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Jan III Sobieski 
Urodził się 17.VIII.1629 r., zmarł  
17.VI.1696 r. W młodości studiował 
na Akademii Krakowskiej i  podróżo-
wał po Europie Zachodniej (Francja, 
Niemcy, Niderlandy i Anglia). 
W czasie rokoszu Lubomirskiego 
wspierał króla Jana Kazimierza.  
W 1665 r. został marszałkiem wiel-
kim koronnym, a rok później hetma-
nem polnym koronnym. W  1668 r. 
otrzymał hetmaństwo wielkie koron-
ne. Dowodził wojskami polskimi pod 
Podhajcami (1667 r.) i Chocimiem 
(1673 r.). 16 V 1674 r. szlachta ze-

brana na elekcji wybrała swym królem człowieka, który jej zda-
niem ucieleśniał wszystkie zalety Sarmaty. W pierwszym okre-
sie swych rządów Jan III dążył do odzyskania Prus Książęcych 
i zawarciu pokoju z Turcją. Służyć temu miały przymierza skie-
rowane przeciwko Brandenburgii, zawarte z Francją (traktat ja-
worowski z 1675 r.) i Szwecją (traktat gdański z 1677 r.). 
Wszystkie kalkulacje skończyły się fiaskiem, kiedy Francja za-
kończyła wojnę z  Brandenburgią. Po sejmie 1678-1679 nastą-
piła na dworze zmiana orientacji. W III.1683 r. Sobieski zawarł 
przymierze z cesarzem Leopoldem I zwrócone przeciw Turcji. 
Wywiązując się z ze swych traktatowych zobowiązań, król  
na czele armii udał się na odsiecz Wiedniowi. W 1684 r. 
Rzeczpospolita wstąpiła do Ligi Świętej - przymierza antytu-
reckiego. Za panowania Sobieskiego zawarto ostateczny pokój 
z Rosją (1686 r.). Czasy rządów Sobieskiego są uważane  
za okres najświetniejszego rozwoju kultury sarmackiej. Obok 
niej również żywe były wzory obce, czego najlepszym przykła-
dem jest Wilanów, naśladujący architekturę Wersalu.  
Jan III Sobieski został pochowany w katedrze na Wawelu.  
 
           Źródło: www. wikipedia.org/pl 



 
Dla ojczyzny się narodził 
Umysł, serce wielkie miał 
W wielu bitwach był zwycięzcą 
Dziś się naszym wzorem stał 
 

Refren:     Mamy króla za patrona 
                     Jan Sobieski z nami jest 
                     Chcemy uczyć się od niego 
                     Z patriotyzmu zdawać test 
 
Kochał pałac w Wilanowie 
Tam pozostał Jego duch 
Marysieńkę swoją wielbił 
Nie żałował dla niej słów 
 
 

Refren:     Mamy króla za patrona.... 
 
 

Dzisiaj gości w naszych murach 
Jemu dziś śpiewamy pieśń 
Wspominamy Jego czyny 
Słuszną mu oddając cześć 
 

 
Refren:     Mamy króla za patrona... 

 
 
W szkole silną wolę mamy 
Choć pod Wiedeń nie ruszamy 
Statuetki i różyczki to nagrody upragnione 
Chcesz je zdobyć? – to jest proste 
Zapatrz się w Patrona stronę 

 
 

 
Autor słów: Maria Cebula-Basiak 

Autor muzyki: Marzena Wasil 
    

Pieśń o Patronie 



Historia naszej szkoły 
Nasze gimnazjum 
działa już od 11 lat, ale 
dopiero od roku szkol-
nego 2004/2005 mie-
ści się  w obecnej pla-
cówce przy ulicy Solip-
skiej 17/19. Pierwotnie 
m i e ś c i ł o  s i ę  
w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 94 
przy ul. Cietrzewia 
22a. Motto naszego 
gimnazjum brzmi  "Non 
scholae sed vitae  
discimus" (Uczymy się 
nie dla szkoły, lecz dla 
życia). Główną misją  
pracy z młodzieżą jest 
jej wszechstronny roz-
wój, kształtowanie 
umysłu, ducha, woli  

i ciała, odkrywanie i pielęgno-
wanie mocnych stron ucznia, 
motywowanie do większego wy-
siłku i samodzielnej pracy nad 
samorozwojem. Wśród nagród 
motywujących ucznia znalazły się 
między innymi pisemne pochwały 
dyrektora szkoły, tzw. "różyczki" 
oraz statuetka "Victoria". 
W latach 1999 - 2004  gimnazjum 
rozwijało się powoli. W maju 2002 
roku pierwsi uczniowie zdawali eg-
zamin gimnazjalny. Wyniki były 
dobre, lepsze niż średnia Polski, 
województwa, Warszawy i Gminy 
Warszawa - Włochy, a nawet lep-
sze niż Gminy Warszawa - Cen-
trum.  
 



                                              Podczas uroczystości 2004/05 
 
Rok szkolny 2004/2005 rozpoczęliśmy w budynku przy ul. Solips- 
kiej 17/19. Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 9 im. Oskara Langego, któ-
ry znajdował się tam został przeniesiony do Ursusa. Nasz "nowy" budy-
nek okazał się być  
w i e l k ą  r u i n ą ;  
zniszczone ściany  
i podłogi, drzwi bez 
zamków, zdewasto-
wane toalety, fatalna 
instalacja elektryczna, 
wodno - kanalizacyj-
na, stary, węglowy 
system grzewczy. 
Brakowało wszystkie-
go; nie mieliśmy wy-
starczającej ilości wy-
posażenia.  
 
 
 
 
 

Sala geograficzna pani M. Kubiak 
 



Nasz majątek to wyposażenie tylko kilku sal lekcyjnych, trochę pomocy dy-
daktycznych. Ale przeprowadziliśmy się dość sprawnie.    

  Przed uroczystością rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.      
Ostro zabraliśmy się do pracy. Całe wakacje wypełnione były licznymi zada-
niami. Zdobyliśmy pieniądze, zorganizowaliśmy przetargi, kupiliśmy nowe 
meble do sal lekcyjnych, niezbędny sprzęt i wyposażenie. Opracowane zo-
stały plany remontowe na kolejne 2 lata. I udało się nam! Teraz nasza szkoła 
może się poszczycić tablicami multimedialnymi i komputerem w każdej sali 
lekcyjnej. Nasza szkoła jest teraz nowoczesna. 

 
 

(fot. Jan Brzywca) 

 



Motto szkoły: 
�O�  SCHOLAE   

SED VITAE  DISCIMUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia 

 

Słowa rzymskiego filozofa Seneki "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia", stały 
się mottem naszej szkoły, bo czym byłoby uczenie się bez chęci wykorzystywania 

zdobytej wiedzy w życiu? Każdy  powinien uczyć się dla życia, by móc osiągnąć po-
stawione sobie cele. Wiedza jest poznawana w kontaktach z ludźmi i rozwija nasze 
umiejętności, a przez to uczniowie naszej szkoły mają szansę na dobrą pracę oraz 

karierę zawodową. 
 

Często zdarza się że uczniowie uciekają od nauki oraz chodzą na wagary. Niestety 
nie zauważają, że w ten sposób robią wielką krzywdę sobie, jak i przykrość rodzi-

com, którzy chcą dla dziecka jak najlepiej. Mają również złe zdanie na temat swoich 
nauczycieli, którzy bywają bardzo wymagający. Nie potrafią zdać sobie sprawy  

z tego, że nauczyciele chcą nas zachęcić do nauki, by rozwijać talenty, które posia-
da każdy z nas. Poprzez dobór odpowiednich podręczników i innych książek mamy 
możliwość systematycznego poznania wiedzy. Korzystając na początku z wiedzy 
nauczycieli, a później już sami, potrafimy dobierać odpowiednie lektury z dziedzin 
nas interesujących. Jest to wielka umiejętność: samodzielnie sięgać po wiedzę i ją 

odpowiednio wykorzystywać. 
 

Uczymy się przez całe życie, ale wiedza zdobyta za młodu jest najtrwalsza. Zawsze 
można ją poszerzać i doskonalić. Tak więc nie wyrządzajmy samym sobie krzywdy  

i uczmy się solidnie, a wiedza ta będzie nam towarzyszyła do końca życia.  
          

            Eliza Kołak 3a 
 
 



 

Wszechstronny rozwój 
ucznia w naszej szkole 

 

Nasze Gimnazjum to szkoła przyjazna dla ucznia. Mamy tu wiele 
możliwości do realizacji własnych planów i marzeń. Dzięki atmos-
ferze sprzyjającej nauce osiągamy wyniki na miarę własnych moż-
liwości. Staramy się być aktywni podczas lekcji oraz systematycz-
nie odrabiamy prace domowe. Korzystamy z różnorodnych źródeł 
wiedzy. Mamy możliwość pracy w kołach przedmiotowych, wzięcia 
udziału w konkursach wiedzy. Uczestniczymy w organizacji szkol-
nych sesji naukowych oraz w organizacji szkolnych festiwali nauki.

              

  

               statuetka Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W latach 2002 – 2010 uzyskaliśmy 23 laureatów i 101 finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub na jego zlecenie 

 



 

Bierzemy udział w ko-
łach zainteresowań, 
projektach, konkur-
sach, przeglądach  
artystycznych 

W naszej szkole działa 
wolontariat – „Klub 
Ośmiu” 

Angażujemy się w pra-
cę w Samorządzie 
Szkolnym 

Uroczystości i imprezy: 

• akademie, uroczyste ape-
le, poranki, wystawy 

• sejmiki uczniowskie 

• wieczory poetycko –  
muzyczne, dyskoteki 

• Koncert Wiosenny  
i WOŚP, ciekawe piątki 

• KFAK (Krótki Festiwal  
Artystyczno – Kulturalny) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23 laureatów i 101 finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

Sfera ducha 

Rocznica Konstytucji 3 Maja  

 Sesja naukowa  
o Królu Janie III Sobieskim 
  maj 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KFAK 2008 
 



 - osiągamy wyniki na miarę wła-
snych możliwości 

- jesteśmy aktywni podczas lekcji 

- systematycznie odrabiamy prace 
domowe 

- korzystamy z różnorodnych źró-
deł wiedzy 

- pracujemy w kołach przedmioto-
wych 

                    Festiwal Nauki 

- bierzemy udział w konkursach 
wiedzy 

- uczestniczymy w organizacji 
szkolnych sesji naukowych 

- uczestniczymy w organizacji 
szkolnych festiwali nauki 

- stawiamy sobie cele, znajdujemy 
środki do realizacji, 

- podejmujemy działa-
nia, świętujemy suk-
ces, 

- prezentujemy właści-
we postawy społeczne 
i obywatelskie, 

- jesteśmy asertywni 
 
 

Dbamy o umysł 

Kształtujemy wolę 



 - dbamy o kondycję fizyczną 

 - nie ulegamy żad-
nym nałogom 

 - uczestniczymy  
w programach zdro-
wotnych 

 - jesteśmy aktywni 
podczas lekcji  
i zajęć sportowych 

 - współorganizuje-
my i bierzemy udział  
w szkolnych impre-
zach rekreacyjno – 
sportowych 

   Dzień Sportu 2010 

  
 - reprezentujemy szkołę 
w rozgrywkach WOM  
(w roku 2009/2010 zaję-
liśmy II miejsce w klasy-
fikacji generalnej) 
 
 - dbamy o zdrowie 
 
 
 
 

 
  

         
 
 

Redakcja : Eliza Kołak 3a,  Magda Ciesielska 3a,  Ania Krymska 3a,  Ania Nowakowska 3a, 
Michał Turski 3a, Maria Skrzypek 2b, Magda Grzywacka 2d,  Ada Roszczyk 1d,  
Andrea Bełda 2c 
 
Opiekun:  Iwona Rydlewska 

 

Ćwiczymy ciało 

 Światowy Dzień 
Zdrowego  
Żywienia  

i Walki z Głodem 
16.10.2009 



Budynek szkoły przy ul. Cietrzewia 22a (wspólny ze SP nr 94)                       

Tak było kiedyś... 

...a tak jest dzisiaj 

Budynek Gimnazjum112 przy ul. Solipskiej 17/19 
(fot. Jan Brzywca) 


