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Fot.:

SZKOLNA WIGILIA

W świątecznej atmosferze 22 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne z
udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli. 

Uroczystość miała miejsce w Klubie Nauczyciela. Uczniowie zasiadali za
odświętnie udekorowanymi stołami, na których znajdowały się przyniesione
przez nich w wielkiej obfitości potrawy wigilijne. Głównie królowały pierogi
ruskie, ale był też barszcz z uszkami, owoce i ciasta.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego dzielenia się opłatkiem i składania
życzeń. Później przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie klasy 3c
przedstawili świąteczną inscenizację. Zaraz po nich na scenie pojawili się
uczniowie klasy 3a, którzy również zaprezentowali jasełka. Oba
przedstawienia zakończyły się brawami.

Nastrój świąteczny wprowadził nas do muzycznej części spotkania, czyli do
kolędowania. Śpiewaliśmy kolędy i nie tylko. Uczniowie wspólnie bawili się
przy takich przebojach, jak "Ściernisko" czy "Miłość w Zakopanem". 

Były to chwile pełne uroku i radości.

Izabela Zyskowska kl. 3A

SZKOLNA WIGILIA

Dnia 22 grudnia 2017 r. w schronisku młodzieżowym przy ul. Jordana
spotkaliśmy się na uroczystości Wigilijnej

Już o godzinie dziewiątej przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
przywitała wszystkich gości, nauczycieli i uczniów. Następnie nadszedł czas
na dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych i noworocznych. 

Gdy wszyscy zasiedli do stołów, klasa 3c przedstawiła jasełka,
przygotowane pod opieką pana Pawła Olszewskiego. Swój występ
zaprezentowała również klasa 3a pod kierunkiem pani Elżbiety Rabiej. Oba
przedstawienia uczniowie oglądali z wielkim zainteresowaniem. 

Po części artystycznej nadszedł czas na skosztowanie przyniesionych
przez nas tradycyjnych, wigilijnych potraw. Aby utrzymać panujący
świąteczny klimat, rozpoczęliśmy wspólne kolędowanie. Na koniec naszego
spotkania na scenie wystąpili wszyscy uczniowie, którzy śpiewali
największe przeboje tego roku.

Atmosfera wigilijna była wspaniała, a czas wspólnie spędzony na pewno
będzie przez nas długo pamiętany.

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C

Pani Anna Borowiec
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INWAZJA JASZCZURÓW
10 stycznia 2018 roku uczniowie klas trzecich Społecznego Gimnazjum TWP w Legnicy udali się na spektakl pt.: "Inwazja jaszczurów" do Teatru
Dramatycznego im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. 

Na scenie grało aż kilkunastu aktorów. Mieli skromne stroje, obnażające ich ciała. Soczewki w oczach aktorów wzbudzały zdziwienie i odrazę widzów, gdyż
były nienaturalne. Scenografia także wyglądała  dość ubogo. Ograniczała się jedynie do kilku przedmiotów: wanny, basenu, kijka z rowerem i metalowych
elementów. Muzyka zachwycała odbiorców, budowała narastające napięcie i tworzyła atmosferę grozy.

W spektaklu dostrzegliśmy liczne aluzje polityczne, dotyczące problemów współczesnej Europy. Poruszała tematy antysemityzmu i przyjęcia uchodźców
przez kraje starego kontynentu. Jeden z aktorów swoim sposobem mówienia nawiązywał do postawy Adolfa Hitlera. Dostrzegliśmy także aluzję do "żelaznej
kurtyny". Do efektów specjalnych wykorzystanych podczas spektaklu należą: dym, prawdziwy ogień i basen. Być może woda, ogień, powietrze i ziemia
nawiązywały do czterech żywiołów, które mają znaczenie symboliczne. Gra aktorów była zmechanizowana i pełna interakcji z rekwizytami. Rzadkość
stanowiło wykorzystanie projektora multimedialnego podczas przedstawienia. 

Uważamy, że spektakl ten prezentował bardzo wysoki poziom. Duża ilość metafor skłaniała widza do refleksji. Za największy atut przedstawienia uważamy
muzykę, która idealnie podkreślała tajemniczość i swoistość spektaklu. Z wielką przyjemnością zobaczylibyśmy go jeszcze raz. 

Uczniowie klasy 3B

Poniżej: graficzne odzwierciedlenie obrazu spektaklu według naszego kolegi Tymoteusza Sychowicza.

Rys.:

 

JASZCZUR

???

MAM 

CHYBA

HALUCYNACJE

!!!

Tymoteusz Sychowicz, kl. 3B
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TENIS STOŁOWY

Nasza szkoła jest bardzo aktywna sportowo. Rozwijamy młode talenty
poprzez dodatkowe godziny w-fu, w których skład wchodzą: taniec, basen
oraz gry rekreacyjne i zespołowe. 

Na tle innych szkół wypadamy dość dobrze, co świadczy o tym nasz
niedawny sukces. Dnia 9 stycznia nasza szkoła brała udział w Igrzyskach
Młodzieży w tenisie stołowym. Całe przedsięwzięcie było zorganizowane w
Legnickim Szkolnym Związku Sportowym. 

Drużyna chłopców w składzie: Mateusz Gregorczyk i Krzysztof Saczyński z
klasy 3C zajęła II miejsce w tenisie stołowym chłopców. Natomiast drużyna
dziewcząt: Amelia Mucha z klasy 3A oraz Aleksandra Krótka i Aleksandra
Poszytek z klasy 2C zajęła I miejsce.

Wszystkim reprezentantom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w dziedzinie sportu!

Milena Wernik, kl. 2B

Zeskanowane przez:

Zeskanowane przez:

GRATULACJE DLA MICHAŁA

W czasopiśmie „Tygodnik24” nr 51 z 29 grudnia 2017 roku ukazał się artykuł
pt. „Orzeł z I Liceum w Legnicy”. 

Bohaterem tego artykułu jest nasz absolwent Michał Kosmecki. Michał w
2015 roku skończył Społeczne Gimnazjum TWP w Legnicy. Był wybitnym
uczniem, redagował również artykuły do naszej szkolnej gazetki „W
Szkolnym labiryncie”. 

Obecnie jest uczniem ILO w Legnicy, chodzi do klasy 3C i został jednym z
pięciu finalistów Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł
Dolnośląski”. Ma ogromne osiągnięcia naukowe, angażuje też w wolontariat.
Przypominamy jednocześnie, iż w naszej szkole osiągnął tytuł „Primus
Interpares”.

Gratulujemy Michałowi osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!

Marcel Załoziński, kl. 2C
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