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STREFOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
   W dniu 22 lutego 2019 roku, nasza szkoła (SG TWP) pod opieką pani
Bogusławy Haratym zajęła wysokie miejsce w rozgrywkach tenisa
stołowego miasta Legnica. Drużyna chłopców popularnie zwana „Orłami
Pani Danusi”, w składzie: Filip Mackiewicz, Adrian Matys, Jędrzej Paluch
zajęła I miejsce na zawodach. Podczas rozgrywek nasi chłopcy wykazali
się dużą walecznością, ich gra mocno trzymała w napięciu, lecz nie ulegali
presji przeciwnika i zdobyli mistrzostwo Legnicy. 
   Drużyna dziewcząt w składzie: Maja Alchimionek, Ola Krótka, Ola
Poszytek zajęła II miejsce. Drużyna pań poradziła sobie też bardzo dobrze,
lecz niestety w meczu finałowym, po pięknej i morderczej walce górę wzięło
zmęczenie. Przeciwniczki okazały się trochę lepsze, wygrywając zaledwie 2
punktami przy stanie setów 2:2 (wynik 3 seta: 10:12 dla SP 7).
   Z takimi wynikami obie drużyny awansowały do rozgrywek strefowych w
tenisie stołowym, które odbyły się 6 marca 2019 roku, w Gierałtowcu. Na
tych zawodach nasza szkoła, jako jedna z 3 drużyn reprezentowała miasto
Legnicę. Drużyna chłopców pozostała w niezmienionym składzie, natomiast
ze względu na chorobę jednej z uczennic drużyna dziewcząt składała się z:
Maji Alchimionek, Natalii Wasilewskiej, Oli Krótkiej.
   W strefowych zawodach w tenisie stołowym nasze obie drużyny, zarówno
drużyna dziewcząt, jak i chłopców zajęła VII miejsce. Spowodowane to było
nieszczęśliwą passą. Nasze drużyny nie odstawały od innych i grały bardzo
dobrze, przede wszystkim nie poddali się do końca. Najczęstsze wyniki
jakie padały to 2:1 dla przeciwnika, gdzie w decydujących setach nasi
zawodnicy przegrywali 10:12, 11:13. Można zacytować klasyka „że po
prostu zabrakło szczęścia”. Gratulujemy zapału i waleczności!

Jędrzej P. 3C
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UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY
ROZPOCZYNAJĄ PIESZE WĘDRÓWKI

   W piękny wiosenny dzień, 23 marca 2019 roku uczniowie Społecznego
Gimnazjum TWP wyruszyli na pieszy rajd na powitanie wiosny do Krajewa.
Wędrówkę, jak co roku organizuje PTTK.
   O godzinie 9 rano zebraliśmy się na dworcu PKP na legnickich Piekarach.
Po wejściu do pociągu wszyscy zajęli wygodne miejsca i po niespełna 10
minutach dojechaliśmy do Przybyłowic – miejscowości położonej w Gminie
Męcinka. Wędrując wyznaczoną trasą zobaczyliśmy malowniczy pałac w
Warmątowicach Sienkiewiczowskich, który w przeszłości Alfred von
Olszewski przekazał Henrykowi Sienkiewiczowi. W dniu dzisiejszym obiekt
ten należy do osoby prywatnej, która organizuje na jego terenie imprezy
okolicznościowe, czy sesje zdjęciowe. Wchodząc do Tyńczyka Legnickiego
dostrzegliśmy po prawej stronie kolejny pałac. Dworek ten otoczony jest
wysokim murem, za którym znajduje się piękny park z oczkiem wodnym,
dawna obora, stajnia, stodoła i budynek mieszkalny. Niestety budynki są w
złym stanie wizualnym. Kolejna miejscowość na naszej trasie to Janowice
Duże, w których zboczyliśmy z trasy, aby zobaczyć następny zniszczony
pałac. Tuż za wioską znajduje się zagajnik, przez który musieliśmy przejść
aby dotrzeć do mety. Zmęczeni doszliśmy na boisko w Krajewie, w którym
przygotowane było ognisko, konkursy oraz inne ciekawe zabawy. Po
odpoczynku zostaliśmy przewiezieni autobusem do Legnicy.
   Rajd był wspaniały, wszyscy z chęcią czekamy na następny. Dziękujemy
naszym opiekunom, a w szczególności Pani Profesor Danucie Horodeckiej,
bez której nie moglibyśmy uczestniczyć w takich imprezach.

Bartłomiej Z. 3C

Fot.: Jakub W. 3C
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KONKURS KRAJOZNAWCZY
W piątek, 15 marca 2019, grupa przedstawicieli
naszej szkoły brała udział w konkursie pt.: "Znam
Powiat Legnicki Jak Swój Dom", który odbył się w
PWSZ.  Reprezentowali nas następujący
uczniowie: Maciej Tatys, Julia Ficer oraz Milena
Wernik. Czas trwania konkursu wynosił 45 min.
Potem uczestnicy z przewodnikami poznawali
ciekawe historie o pięknie naszego miasta. Po 
ogłoszeniu wyników okazało się, że zajęliśmy 1
miejsce. Największą wiedzą wykazał się Maciej
Tatys, który zdobył 41pkt. Zwycięzcom
gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów! 

Milena W. 3b
Fot.: Ze zbiorów TWP
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KONKURS MATEMATYCZNY
Dnia 30 marca 2019 roku w sobotę odbył się IX Legnicki Konkurs
Matematyczny. Jego organizatorami było I Liceum Ogólnokształcące,
Gimnazjum TWP i CPPPIDN pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusz
Krzakowskiego. Reprezentantami naszej szkoły w tym wydarzeniu byli:
Karolina Ściesiek, Jakub Watała i Szymon Wojtyczka. Konkurs oficjalnie
rozpoczął się o godzinie 9:00. Uczniowie musieli zmierzyć się z wieloma
skomplikowanymi zadaniami zamkniętymi i dwoma otwartymi. Po napisaniu
uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w zajęciach matematycznych
zorganizowanych przez uczniów 1 LO. Podczas tych zajęć uczestnicy
konkursu mogli wziąć udział w matematycznej Familiadzie oraz w
teleturnieju „Kocham Cię Matematyko”. W międzyczasie prace konkursowe
były sprawdzane przez komisję. O godzinie 13:30 w auli ogłoszone zostały
wyniki. Wśród gimnazjalistów najlepszym okazał się Krzysztof Piechota z
Zespołu Szkół Integracyjnych, zaś drugie miejsce zajął uczeń naszego
gimnazjum – Szymon Wojtyczka. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a
najlepsi mogli wybrać sobie nagrodę.Gratulujemy Szymonowi osiągniętego
sukcesu!

Jakub W. 3C

Fot.: Ze zbiorów TWP

MIĘDZYSZKOLNY DRUŻYNOWY KONKURS MATEMATYCZNY

  W naszej szkole został przeprowadzony „Międzyszkolny drużynowy
konkurs matematyczny” organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące w
Legnicy. Do udziału zgłosiły się trzy drużyny czteroosobowe z klasy 3C –
matematycznej. Uczestnicy pilnie rozwiązywali dwa zestawy zadań, które
następnie zostały wysłane do nauczycieli matematyki V LO. Do finału
zakwalifikowała się drużyna w składzie: Aleksandra Krótka, Marcel Dorosz,
Bartłomiej Zysnarski, oraz rezerwowa Maja Alchimionek. Nasi finaliści
zostali zaproszeni na ostatni etap konkursu, który odbył się dnia 21 marca
2019 r. W finale nasza drużyna zajęła IV miejsce. Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom.

Bartłomiej Z. 3C

Fot.: Ze zbiorów TWP

NIECH ŻYJĄ PSZCZOŁY

Wszyscy wiemy ile znaczą dla ludzi i przyrody
pszczoły. Te pracowite owady są nieocenione
przy zapylaniu roślin. Produkty pszczelego trudu
to przede wszystkim różnego rodzaju miody,
których wielkie walory smakowe i lecznicze ludzie
znają od zarania dziejów. Poza miodami
wykorzystuje się także pyłek pszczeli oraz wosk.

Nasz uczeń Maciej Tatys dobrze zna wartość
produktów pszczelich oraz znaczenie tych
owadów dla przyrody. Jego wiedza z tego
zakresu została doceniona w konkursie. Otóż
Maciej wziął udział w III Ogólnopolskim
Konkursie „Bliżej pszczół” i IV Ogólnopolskiej
Konferencji „Pszczoła w mieście” 

zajmując I miejsce. 

Konkurs był organizowany przez: Fundację
Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu
Katolickiego Krajobrazu Lubelskiego Jana Pawła
II – Wydział Matematyki Informatyki i Architektury
Krajobrazu oraz ZSR CKP w Pszczelej Woli.

Gratulujemy sukcesu!

Fot.: Ze zbiorów TWP

Fot.: Ze zbiorów TWP

SUKCES CZŁONKÓW REDAKCJI

Fundacja Tworzymy Kraków zorganizowała konkurs literacki i plastyczny pt.
„Serce Kapsuły Czasu”. Ja wraz z moimi koleżankami redakcyjnymi Natalią
B. i Kingą K. wzięliśmy w nim udział. Nasze prace zostały zakwalifikowane i
zostaną zamknięte w Kapsule Czasu. Kapsuła zostanie otwarta za około 50
lat, by pokazać kolejnym pokoleniom, jakie było nasze wyobrażenie
przyszłości. Poniżej zaprezentujemy pracę Natalii.

Marcel Z. 3C

"Srebrnopióra"

     Znalazłam pewną kartkę na planecie Ziemia… Parę ładnych lat
temu. Pamiętam to jak dzisiaj… „ Teleportowałam się w złe miejsce i
takim oto sposobem znalazłam się pod łóżkiem. Słyszałam trzy glosy,
w tym jeden dziewczęcy, ale w dziwnym języku. Po chwili usłyszałam
strzał, a dziewczyna stała się materią. Jedna kartka, którą trzymała
kobieta spadła pod łóżko. Wzięłam ją i ujrzałam na niej dzisiejszą datę.
Dwaj kosmici chyba mnie zauważyli, bo schylili się, ale mnie już tam
nie było… i kartki też”… Teraz dzielę się tą historią z wami…

CD>
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     „ – 1… 2… 3… Aaaa… - moja głowa dała o sobie znowu znać. Codziennie. Przez 365 dni w roku.
     Kulturalnie byłoby się przedstawić… ale po co? Nie znam nikogo… Nawet swoich rodziców. Ale za to mieszkam w metalowej puszce, od
urodzenia. Mamy XXII wiek i zazdroszczę tym co urodzili się np. w 2018 roku. Oni przynajmniej żyli TAM, na dworze, wśród drzew… Też bym tak
chciała. Ale życie to nie bajka. Nie w tych czasach… Każdego poranka o 8:00 przychodzą do mnie te stwory. Zawsze dwóch. Kałamarnie jedne.
Podbili Ziemię, bo podobno jest w „idealnym” położeniu. Skoro i tak czyszczą mi pamięć codziennie to mogliby siebie wymazać… Cho… Moje
rozmyślania przerwał głuchy odgłos zbliżających się kałamarnii. Spojrzałam się na wiszący na pustej ścianie zegar… 8:05, spóźnili się. Chwile
potem drzwi otwarły się z hukiem. Jedna z kałamarnii pochwyciła mnie. Już od dawna przestałam walczyć. Druga wyciągnęła ze ściany
okulary?! Podeszła do mnie i założyła mi je. Krzyknęłam z bólu. Okulary wrzynały mi się w skórę. Po chwili odpłynęłam…
     Obudziłam się, instynktownie złapałam się za głowę, podnosząc się, ale chwila… Nie mam włosów! Podbiegłam do wiszącego w pobliżu
lustra.
     - Aaaaaa! - byłam przerażona – Jestem kałamarnią… znowu… - opadłam bezradnie na podłogę.
     Wszystko nagle zaczęło mi się przypominać. Każdy dzień. Zmieniająca się Ziemia. Latające auta, lewitujące budynki. Przeleciało mi jeszcze
kilka wspomnień. Zatrzymałam się na jednym: robiłam po kryjomu notatki. Gdyby kałamrnie je znalazły to byłoby po mnie. Widziałam, gdzie
schowałam kartki: do toalety, pomiędzy meblami… Muszę je znaleźć! A jedyną szansą na to jest zmęczenie mnie zanim ci kosmici przyjdą.
     Wstałam i z ziemi podniosłam kopertę z dzisiejszym zadaniem. Otworzyłam ją powoli. Przeczytałam co muszę zrobić, mina od razu mi
zrzedła… Karmienie pigonów. Nie wyrobie się. Są za szybkie. Ale… dla chcącego nic trudnego, prawda? Szybko wybiegłam z domu, uprzednio
zerkając na zegar, 10:30. Hmm… Mam tylko 7 godzin, ale muszę zdążyć.
     Zdyszana wbiegłam do centrum zoo i od razu wzięłam się za robotę. Pierwsza godzina nic, druga tak samo, trzecia, czwarta, piąta, szósta,
siódma… Nie udało się. Opadłam bezradnie na trawę i zaczęłam płakać ze zmęczenia i bezsilności. Po kwadransie postanowiłam już wracać i
dostać karę za niewykonane zadanie. W tym samym czasie zza krzaków zaczęły wychodzić pigony. Spojrzałam zdumiona na zwierzątka, które
powoli zaczęły pochłaniać jedzenie. „Jeszcze zdążę przeczytać kartki” – ta myśl rozbudziła mnie na tyle, że ostatkiem sił pobiegłam do domu.
Rzuciłam się na łóżko i zamknęłam powieki…
     - Ał! – okulary opadły z głuchym łoskotem na podłogę.
     Mimo bólu zaczęłam szukać kartek. Kiedy miałam ich 15, usiadłam przy biurku i zaczęłam czytać… Jeden fragment szczególnie przykuł moją
uwagę:

„Każą mi jeść, nie mogę,
Każą mi się uczyć ich języka, nie mogę,

Każę sobie wierzyć… To mogę”

     Patrzyłam się na to kilka dobrych minut… Nagle usłyszałam charakterystyczny odgłos kałamarnii. Zaczęłam zbierać kartki. Nadchodzą…”

<

Rys.: Maria S. 3A
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