
WagnerPress II

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 13
im. H. Wagnera
ul. Rewolucjonistów 18
42-500, Będzin

Numer 39 01/19

redaktorzy numeru:

Maja, Kacper, Maks, Julia, Karol, Maciek, Matylda



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 39 02/2019 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

SCHRONISKO

IZOLATKA KOTKÓW
Pierwsze kroki skierowaliśmy do izolatki kotów –
miejsca, w którym znajdowały się chore lub nowo
przybyłe koty. Oglądaliśmy wszystkie i sprawdzaliśmy
ich imiona. Na kratce każdej klatki była zawieszona
koszulka z dokumentami o rasie, zachowaniu kotka
itp. Jeśli w koszulce znajdowały się też leki bądź
strzykawka, oznaczało to, że kot jest chory. Patrzyły
na nas swymi zielonymi oczkami, w których był taki
dziwny smutek. Prawie nie miauczały, nie prosiły, by je
zabrać. 
MAŁE PIESKI
Kiedy szliśmy w stronę baraku z psami, na korytarzu
zobaczyliśmy trzy klatki. W każdej siedział mały
piesek! W pierwszej młody owczarek niemiecki z
chorą łapką, w drugiej przesłodki rudy szczeniak z
białym brzuszkiem, a w trzeciej bardzo, ale to bardzo
malutki owczarek niemiecki. Kilka osób już zaczęło
płakać, ponieważ było im bardzo żal tych maleństw.
Patrzyły na nas tak smutno, że niektórzy odsuwali się
od klatek.

SMUTNA WYCIECZKA 
SCHRONISKO 

DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 
W KATOWICACH

W czwartek 10 stycznia byliśmy w Miejskim
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
Wycieczka była zorganizowana w ramach akcji zbioru
karmy dla zwierząt „Zbiórka dla Burka” prowadzonej
w naszej szkole. Pojechali na nią uczniowie, którzy
przynieśli najwięcej karmy.
Wyjechaliśmy po pierwszej lekcji i jechaliśmy około 20
minut. Gdy dojechaliśmy, przywitała nas dyrektor
schroniska Aleksandra Molnar. Najpierw opowiadała
nam o schronisku, trochę o jego historii, o kotach
wolno żyjących i adopcji zwierząt.

PSIE ŻALE
Prawdziwy i rzewny płacz zaczął się dopiero, kiedy
weszliśmy do pierwszego baraku. Wszystkie psy
szczekały, drapały w kratę, skakały i skomlały, mając
nadzieję, że ktoś przyszedł je zaadoptować. Było
bardzo głośno. Trafiliśmy akurat na porę sprzątania i o
ile w pierwszym baraku daliśmy radę, w drugim trzeba
było zakrywać nos szalikiem. 
CZEKAJĄ NA RODZINĘ
Na koniec odwiedziliśmy jeszcze pokój ze zdrowymi
kotami, czekającymi na adopcję. Jeden kotek
wszystkim się przyglądał, ocierał się o kurtki, kiedy
chodził po półce. Niestety, nie wolno nam było go
dotknąć. ☹

Maja
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CO NOWEGO

W INTERNECIE

GDZIE MONTOWAĆ FILMY
Do montażu naszych filmów możemy użyć mnóstwo
różnych programów, pozwalających na obróbkę wideo.
W takich programach można przyciąć plik, dodać
muzykę, wstawić różne efekty i ogólnie poprawić oraz
udoskonalić film. Takie programy możemy podzielić na
płatne i darmowe. W tych, za które musimy zapłacić,
jest oczywiście nieco więcej opcji, ale nie oznacza to,
że efekt w darmowym programie będzie słabszy.
Przykładami dobrych, bezpłatnych programów mogą
b y ć : Filmora 9, Hitfilm Express czy DaVinci
Resolve.

Kacper 
Filmora 9

NAJPOPULARNIEJSZE KOMUNIKATORY
Podczas grania czy pracowania na komputerze
możemy komunikować się z innymi za pomocą
przeróżnych aplikacji. Komunikatory są przydatne w
szczególności, gdy wykonujemy jakąś pracę i chcemy
pewne rzeczy uzgodnić z współpracownikami,
pracodawcą czy kolegami.

Do końca 2017 roku najczęściej używanym
komunikatorem internetowym (według nieoficjalnych
ankiet) był TeamSpeak 3. Powstał on w kwietniu 2002
roku, jednak popularność zdobył dużo później.
Aplikację można za darmo pobrać na oficjalnej stronie
autora. Jest prostym i przejrzystym komunikatorem.

Aktualnie najpopularniejszym komunikatorem w Polsce
jest Discord. Jest on darmową aplikacją, pozwalającą
na tworzeniu własnych serwerów i miło spędzony czas
ze znajomymi. Można na nim wysyłać sobie zdjęcia,
pliki, linki itp. Wyglądem zdecydowanie różni się od
TeamSpeak'a.

Kacper 

FALA BANÓW
Valve Software miało bardzo pracowity grudzień. W
minionym miesiącu rozdano ponad 609 tysięcy banów,
co jest rekordem w historii systemu VAC. To w dużej
mierze ,,zasługa" przejścia gry Counter-Strike Global
Offensive na model free-to-play. W listopadzie banów
było ok. 100 tysięcy. Większość kar spowodowana
była przez korzystanie z cheatów w Counter-Strike:
Global Offensive. Nagły skok w liczbie przyznawanych
banów pokrywa się z przejściem tej gry na model free-
to-play, co nastąpiło na początku grudnia.

Maks Counter-Strike
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PREMIERY 2019
Zapewne wielu z was lubi chodzić do kina. Ja
osobiście uwielbiam filmy. Mam swoje ulubione serie i
premiery, na które czekam. Dzisiaj przedstawię
produkcje, które swoją premierę będą miały w 2019.

CZEKAM NA...
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3
„Jak wytresować smoka” to dla mnie jedna z
najlepszych serii filmów animowanych produkcji studia
DreamWorks. Film, w którym znajdziemy wszystko.
Dobrą animację, dobre dialogi, świetne poczucie
humoru i morał. Gdy dowiedziałam się, że w tym roku
wyjdzie 3 część, byłam bardzo szczęśliwa. Finał „Jak
wytresować smoka 3” zapowiada się świetnie i już nie
mogę doczekać się premiery, która nastąpi 15 lutego :)

AVENGERS: ENDGAME
Teraz coś dla wszystkich fanów Marvel'a. „Avengers:
Endgame” to 4 część z serii „Avengers”. Każdy
największy fan czeka na premierę tego filmu z
niecierpliwością. Zakończenie 3 części „Avengers”
wywołało w ludziach wiele emocji. Powstało dużo teorii,
a widzowie czekają na ich potwierdzenie lub obalenie.
Według mnie produkcje studia Marvel to jedne z
najlepszych filmów jakie kiedykolwiek obejrzałam.
Warto nadrobić zaległości w fabule „Avengers”, bo
premiera „Endgame” ma się odbyć już 25 kwietnia!
PLANETA SINGLI 3
Teraz coś polskiego. ”Planeta Singli 3” zajmuje 8
miejsce w rankingu najbardziej wyczekiwanych
premier 2019 na Filmwebie. Nic dziwnego. Poprzednie
części „Planety Singli” odniosły wielki sukces. Humor,
dialogi i gra aktorska w tych produkcjach to coś
wspaniałego.

„Planeta Singli” to film, który rozbawił mnie do łez,
jednak też wzruszył. Myślę, że ten film ma szansę
zostać „klasykiem” wśród polskich komedii. Teraz
wyczekuję części 3, której premiera ma się odbyć 8
lutego :)

W kinie pojawi się również wiele innych produkcji,
jednak te uznaję za własne „top 3”. Każdy film w tym
zestawieniu jest - według mnie – warty uwagi. Nie
pozostaje nam nic innego jak – czekać :)

Julka T.  

"Jak wytresować smoka 3"



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 39 02/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WagnerPress II

NOWY SEZON

W LIDZE LEGEND
 Czas przed rozpoczęciem nowego sezonu rankingowego w LoL'u zawsze obfituje w różnorakie aktualizacje i
usprawnienia. Jednak dopiero na nadchodzący sezon 9, pracownicy Riot Games zdecydowali się na naprawdę
wielkie zmiany. Nowe dywizje, mecze rozstawiające oraz nieaktywność, nowy podział sezonu oraz nagrody.
Wszystko to wpływa na to, że w League of Legends gra niezliczona liczba graczy, która wciąż rośnie, a nie jak w
przypadku wielu starszych gier - maleje. Nowy sezon zawitał do nas 24 stycznia tego roku. Osobiście jestem
mile zaskoczony wszystkim, co Riot Games wprowadziło do gry w tym nowym sezonie i mam nadzieję, że cały
czas będzie dążył do usprawniania swojej gry. Gracze... PORA GRAĆ!

NOWY SEZON I NADCHODZĄCE ZMIANY
Gdy sezon 2018 dobiegł końca, każdy otrzymał
nagrody w zależności od swojego miejsca w rankingu,
a jego dywizja uległa zresetowaniu. Wraz z
nadchodzącym i wyczekiwanym przez wszystkich
sezonem 9. do League of Legends weszło wiele zmian.
1. Nowe dywizje.
W nowym sezonie do systemu rankingowego zawitały
dwie nowe ligi – Żelazo (umieszczone pod
Brązem) oraz Arcymistrz (między Mistrzem a
Pretendentem). Wraz z tą zmianą, ilość dywizji
występujących w każdym z kręgów, zmalała z pięciu
do czterech.
2. Zmiana wyglądu dywizji.
Mimo iż nie jest to jakaś znacząca zmiana, nowe ikony
prezentują się świetnie, a wyższe dywizje swoim
ekskluzywnym wyglądem tylko przyciągają uwagę
nowszych i słabszych graczy, którzy mogą jedynie
pomarzyć o znalezieniu się w diamencie bądź wyżej.

                                                                          Karol

3. Aktualizacji doczekały się także same mecze
rozstawiające – teraz już po 1. grze otrzymamy
swoją początkową rangę (widoczną tylko dla nas), a
dopiero po kolejnych dziewięciu grach nasza ranga
stanie się widoczna dla wszystkich i będzie ona
zależna od naszych umiejętności, które wykazaliśmy
w owych dziesięciu grach. Warto dodać, że za gry te
dostaniemy większą ilość Punktów Ligowych niż
zwykle przy wygranej oraz nie będą one ich odbierały
podczas porażki. Ważną informacją dla graczy z
wyższych dywizji, będzie też kwestia spadku PL z
powodu nieaktywności - będzie to dotyczyć graczy,
którzy wbili rangę Diamentu.
4. Warto także wspomnieć, iż sam sezon doczekał się
podziału na 3 splity, na koniec których będziemy
otrzymywać nagrody za nasze osiągnięcia w postaci
ikon, emotikonów itp. Powstanie też system Zbroi
Rankingowej, która na bieżąco będzie się zmieniać,
odzwierciedlając nasze obecne i przeszłe osiągnięcia.
Zmiany graficzne będą też miały miejsce na ekranie
ładowania, który teraz będzie lepiej oddawał naszą
przynależność do danej dywizji.

Karol
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LEKTURA W TEATRZE

po spektaklu

W ramach realizacji projektu „Nie tylko teatr” w I semestrze obejrzeliśmy na deskach Teatru Nowego w Zabrzu
trzy adaptacje lektur szkolnych. Po „Zemście” i „Opowieści wigilijnej” klasy VII a i VIII a w styczniu były na
spektaklu „Oskar i pani Róża”. 

OSKAR I PANI RÓŻA
1 DZIEŃ – 10 LAT

Spektakl "Oskar i pani Róża" jest oparty na książce
Erica-Emmanuela Schmitta o tym samym tytule.
Wyreżyserowana przez Marka Piasecznego
inscenizacja opowiada o 10 letnim Oskarze chorym na
białaczkę, który dowiaduje się, że ma maksymalnie 12
dni życia. Odwiedzająca go w szpitalu wolontariuszka
pani Róża pomaga mu zmierzyć się z zaistniałą
sytuacją i pogodzić ze śmiercią, co robi poprzez
namówienie go do pisania listów do Szanownego Pana
Boga oraz przeżywanie każdego dnia, jakby to było 10
lat.
Spektakl ten podejmuje naprawdę głębokie tematy,
takie jak: godzenie się ze śmiercią, przyjaźń oraz
dorastanie.

Maciek

AKTORZY
Duże wrażenie zrobiła na mnie kameralność spektaklu. Widzowie siedzieli
na scenie, a grało tylko dwóch aktorów. Odtwórca roli Oskara, Robert
Lubawy, zagrał bardzo dobrze dziecko, choć na początku ciężko było na
niego spojrzeć jak na małego chłopca. Renata Spinek grała panią Różę.

Matylda
SCENOGRAFIA

Scenografia w swojej prostocie dobrze oddawała akcję utworu i poruszany
temat. Na scenie było łóżko szpitalne, trzy kolorowe futryny (ukazujące
etapy życia), stojak z kitlem lekarskim, kroplówką oraz miotła. 

Kacper

Premiera: 29 maja 2009 roku
Reżyser: Marek Pasieczny

Scenografia: Janusz Pokrywka
Tłumaczenie: Barbara Grzegorzewska
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