnowski 
Minister pracy Grześ  
Vice minister pracy Marysia Szmidt 
Minister informacji Marysia Kozłowska 
Vice minister 
informacji 

Krzyś Bajer 

Minister kultury, 
rozrywki, nauki 

P. Kuba 
Mikoszewski 

Vice Minister kultury, 
rozrywki, nauki 

Michał Modlinger 

Pełnomocnik ds. 
kontaktów z 
Bednarską 

P. Tomek 
Kobyliński 

Ministerstwo 
wolontariatu i spraw 
zagranicznych 

P. Iwona Ślotała  
P. Dorota 
Ziółkowska 

Minister zieleni Ania Archacka 
Minister porządku Zuzia Kindler 
Vice minister porządku Agata Krajewska 

Prezes  Maciek Krzysiak 
Vice prezes  Rozalia Kielmans 
Sekretarz Leszek Liniecki 

Przypominamy Państwu, że Towarzystwo Przyjaciół I SLO ma status Organizacji Pożytku 
Publicznego. Każdy z nas, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
może przeznaczyć na rzecz Towarzystwa 1% swego podatku dochodowego wynikającego 
z zeznania rocznego (PIT) za rok 2005. Odpowiedniej wpłaty na konto Towarzystwa 
Przyjaciół I SLO (PeKaO S.A. 56 1240 1037 1111 0010 0849 4901) można dokonać do 
30 kwietnia 2006r. 
 
Gorąco zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku dochodowego na 
rzecz Towarzystwa i wsparcia finansowego szkół, w których uczą się nasze dzieci. 
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Sejm Szkolny: 
stan uczniowski stan rodzicielski stan nauczycielski 
Aleks Bielski   Hanna Barszczewska Krystyna Starczewska 
Ryszard Cetnarski   Ewa Haman Jan Wróbel 
Krzysztof Fal  Joanna Kindler Wanda Łuczak 
Finka Heynemann  Maria Kosińska-Kidziak Agata Jabłońska-Stryjek 
Bruno Jasieński  Jerzy Modlinger Tytus Izdebski 
Tomek Nguyen  Barbara Nowakowska Świetlana Małkowska 
Mateusz Parys  Ewa Petroff Marta Ługowska 
Andrzej Petroff   Anna Szmidt Elżbieta Lewandowska 
Łukasz Rogulski  Katarzyna Wiśniewska Ika Matyjaszkiewicz 
Krzysiek Ryszkiewicz Agnieszka Włoch Anna Rochowiak 
Krzysztof Dołęga (B) Grażyna Szurgocińska(B) Adam Paluch 
Ludwik Trammer (B) Piotr Banasik(B) Piotr Laskowski 
Krzysztof Rowiński (B) Zofia Jankiewicz(B) Madziuka Jaworska 
Anna Owsińska (B) Beata Jarosz(B) Wojciech Olszewski 
Piotr Jagielski (B) Lechosław Bar(B) Sebastian Matuszewski 
Marcin Korulski (B) Elżbieta Libera(B) Anna Dzierzgowska 
Marcin Bruszewski (B) Ewa Liniecka(B) Maciej Węsierski 
Aleksander Szostakowski (B) Janusz Dziedzic(B) Rafał Derda 
Jan Wasilewski (B) Joanna Kindler Olga Kalinowska 
Michał Fiłonowicz (B) Maria Kosińska-Kidziak Monika Koblak 
 
Wigilia gimnazjum 

W środę 
21.12.05 odbyła się 
wigilia szkolna. 
Uroczystość 
rozpoczęły jasełka, 
w których 
występowali 
uczniowie i 
uczennice klas 
pierwszych. Potem 
„Święty Mikołaj” 
rozdawał prezenty 
kolejnym klasom 
(tradycją jest, że 
każda klasa losuje 
nazwę innej, a potem kupuje jej prezent). Ale prezentu nie dostawało się 
„za darmo”! Każda klasa musiała zaśpiewać kolędę – wcześniej przez 
siebie przygotowaną. Po tym miłym akcencie wszyscy składali sobie 
życzenia i dzielili się opłatkiem.  
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I posiedzenie Sejmu: 
„Przy dwóch głosach wstrzymujących, po gorącej dyskusji, licznych głosowaniach 

i dramatycznych oświadczeniach Sejm zdecydował, co dalej z Pracami Użytecznymi 
na Bednarskiej. 
Zaczęło się burzliwie: Sejm odrzucił wniosek Rady Nauczycieli o zaopiniowanie jej 
projektu obowiązkowych prac użytecznych. Posłowie uznali, że to Sejm – 
przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie Rada Nauczycieli może na 
uczniów taki obowiązek nałożyć. Wniosek Rady Nauczycieli przepadł 15 głosami 
przeciw 10 przy 14 wstrzymujących. 
Następnie Sejm rozpoczął pracę nad własną ustawą, przyjmując propozycję Rady 
Nauczycieli za punkt wyjścia. Zdecydowano kontynuować projekt rozpoczęty w tym 
roku - za tym, by go porzucić, głosowało tylko 5 posłów. Jest, zatem obowiązek, jest 
też uznanie tego obowiązku za podstawę oceny z zachowania. Uczniowie I klasy 
mogą natomiast wykonywać prace użyteczne indywidualnie (projekt nauczycielski 
tego nie przewidywał). Sejm utrzymał zapis, że prace na terenie szkoły nie wchodzą 
w zakres Prac Użytecznych. Za ostatecznym tekstem ustawy głosowało 35 posłów, a 
żaden nie był przeciw. Od przyszłego roku pojawi się nowy przedmiot, w ramach, 
którego wykonywane będą prace użyteczne. 
  Zaprzysiężono sędziów. Sąd natychmiast ukonstytuował się i wybrał prezesa, 
Macieja Krzysiaka, zastępczynię prezesa, Rozalię Kielmans, i sekretarza, Leszka 
Linieckiego. Wszyscy reprezentują stan uczniowski. Natomiast Michał Gwiazda, 
wieloletni kanclerz Sejmu nie będzie mógł w tej kadencji pełnić swej funkcji. Nie 
można przecenić zasług pana Michała dla funkcjonowania Kancelarii Sejmu. 
Marszałek Sejmu wyraża mu za to ogromną wdzięczność. 
Sejm uchwalił też budżet bednarowy Raszyńskiej (19:2, 14 wstrzymujących – 
wstrzymali się głównie posłowie Bednarskiej na apel posła Aleksandra 
Szostakowskiego). 
Około godziny 21 posiedzenie zostało przerwane, jego dalszy ciąg odbędzie się 30 
stycznia. Sejm planuje zająć się na nim m.in. budżetem Rady Szkoły Bednarskiej, a 
jeśli uda się zgromadzić kworum niezbędne do zmiany konstytucji powróci również 
do projektów zmian ustrojowych Rzeczpospolitej Szkolnej oraz powołania Rady 
Szkoły liceum na Raszyńskiej.”  

Marszałek Sejmu – Piotr Laskowski 
(Sejm ustalił również, że czesne bednarowe dla klas I i II wyniesie 150 bednarów a 
dla klas III – 85.) 

 
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW ROCZNIKA ‘MUMINKI’  
(klasy drugie) 
 
Warunkiem wydłużenia czasu pisania egzaminu gimnazjalnego jest 
dostarczenie do sekretariatu szkoły do 30 czerwca br zaświadczenia 
o dysleksji z poradni psychologiczno-pedagogicznej (niekoniecznie 
rejonowej). 



Gazetka dla Rodziców 
Styczeń 2006 

7 

Wizyta mnichów tybetańskich w naszej szkole i 
sypanie mandali  

W czwartek, 5.01.06, w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie  z 
mnichami tybetańskimi. Zapoznali oni uczniów ze swoją religią i 
znaczeniem mandali. Mandala jest to symboliczny obraz świata – sił 
kosmicznych i porządku wszechświata. Zwykle ma  kształt koła lub 
kwadratu, figury te także widać w 
jej środku. Koła oznaczają niebo i 
nieskończoność, natomiast 
kwadrat przedstawia wszystko, co  
jest związane z człowiekiem i 
ziemią.  

 Od piątku,  6. 01, obok pokoju 
nauczycielskiego można 
obserwować mnichów, którzy 
usypują mandalę z barwionego 
piasku. Będą pracować nad nią 
przez tydzień,  następnie zostanie 
ona rozdmuchana. 

Jeden z mnichów zostanie w 
Polsce na dłużej, gdyż został 
uczniem liceum IB na Raszyńskiej. 
 

 Projekty unijne TPISLO 
W grudniu 2005 złożyliśmy projekt „Wspólna Droga” do Europejskiego 

Funduszu Uchodźczego. Chcemy prowadzić lekcje języka polskiego dla 
uchodźców i przygotować podręcznik praktycznej nauki polskiego. 
Chcemy też organizować zawody sportowe i prowadzić świetlicę dla dzieci 
uchodźców. Nie wiemy jeszcze, czy wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie – to nasza pierwsza próba skorzystania z funduszy unijnych.  

W tym roku zamierzamy wystąpić też o granty z funduszy norweskich 
oraz ze środków Urzędu Miasta Warszawy (w tym: 1. prowadzenie 
świetlicy dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, 2. teatr 
szkolny, 3. dofinansowanie realizowanego przez wszystkich uczniów 
całorocznego projektu „Nie ma wolności bez Solidarności”, 4. 
dofinansowanie Festiwalu Nauk i Sztuk Wszelakich).  

Wszystkich rodziców, którzy mają doświadczenie w 
pozyskiwaniu rozmaitych funduszy i chcieliby pomóc szkole 
prosimy o kontakt z p. Anną Firek (tel. 0-22 822 25 15, 
sekretariat@rasz.edu.pl). 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

8 stycznia br. w naszej szkole odbył się koncert na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagrały na nim 4 zespoły szkolne, 
Przepraszam, Koniec Świata, happysad z gościnnym występem Muńka 
Staszczyka oraz Skurcz. Impreza zasiliła konto Orkiestry kwotą kilkunastu 
tysięcy złotych (dokładne dane poznamy po zakończeniu aukcji 
internetowych), a do tego była bardzo udana. Kilkoro naszych uczniów i 
uczennic udało się na Finał i wystąpiło w telewizji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się koncert 
zorganizować, zwłaszcza firmom Creative Labs, Aluglass, Bioton S.A., 
panom Piotrowi Kalbarczykowi i Krzysztofowi Maternie. 
 
Wywiadówka semestralna  

Dzisiejsza wywiadówka kończy pierwszy semestr. Po raz drugi 
zdecydowaliśmy się na wykorzystanie internetowego dzienniczka ucznia 
do zapisów na spotkania rodziców z nauczycielami. Dzienniczek 
wprowadziliśmy eksperymentalnie dla dwóch klas w zeszłym roku 
szkolnym. W tym roku – już dla całej szkoły. Nadal jest to eksperyment, 
z tygodnia na tydzień zmieniany i rozbudowywany. Wszelkie uwagi na 
temat jego funkcjonowania (konstruktywne, krytyczne) prosimy 
przesyłać na adresy: cobyl@rasz.edu.pl i krzys@rasz.edu.pl.  
 
 
Teksty i redakcja: Marysia Kozłowska i Natalia Maj. 
Zdjęcia: Michał Modlinger, BednarSzok, Krzyś Sikora 
Współpraca: Krzyś Sikora 


