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Wakacyjna moc wrażeń

"Strefa kibica"
w Gimnazjum Miejskim

Mecz przyciągnął wielu fanów siatkówki

Dumni kibice

Mecz siatkówki Polska-
Rosja uczniowie razem z

rodzicami mieli okazję
obejrzeć w specjalnie

przygotowanej w naszym
gimnazjum "Strefie kibica".

Podczas tego niezwykłego
dla Polski turnieju młodzież

w barwach narodowych
niezwykle żywiołowo

reagowała na wydarzenia
rozgrywające się na boisku.
Około stu entuzjastów piłki

siatkowej  było
zachwyconych możliwością

wspólnego kibicowania i
dzielenia się radością z

wygranego meczu.

"Strefę kibica"
zorganizowali w naszej

szkole nauczyciele:
Sylwester Jasiński,

Marcin Moszczyński
Ireneusz Szubielak
i Tomasz Rożniata.

Dominika Florczak
i Joanna Grober

   Mimo tego, że wakacje pożegnaliśmy miesiąc temu, utrzymująca się cały czas piękna pogoda nie pozwala nam o nich zapomnieć. Ci, którzy wyjechali, z
pewnością mają wiele wspaniałych wspomnień, ale ci, którzy spędzili dwa miesiące w Głownie, również nie mieli powodów do nudy.
  Z pewnością należy wspomnieć o masie atrakcji, które czekały na nas ze strony miasta. W tym roku zdecydowanie największą popularnością cieszyła się
piłka siatkowa.
 Zorganizowany przez Radę Miejską Turniej Siatkówki Plażowej przyciągnął wielu chętnych, w tym również  uczniów naszej szkoły. Ta dyscyplina
sportowa znalazła w Głownie wielu zwolenników, duża część z nich ukończyła Gimnazjum Miejskie. Zawodnicy, którzy charakteryzują się szczególną
cierpliwością i pracowitością sięgają po więcej. Przykładem jest Kacper Kujawiak, absolwent naszej szkoły, który w 2012 roku zdobył na Cyprze tytuł
Mistrza Świata w Siatkówce Plażowej do lat 19.
Także i dzisiaj rozwija się w naszej szkole wiele sportowych talentów. Byłe uczennice Gimnazjum Miejskiego, Dominika Hemka i Ola Koprowska, zajęły w
te wakacje VI miejsce w Mistrzostwach Polski "Gimnazjada 2014" w siatkówce plażowej. Biorąc pod uwagę konkurencję, jest to niesamowite osiągnięcie!
  Ale w naszym mieście rozrywkę mieli zapewnioną nie tylko sportowcy. Na dniach Głowna, które odbyły się 31 sierpnia, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Wesołe miasteczko, malowanie twarzy, balonowe zoo, szczudlarze - to tylko część popołudniowych atrakcji, głównie skierowanych dla całych rodzin. W
programie był też występ słynnego artysty Mesajah oraz zespołu Perfect. Niezależnie od wieku słuchaczy, wywołali szerokie uśmiechy na twarzach
mieszkańców naszego miasta i okolic. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez DJ'a.
  Chociaż wakacje już minęły, starajmy się nie zapominać, że najlepsze jest dopiero przed nami. Pożegnajmy to lato z uśmiechem i pewnością, że następne
będzie jeszcze lepsze.

Dominika Florczak

T. R.

T. R.
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Wyjazd ekumeniczny do naszych braci
prawosławnych oraz starszych braci w wierze

– Żydów

Nasza koleżanka złotą medalistką
Polski w rzucie młotem

Klasy trzecie w cerkwi

Ks. Jakub Dymitruk pokazuje nam wnętrze soboru

   19 września
uczniowie klas
trzecich naszego
gimnazjum pojechali
na wycieczkę do
Łodzi, aby poznać jej
wielokulturową stronę.
   Na początku
zwiedziliśmy cerkiew
św. Aleksandra
Newskiego.
Oczarowało nas jej
wnętrze – bogata
kolorystyka i wiele
różnobarwnych,
przepięknych ikon.
Odwiedzając sobór ks.
Jakub Dymitruk
wskazywał nam
elementy wspólne w
wierze. Dzięki niemu
dowiedzieliśmy się
wielu interesujących
rzeczy –
m. in. jak wyglądają
sakrament spowiedzi i
jak odbywają się
nabożeństwa.

Mogliśmy
doświadczyć bliskiej
więzi z braćmi
prawosławnymi, którzy
w ciepłych słowach
wyrazili swoją
wdzięczność za
kolejną wizytę, którą
im złożyliśmy.
   Następnym etapem
naszej pielgrzymki był
pobyt w synagodze
żydowskiej. Każdy z
uczestników mógł
dotknąć św. Księgi
Żydów Tory. Pani
przewodnik Katarzyna
Przewoźnik
szczegółowo
opowiadała nam o
zwyczajach, świętach,
obrzędach oraz o
wszystkich, co nas
łączy.
   Kontynuacją wizyty
w Łodzi był pobyt na
najstarszym i
największym

cmentarzu
żydowskim w
Europie. Pani
przewodnik pokazała
nam miejsca i
zwyczaje związane z
pochówkiem i
obrzędami
pogrzebowymi Żydów.
Na samym cmentarzu
wielkie wrażenie
zrobiły na nas
grobowce
przypominające
prawdziwe dzieła
sztuki, np. grób
rodziny Izraela
Poznańskiego oraz
rodziców i dziadków
wielkiego pianisty
Artura Rubinsteina.
Udaliśmy się także na
Pola Gettowe.
   To była naprawdę
ciekawa wycieczka
stanowiąca dla nas
niezwykłe przeżycie.

Joanna Grober

Angelika podczas Mistrzostw Polski Młodzików

Angelika Woźniak to
uczennica drugiej
klasy naszego
gimnazjum. Jest ona
niezwykle
utalentowaną
sportsmenką, mogącą
pochwalić się
znakomitymi
osiągnięciami w wielu
zawodach. Na co
dzień trenuje w klubie
UKS Błyskawica w
Domaniewicach pod
okiem p.
Mieczysława
Szymajdy.
27 i 28 września w
Zielonej Górze odbyły
się Mistrzostwa
Polski Młodzików, w
których wzięła udział.
Osiągnęła

tam ogromny sukces -
z wynikiem 54,63 m
zdobyła złoty medal w
rzucie młotem, a
także stanęła na
trzecim miejscu
podium w pchnięciu
kulą na odległość
12,87 m. 
Podczas zakończenia
zawodów okazało się,
że jej wynik w rzucie
młotem był
najlepszym spośród
całych zawodów.
Dzięki temu otrzymała
puchar dla najlepszej
zawodniczki
Mistrzostw Polski
Młodziczek. 
Po powrocie do szkoły
w poniedziałek jej
klasa przywitała

ją bardzo
entuzjastycznie.
Wszyscy już przed
godziną ósmą składali
jej gratulacje. Cała
redakcja gazetki
również się do nich
dołącza i życzy
kolejnych sukcesów w
sporcie!

Joanna Grober

K. P.

M. S.
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Wywiad z panem Maciejem Stępniem
- opiekunem szkolnego teatru

Lekcja
patriotyzmu

Wiem, że 3 października w naszej szkole będzie można obejrzeć rekonstrukcję historyczną dotyczącą powstania warszawskiego . Wyreżyserował
Pan wiele sztuk, w ostatnim czasie spektakle związane z powstaniem styczniowym i odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Czego możemy się
tym razem spodziewać? 
M. S.: To będzie żywa lekcja historii. Wszyscy, którzy będą oglądać to widowisko, zobaczą najbardziej charakterystyczne momenty sprzed 70 lat dotyczące
powstania warszawskiego. Zadaniem obserwatorów będzie zbudowanie barykady i bronienie jej przed Niemcami. Chcemy też, aby przeżyli oni tragiczny
moment: wykorzystanie przez Niemców ludzkich tarcz. Następnym ważnym epizodem będzie  zejście do kanałów. Tam uczniowie usłyszą niemiecki język,
tupot niemieckich butów, tak jakby za chwilę do tego kanału mieli wejść hitlerowcy i ich zastrzelić. Zobaczą też tragedię powstańczego szpitala, który
właściwie nie ma już czym leczyć. Będzie ścisk, tłok, jęki rannych, krew naokoło i uwijające się jak w ukropie sanitariuszki. Rozegrają się także przykre
sceny, takie jak: pogrzeb powstańca i zakopywanie trumny, lecz chwilę później zobaczą, o dziwo, radosny moment - ślub młodej pary powstańców, która
postanawia walczyć o swoje losy. Na zakończenie wszyscy zasiądą do wspólnego jedzenia grochówki i pisania listu z powstania do rodziców.
Dla kogo przeznaczona jest ta rekonstrukcja historyczna?
M. S.: Zaproszone są szóste klasy szkół podstawowych oraz trzecia klasa gimnazjum w Dmosinie.
Kim będą odtwórcy powstańców?
M. S.: W roli aktorów wystąpią pierwsze klasy gimnazjum (72 uczniów) oraz klasy liceum: dwie pierwsze  (32 uczniów) i II O. Ja będę wszystkiego
doglądającym, wędrującym dowódcą- reżyserem.
Co zainspirowało Pana do wyreżyserowania takiego widowiska?
M. S.: Już w dzieciństwie byłem zachwycony odwagą i bohaterstwem młodych ludzi, którzy walczyli w powstaniu, byli dla mnie jakimś wzorem.
Wychowałem się właśnie na drugiej wojnie światowej, a jednym z jej ważnych elementów było właśnie powstanie warszawskie.
Czy data wystawienia spektaklu jest przypadkowa?
M. S.: To nie jest przypadkowa data. Powstanie zaczęło się 1 sierpnia, lecz nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiej imprezy w tym dniu, stąd pomysł
,żeby wystawić sztukę w rocznicę upadku powstania. 3-ego października ludność Warszawy zaczęła ją opuszczać. I tak symbolicznie chciałbym uczcić
opuszczenie ukochanego miasta, w którym wiele tysięcy młodych ludzi straciło życie.
Ostatnie pytanie, ile czasu będzie trwała rekonstrukcja?
M. S.: Tak naprawdę epizody powstańcze opisujemy 90-oma minutami.
Dziękuję za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Maja Roza.

   26 września w sali
gimnastycznej naszej
szkoły odbyła się
uroczystość
upamiętniająca 75
rocznicę powstania
Państwa
Podziemnego.
   Krótki rys
historyczny przestawiła
Karolina Chlebna, a o
trudach ludzi żyjących
w czasie II wojny
uczniowie dowiedzieli
się z rozmowy
głównych aktorów: Oli
Galińskiej  (babci), Olka
Czubiaka (dziadka) i
Natalii
Ziarnik  (wnuczki).

Pozostali wykonawcy
stali na tle dekoracji
podkreślających
doniosłość
wydarzenia. 
   Wszyscy zebrani
słuchali w skupieniu i z
powagą zarówno
opowieści aktorów, jak
i poruszających pieśni
wojennych.
   Interesująca lekcja
patriotyzmu została
przygotowana przez p.
Dzwonkowską i p.
Stępnia.

O. Grabowicz, M.
Madejczyk

Uczniowie występujący w akademii M. W. R.
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Kącik różności
1. Czynnik niezbędny
do procesu
fotosyntezy?
2. Tkanka zbudowana
z komórek zwanych
naczyniami.
3. Tkanka roślinna
wzmacniająca,
zbudowana z żywych
komórek o zgrubiałych
i niezdrewniałych
ściankach.
4. Jaki rodzaj liście ma
klon zwyczajny?
5. Jak nazywa się
proces odżywiania
który występuje u
roślin?
6. Aparat ... - jest
łącznikiem między
wnętrzem liścia a jego
otoczeniem.
7. Potrzebne do
procesu fotosyntezy.
8. Składa się z ogonka
i blaszki.

9. Jadalna część
ziemniaka (pełni
funkcje spichrzowe).
10. Jest zbudowana z
martwych komórek o
silnie zgrubiałych i
zazwyczaj
drewnianych
ściankach.
11. Wiązki
przewodzące tworzą w
liściu rozgałęzienia
podobne do sieci.

Hasło:

- Nie rozumiem, jak
jeden człowiek może
robić tyle błędów?! -
dziwi się polonistka,
oddając pracę
domowa uczniowi.
- Wcale nie jeden -
odpowiada uczeń. -
Pomagali mi mama i
tata.

~

Na lekcji języka
polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz
"chętnie" w zdaniu:
"Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie
profesorze!

~

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na
matematyce? 
- Szukaliśmy
wspólnego
mianownika. 
- Coś podobnego!
Kiedy ja byłem w
szkole, też szukaliśmy
wspólnego
mianownika! Że też
nikt go do tej pory nie
znalazł…

~

Dyrektor szkoły
przechodzi korytarzem
obok klasy, z której
słychać straszny
wrzask. Wpada, łapie
za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego,
wyciąga go na
korytarz i stawia w
kącie. Po chwili

z klasy wychodzi
kolejnych trzech
młodzianów, którzy
pytają:
- Czy możemy już iść
do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro
nasz nowy pan od
matematyki stoi w
kącie, to chyba lekcji
nie będzie, prawda?

~

- Ech, ta IIB! Nie
wytrzymam z tymi
baranami! Pytam ich
kto zburzył 
Bastylię, a oni
krzyczą, że to nie oni!
- Niech się pan tak nie
denerwuje - uspokaja
dyrektor - może to 
rzeczywiście ktoś z
innej klasy.


