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EDUKACJA + SUKCES = POWER
WŁĄCZYĆ DZIAŁANIE, CZYLI POWER

Był ERASMUS+, a teraz jest POWER, czyli znów program Unii
Europejskiej, oczywiście związany z edukacją. Jego pełna nazwa brzmi:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Daje możliwości
doskonalenia
własnych
umiejętności,
podnoszenia
kwalifikacji,
wzbogacania wiedzy i wymiany doświadczeń. W ramach tego programu
nasza szkoła realizuje projekt Droga do sukcesu poprzez edukację
pozytywną. „Jego głównym celem jest poznanie nowych metod i form
nauczania pozwalających na efektywne rozpoznawanie potencjału
uczniów, skuteczne motywowanie ich do nauki oraz podejmowania
wysiłku i przezwyciężania trudności, szczególnie tym, którzy mają
problemy w nauce”. (autor: p. A. Zakrzewska)
Powyższe zdanie jest bardzo mądre i gdy się w nie wczytać, nawet
zrozumiałe dla uczniów. Przecież w wielu z nas drzemie potencjał. Nie
zawsze potrafimy go wykorzystać do pozytywnego działania. Czasami
rodzice, dziadkowie, chrzestni nam pomagają, ale przecież nauczyciele
najbardziej motywują do podejmowania zadań. Cóż, nam się opłaca, bo
dobre oceny też pomagają przezwyciężyć trudności. Sukces ma przecież
różne oblicza. Dla jednego ucznia będzie to dopuszczający z nielubianego
przedmiotu, dla drugiego pierwsze miejsce w konkursie, choćby
szkolnym. Wśród uczniów naszej szkoły jest wielu, którzy osiągnęli
sukcesy - małe i duże. Przedstawimy ich w styczniowych numerach, a
może nie tylko.
Red.

POWER

Uczymy się angielskiego, więc
to słowo nie jest nam obce. Ma
sporo znaczeń: moc, siła,
energia, potęga, powiększanie,
akcja, działanie.
Wybrałem te, które kojarzą się z
projek tem Droga do sukcesu
poprzez edukację pozytywną.
Maks Pawłowski

ERASMUS

To nazwa własna programu Unii
Europejskiej
w
dziedzinie
edukacji. Pochodzi od imienia
Erazm. Najbardziej znany to ten
z Rotterdamu. Twierdził, że
człowiek z natury jest dobry, zło
natomiast pochodzi z niewiedzy.
Filozoficzne stwierdzenie, bo był
filozofem. Żył w renesansie,
czyli epoce zajmującej się
człowiekiem.
Kamila Kraska

Wyjaśnijmy temat projektu
DROGA DO SUKCESU
POPRZEZ EDUKACJĘ POZYTYWNĄ

logo projektu

W. Nanek

W konkursie na logo projektu wzięło udział wielu
uczniów. Wygrała praca Aleksandry Mader z III b
gimnazjum. Gratulujemy!

Red.

Edukacja z
j. łacińskiego to wychowanie,
wykształcenie. Bardziej naukowo - procesy i
oddziaływania, które mają zmienić ludzi, przede
wszystkim dzieci i młodzież, oczywiście pozytywnie.
Edukacja ma wiele synonimów. Kilka z nich to:
kształcenie, nauka, uczenie, nauczanie,
wykształcenie, kwalifikacje, edukowanie, szkolenie.
Sukces Słownik języka polskiego definiuje jako
pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie
zamierzonego celu.
Jego synonimy: zdobycie sławy, wysokiej pozycji,
powodzenie, pomyślność, szczęście, triumf,
zwycięstwo, wygrana, fart, fortuna, uśmiech losu.
Kacper Szkop
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WYWIAD
Pasją Oli Łyczek jest harcerstwo. To dosyć nietypowe hobby w tych
czasach, ponieważ większość osób woli wygodne spędzanie czasu
niż bieganie w nocy po lesie. Jednak Ola poświęca się temu w 100%.
Jest przyboczną w 119 Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej w
Będzinie i osiąga coraz więcej sukcesów.

HARCERSTWO TO MOJE ŻYCIE

Kiedy zaczęła się twoja przygoda z harcerstwem?
Na pierwszą zbiórkę poszłam w listopadzie w 2010 roku. Zachęcała mnie
koleżanka, która słyszała od dziewczyny z sąsiedztwa, że harcerstwo to
coś wspaniałego, więc dałam się namówić.
Czym tak naprawdę jest dla ciebie harcerstwo?
Harcerstwo to całe moje życie. Dopływ szczęścia i prawdziwi przyjaciele,
z którymi staram się zmieniać świat. Moja przeszłość była ciężka i gdyby
nie ZHP to nie wiem, jakby wyglądało moje życie teraz. Mogę śmiało
powiedzieć, że organizacja ta zrobiła ze mnie człowieka.
Kto najbardziej cię wspiera w realizacji twojej pasji?
Najbardziej wspiera mnie drużynowa, z którą jako przyboczna prowadzę
119 Zagłębiowską Drużynę Harcerską.

Drużynowy
117
Zagłębiowskiej
Drużyny
Starszoharcerskiej też mnie wspiera. Dzięki nim teraz
jestem taka, jaka jestem. Czuję się doceniona. Mogę
do nich przyjść z każdym problemem. Wiem, że
zawsze mnie wysłuchają i pomogą.
Jakie są twoje największe osiągnięcia?
Pierwszym sukcesem jest złożenie przyrzeczenia
harcerskiego, na które czekałam dwa lata. Jednym z
moich największych osiągnięć jest awans na funkcję
przybocznej. Nie jest to tylko noszenie zielonego
sznura, ale ogromne wyróżnienie i obowiązki.
Przyboczny to prawa ręka drużynowego, oboje
zawsze mogą na siebie liczyć i wspólnie prowadzą
drużynę. Kolejnym osiągnięciem jest zdobycie stopnia
samarytanki, najwyższego ze stopni harcerskich.
Sukcesem jest też ilość rajdów, biwaków i obozów, w
których brałam udział. Dużo mnie nauczyły przeżycia
z takich wyjazdów.
Czy droga do spełnienia tych wszystkich marzeń
była łatwa?
Osiągnięcie takiego miejsca w strukturze ZHP
wymagało ode mnie pracy i zaangażowania. Z
każdym wyzwaniem coraz bardziej angażowałam się
w harcerstwo.

Zrezygnujesz kiedyś z ZHP?
Czy kiedyś zrezygnuję? To pytanie jest trudne. ZHP to
moje życie, a harcówka to drugi dom. Jednak patrząc
na to, że jestem coraz starsza i niedługo będę
prowadziła dorosłe życie, nie wiem, jak potoczą się
moje losy w harcerstwie. Na chwilę obecną i najbliższą
przyszłość nie mam zamiaru rezygnować. Chcę
cieszyć się chwilą obecną i tym, ile radości sprawia mi
przynależność do tej organizacji.
Z Olą Łyczek rozmawiała
Karolina Flak

Ola jest jednym z najbardziej zaangażowanych
dziennikarzy naszej gazetki. Zawsze można na nią
liczyć. Po tekstach i fotkach widać, że również
redakcji poświęca dużo czasu. Pisanie to też jej
pasja. Jak ta wspaniała, wrażliwa, bardzo koleżeńska
dziewczyna znajduje czas na wszystkie wyzwania?
Nie wiem. Jest też jedną z najlepszych uczennic w
swojej klasie, a w tym roku kończy gimnazjum.
Gratulacje... i tak trzymaj! Jesteś super!
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NOWI PATRONI BĘDZIŃSKICH ULIC cz. 4
BYŁ SZENWALD JEST MIGOWA

Jadwiga Migowa urodziła się w 1891 r. w Będzinie.
Studiowała na UJ w Krakowie. Brała udział w tworzeniu
Legionów Piłsudskiego.
Była pisarką. Debiutowała na łamach krakowskich
czasopism. W 1928 r. przeniosła się z Krakowa do
Warszawy, gdzie pracowała jako dziennikarka. Od
1930 r. kierowała literackim teatrem Rajski ptak.
Jest autorką (pod pseud. Kamil Norden) scenariusza
do
melodramatu Moi rodzice rozwodzą się,
nakręconego w 1938 r. oraz powieści Człowiek z
mostu, Małżeństwo gwiazdy. Zginęła w obozie
koncentracyjnym Ravensbruck w 1942.
Kacper Szkop
Ulica R. Sznajdera znajduje się na Syberce,
czyli osiedlu, na którym też jest nasza szkoła.

RAFAŁ SZNAJDER ZAMIAST
WIRGILIUSZA CHMIELEWSKIEGO

Rafał Sznajder (ur. 13.10. 1972r w Będzinie, zm. 13.
04.2014 w Płowdiwie) - szermierz, szablista, sędzia.
Jego pierwszym klubem było Zagłębie Sosnowiec.
Później reprezentował barwy MOSiR-u Sosnowiec. Był
trzykrotnym olimpijczykiem. Cztery razy otrzymał
medale na mistrzostwach świata, w tym dwa razy
indywidualne - w 1997 roku w Kapsztadzie i w 2001 w
Nimes. Łącznie miał 12 medali. Swą karierę zakończył
jako arbiter i członek zarządu Polskiego Związku
Szermierczego.
Zmarł na atak serca. Miał 41 lat.
Wiktoria Nanek

GZICHOWSKA za ŚWIERCZEWSKIEGO
Jedna z najbardziej znanych ulic w Będzinie, bo przy
niej jest targ. Znany w Zagłębiu od dawna. Sprzedający
i kupujący przyjeżdżają tu z różnych stron. A miejsca
mają dużo, bo aż 40 tys. metrów kwadratowych.
Można tu kupić wszystko, od jedzenia po meble.
Kwiaty w doniczkach i cięte, żywe i sztuczne. Ciuchy
dla każdego, bez względu na wiek, rozmiar i gust.
Wyposażyć mieszkanie w sprzęt AGD, dywan, firanki,
zasłony i pościel. To taki olbrzymi market na
powietrzu.
Matylda
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PO PROSTU SUKCESY
TRZY SUKCESY ARTYSTYCZNE KORNELII

Kornelia Paradowska z VI a jest laureatką trzech konkursów:
powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Super sukces! Jej zdjęcie
zostało nagrodzone w konkursie fotograficznym Powiat Będziński w moich
oczach. Ale Kornelia nie tylko fotografuje. Również pisze. Brała też udział
w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim dla szkół podstawowych i
gimnazjów. Jej wiersze zostały opublikowane w XIV tomie Antologii Poezji
Dziecięcej, której recenzentem jest prof. Jerzy Bralczyk. Publikacja to
przecież niesamowity sukces. Młoda poetka! Nie koniec sukcesów
Kornelii. Została też laureatką konkursu literackiego List do Taty pod
patronatem Senatu RP i Inicjatywy Tato.Net.
Karolina Flak
Kornelia

ZUZIA
I HARRY POTTER

Zuzia Kaptur z III a gimnazjum
z ajęła II miejsce w Rejonowym
Turnieju Wiedzy o Harrym
Potterze. Organizatorem konkursu
była biblioteka Zespołu Szkół
Sportowych
im.
Polskich
Olimpijczyków
w
Dąbrowie
Górniczej.
Zuzia nie tylko dużo czyta, ale
również pisze. Już w następnym
numerze gazetki recenzja naszej
nowej redaktorki.
Ola Łyczek

KAROLINA O PRZYJAŹNI

Karolina Chajduga z VI c zdobyła nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pt. Na skrzydłach przyjaźni.

Zadaniem uczestników było
zobrazowanie hasła Przyjaźń w
dowolnej technice. Organizatorem
konkursu było Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy
Radiowych z Poznania a
patronatem honorowym objęli
konkurs: Minister Edukacji
Narodowej oraz Minister Sportu i
Turystyki.
Red.

Karolina

SUKCES NASZEJ REDAKCJI

Zuzia

Nasza redakcja również zakończyła rok 2017 sukcesem. Od września
do grudnia braliśmy udział w ogólnopolskim rankingu szkolnych
gazetek #juniorlab. Jesteśmy na 9 miejscu wśród 156 redakcji.
Oprócz publikowania WagnerPress II braliśmy też udział w różnych
edukacyjnych wyzwaniach. Bo #juniorlab to również konkursy oraz
superlekcje, które pomagają w redagowaniu gazetki i doskonaleniu
warsztatu dziennikarza. Fajnie jest współpracować z Junior Media.
Byliśmy też współorganizatorem ogólnopolskiego Festiwalu Patriota
XXI wieku, o którym napisały profesjonalne media: Dziennik Zachodni
i Aktualności Będzińskie. Jesteśmy dumni i życzymy sobie w
nowym roku jeszcze większych sukcesów.
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MĘDRCY ŚWIATA...
ORSZAK TRZECH KRÓLI

Będzin to gród królewski, bo Kazimierz Wielki zamek
nam murowany zbudował, a Jan III Sobieski z
Marysieńką tu się żegnał przed wyprawą na Wiedeń.
(o tej legendzie pisaliśmy w nr. 11).
Nic więc dziwnego, że 6. stycznia ulicami naszego
miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. I to nie
pierwszy raz, bo szósty. Mędrcom towarzyszyli
mieszkańcy grodu i kolędnicy. Śpiewali kolędy,
przedstawiali jasełka, herody, prawie jak za czasów J.
Dormana.

sam.

TO JUŻ TRADYCJA

Wyruszyli spod kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Będzinie - Ksawerze. Szli przez
Warpie, centrum miasta aż do
kościoła Świętej Trójcy, przed
którym czekała na nich Szopka
Bożonarodzeniowa
i
żywe
zwierzątka: owce, kozy, kucyk i
alpaki.
Ola Łyczek

Orszak Trzech Króli w Polsce
przechodzi
ulicami
wielu
miejscowości od 10 lat.
Nasz
będziński
prowadziła
gwiazda. Za nią szli Trzej
Królowie. Były też anioły i
diabełki.
W tym roku Orszak Trzech Króli
odbył się w 644 miejscowościach.

MAGOWIE MĘDRCY KRÓLOWIE
Ze świętem Trzech Króli łączy się wiele zagadek.
Byli nazywani magami, astrologami – kapłanami. Św. Mateusz nazywa ich
mędrcami. Pisze, że przybyli ze Wschodu, bo ujrzeli gwiazdę. Podążali za
nią, a ona doprowadziła ich do miejsca, gdzie zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją. Oddali pokłon i ofiarowali mirrę i złoto. Dopiero potem zostali
nazwani królami. Tak też zaczęli ich przedstawiać malarze.
Kamila Kraska
sam.

IMIONA MĘDRCÓW

Imiona Kacper, Melchior i Baltazar pojawiły się w średniowieczu. Biblia ich
nie podaje. Skąd więc są? Od wydarzeń związanych ze świętem: chrztem
(łac. Baptesimus), weselem w Kanie Galilejskiej (Matrimonium) oraz
oddaniem pokłonu mędrców (Cogito - poznaję).

NIE K+M+B na drzwiach

K+M+B wypisane na drzwiach nie oznacza imion Trzech Króli. Zapis ten
jest błędny. Poprawny to: C+M+B, skrót od: Christus Mansionem
Benedicat (Niech Chrystus błogosławi domowi).

Jasełka LO im. M. Kopernika
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PASJE
POKOCHAŁAM MODELARSTWO

Moja przygoda z modelarstwem zaczęła się dość nietypowo. Cztery,
może pięć lat temu chodziłam na plastykę do Młodzieżowego Domu
Kultury w Będzinie. Nagle do nas wszedł pan od modelarstwa i poprosił o
farbkę i zaczął opowiadać o swojej pasji. Bardzo mnie to zainteresowało i
stwierdziłam, że przyjdę zobaczyć jak się składa samoloty. No i chodzę
na zajęcia już ponad cztery lata. Pokochałam modelarstwo. To jest
naprawdę moja pasja. Sklejam głównie samoloty z okresu drugiej i
pierwszej wojny światowej. Na swoim koncie mam dużo wyróżnień,
wicemistrza Śląska 2017r. Jednymi z moich najlepszych makiet to:
meserszmit 109 wraz z obsługą, fokker dr1 z Manfredem von
Richthofenem i mechanikiem.

makieta też jest ważna

Ada

samochody też sklejam

Ada

W planach na ten rok są trzy
polskie samoloty PZL.23 Karaś.
Ada Janik
O pasji Ady, naszej redakcyjnej
koleżanki pisaliśmy dokładnie rok
temu, w 3. styczniowym numerze.

Ania Krzan dołączyła do naszego teamu w tym
roku szkolnym. Jest jednym z najmłodszych
redaktorów. Ambitna, zaangażowana i zawsze
uśmiechnięta wprowadza miłą atmosferę na
spotkaniach redakcji. Jej pasja to pisanie, ale nie
tylko…

PO DWÓCH LATACH DOSTAŁAM FLET

Chodzenie do szkoły muzycznej to prawdziwe
wyzwanie. Ale po pewnym czasie staje się pasją. Ten
koszmar zaczął się w pierwszej klasie, gdy miałam 6
lat.
Moje pierwsze zajęcia z instrumentu były dla mnie
szokiem, ponieważ zamiast pięknego fletu dostałam od
pani pustą butelkę po piwie, na której musiałam później
przez trzy tygodnie ćwiczyć. Po tej nauce grania na
butelce dostałam flet, ale z zakręconą główką (znowu
nie tak jak chciałam). Musiałam ćwiczyć po kolei
dźwięki. Po dwóch latach w końcu dostałam normalny
poprzeczny flet.
W piątej klasie jest lepiej niż w pierwszej, ponieważ
więcej umiem i łatwiej mi jest zagrać nawet trudne
etiudy. Początki zawsze są trudne ale nie warto się
poddawać. Teraz nie tylko mogę zagrać na butelce, ale
i na flecie. Moim zdaniem warto chodzić do szkoły
muzycznej, dlatego że można się wiele nauczyć i
poznać mnóstwo osób.
Ania Krzan
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SYLWESTER

SYLWESTER U BABCI I DZIADKA
Nowy rok przywitałam u babci i dziadziusia. Było
świetnie! W ogóle nie chciało mi się spać. Przed
północą wyszliśmy przed blok. Odpalałam zimne
ognie. Dziadziuś natomiast odpalał petardy. Jak
usłyszałam Despacito, to zaczęłam tańczyć i śpiewać.
Jestem bardzo zadowolona, że mogłam spędzić tak
fajnego Sylwestra.
Oliwia

RODZINNY SYLWESTER W CZECHACH
Moja rodzina spędzała Sylwestra w Czechach.
Myślałam, że nie spodoba mi się za granicą, ale jednak
było sympatycznie. Padał śnieg, który wprowadził
zimowy nastrój. Fajerwerki na pewno rozjaśniały niebo,
lecz nie mogłam ich oglądać, ponieważ pilnowałam
psa. Biedny od huku trząsł się ze strachu.
Ania
Syberka - Nowy Rok

Oliwia

Powitanie nowego roku nie zawsze jest super. Zwłaszcza, gdy ma się
niewiele lat i troskliwych (bardzo) rodziców. Marzenia rzadko wówczas idą
w parze z rzeczywistością.

SYLWESTER NIE ZAWSZE OK
Sylwestra spędziłam przed telewizorem. Przerzucałam kanały i
skończyłam na jakimś filmie. Ogólnie nuda.
O pierwszej w nocy rodzice zabrali mnie od koleżanki. I co z tego, że
było fajnie.
Miałam czarną sukienkę, pawie pióra na głowie i białe korale, które
mnie dusiły. Rodzice mnie w to wcisnęli, ponieważ wymyślili
Sylwestra w stylu lat 20-30. Nawet muzyka była z tamtych czasów.
Tylko petardy były z XXI wieku. Ogólnie koszmar.
Jedyne co robiłam w sylwestra to obżeranie się bardzo dużą pizzą (
pół metra średnicy), ukrywanie się przed dużą ilością ludzi i
oglądanie maratonu filmowego (siedem godzin).
wysłuchały i spisały: Karolina, Ola, Wiktoria

