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RAJD SZLAKIEM POLSKIEJ MIEDZI

Dnia 25.05.2018 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunką P. Danutą Horodecką wzięli
udział w 52 Rajdzie Szlakiem Polskiej Miedzi
Trasa rozpoczęła się za Lubinem, a po około pięciokilometrowej wędrówce, podczas której
uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno przyrody oraz wsłuchiwać się w odgłosy lasu,
dotarli do Koźlic - miejsca docelowego. Na miejscu znajdował się plac zabaw oraz boisko do
gry, było również przygotowane już ognisko do pieczenia kiełbasek. Odbył się konkurs
krajoznawczy oraz loteria, w której każdy wygrał drobną nagrodę.

Tego dnia towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda, dlatego też na koniec rajdu wszyscy
wybrali się na Grzybową Górę. Po dotarciu na szczyt każda szkoła miała za zadanie
zaprezentować wybraną przez siebie piosenkę. Nasi uzdolnieni uczniowie całkiem nieźle
wypadli w tej konkurencji.

Po krótkiej przerwie wróciliśmy do miejsca zbiórki i około godziny 1400 powróciliśmy
autokarami w stronę Legnicy.

Amelia Mucha, kl. 3A

Fot.: Amelia Mucha, kl. 3A
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OBCHODY DNIA JĘZYKÓW OBCYCH
Długo oczekiwane obchody „dnia języków obcych” w naszej szkole miały
miejsce 30 maja.

Przygotowania do tego wydarzenia zaczęły się już kilka dni wcześniej, kiedy
uczniowie obwiesili korytarz plakatami prezentującymi znane osobistości z
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Ogłoszony był również konkurs talentów,
w którym uczniowie mogli zaprezentować umiejętności językowe.

Obchody „święta” odbyły się na dwóch pierwszych lekcjach. Apel
prowadzony był przez przewodniczącą samorządu uczniowskiego Amelię
Muchę i wiceprzewodniczącego Krzysztofa Stawarza. Pierwszym punktem
był quiz ze znajomości kultury państw, których języków uczą się uczniowie
naszej szkoły. Quiz wygrał duet Jakub Fedorczak i Wojciech Kurzydło. Po
quizie nastąpił czas na pokaz talentów, i tu wykazały się uczennice: Natalia
Godziło-Godlewska i Natalia Mackiewicz wygrywając piosenką w języku
angielskim. 

Po krótkiej przerwie odbyła się degustacja tradycyjnych potraw z różnych
państw. Następnie wszyscy zebrali się ponownie w auli, aby obejrzeć
fragment dramatu „Romeo i Julia”, czyli słynną scenę balkonową odegraną
przez Natalię Godziło-Godlewską, Marię Bzdek i Wojciecha Kurzydło.

Ostatnim punktem była krótka scenka sklepowa odegrana przez uczniów
Pani Grosickiej w języku nienieckim. Po zakończeniu obchodów uczniowie
rozeszli się na lekcje według planu zajęć.

Wojciech Kurzydło, kl. 3A

WOLONTARIAT
W naszym gimnazjum wielu uczniów zajmuje się działaniami
charytatywnymi. 

Od 16 do 17 marca 2018 roku odbywała się „Wielkanocna Zbiórka
Żywności”.  Akcję organizował Bank Żywności we Wrocławiu. W Legnicy
zbiórkę żywności przeprowadziło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejski Legnica. Zbieraniem żywności, między innymi zajęło się także
Społeczne Gimnazjum TWP. Akcja przyniosła zaskakujący sukces.
Okazało się, iż zebrano 1405 kg żywności.

Uczniowie klasy 2C: Natalia Bürger, Bartek Zysnarski oraz Marcel
Załoziński za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Wielkanocnej
Zbiórki Żywności otrzymali podziękowania w formie dyplomu. Gratulujemy
naszym wolontariuszom.

Marcel Załoziński, Jakub Watała, kl. 2c

XVII FORUM KLUBÓW EUROPEJSKICH
Dnia 29.05.2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego odbyło się XVII
Forum Klubów Europejskich,
w którym wzięły udział reprezentacje 4 szkół: Społecznego Gimnazjum
TWP, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 4 oraz Szkoły Podstawowej nr 18. 

Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia flagi Unii Europejskiej oraz
zaśpiewania Jej hymnu –„Ody do radości”. Przed rozpoczęciem obrad
uczestnicy mogli zobaczyć występ taneczny dwóch uczennic z I LO -
Weroniki Borkowskiej i Laury Gulińskiej. Następnie rozpoczęła się debata
pod hasłem: „MŁODZI W CYBERPRZESTRZENI. SZANSE I
ZAGROŻENIA”. Uczestnicy wykazali się dużą znajomością tematu i chętnie
odpowiadali na pytania prowadzących. Po skończonych obradach Mateusz
Materek z kl. 2a I LO (nasz absolwent) opowiedział młodzieży o problemach
ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni. 

Po krótkiej przerwie rozpoczął się długo wyczekiwany przez wszystkich
Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej. Po dwunastu konkurencjach
okazało się, że najwięcej punktów zdobyła reprezentacja naszego
gimnazjum. Uczniowie otrzymali od organizatorów - pani dyrektor I LO
Haliny Tamioły i opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego pani Agnieszki
Grzywacz pamiątkowe dyplomy i puchary. Całe Forum poprowadziły
absolwentki klasy 3b I LO – Agata Jarosz i Gabriela Wilczopolska.

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C

A MY LUBIMY KONKURSY
Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Sprinterski Konkurs
Informatyczny. Dnia 8 czerwca, w ramach obchodów Dnia Informatyka, co
godzinę na ścianie korytarza pojawiało się zadanie informatyczne. Uczniowie
mogli rozwiązywać te zadania i odpowiedzi na kartkach wrzucać do urny.
Najwięcej punktów uzyskali: Emil Bernacki i Dominik Łabuda z klasy 3B (14
pkt), drugie miejsce przypadło uczniom: Julii Bach z klasy 3A, Adrianowi
Matys, Jakubowi Mularskiemu. Jakubie Watale, Bartłomiejowi Zysnarskiemu
z klasy 2C, trzecie miejsce zajął Maciej Matys z klasy 2B.

***
Należy również wspomnieć o IV Legnickich Zawodach Algorytmiczno-
Kombinatorycznych dla szkół gimnazjalnych organizowanych przez I LO w
Legnicy 11 czerwca 2018 roku. Uczniowie nasi na tych zawodach wypadli
nadzwyczaj wyśmienicie. Tymoteusz Sychowicz z klasy 3B zajął I miejsce,
Michał Bukowczyk i Hubert Śliwiński z klasy 3C zajęli II miejsce, a Mateusz
Gregorczyk i Jakub Laszuk także z klasy 3C zajęli III miejsce.

Wszystkim konkursowiczom składamy wielkie gratulacje!

Redakcja

Projekt
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REFLEKSJE
Za nami trzeci rok edukacji w naszym gimnazjum. Czas płynie nieubłaganie i wkrótce przyjdzie nam się rozstać. Ta szkoła umożliwiła rozwój każdemu z
nas. Mogliśmy komponować artykuły do gazetki, wyjeżdżać na wycieczki po Polsce i za granicę, uczestniczyć w wielu konkursach i zajęciach
pozalekcyjnych. Braliśmy także udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. W wielu z nich udało nam się zwyciężyć. Każdy rok szkolny stawiał nam
nowe wyzwania, a atmosferę wakacji rozpoczynało spotkanie na "Kormoranie". Na długo w pamięci pozostaną nam wykłady, których wysłuchaliśmy w
ramach "Dolnośląskiego Festiwalu Nauk". Warto też pochylić się np. nad debatą "Forum Klubów Europejskich". Raz w miesiącu rozwijaliśmy swoją edukację
filmową w kinie "Piast" w Legnicy. W gimnazjum zawiązaliśmy wiele przyjaźni, które pozostaną na całe życie. Każdy z nas bardzo ciężko pracował przez te
całe trzy lata, co zaowocowało licznymi osiągnięciami i dobrymi wynikami w nauce. Udało nam się to w szczególności dzięki świetnym nauczycielom, którzy
wkładali ogromny wysiłek w naszą naukę, wyjaśniali nieznane nam pojęcia oraz pomagali z wszelkimi trudnościami napotykanymi każdego dnia.

Te trzy lata ciężkiej pracy niedługo się skończą. Przyjdzie nam się ze sobą rozstać, pożegnać. Wszyscy uczniowie mają miłe wspomnienia związane z
naszą szkołą. Będzie nam brakowało wspólnych lekcji, wycieczek, zawodów oraz edukacji filmowej. Każdy z nas bardzo dobrze będzie wspominał te trzy
lata spędzone w tej pięknej szkole.

Emil Bernacki 3GB

To były niezwykłe 3 lata. Pamiętam pierwszy dzwonek na lekcję, jakby to było wczoraj. Nie tak dawno poznaliśmy się, a teraz musimy się rozłączyć i pójść
w swoją stronę, ale kontakt na pewno utrzymamy. Wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Praca w grupie, budowanie odpowiednich relacji z rówieśnikami, a
także stawanie się odpowiedzialnymi i dojrzałymi osobami, to tylko niektóre umiejętności.
Nauczyciele chętnie przekazywali nam swoją wiedzę, którą z dumą potem wykorzystywaliśmy. Wiemy, że bywało z nami trudno, ale cieszymy się, że mimo
naszych zachowań, nadal nas motywowano do dalszej, sumiennej pracy. Dodatkowo, prowadzono dla nas zajęcia, na których mogliśmy rozwijać nasze
zainteresowania, m.in. na kółku modelarskim oraz zajęcia wyrównawcze, podczas których indywidualnie traktowano każdego ucznia. Na lekcjach nie
uczyliśmy się z samych książek. Poszerzaliśmy naszą wiedzę oglądając filmy, przygotowując prezentacje w grupach, a nawet sprawdzając poprawność
twierdzeń matematycznych wykorzystując klocki.
Nasze życie uczniowskie było urozmaicane licznymi wycieczkami, nie tylko w Polsce, dzięki którym mogliśmy zwiedzić nowe miejsca, zasmakować
obcych kultur i poznać obiekty naukowe, takie jak Uniwersytet Wrocławski i Bank Genów w Kostrzycy.
W szkole przeprowadzonych zostało wiele tematycznych dni, na których świetnie się bawiliśmy.  Dzień Języków Obcych, Dzień Internetu, Dzień Zdrowia,
Dzień Bajek - to tylko kilka z nich. W ciągu tych 3 lat wiele się działo, nie zapomnimy tego wspaniałego czasu spędzonego w gimnazjum. Dziękujemy Wam,
drodzy Nauczyciele za wyrozumiałość i cierpliwość do nas. Mamy nadzieję, że zostaniemy przez Was dobrze zapamiętani.

Małgorzata Jurczyk, kl. 3C

Fot.: Pani Aneta Łozowska
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