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  W niedzielę, dnia 13 listopada 2016 roku pojechałem wraz z rodzicami do Wrocławia na koncert zespołu Kombi.
Wydarzenie odbyło się w Hali Stulecia o godzinie 18:30. Dzięki specjalnej budowie hali, podobnej do rzymskiego
teatru, dźwięk pierwszej piosenki, czyli „Black and white” naprawdę robił wrażenie, nie wspominając już o
efektach świetlnych. Po zakończeniu pierwszego utworu, artyści przywitali się z widownią, która odwzajemniła
się gromkimi brawami. Zespół zaczął od swoich najstarszych utworów, w przerwach wplątując swoją historię.
Przy takich utworach jak „Nie ma zysku” czy „Awinion” słuchacze nie pozostawali obojętni. Śpiewali razem z
wokalistą – Grzegorzem Skawińskim oraz tańczyli. Widać było, że koncert sprawia niesamowitą radość zarówno
u młodszej, jak i starszej części odbiorców. W pewnym momencie nastał czas na zagranie piosenek zespołu
O.N.A., bowiem i one znalazły się w repertuarze. Niestety, wraz z innymi członkami zespołu nie zaśpiewała
Agnieszka Chylińska, na co bardzo liczyłem. Jednak chwila rozczarowania nie trwała długo. Na scenę weszła
Joanna Lazer, czyli „Ruda” z zespołu Red Lips. Podjęła ona ciężkie wyzwanie zastąpienia oryginalnej wokalistki,
jednak uważam, że udało jej się to bardzo dobrze. Gdy już nadszedł czas opuszczenia epoki O.N.A.,  a w tym
utworów takich jak : ”Kiedy powiem sobie dość” oraz „Krzyczę” zespół przedstawił coś, czego nikt się nie
spodziewał. Wszystkie światła zgasły, a na dużym ekranie na scenie było widać fragmenty teledysków nie tylko
Kombi ale i solowych piosenek członków ekipy. W końcu światła zabłysły ponownie, a na scenie można było
dostrzec kwartet smyczkowy, który tworzyły cztery kobiety. I tak ponownie rozbrzmiała melodia „Black and
white”, lecz zagrana symfonicznie. Na odbiorcach zrobiło to duże wrażenie, ale myślę, że się spodobało, tak jak
mnie.Wkrótce jednak dobiegł koniec koncertu, a niezadowolona z tego widownia zaczęła prosić artystów o bis.
Artyści nie mogli pozostać obojętni i spełnili życzenie. Wśród wszystkich artystów czyli Grzegorza
Skawińskiego- wokalisty i gitarzysty, Waldemara Tkaczyka- Basisty, Adama Tkaczyka- Perkusisty oraz
Wojciecha Hornego- klawiszowca, najbardziej podobało mi się zaangażowanie tego ostatniego. Widać było, że
lubi to, co robi. Sam tańczył, śpiewał i jednocześnie grał.  Po koncercie udaliśmy się do samochodu z
uśmiechami na twarzach. Koncert wszystkim bardzo się podobał i jeśli tylko odbędzie się następny, bardzo
chętnie będziemy w nim uczestniczyć.
                                                                                                                                Dawid Pamuła, kl.IIGB

Z okazji Święta Niepodległości klasa 2c wraz z
wychowawcą p. Bogusławem Bondziorem
przygotowała akademię wraz z quizem, który wygrała
drużyna klasy 2a: Mateusz Jurek i Wojciech Kurzydło.
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 Dnia 18 listopada 2016 r. w Społecznym Gimnazjum Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Legnicy odbył się Kiermasz Jesienny.
Zorganizowany został przez Samorząd Uczniowski i miał na celu
wprowadzenie do życia szkolnego atmosfery życzliwości.
     Wydarzenie trwało od pierwszej do piątej godziny lekcyjnej. Wzięły w
nim udział klasy pierwsze i drugie. Przygotowania rozpoczęły się już od 10
listopada. Zadaniem każdej z klas było przygotowanie własnego stolika w
klimacie jesiennym i zapełnienie go wszelkiego różnymi wypiekami i
przysmakami. Od początku trwania Jarmarku Jesiennego widoczne było
ogromne zaangażowanie większości uczniów. Na długiej przerwie
przewidziany był konkurs na najsmaczniejszy wypiek, toteż wszyscy dbali
o to, aby ich stanowisko najlepiej się prezentowało. Nagrodą w tej
rywalizacji był ,,Dzień bez pytania'', którego termin wybierali wygrani. Na
każdej przerwie istniała możliwość zakupu jedzenia. Po zakończeniu
Jarmarku Jesiennego niewielka ilość osób została na swoich miejscach,
aby posprzątać po sobie i zostawić ład i porządek. Podliczyliśmy środki,
które udało nam się zarobić podczas sprzedaży, po czym oddaliśmy je do
sekretariatu szkolnego.
Konkurs na najsmaczniejszy wypiek wygrała klasa 2GA, której kilka dni
potem przewodniczący SU i jego opiekun wręczyli dyplom i drobne
upominki.
     Cała akcja przypadła do gustu zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Można było smacznie zjeść i dobrze się przy tym bawić. Uczniowie
popierają takie inicjatywy. Mam nadzieję, że będzie ich w trakcie roku
szkolnego więcej.

Krzysztof Stawarz, kl. 2GB
Dnia 22 października 2016 roku wraz z rodzicami i
kuzynką udałem się na spektakl teatralny pt.:
„Madonna, Księżyc i pies”. Reżyserem sztuki jest
Lech Raczak. Spektakl ten został wystawiony na
scenie na Nowym Świecie.
Akcja przedstawienia toczy się w 1957 roku w Baia
Lunie, zapadłej wiosce w Transylwanii. Głównym
wątkiem spektaklu była wiadomość, iż w ZSSR
wystrzelono w kosmos psa i planuje się także
pierwszy lot na Księżyc, gdzie ma przebywać Matka
Boska. Mieszkańcy wsi są załamani tą informacją i
postanawiają samodzielnie znaleźć Matkę Boską.
Akcja toczy się szybko, jest bardzo dynamiczna i
pełna zwrotów. Cały spektakl zaczyna się od
najświeższej informacji, iż zmarł Nicolae Ceausescu,
były prezydent Rumunii, sprawujący władzę
dyktatorską. Aby się dowiedzieć, jak potoczyły się
dalsze losy bohaterów, zachęcam do obejrzenia
spektaklu.
Spektakl zachwycił mnie. Jednak aby dowiedzieć się,
czy w końcu odnaleziono Matkę Boską, musicie
poczekać do roku 2017. Wtedy sztuka ta ponownie
będzie wystawiana w naszym Teatrze.

Bartek Brzeski, kl.IIGB



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 2 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLW szkolnym labiryncie

Wycieczka do Krakowa
26 października 2016 roku uczniowie klas trzecich
Społecznego Gimnazjum TWP w Legnicy pod opieką
Pani Dyrektor Danuty Horodeckiej i Pani Elżbiety
Rabiej  wyjechali na trzydniową wycieczkę do
Krakowa. Gdy wyruszyliśmy, było jeszcze ciemno, ze
względu na wczesną godzinę, toteż wiele osób spało w
swoich fotelach.
  Im jaśniej stawało się za oknami, tym bardziej
zbliżaliśmy się do celu naszej podróży. Zwiedzanie
zaczęliśmy zaraz po przyjeździe. Pierwszymi
omawianymi przez przewodnika obiektami były:
Pomnik Bitwy pod Grunwaldem oraz Barbakan –
średniowieczny budynek znajdujący się przed jedną z
głównych bram ówczesnego Krakowa. Trasa naszego
marszu przebiegała przez krakowski Rynek oraz
wokół niego. Do naszego schroniska przybyliśmy
wieczorem po całym dniu zwiedzania. Dalsze
poznawanie dawnego miasta Piastów rozpoczęło się
nazajutrz. Obejmowało przede wszystkim starą
kopalnię soli – Wieliczkę, składającą się z wielu tuneli i
pomieszczeń. Wyjście znajdowało się niemalże w
centrum miasta. Wieczór spędziliśmy w obrębie
krakowskiego Rynku. Ostatni dzień był czasem
powrotu do Legnicy, jednakowoż po drodze
zwiedziliśmy Kazimierz oraz ostatni punkt zwiedzania
– kompleks obozu zagłady ,,Auschwitz – Birkenau”.
Dowiedzieliśmy się wtedy o największym ludobójstwie
w Europie, dokonanym na niewinnych ludziach w imię
nazistowskiej propagandy.
  Do Legnicy wróciliśmy późnym wieczorem – około
godziny 22. Wycieczka zakończyła się przed szkołą,
skąd wszyscy rozeszli się do swoich domów.
Uważam, że wycieczka była udana. 

Przemysław Markieta, kl. IIIGA

Wycieczka do Wrocławia
Dnia 5 grudnia 2016 roku klasy: 2GA i 2GC oraz 6
osób z klasy 2GB wybrały się wraz z dwojgiem
opiekunów na wycieczkę do Wrocławia. Byliśmy tam
jeden dzień, a naszym założeniem było zwiedzić
Hydropolis, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz
odpocząć na parku trampolin.  Zbiórka miała miejsce
pod budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im.
Tadeusza Kościuszki w Legnicy przy Placu
Klasztornym 7 o godzinie 7:15. Sprawdzono listę
obecności i autokar zabrał nas w stronę Wrocławia.
Podróż była krótka - trwała bowiem tylko półtorej
godziny. 
Po przyjeździe przeszliśmy od razu do parku trampolin
JumpWorld. Tam dostaliśmy kluczyki do szatni,
przebraliśmy się, rozgrzaliśmy i dostaliśmy godzinę i
piętnaście minut czasu wolnego. Na szczęście obyło
się tam bez znaczących kontuzji oraz urazów. 
Po zakończonej zabawie ubraliśmy się i weszliśmy z
powrotem do autokaru, który zawiózł nas wprost do
Hydropolis, czyli nowoczesnego muzeum wody. Tam
korzystając z przeróżnych atrakcji dowiedzieliśmy się
mnóstwo faktów, np. jak zbudowana jest cząsteczka
wody, jaki kolor ma śnieg oraz do czego w
starożytności i średniowieczu lidzie tak naprawdę
używali wody. Po wyjściu z budynku autobus
przetransportował nas do centrum na Jarmark
Bożonarodzeniowy. Tam mieliśmy czas wolny.
Większość uczestników była głodna, więc udaliśmy
się na ciepły posiłek. Podziwialiśmy także wrocławską
choinkę, która już tam stała. Kiedy wszyscy stawili się
w miejscu zbiórki, wyruszyliśmy z powrotem do
Legnicy.

   Moim zdaniem wyjazd był cudowny. Wszystkie
atrakcje pozwoliły nam miło spędzić czas. 

Krzysztof Stawarz 2B


