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BĘDZIŃSKI JARMARK WIELKANOCNY
CZAR PRZEDŚWIĄTECZNYCH DNI
Tradycją naszego miasta Będzina jest coroczny
Jarmark Wielkanocny, który w tym roku odbył się 25
marca na bulwarach Czarnej Przemszy. Na otwarciu
występowały wokalistki z naszej szkoły, gimnazjalistki:
Aleksandra Łyczek, Martyna Musiał, Karolina Łyczko
oraz Oliwia Garbień i Zosia Szewczyk z podstawówki.
Tegoroczny Jarmark oferował wiele atrakcji. Można
było nie tylko kupić prezenty na zajączka, zagrać w
wielkanocne koło fortuny, zjeść pyszny żurek, wziąć
udział w warsztatach z pieczenia chleba i robienia
stroików świątecznych oraz za darmo wysłać kartkę
świąteczną do rodziny. Na najmłodszych czekało
stoisko z malowaniem twarzy, animator z mnóstwem
dobrego humoru i cyrkowych gadżetów. Można było
również wesprzeć najuboższych, wrzucając do
koszyka Caritas świątecznie przysmaki, które potem
wolontariusze zanieśli potrzebującym tak, aby każdy
mieszkaniec Będzina mógł godnie przeżyć święta
Wielkiej Nocy.
Ola Łyczek

WSPOMNIENIA ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH..
Beczy
w
trawie
baraneczek
nawołując
wniebogłosy: Życzę zdrowia i radości Wam z okazji
Wielkiej Nocy. I dyngusa mokrutkiego, by Wam
szczęście dopisało, by rodzinne były święta, by
Wam nic nie brakowało.
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania
się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby wszystkie dni przynosiły radość oraz
wzajemną życzliwość. By stały się źródłem
wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które
niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość..
Życzy:
redakcja WagnerPress II
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SZKOLNY KLUB CARITAS I ŚWIĘTA
Wspaniała akcja Szkolnego Klubu Caritas

WIELKANOCNE PACZKI

Jak co roku, Szkolny Klub Caritas włączył się do akcji
pakowania paczek wielkanocnych dla najbardziej
potrzebujących osób mieszkających w naszej
dzielnicy.
Zaczęliśmy od przygotowania losów, które później były
umieszczone w koszyku, na ławce w przedsionku
kościoła. Parafianie wyciągali karteczki z nazwami
produktów, które potem przynosili.
Zbiórki odbyły się również w Biedronce oraz na
corocznym Jarmarku Wielkanocnym.
Kamila Kraska

w Biedronce

136 RADOSNYCH ŚWIĄT
Segregowanie artykułów spożywczych do pudeł zajęło
nam trochę czasu. Niektórych było tak dużo, że się nie
mieściły. Każdego dnia przychodziliśmy do tej
przyjemnej pracy z większym zapałem. Byliśmy
szczęśliwi, że wielkanocne paczki trafią do wielu
potrzebujących.
Z każdym dniem akcji przybywało nie tylko młodzieży,
ale też paczek wielkanocnych. Udało się spakować aż
136!
segregowanie

Anna Gołąb

CARITAS POLSKA
Caritas to katolicka organizacja charytatywna, która
działa na całym świecie. Powstała w 1926 roku. Jego
historia na ziemiach polskich sięga XIX wieku. W 1895
we Lwowie powstał Związek Katolickich Towarzystw i
Zakładów Dobroczynnych. Na przełomie lat
dwudziestych i trzydziestych XX wieku prawie we
wszystkich diecezjach w Polsce powstały lokalne
związki Caritasu. Od 1990 prężnie działa Caritas
Polska.
Nasz, Szkolny Klub Wolontariatu - Caritas Syberka
ma już 12 lat. Jego inicjatorką była p. B. Dudyńska, z
którą rozmawialiśmy w styczniowej gazetce z 2017 r.
Karolina Flak

paczki gotowe
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ŚWIĘTO MATEMATYKI
MATMA NIE TYLKO NA LEKCJACH
Święto Matematyki w naszej szkole to już tradycja. W
tym roku obchodziliśmy go w dniach od 13 do 16
marca. Uczniowie w czasie długich przerw próbowali
rozruszać swoje szare komórki przy stoiskach z
zagadkami matematycznymi. Ku zaskoczeniu, nawet
nauczycieli, było bardzo dużo chętnych. Najlepsi wzięli
też udział w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR
MATEMATYCZNY”.
Ola Łyczek
W piątek 16 marca odważni uczniowie spróbowali
swoich sił i prowadzili zajęcia z matematyki. Nie dla
wszystkich było to łatwe zadanie. Lekcje pod czujnym
okiem nauczycieli matematyki dzięki uczniom były
odrobinę bardziej wesołe niż zazwyczaj. Od tej
nietypowej lekcji uczniowie przestali kojarzyć
matematykę z dramatem, a zaczęli z dobrą zabawą.
Na lekcjach plastyki i zajęciach artystycznych
uczniowie wykonywali prace inspirowane geometrią.
Stosowali kontrast barwny i rytm, po to, aby wywołać
złudzenie optyczne.

MATEMATYKA WOKÓŁ NAS
Sztuka optyczna została wymyślona w połowie XX
wieku i nazywa się OP-ART. Prace uczniów można
podziwiać w „ Galerii Szkolnej”. Na zajęciach koła
plastycznego uczniowie wykonywali prace na temat
Matematyka wokół nas, a uczniowie klas 1 i 2 SP
wykonywali prace Zakręcone cyferki.
Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i cieszymy
się, że tak licznie i chętnie wzięli udział w obchodach
Święta Matematyki.

MISTRZOWIE MATEMATYKI
Są wokół nas ci, którzy nie tylko kochają matematykę,
ale również ją rozumieją. Dzięki temu osiągają
sukcesy w konkursach związanych z nią. W tym roku
mistrzami matematyki zostali :
w klasach trzecich SP KACPER KUNA z 3e,
w klasach 4-6 SP- JAKUB MICHALIK z 6b
w klasach 7SP oraz gim PIOTR KUBICKI z IIb
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SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
X JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Już po raz dziesiąty wyłoniono najlepsze prace w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu VII Grzechów
Głównych, którego organizatorem jest Pałac Kultury
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Jubileuszowa edycja
rozstrzygnięta została w kategoriach: poezja,
malarstwo, grafika warsztatowa i komputerowa. Na
konkurs nadesłano 567 prac z całej Polski. Jury miało
trudne zadanie, bo musiało wybrać spośród wielu
pięknych i mądrych wypowiedzi te, które stanowiły
najlepsze zobrazowanie tematu.
Maks Pawłowski
foto Michał Kurtyka
Redaktorzy naszej gazetki, choć nie brali udziału w konkursie, zostali
zaproszeni na finał. To dla nas zaszczyt znaleźć się w tak zacnym gronie.

DZIENNIKARZE GAZETKI NA WERNISAŻU

foto Kacper Szkop

DWIE LAUREATKI
Wśród laureatów
konkursu znalazły się:
Dominika Grzyb oraz
Julia Zaciera, które
zdobyły zaszczytne
wyróżnienia.

foto Kacper Szkop

Byli bardzo zacni goście, dumni laureaci. Wspaniała i podniosła atmosfera.
Nasz fotoreporter spisał się doskonale, za co składamy mu wyrazy
uznania, gdyż pierwszy raz uczestniczył w tak ważnym wydarzeniu. Po
uroczystym rozdaniu nagród wzięliśmy udział w wernisażu, na którym
podziwialiśmy prace laureatów. Spotkaniu towarzyszyły rozmowy na
temat dzieł. Uczestnicy konkursu w bardzo różny sposób wyrazili istotę
grzechu. W odbiorze niektórych pomagała nam nasza plastyczka. To
wspaniałe, jak językiem sztuki można opowiedzieć to, co istotne.
Maja Biskupska

SIEDEM
GRZECHÓW GŁÓWNYCH
Te grzechy to:
pycha, chciwość, nieczystość,
zazdrość, nieumiarkowanie w
piciu i jedzeniu, gniew oraz
lenistwo.
Niektóre jakże są nam bliskie.
Czasami nie zdajemy sobie
sprawy, że je popełniamy i to chyba
jest wybaczalne. I trzymajmy się tej
wersji. Natomiast co zrobić, gdy nie
panujemy nad gniewem, pychą czy
zazdrością? Oj, trzeba zacząć
pracować nad sobą.

foto Kacper Szkop
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NOWI PATRONI BĘDZIŃSKICH ULIC cz. 7
Z PRZODOWNIKÓW PRACY
na

JAN MATEJKO

Sobieski pod Wiedniem

Z WAWRZYŃCA STALICKIEGO
na

WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

Kto nie wie, kim był Matejko? W pracowni historycznej
wisi jego obraz Bitwa pod Grunwaldem. Trochę
mniejszy niż oryginał, bo ten prawdziwy ma 426 x 987
cm i znajduje się w Muzeum Narodowym w
Warszawie. Sobieski pod Wiedniem gości w Muzeach
Watykańskich.
Zuzia Kaptur

Z WŁADYSŁAWA HIBNERA
na

PCK

Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska
organizacja humanitarna. Zajmuje się: udzielaniem
pomocy w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną,
nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem
zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych,
propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa.
PCK każdego roku udziela pomocy doraźnej w
różnych formach: dożywianie, pomoc dzieciom,
rodzinom i seniorom w potrzebie, usługi opiekuńcze.
Jest członkiem Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Ulica Wisławy Szymborskiej znajduje się w Będzinie
w dzielnicy Ksawera. Kim była Szymborska? To
polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka i
felietonistka. W 1996 roku otrzymała Nagrodę Nobla w
dziedzinie literatury. Odbierając ją w Szwedzkiej
Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie, rozpoczęła
swój występ słowami: Podobno w przemówieniu
pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc
mam je już poza sobą… Była też założycielką
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkinią Polskiej
Akademii Umiejętności. Została odznaczona Orderem
Orła Białego w 2011. My uczniowie ją znamy, bo na
polskim omawiamy jej wiersze, np. Cebula, Gawęda o
miłości ziemi ojczystej, Kot w pustym mieszkaniu,
Nienawiść.
Ania Krzan

Siedem zasad Ruchu, którymi kieruje się PCK:
humanitaryzm, bezstronność, neutralność,
niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.
Wiktoria Nanek

