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BEZ GRANIC

     Nasi gimnazjaliści obejrzeli film pod tytułem „Bez granic”. Jest to debiut
irańskiego reżysera Amirhosseina Asgariego, który śmiało można uznać za
perfekcyjny początek kariery.

    Film opowiada o młodym chłopcu, który wiedzie samotne i niezależne
życie, przedstawione w realiach wojny rozgrywającej się tuż za płotem.
Protagonista, (którego imię nie zostało zdradzone widzom) mieszka we
wraku tankowca, gdzie zajmuje się połowem ryb i skorupiaków, a także
wytwarzaniem ozdób z muszli i koralików. Pewnego dnia w swoim „domu”
spotyka zamaskowanego rówieśnika z bronią, który bez użycia słów
przekazuje mu, że od teraz połowa statku należy do niego. W wyniku
niespodziewanych komplikacji współlokatorzy muszą zawrzeć sojusz, który
prowadzi do zawarcia między nimi relacji wykraczającej poza zwykłe
przymierze.

    Pierwszy przymiotnik, jaki przychodzi mi na myśl, gdy wspominam tę
produkcję to „subtelna”. Przez bariery językowe bohaterów film jest bardzo
ubogi w dialogi, czego pod żadnym pozorem nie można uznać, jako jego
wadę. Reżyser doskonale przekazuje widzom informacje poprzez użycie
prostych gestów i czynów postaci. Dodatkowo mistrzowsko posługuje się
detalami, które mogą wydawać się bez znaczenia, choć kiedy przyjdzie
odpowiedni czas, powiedzą widzom dużo więcej, niż mogliby się
spodziewać. Kolejna zaleta tego filmu to świetnie poprowadzony związek
przyczynowo-skutkowy, który ujawnia się w każdej scenie. Jak
wspomniałam wyżej, historia dzieje się podczas trwania wojny, ale nie
ujrzymy tu brutalnych scen akcji, obfitujących w lejącą się strumieniami
krew, czy zapierających dech w piersiach ujęć na pola bitwy wypełnione
bronią i poległymi. W tym filmie wojna ukazywana jest poprzez
kilkusekundowe zbliżenia na grupki żołnierzy, czy echa strzelanin.

    Podsumowując, uważam, że piękno tego filmu można odnaleźć na każdej
płaszczyźnie, nie wliczając w to tej najbardziej powierzchownej. Warto
zobaczyć go, chociażby dla uświadomienia sobie jak wiele łączy nas z
bohaterami, którzy wydają być się zupełnie odlegli.

Agata Cieliczko, kl. 2B

    Konkurs Wiedzy
         o Stanach
   Zjednoczonych U.S
         Challenge
       "Zoom In on 
          America"

             2018

    Dnia 4 kwietnia 2018 roku odbył się konkurs Wiedzy o Stanach
Zjednoczonych U.S Challenge ”Zoom In on America” 2018. Organizatorem
była Pamnella DeVolder -Konsul ds. Prasy i Kultury w Konsulacie
Generalnym USA w Krakowie. 

    W tym konkursie wzięło udział trzech uczniów naszego gimnazjum. Ich
drużyna zajęła pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
konkursu: Łukaszowi Kosowskiemu kl. 3B, Tymoteuszowi Szychowiczowi
kl. 3B i Kamilowi Dżandżałowskiemu kl.2A. 

Laureatom życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja szkolna

MIĘDZYGIMNAZJALNY DRUŻYNOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Dnia 21 marca 2018r. w V Liceum Ogólnokształcącym odbył się finał I edycji
Międzygimnazjalnego Drużynowego Konkursu Matematycznego. Zawody
składały się z 3 etapów. Pierwsze dwa polegały na rozwiązaniu 6
skomplikowanych zadań, na których zrobienie 3-osobowe drużyny miały
kilka tygodni. Następnie należało je wysłać organizatorom, którzy dokonali
ich właściwej oceny.  Po podsumowaniu wyników z I i II etapu, spośród
kilkunastu drużyn zostały wybrane 4 najlepsze. Wśród nich znalazła się
reprezentacja klasy 3c w składzie: Małgorzata Jurczyk-kapitan, Hubert
Śliwiński, Michał Bukowczyk i Bartosz Dzikowski-rezerwowy. W finale nasz
zespół zmagał się z różnymi problemami matematycznymi, z którymi
znakomicie sobie poradził i zajął II miejsce.

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C

Fot.: Internet

Autorka zdjęcia: Pani Paulina Konofal
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RAJD NA POWITANIE WIOSNY
24 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 45 rajdzie terenowym na
powitanie wiosny.
Z przewodnikiem spotkaliśmy się na osiedlu Piekary. Nasza podróż
szynobusem PKP zakończyła się w Rogoźnicy. Tam dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy na temat obozu koncentracyjnego Gross Rosen
znajdującego się tam, w czasie II wojny światowej. Na stacji zobaczyliśmy
ciekawe zabytki, takie jak studnia, stacja kolejowa, czy zwrotnica. Kiedy
zaczęliśmy pieszą wędrówkę z początku szliśmy w miarę suchymi polami,
a czasem napotykaliśmy leżący na nich śnieg. Z czasem jednak ziemia była
coraz bardziej mokra i końcówkę trasy szliśmy po rozmoczonym terenie aż
do wieży widokowej. Stąd rozpościerały się piękne widoki. Rajd zakończył
się w Mściwojowie w miejscowej świetlicy. Tam braliśmy udział w wielu
konkursach, jedliśmy kiełbaskę i piliśmy ciepłą herbatę.
Rajd terenowy, to świetna zabawa, wspólnie spędzony czas, a przy okazji
dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy.

Aleksandra Krótka, kl. 2C

Fot.:

Fot.:F.

WOLONTARIUSZE TWP I ILO 
POMAGAJĄ W PÓŁMARATONIE -BIEGU 

BITWY POD LEGNICA 1241R.

 W dniu zawodów obstawialiśmy i organizowaliśmy trasę jednego z
najlepszych półmaratonów w regionie. Szefem wolontariuszy całego biegu
była Agnieszka Augustynowicz z I LO zarządzająca setką uczniów i
dorosłych, którzy zgłosili chęć pomocy. Oprawą muzyczną zajął się
Mateusz Materek z kl. 2a (absolwent TWP), a koordynatorem mety w
Legnickim Polu był nauczyciel naszej szkoły - Krzysztof Waszkiewicz.
Oprócz naszych gimnazjalistów(22 uczniów-najliczniejsza grupa ze
wszystkich szkół) w organizację biegu zaangażowali się uczniowie I LO  w
sile 14 osób i wspólnie z naszymi uczniami  stanowili 40 procent całej
rodziny wolontariackiej tego olbrzymiego przedsięwzięcia logistycznego.
Naszym głównym zadaniem było obstawienie trasy, zorganizowanie mety i
całego punktu zakończenia zawodów w Legnickim Polu.
GIMNAZJUM TWP:
MAJA ALCHIMIONEK, ALEKSANDRA KRÓTKA, JAKUB KACZMARSKI,
MACIEJ STRUSKI, KRZYSZTOF SACZYŃSKI, MATEUSZ
GREGORCZYK, BARTOSZ DZIKOWSKI, JAKUB LASZUK, FRANCISZEK
CYBRUCH, HANNA KRZYŻANOWSKA, KRZYSZTOF STAWARZ, JAKUB
BAZIÓW, MICHAŁ BUKOWCZYK, HUBERT ŚLIWIŃSKI, KATARZYNA
SIERPOWSKA, MICHAŁ OSZCZĘDA, MATEUSZ STASZKÓW, FILIP
KACZMAREK, ZUZANNA SAMASZKO, ADA RODER, ALEKSANDRA
OŻGA, MARCIN SZAŁOWSKI.

Krzysztof Waszkiewicz

Fot.:

START MATEUSZA GREGORCZYKA
W OLEŚNICY

7 kwietnia 2018 (sobota) odbyły się Finały
Dolnego Śląska Szkół w Biegach Przełajowych.
W  bardzo mocno obsadzonym  biegu na
dystansie 3 km  nasz uczeń Mateusz
Gregorczyk  zajął 17 miejsce.
Życzymy sukcesów Mateuszowi.

Opiekun: Krzysztof  Waszkiewicz

F.

A. Mucha, kl. 3A A. Krótka, kl. 2C

Aleksandra Krótka, kl. 2C

Amelia Mucha, kl. 3A
Amelia Mucha, kl.
3A

Pan Krzysztof Waszkiewicz

K. Waszkiewicz
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DZIEŃ ZDROWIA

20 kwietnia w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Zdrowia. Z tej okazji na 2 i
3 godzinie lekcyjnej mieliśmy szanse wysłuchać dwóch wykładów. Na
pierwszym z nich dowiedzieliśmy się wiele o cukrzycy, czyli „Cukrzyca XXI
wieku”. Choroba ta dotyka coraz więcej osób, dlatego tak ważne jest to,
abyśmy jak najwięcej o niej wiedzieli i mieli świadomość, że może ona
dotknąć każdego z nas. Tematem drugiego wykładu było „Nasze zdrowie a
medycyna przyszłości - dokąd zmierzamy?”. Obie prezentacje były bardzo
ciekawe, a nasi uczniowie na pewno wiele dowiedzieli się na temat zdrowia.
Pod koniec mieliśmy okazję degustować zdrowe przekąski przygotowane
przez naszych uczniów.

Natalia Mackiewicz kl. 3A

MISTRZOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

6 kwietnia uczennice naszej szkoły: Izabela
Zyskowska i Maria Ledine z klasy 3A oraz Julia
Ficer z klasy 2A brały udział w konkursie języka
angielskiego, który odbył się w Akademickim
Liceum w Legnicy. Opiekunem była Pani Anna
Trajewska. Izabela oraz Maria wykazały się
wyjątkowymi umiejętnościami, zajmując tytuł
mistrza i wicemistrza znajomości gramatyki
języka angielskiego. Dziewczęta otrzymały
dyplomy oraz drobne nagrody. Nadmienić należy,
iż Izabela Zyskowska uzyskała tytuł LAUREATA
XI Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego
Zdolny Ślązak Gimnazjalista w roku szkolnym
2017/18. 

Wśród chłopców też mamy mistrza języka
angielskiego. Otóż, Tymoteusz Sychowicz z
klasy 3B zdobył w tymże roku szkolnym, tytuł
LAUREATA VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów. Opiekunką była
Pani Gabriela Giedrojć.

Serdecznie gratulujemy naszym uczniom i
życzymy dalszych sukcesów!

Natalia Mackiewicz kl. 3A

NASI MATEMATYCY

W dniu 14 kwietnia odbył się VIII LEGNICKI KONKURS MATEMATYCZNY,
w którym udział z naszego gimnazjum wzięli następujący uczniowie z klasy
3C: Małgorzata Jurczyk, Michał Bukowczyk i Hubert Śliwiński. Konkurs był
objęty patronatem Prezydenta Miasta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego, a
odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w
Legnicy. Małgosia w Kategorii – Szkoły Gimnazjalne zajęła II miejsce a
Michał V miejsce. Uczniami opiekowała się Pani Anna Borowiec.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Redakcja
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