
Wrzesień / Październik 2010  

    
W numerze:W numerze:W numerze:W numerze:    
    
    

Uroczystość nadania szkole imienia  Uroczystość nadania szkole imienia  Uroczystość nadania szkole imienia  Uroczystość nadania szkole imienia  
Króla Jana III SobieskiegoKróla Jana III SobieskiegoKróla Jana III SobieskiegoKróla Jana III Sobieskiego    
    
    

Sejmik uczniowski „Król Jan III Sobie-Sejmik uczniowski „Król Jan III Sobie-Sejmik uczniowski „Król Jan III Sobie-Sejmik uczniowski „Król Jan III Sobie-
ski ski ski ski ----  wzór do naśladowania”   wzór do naśladowania”   wzór do naśladowania”   wzór do naśladowania”     
    

    
Ślubowanie klas IŚlubowanie klas IŚlubowanie klas IŚlubowanie klas I    
    
    

Wyjazd integracyjnyWyjazd integracyjnyWyjazd integracyjnyWyjazd integracyjny    

    
    
Ubiór  w gimnazjumUbiór  w gimnazjumUbiór  w gimnazjumUbiór  w gimnazjum    
    

    
    

Dookoła świataDookoła świataDookoła świataDookoła świata    
    
    

    
    

Jesienna poezjaJesienna poezjaJesienna poezjaJesienna poezja    
    
    
    
    

    
BestselleryBestselleryBestselleryBestsellery    
    

 



 
Na piątej i szóstej godzinie lekcyjnej w piątek (24. 09) samorządy klasowe zebrały 
się w sali numer czternaście na X Sejmiku Uczniowskim „Jan III Sobieski – wzór do 
naśladowania”.  
Z każdej klasy stawiły się po trzy osoby: przewodniczący samorządu klasowego, 
jego zastępca oraz skarbnik. Przedstawiciele klas w ustalonej kolejności wygłaszali 
referaty opisujące cechy naszego patrona, które stanowią dla nas wzór do naślado-
wania. Wystąpienia były różnorodne, a autorzy zwracali uwagę na wiele przymiotów 
króla takich jak – umiłowanie ojczyzny, dbałość o wykształcenie, pokonywanie wła-
snych słabości oraz dążenie do celu. Na zakończenie rady klasowe podjęły wnioski 
do realizacji w bieżącym roku szkolnym, a pani Dyrektor podsumowała krótko 
wszystkie referaty. Na sejmik zawitali również inni goście: pani M. Basiak,  
pani I. Rydlewska, pani I. Jankiewicz i pani J. Sadecka.  
Można śmiało powiedzieć, że wystąpienia były naprawdę ciekawe, a uczniowie 
(szczególnie pierwszoklasiści) z pewnością dużo się dowiedzieli.  
 

Ania Krymska 3a 

X Sejmik o Janie III Sobieskim 



Ślubowanie klas pierwszych 
 
 

W  czwar tek ,  30  wrześn ia  b r .  Odby ło  s ię  ś lubowan ie  k las  p ie rw-
szych  w naszym g imnaz jum.  By ł  t o  wy ją t kowy dz ień  d la  p ie rwsza -
ków,  pon ieważ w łaśn ie  wtedy  s ta l i  s ię  o f ic ja ln ie  p rawdz iwym i  
uczn iam i  G imnaz jum n r  112 ,  a  poza  t ym są  p ie rwszym roczn ik iem,  
k tó ry  będz ie  m ia ł  na  leg i t ymac j i  szko lne j  p ieczą tkę  „G imnaz jum  
n r  112  im ien ia  k ró la  Jana  I I I  Sob iesk iego .  Ma ją  to  szczęśc ie  zoba -
czyć  nadan ie  im ien ia  nasze j  szko le .   

O  godz in ie  17  rozpoczę ło  s ię   ś lubowan ie ,  podczas  k tó rego  
uczn iowie  k las  p ie rwszych  zobowiąza l i  s ię  do  wytężone j  nauk i   
i  godnego rep rezen towan ia  szko ły .  P rzeds tawic ie le  k las  z łoży l i  u ro -
czys tą  p rzys ięgę .  Pan i  Dyrek to r  w p rzemowie  uświadom i ła  p ie rw-
szaków jak  ważne  jes t  w nasze j  szko le  ksz ta ł towan ie  ducha ,  c ia ła ,  
umys łu  i  wo l i .  Na  kon iec  uczn iowie  o t rzyma l i  leg i t ymac je  i  upom ink i  
u fundowane p rzez k lasy  t r zec ie .   

Po  u roczys tośc i  odby ła  s ię  dysko teka  na  k tó rą  zap roszone  by-
ł y  równ ież  k lasy  I I -g ie  i  I I I -c ie .  Na  dysko tece  odby ło  s ię  symbo l icz -
ne  obc inan ie  oś l ich  uszu .  Zabawy i  śm iechu  n ie  b rakowa ło .  Po  
t r zech  godz inach  tańczen ia  p rzy  g łośne j  muzyce ,  o  godz in ie  21 ,  
w ie l ce  zadowo len i .  uczn iowie  odeb ran i  p rzez  rodz iców uda l i  s ię   
do  domu.   

Mamy nadz ie je ,  że  k lasy  p ie rwsze  będą  czuć  s ię  na  co  dz ień   
w nasze j  szko le  rów-
n ie  dobrze  jak  dz i -
s ia j .  

 
An ia  Nowakowska ,  3a  



Wyjazd integracyjny 
 
Środa   15.09.2010r. 
 
Około godziny 9:20 wyruszyliśmy spod 
szkoły na 3-dniowy wyjazd integracyjny 
do Serpelic, znajdujących się nad rzeką 
Bug, na wschód od Warszawy.   
Dziewczyny z klasy 1c jechały busem, a 
ja, moja klasa-1e i chłopcy z 1c jechali-
śmy autokarem. Po drodze zatrzymali-
śmy się na godzinny postój.  
Dotarliśmy na miejsce ok. godziny 13:30. 
Po rozpakowaniu bagaży do drewnianych 
domków, poszliśmy na stołówkę zjeść 
obiad. 
Na zbiórce zostały ustalone zasady i go-
dziny zbiórek. Po zbiórce poszliśmy na 
zajęcia odbywające się w lesie. Najpierw 
strzelaliśmy z łuku i budowaliśmy szała-
sy.  
Następnie zjeżdżaliśmy w parku linowym. 
Po kolacji mieliśmy ognisko z kiełbaska-
mi. 
 
Czwartek  16.09.2010r. 
 
Po śniadaniu mieliśmy integracyjną lekcję 
z Panią Psycholog. Potem płynęliśmy łodzią przez rzekę Bug. Przed obiadem grali-
śmy jeszcze w paintball. 
Jednak najbardziej ekscytujący był przejazd na linie przez rzekę Bug. Wszyscy 
chcieli zjechać jeszcze raz, jednak nie było to możliwe.  
Po kolacji odbyła się dyskoteka. 
 
Piątek  17.09.2010r. 
 
Po śniadaniu odbyły się różne atrakcje, m.i.: rodeo, strzelanie do kaczek (gra wy-
świetlona z rzutnika), wyścigi na czas, dmuchanie strzałkami do tarczy. 
Po obiedzie wszyscy się spakowali, a o 14:30 wyjechaliśmy z ośrodka. Około go-
dziny 17:30 autokar bez problemu zatrzymał się przed szkołą i wszyscy  
rozeszli się do swoich domów.  
 
 
Ania Kajka 1e 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazd do Serpelic  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Zabawa na byku 



    

 
Japonia i jej 5 największych dziwactw: 

5) Jako numer piąty podam sposób jedzenia - otóż jeśli spożywa 
się z kimś posiłek, należy mlaskać, siorbać i zachowywać się w sposób nie do koń-
ca zgodny z polskim savoir vivre’em. W ten sposób oznajmia się, że danie smakuje, 

a osoba, która owe danie przygotowała, nie będzie urażona. 
4) Japończycy są bardzo przesądni. Podam taki przykład: idzie-
my do kogoś w gości, a w poczęstunek przynosimy np. ciasto. 
Kupiliśmy cztery lub dziewięć kawałków, uśmiechnięci dajemy to 
gospodarzowiH. , a on się na nas śmiertelnie obraża. Spytacie: 
dlaczego? W Japonii nie wolno dawać komuś czegokolwiek w 
ilości czterech albo dziewięciu, gdyż, pisane w alfabecie japoń-
skim, oznaczają one śmierć i cierpienie. Należy kupić mniej lub 
więcej . Szczęśliwą liczbą jest 108, bo pisane w kanij oznacza 

ona rozwój Japonii(zazwyczaj tyle jest tomów mangi ). 
3) Język. Japończycy mają trzy alfabety – „hiragane”, „katakane” i „kanji”. O ile dwa 
pierwsze są dość proste, kanji może naprawdę „powalić”. Niestety w praktyce około 
500 najpopularniejszych słów w kanji stanowi 80% używanych znaków, a około 16-
00 stanowi 99%. Trudno jest się nie pomylić, bo na przykład słowa krowa i południe 
dzieli je tylko odległość jednej kreseczki od drugiej. 
2) Rozwój technologii - może opowiem np. o transporcie – najpopularniejsza jest 
szybka kolej rozciągająca się dookoła Tokio. Pociągi jadą 320 km/h. W takim tem-
pie od stolicy do jednego z najpiękniejszych miast - Kioto dojedzie się w trzy i pół 
godziny. 
1) Harajuku – jest to wprawdzie dzielnica w Tokio, ale tak nazwano również styl 

ubioru młodzieży. Jest on barwny i dość ekscentryczny , wzorowany na posta-
ciach z mangi i anime. 

Kamila Ławniczak IIIa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mój wygląd mówi o mnie 
 

   Dlaczego dorosłe kobiety robią sobie makijaż? Chyba każdy to wie;  by ukryć nie-
doskonałości zmęczonej cery, by podkreślić atuty urody.  Także by wyglądać profe-
sjonalnie w pracy i zrobić dobre wrażenie na pracodawcy. 
   A nastolatki? Przecież mają piękną cerę i potrzebują tylko troszeczkę ją oczyścić. 
Nic poza tym.  Jednak coraz częściej na szkolnym korytarzu można zobaczyć 
dziewczyny z toną pudru lub podkładu na policzkach, straszące czerwonymi lub 
czarnymi paznokciami i wyraźnie zaznaczonymi oczami. Poza tym paradują w mini-
spódniczkach odsłaniających więcej niż powinny i bluzkach z dekoltem „do pępka”. 
  Pytam się, dlaczego? Czy chcą wyglądać doroślej, czy po prostu zadają się z nie-
odpowiednimi osobami i ślepo je naśladują? Ale po co?  Na malowanie jest czas za 
10, 20 lat, a takich ubrań nie powinno nosić się do szkoły, najwyżej na dyskotekę.  
Szkolny regulamin surowo zabrania makijażu i wyraźnie określa zasady ubierania 
się. 
   Poza tym, jeśli młode dziewczyny teraz malują się w taki sposób, to jaki będą da-
wały przykład swoim ubiorem za kilkanaście, kilkadziesiąt lat? Czy też będą się 
ubierać jak „lolity”? Do myślenia daje też fakt, że jeśli się zestarzeją to, co odpowie-
dzą swoim wnuczkom:  „Babciu, jak się ubierałaś w szkole? Też miałaś mundur-
ki?” . I czy taka osoba ma odpowiedzieć; „Malowałam się i chodziłam w krótkich 
spódniczkach. Mundurki były tylko na uroczystości.”? Nie. Wspomni czas, gdy 
uczęszczała do gimnazjum i zapragnie znów przeżyć te lata, tym razem lepiej , bar-
dziej wartościowo. 
W jednym z blogów czytam;  „Młodzież próbuje zwrócić na siebie uwagę różnymi 
sposobami. Chłopaki zaczynają pić czy palić w wieku szesnastu lat, dziewczyny 
eksponują swoje jeszcze nie do końca rozwinięte piersi w push upach. Zabawy 
przeznaczone dla dorosłych, ostre makijaże, wyzywające ubrania - to już prawie 
codzienność w szkołach i poza nimi. Młodzi ludzie za wszelką cenę chcą udowod-
nić, że nie są już dziećmi, że wyglądają i zachowują się jak dorośli. I widząc chłopa-
ków kupujących piwo czy bujne kołysanie biodrami szesnastolatek chodzących na 
obcasach trudno nie przyznać im racji. Rzadko kiedy można się domyśleć ich praw-
dziwego wieku. (H) 
   Nie wiem, czy takie dążenie do dorosłości na siłę jest skuteczne. Bo patrząc 
prawdzie w oczy, większość z tych starań wygląda po prostu karykaturalnie. A poza 
tym po co się tak spieszyć? Spokojnie, jeszcze każdy zdąży posmakować dorosło-
ści. Na razie mimo wszelkich protestów, jesteśmy dziećmi. I chyba lepiej wykorzy-
stać te lata na bycie beztroskim, niż za wszelką cenę pchać się w świat dorosłych. 
Bo czasu nie da się cofnąć i kiedyś będziemy żałowali tej zabawy w dorosłych. Gdy 
zabawa stanie się rzeczywistością, zatęsknimy za tymi beztroskimi latami, które te-
raz marnujemy. 
  

Maria Skrzypek IIb 

 

Źródła: unknown-author.blog.onet.pl 



Kultura 
 

Incepcja 
Światowej sławy filmowiec Christopher Nolan wyreżyserował film z gwiazdorską 
obsadą, który zabiera widzów w podróż dookoła ziemskiego globu oraz wgłąb  
intymnego i nieskończonego świata snów. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest 
niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekre-
tów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbar-
dziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza 
w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, 
a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje 
szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać 
stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: 

zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni dosko-
nałej. Jednak nawet najbardziej precyzyjne planowanie nie jest w stanie przygotować ich na spotka-
nie z niezwykłym przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć każdy ich ruch. Wróg, którego tylko Cobb 
mógł się spodziewać.  
 

„Potęga Podświadomości” Joseph’a Murphy’a 
Dr Murphy odsłania nowe możliwości ludzkiego umysłu. Dowodzi, że procesy 
psychiczne przebiegające poza naszą świadomością i bez jej udziału, mogą być 
przez nas wykorzystywane w sposób celowy - wskazuje drogę do pełniejszego 
życia, zdrowia, a nawet zamożności.  

 

Afonia i pszczoły 
Opowieść o nieoczekiwanej miłości i niepohamowanej sile 
uczuć. Afonia mieszka wraz z chorym mężem, legendarnym 
mistrzem zapasów. Ma jedną wielką pasję, jaką jest filmo-
wanie. Prawie w ogóle nie rozstaje się z nakręcaną ręcznie kamerą rejestrując 
wszystko, co wydaje jej się interesujące. Jednak każdy jej dzień wygląda podob-
nie, jest pogodzona ze swoim losem i nie oczekuje już od życia zbyt wiele. I wte-
dy niespodziewanie pojawia się On. Afonia początkowo podchodzi do nieznajo-
mego z dystansem, wkrótce jednak staje się on kolejnym obiektem jej pasji fil-
mowejH i życiowej. Wywiązuje się między nimi pełen namiętności romans, który 
burzy jej poukładany świat i stawia przed nieoczekiwanymi wyborami. Okazuje 

się, że tajemniczy przybysz jest również mistrzem zapasów. Przybył do domu Afonii, by poznać ta-
jemnicę jej męża, ale niespodziewanie spotkał miłośćH  Któregoś dnia mężczyzna znika bez słowa.  
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Jeśli masz ciekawe  
pomysły, chcesz pisać  

do naszej gazetki,  
zapraszamy! 

 
Napisz do nas :  

gigant@gimnazjum112.pl 
 


