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SUKCES REDAKCJI
Ubiegły rok szkolny zakończyliśmy super sukcesem. 

W rankingu #juniorlab zajęliśmy III miejsce wśród 184 gazetek,
które publikowały się na Junior Media.

NIE TYLKO DUŻO GAZETEK
W minionym roku szkolnym wydaliśmy 45 numerów, w tym dwa specjalne, a w czasie zdalnego nauczania aż
22. Siedząc w domu, pisaliśmy dużo, nawet bardzo. 
Pisaliśmy też recenzje, które zostały opublikowane na junior krytyk. Wcześniej, zanim zamknięto szkoły,
braliśmy też udział w konkursach #juniorlab – zespołowych i indywidualnych.

JEDYNI 
Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jesteśmy dumni z efektu naszej pracy, zwłaszcza, że
przecież nie była obowiązkowa. 
Otrzymaliśmy łącznie w rankingu redakcji #juniorlab
2019/2020 666 punktów, które właśnie dały nam III
miejsce. Na dodatek wśród 10 nagrodzonych tylko
my jesteśmy z województwa śląskiego. Redakcja,
która zajęła II miejsce, wyprzedziła nas jedynie 4
punkami, a do liderów z dolnośląskiego brakło nam 24
punkty. Na IV miejscu w rankingu jest gazetka z
mazowieckiego z 53 punktami mniej niż my. 

Kacper Kuna

PIERWSZY RAZ 
W PIERWSZEJ TRÓJCE

Bardzo cieszymy się z  sukcesu,
bo po raz pierwszy nasza gazetka
zajęła tak wysokie miejsce, a
wydawana jest od 2011 roku. 
Tytuły miała różne. Najpierw „Byle
do dzwonka II”. Potem, od 2015
roku, już pojawił się „Wagner
Press”. Rok później, gdy
opiekunem gazetki została pani
Anna Samsonowicz, zmieniliśmy
tytuł na „WagnerPress II” i tak jest
do dziś. 

Maja Irla Kacper
Kuna
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NAGRODZENI KREATYWNI

W marcu wydaliśmy specjalny numer WagnerPress II. Cały związany jest z powstaniami śląskimi. 

II MIEJSCE W KONKURSIE WOJEWÓDZKIM
Kilku redaktorów, gdy zaczynaliśmy projekt Niepodległa, było na wycieczce - właśnie szlakiem powstań
śląskich. Potem oglądaliśmy wystawę związaną z I powstaniem śląskim w naszym muzeum i nic dziwnego, że
postanowiliśmy wziąć udział w wojewódzkim konkursie na okolicznościową gazetkę z okazji 100. rocznicy
wybuchu I powstania śląskiego. 

W czerwcu zostały ogłoszone wyniki i okazało się, że
zajęliśmy II miejsce. 
Gratulujemy Martynie i Oli, bo głównie one, pod
czujnym okiem naszej opiekunki i pani uczącej historii,
zaszły aż tak wysoko.Do nich dołączyła Ola,
tegoroczna ósmoklasistka, która również była na
wycieczce szlakiem powstań śląskich i bardzo lubi
historię. Niestety, nie jest redaktorem naszej gazetki,
ale dziękujemy jej za włączenie się do sukcesu
WagnerPress II.

Szymon Pawlik

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Najbardziej aktywni redaktorzy naszej gazetki, których przedstawiamy na str. 5, oczywiście zostali nagrodzeni
za swą pracę, miłą, ciekawą, rozwijającą, od marca zdalną, ale jakże twórczą.
Prze dwa lata najlepsi z najlepszych wyjeżdżali na kolonie z Junior Media połączone z warsztatami
dziennikarskimi. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany, więc wakacje spędziliśmy zupełnie inaczej, ale za to
więcej dziennikarzy mogło cieszyć się z upominków od Junior Media. I wszyscy się z tego cieszymy. 

Zuzia Malicka



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 95 09/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plWagnerPress II

GAZETKA I PROJEKTY

Nasi redaktorzy w ubiegłym roku szkolnym nie tylko spełniali się twórczo
na niwie dziennikarstwa w Junior Media. Byli kreatywni, ambitni i
zaangażowani w wiele szkolnym akcji. 

Zobaczymy, czy w tym roku też będą tak aktywni.

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

I. HISTORIONAUCI 
Pisaliśmy o nim w 58. Martyna i Ola opisały bardzo
ciekawy proporczyk z orłem legionowym, którego
historia do dziś nie została odkryta.

Patrycja Kondas

Projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

III. MŁODZI W AKCJI  

O nim można przeczytać w numerach: 60, 86, 87. 

Zaczęło się od pomysłu w czasie spaceru redakcji
po Będzinie. 
Zainteresowało nas graffiti przedstawiające
historię, i nie tylko, naszego miasta. By zrealizować
projekt, trzeba było mieć trochę zdolności
plastycznych, więc pomogli nam uczniowie z koła
plastycznego.

Klara Pazera

Projekt, który nasza szkoła realizuje trzeci rok

II. NIEPODLEGŁA 
Cała redakcja w nim uczestniczyła. Zaraziliśmy też
innych uczniów. Dlatego pisaliśmy o nim często.
Chcecie, to zajrzyjcie do numerów: 52 i 55, 57, 59,
61, 79, 80, 82, 84.

Emilka Łazarska

NIE TYLKO REDAKTORZY
WAGNERPRESS II
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MEDIA O REDAKCJI WAGNERPRESS II

CERTYFIKAT OD JUNIOR MEDIA
Za udział w projekcie Junior Media w roku szkolnym
2019/2020 dostaliśmy certyfikat, który zajął honorowe
miejsce na naszej redakcyjnej gazetce. 
Na razie nie możemy zrobić sobie z nim fotki, bo
wiadomo dlaczego, ale na pewno coś wymyślimy. 

Kuba Szypuła

MEDIA O NAS
Bardzo ucieszyliśmy się, gdy informacja o sukcesie
naszej redakcji pojawiła się w regionalnej internetowej
gazecie, wydawanej oczywiście codziennie:
Będzin.nasze miasto.pl. Tak naprawdę nie
spodziewaliśmy się, że ktoś o nas napisze. Marzymy
jeszcze o artykule w Dzienniku Zachodnim, bo mamy
logo tej gazety w nagłówku. 

Oliwia Władysiuk
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AKTYWNI REDAKTORZY

KREATYWNY AKTYWNY
UBIEGŁOROCZNY REDAKCYJNY TEAM

Od góry - od lewej:

Kacper, Karolina, Martyna, Maja, Kuba,
Marta, Ania, Patrycja, Szymon, Zuzia, Klara,

Oliwia, Ola.
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