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Przywracamy pamięć przodków

Rozstrzelani

 3 listopada w naszym gimnazjum odbyła się uroczystość
poświęcona Franciszkowi Jerzemu Adamowi Dudzie-
Dziewierzowi, 17 – letniemu chłopcu  rozstrzelanemu  25
października 1943 roku pod murem cmentarnym w Głownie.
Został on stracony razem z kilkunastoma innymi osobami. 
Na uroczystość przybyło wiele znamienitych gości, wśród których
znaleźli się : burmistrz Głowna – Grzegorz Janeczek oraz  Pani
Małgorzata Zielińska, spokrewniona z Franciszkiem Jerzym
Adamem Dudą – Dziewierzem.
 Szkolny teatr ,,Od początku ‘’ przygotował na tę okazję
przedstawienie, które spowodowało, że wszyscy przenieśli się w
czasy II wojny światowej. Pokazywało ono brutalność hitlerowców
i silną wolę polskich partyzantów. Przedstawienie miało na celu
uświadomić nam, że Polacy w czasie II wojny światowej  żyli w
ciągłym strachu i niepewności, bo nieustannie odbywały się
areszty i masowe egzekucje niewinnych ludzi..
 Wszystkich obecnych na widowni wzruszył występ szkolnych
aktorów. Zarówno pani Małgorzata , jak i reszta widzów w czasie
trwania spektaklu nie mogło powstrzymać łez…

                                                         Jakub Dutkiewicz IIc

Przed egzekucją

AresztowaniaPani Małgorzata Zielińska - krewna straconego 17 latka
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O adopcjach zwierząt z przytuliska z Głowna 

Franek przed adopcją Franek po adopcji

Barbie przed adopcją Barbie po adopcji

    Przez przytulisko dla zwierząt w Głownie przewinęło się bardzo dużo psów i kotów. Wiele z nich zostało
zaadoptowanych, nie tylko przez ludzi wielkiego serca z Polski, ale także z innych krajów.
Każdy, kto chce zaopiekować się zwierzakiem, musi mu zapewnić odpowiednie warunki. 
Jak sprawdzamy, czy osoba chętna, gotowa pokochać nowego przyjaciela, może sobie pozwolić na wzięcie do
siebie psa czy kota? Otóż przed każdą adopcją składamy wizytę i sprawdzamy, czy warunki są odpowiednio
dostosowane do naszego podopiecznego, nie przeszkadzają nam w tym kilometry do pokonania, ponieważ liczy
się szczęście naszego przyjaciela. Staramy się też robić tzw. wizyty poadopcyjne, by upewnić się, czy nasz
futrzak na pewno dobrze trafił.

Jeśli masz serce i poszukujesz przyjaciela, zajrzyj do nas.

Przytulisko Głowno
ul. Piaskowa 37
95-015 Głowno

Niedawno z Polski wyjechali Barbie i Franek, z tego co widać na zdjęciach, są naprawdę szczęśliwi ;)
Oto ich zdjęcia.
                                                                                                                                          Agata Budna Ia

Wolontariusz schr. Nowy właściciel pieseczka

Opiekun schroniska Właściciel psa
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Wywiad z Panią Wandą Staniszewską-
wychowawczynią klasy Ia

1.R: Czy jest Pani łatwo pogodzić wychowawstwo z pracą nauczyciela języka angielskiego?
W.S: Bycie wychowawcą nie koliduje z moimi codziennymi obowiązkami.
2.R:Czy cieszy się Pani z możliwości wyjazdów z wychowankami np. do kina, teatru, "Zieloną Szkołę"?
W.S: Uwielbiam takiego rodzaju wyjazdy oraz uwielbiam je organizować.
3.R:Co czuje Pani, gdy nowi uczniowie zdobywają nagrody np. w różnego rodzaju konkursach?
W.S: Cieszę się bardzo, jak uczniowie w ogóle zdobywają jakiekolwiek nagrody, nie tylko w konkursach;
otrzymywanie dobrych ocen też jest rodzajem nagrody.
4.R:Jak ocenia Pani pracę z nowymi wychowankami?
W.S: Cieszy mnie każda nowość, uwielbiam wyzwania, choć na początku bywa ciężko. Potrzeba trochę czasu,
by poznać dobrze każdego ucznia, uczniowie także potrzebują czasu, by nauczyć się reguł panujących w nowej
dla nich szkole.
5.R:Co odczuwa Pani , gdy musi wstawić złą ocenę uczniowi?
W.S: Nie lubię stawiać złych ocen, lubię sprawdzać kartkówki, które nie zawierają błędów.
6.R:Jakie pierwsze wrażenie wywarła na Pani nowa klasa -1a?
W.S: Bardzo się ucieszyłam ,że dostałam wychowawstwo ,a klasa wygląda na taką , z którą nie powinno
być większych problemów.
7.R:Czy cieszyła się Pani z możliwości bycia wychowawcą?
W.S: Bardzo się cieszyłam.
8.R Ile wychowawstw miała Pani do tej pory?
W.S: Bodajże cztery
9.R: A czy jest taka klasa, którą wspomina Pani w jakiś szczególny sposób?
W.S: Klasę, z którą spędziłam osiem lat, od pierwszej do ósmej, w podstawówce.
10.R:Czy utrzymuje Pani kontakt z uczniami z tej klasy?
W.S: Oczywiście.
11.R:Dziękujemy za wywiad.
W.S: Ja również.                                                                      
                                                                                                     Zosia Zuchora i Mikołaj Rożniata Ia

Ślubowanie klasy Ia Wychowawczyni Ia i jej portretT.R T.R
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XXVII Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier

Finały Intel Extreme
Masters 2017

   W sobotę dnia 1.10.2016r. odbyły się mistrzostwa
gry w Counter Strike: Global Offensive. Grupa
szczęściarzy z naszej szkoły wyruszyła pociągiem o
godzinie 10:50 do Atlas Areny w Łodzi. Na
miejscu mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy
komiksów oraz kupienia pamiątek. Najważniejszym
wydarzeniem był jednak mecz. Spotkanie cosplayerów
też nie było niczym trudnym. Zobaczyliśmy osoby
przebrane nawet za Pikachu i Vocaloidy. Każdy
kibicował swojej ulubionej drużynie i z zaciekawieniem
oglądał kolejne zawody. Niektórzy wrócili do domu z
autografami od swoich ulubionych graczy. Atrakcją
było też to, że każdy z nas mógł sam zagrać w
ulubioną grę i zmierzyć się z innymi. Dzięki
organizatorowi wyjazdu – panu Maciejowi Stępniowi i
naszym opiekunkom: Katarzynie Flisiak i Alinie
Filipczak wróciliśmy do domu z
uśmiechem na ustach.
                                                    Zuzia Piaskowiak Ia

Nasza grupa przed wejściem Atlas Areny

Scena Główna

W jedenastym sezonie Intel Extreme Masters trzema
podstawowymi grami będą Counter-Strike: Global
Offensive, League of Legends oraz StarCraft II.
Najlepsi zawodnicy z całego świata walczyć będą o
pulę nagród, która po raz pierwszy w historii IEM
przekroczy 1 000 000 dolarów. 
 
                      źródło: http://www.dziennikzachodni.pl
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