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TE SAME PYTANIA
do nauczycieli

Ulubiona potrawa:
Taka, która sprawia
przyjemność mojemu
podniebieniu i poprawia mi
nastrój.

Ulubiona książka:
Ta, która rozbudziła we mnie
potrzebę czytania.

Ulubiony zespół muzyczny:
Ten, który wycisza mój umysł.

Ulubiony kolega z pracy:
Ten, który ma uśmiech na
twarzy.

Ulubiony uczeń:
Ten, który przerasta mistrza.

Cechy cenione u ludzi:
Takie, które świadczą o
człowieczeństwie.

Preferuję modę:
Taką, która pozwala mi być
sobą.

Z tego, co do tej pory zrobiłam,
najbardziej zadowolona jestem:
Z tego, że nikogo świadomie nie
krzywdziłam.

Najwięcej problemów w pracy
mam:
Z dzwonkiem, który za szybko
kończy lekcję.

W codziennym życiu denerwuje
mnie:
To, że ludzie sprawiają innym
przykrość.

Po pracy w szkole:
Wyciszam wszystkie urządzenia.

Innym zazdroszczę:
A co to jest zazdrość…?

Największa głupota, jaką
zrobiłam:
Chyba rozum mnie jeszcze nie
opuścił…

Mój życiowy autorytet:
Ten, kto zawsze jest/ był
człowiekiem.

Krytyka w moim kierunku:
Wzmacnia lub osłabia moją
motywację.

Kocham:
Ludzi.

Lubię:
Zwierzęta.

Marzę o:
Tym, co sprawi mi radość.

Nienawidzę:
A co to jest nienawiść…?

Gdybym nie była nauczycielem:
To starałabym się nim zostać. 

rozmawiała:
Zuzia Zębala

W tym numerze pół żartem, pół serio rozmawiamy
 z panią Barbarą Wójtowicz - Stach, 

która uczy w naszej szkole języka polskiego

 Barbara Wójtowicz - Stach

MARZĘ O TYM...

CO SPRAWI MI RADOŚĆ
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 SZKOŁO WRÓĆ

CHCĘ WRÓCIĆ DO SZKOŁY
Gdy dowiedziałam się o zdalnym nauczaniu, miałam mieszane uczucia -
ma to swoje plusy i minusy. Tak naprawdę to nie spodziewałam się, że
nagle znów powróci taki typ nauki, więc byłam w lekkim szoku. 
Z jednej strony późniejsze wstawanie i krótsze lekcje są fajne, ale przez
dłuższy czas zaczyna brakować tej normalności. 
Minusami lekcji zdalnych jest Internet, który cały czas się zacina. Na
początku, gdy tylko rozpoczęło się to nauczanie, czułam się jak w gorącej
wodzie kąpana, bo byłam podekscytowana tym, jak będzie to wszystko
wyglądało, ponieważ w tamtym roku nie brałam udziału w lekcjach na
Teams z powodu braku sprzętu. 
Jednak ostatnio dowiedziałam się, że raczej prędko nie wrócimy do
szkoły, czyli kolejne siedzenie w domu, co robi się już nudne. 
Przy zdalnym nauczaniu uczniowie mają dosyć duży luz - wstają np. 10
minut przed lekcją, ale ja tak nie umiem, więc wstaje nie długo później,
niż zazwyczaj. 
Podsumowując, chcę już wrócić do szkoły, bo taka nauka może i jest
fajna, ale tylko przez chwilę.

Klara Pazera

4 listopada dowiedziałem się, że szkoły mają zostać na nowo otwarte. Siedziałem jak na szpilkach, oglądając
wystąpienia premiera. Gorąco wierzyłem, że znowu spotkam się z moimi kumplami.
Niestety, pandemia nie daje za wygraną. Plany powrotu do szkoły runęły jak domek z kart.

Mimo że przed komputerem czuję się jak ryba w wodzie, to e – lekcje nie sprawiają tyle radości. Gdy
nauczyciele włączają kamerki, jest dużo ciekawiej niż gdy patrzę w ekran jak sroka w gnat.

Mam nadzieję, że niebawem wszystko wróci do normy. Odliczam dni, gdy wreszcie spotkamy się w prawdziwej
szkolnej klasie. 

Maciek Grochowina

nasza szkoła

nasza szkoła

Zakażeń na koronawirusa było coraz więcej.
Przeczuwałem, że szkoły zaraz mogą zostać
zamknięte. Gdy dowiedziałem się, że w dniu 26
października zacznie się zdalne nauczanie,
ucieszyłem się.

ODLICZAM DNI 
Na początku pomyślałem, że będzie super, ponieważ
nie musiałem wstawać wcześnie rano i szybko się
ubierać. Najbardziej ucieszyło mnie to, że nie trzeba
wychodzić z domu, gdy zaczęło robić się zimno. 
Jednak po jakimś czasie monotonne wstawanie i
ubieranie się, siadanie przed ekranem komputera,
robiło się nudne i uciążliwe.foto. Kacper

foto. Karolina
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4 grudnia
DZIEŃ GEPARDA

5 grudnia
ŚWIATOWY DZIEŃ
GLEBY

DZIEŃ NINJA

6 grudnia
DZIEŃ ANIOŁA

DZIEŃ ANIOŁA
Ten dzień kojarzy nam się ze świętym Mikołajem, ale równocześnie jest
święto anioła. 
Anioły w religii chrześcijańskiej pełnią ważne rolę. 

Najczęściej są uważane za miłe
istoty, które pomagają w podjęciu
ważnych decyzji. Jednak w Biblii
jest zawarta informacja o
aniołach, które zostały wysłane z
nieba do piekła. 

Karolina Szopińska

DZIEŃ GLEBY
Dzień ten został ustanowiony
przez Międzynarodową Unię
Towarzystw Gleboznawczych w
2002 roku, by uczcić rolę gleby
dla człowieka. Od 2012 roku
święto jest organizowane przez
FAO i Globalne Partnerstwo Dla
Gleb. Po wielu staraniach i
konferencjach obchody
wyznaczono właśnie na 5
grudnia, żeby uczcić króla
Tajlandii. 

Karolina Szopińska

DZIEŃ NINJA
Pewnie kojarzycie takich
zamaskowanych ludzi, którzy
rąbią niesamowite sztuczki oraz
znają bardzo zaawansowane
techniki walki. To Ninja.
Ich święto zostało wymyślone w
2003 r. na cześć sieci
fastfoodowej Ninja Burger, która
dostarczała bardzo szybko
zamówienia. 
Są przeważnie tajnymi
agentami, którzy specjalizują się
w działaniach specjalnych,
wywiadzie, rozpoznaniu,
przenikaniu i skrytobójstwie.
„Pingwiny z Madagaskaru” też
wykonywały niesamowite
sztuczki Ninja i  korzystały z
super gadżetów.

Szymon Pawlik

NIETYPOWE ŚWIĘTA
grudzień                                                              część 1

DZIEŃ GEPARDA
Zawsze ciekawiły mnie dzikie
koty. Szczególnie szybkie jak
gepard.Najszybsze osobniki
biegną od 109km/h -120km/h.
Samiec geparda osiąga wagę
od 42 do 65 kg, a samica od 30
do 45 kg.
Co ciekawe, gepard w trzy
sekundy osiąga prędkość 96
km/h, co ja zinterpretowałem
jako łał!!!.
Gepardy to bez wątpienia
najszybsze lądowe zwierzęta na
świecie. Pędzący gepard więcej
czasu znajduje się w powietrzu
niż dotyka ziemię.
To jedyny wielki oraz drapieżny
kot, który nie ryczy. Potrafi
jedynie szczekać, syczeć i
miauczeć.

Szymon Pawlik
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PO PROSTU ŚWIĘTA

MIKOŁAJ

6 grudnia obchodzimy Mikołajki. 

Nazwa święta wzięła się od
Świętego Mikołaja, który ma w tym
dniu imieniny. Był on biskupem
Miry. Do 19 wieku w Polsce był to
dzień wolny od pracy. 

Biskup Mikołaj zawsze stawał w obronie biednych i
prześladowanych, a swój majątek rozdawał
potrzebującym i dzieciom. 
Na uczczenie tego święta dzieciaki dostają prezenty.
Kiedyś były to medaliki, krzyżyki, a nawet ptaszki w
klatkach. Obecnie najpopularniejsze prezenty to
zabawki i słodycze. 
W Polsce Mikołaj jest patronem pasterzy i rolników.

Karolina Szopińska 

Piąty grudnia... dzień jak każdy inny, czyż nie? Z czym
się kojarzy? Ostatnia szansa na zakup prezentu
mikołajkowego. No i oczywiście dzień gleby. 

SZCZEGÓLNE ŚWIĘTA
W moim przypadku jest to dzień urozmaicony również
o jedno spotkanie rodzinne. Czemu? Moja mama
urodziła się w Mikołaja, a urodziny obchodzi w
Barbórkę. Więc wspólny wieczór zawsze wypada na
dzień pomiędzy. W tym roku wydał mi się on bardzo
szczególny. Czemu? Mój kolega obchodzi urodziny
właśnie tego dnia. Kiedy go poznałam? W tym roku.
Nie dość, że jesteśmy nowymi znajomymi, to jeszcze
spędzimy ten czas oddzielnie. Oczywiście
zorganizujemy jakąś miłą pogawędkę „na kamerkach”
ze znajomymi. Będą to nietypowe urodziny, ale lepsze
takie niż żadne.

Martyna Szczerba

Każdego roku piszemy na łamach WagnerPress II o
Mikołaju. Zawsze bardzo pozytywnie. Oto kilka
ciekawostek, których jeszcze nie publikowaliśmy:
* strój Mikołaja najpierw był zielony
* w Kanadzie Mikołaj ma własny kod pocztowy:
HOH OHO
* Coca - Cola pierwsza użyła w reklamie wizerunku
Mikołaja. Było to w latach 30 XX wieku
* Najstarsza legenda związana z Mikołajem
pochodzi z VI wieku

MIKOŁAJKI
Dzień, na który dużo ludzi czeka przez cały rok.
Właśnie wtedy wcielamy się w rolę Świętego
Mikołaja i rozdajemy sobie nawzajem prezenty. Są
one przeróżne, ale chyba najczęściej dostajemy
skarpetki. Czasami zdarzy się jakaś ciekawa
książka, nowa gra czy wymarzona zabawka.
Niektórzy chcą zwierzaka, ale to nie jest do końca
dobry pomysł. Zwierzęta co prawda uczą nas
miłości i cierpliwości, ale te, które mają być dobry
prezentem, najczęściej lądują na ulicy. Smutna
prawda. 
Przechodząc do radośniejszego tematu,
wyobrażacie sobie święta bez mandarynek? Bo ja
nie. W ogóle istnieją święta bez tych cytrusów? I
właśnie z tą mandarynkową zagadką zostawiam
Was w ten wspaniały dzień.

Martyna Szczerba
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PROJEKT NIEPODLEGŁA

POMNIK BĘDZIŃSKIEJ NIKE

Pomnik będzińskiej Nike był monumentem mającym upamiętnić
poległych żołnierzy z 11 Pułku Piechoty Ziemi Będzińskiej walczących w
wojnie polsko-bolszewickiej 1920-1921. 
Dzieło to zostało zaprojektowane przez prof. Adolfa Szyszko - Bohusza,
który był m.in. autorem przebudowy będzińskiego zamku. Natomiast jego
wykonawcą został rzeźbiarz Stanisław Majchrzak. 
Pomnik przedstawiał błyskawicę, na której znajdowała się figura Anioła
Pokoju, w postaci nagiej kobiety z rozpostartymi skrzydłami, trzymającej
w górze wieniec laurowy, nawiązującej do greckiej bogini zwycięstwa
Nike. 
Napis na samym pomniku brzmiał:

POLEGŁYM OBROŃCOM OJCZYZNY - ŻOŁNIERZOM 
11. PUŁKU PIECHOTY 

Został on odsłonięty 11 czerwca 1933 r. i stał się swoistym symbolem Będzina. 

Ostatecznie podczas okupacji, 7 grudnia 1939 r. jako symbol polskości został zburzony przez niemieckiego
okupanta. 

Marek Boryń

SZLAKIEM BĘDZIŃSKICH POMNIKÓW
październikowa wycieczka
przystanek 4

NOWY POMNIK
Za czasów PRL miejsce, w którym niegdyś stał pomnik, było puste i nikt
nie chciał go odbudować. 
Dopiero w 1993 r. został w tym miejscu zbudowany nowy pomnik w
kształcie walca z napisem

POLEGŁYM ZA WOLNĄ POLSKĘ
Jego autorem był architekt Romuald Malina. Wizerunek orła
zaprojektował zaś Eugeniusz Samek. 
Pomnik ten stoi w Będzinie przy placu 3 Maja. 

Marek Boryń

Z okazji ważnych rocznic i świąt to właśnie pod tym pomnikiem składane
są kwiaty przez władze miasta i powiatu. W tych uroczystościach nieraz
brała też udział nasza szkoła. 
Na zdjęciu po prawej - redakcja na wycieczce Szlakiem będzińskich
pomników.
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