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NOWI REDAKTORZY
ODMŁADZAMY REDAKCJĘ
Chodzą do IV klasy. Są ambitni i bardzo
zaangażowani. Będą z nich świetni redaktorzy, ale na
razie muszą nauczyć się sporo, bo pisanie w tym
programie nie należy do najłatwiejszych.

OTO, JAK SIĘ PRZEDSTAWILI
J e s t e m Emilka. Bardzo lubię śpiewać i pisać.
Uwielbiam psy, koty oraz króliki. Moje ulubione
przedmioty to polski i muzyka.
Mam na imię Maciek. Lubię słuchać muzyki. Lubię też
ćwiczyć. Interesuję się matematyką.
foto Maks
Na razie nie wiemy, co tak naprawdę skłoniło grupkę
czworga uczniów z klasy VIII do pracy w naszej
gazetce. Na pewno towarzystwo, bo na spotkaniach
redakcji nie tylko zajmujemy się zapełnianiem kolumn
w WagnerPress II, ale miło spędzamy czas po siedmiu
męczących lekcjach.
Gdy ich poprosiliśmy, by napisali coś o sobie, zbytnio
się nie wysilili. wypowiedzi nie są twórcze, ale chyba
szczere.
Jestem Wiktoria, człowieczek kochający filmy,
seriale i książki. Gram na gitarze i jestem bardzo
towarzyską osobą.
Jestem Karol. Lubię jeść. Powiedziałbym wręcz, że
to moja pasja.
Jestem Szymon i nie lubię się przemęczać.
Mam na imię Julia. Jest skrytą osobą. Lubię czytać
książki i grać w GTA.
Jeśli chodzi o efektywną pracę redakcyjną, to ukłon
należy się Wiktorii. W tym numerze jest autorką dwóch
tekstów. Karol też zaistniał. Pozostałym dajemy czas.
Redakcja

Jestem Sebastian i lubię grać w Fortnite.
Mam na imię K u b a . Bardzo lubię jeździć na
deskorolce. To fajne zajęcie, które pomaga mi
odciągnąć się od komputera.
Jestem Klaudia i lubię rysować.
Mam na imię Olimpia. Bardzo lubię sport - akrobatykę i
cheerleaderki. Lubię też rysować.
Redakcja
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CO NOWEGO

W INTERNECIE
WORLDS 2018

źródło: DOTESPORTS.COM

1 października w Korei rozpoczną się Mistrzostwa
Świata w popularnej grze League of Legends.
Rywalizować ze sobą będą 24 drużyny z różnych
zakątków kuli ziemskiej. W finale, który odbędzie się 3
listopada, walczyć będą 2 najlepsze drużyny, którym
uda się pokonać pozostałych. Osobiście uważam, że
ogromne szanse i potencjał na wygraną mają Cloud9 i
Fnatic. Bardzo wierzę, że będzie to Fnatic i będę
niesamowicie szczęśliwy, jeśli uda im się to osiągnąć.
Każdy, kto jest zainteresowany, może wejść na
lolesports.com i obejrzeć mecze.
Karol

FAME MMA 2

13 października 2018 roku w Poznaniu odbędzie się
druga już gala "FAME MMA 2".
Również będzie można ją obejrzeć na stronie
famemma.com.
Swoje umiejętności na tym przedsięwzięciu
pokażą m.in:
- Marcin "Rafonix" Krasucki vs Daniel "Magical
Zwierzyński
- Adrian "Polak" Polański vs Dawid Malczyński
- Marek "Adbuster" Hoffman vs Dawid "Surfer" Ozdoba
Komentatorzy to:
Pan Pawłowski, Chwytak czy Mistrz Gry
A na zdjęciu widać właśnie pierwszą parę.
Maks
źródło: FAMEMMA.COM

CO TO PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

źródło: PIXABAY.COM

Portale społecznościowe może nie są nową rzeczą w
internecie, ale na pewno czymś, co już trochę istnieje.
Owe portale są, tłumacząc prostym językiem,
stronami internetowymi, gdzie prawie każdy może
mieć konto i dzielić się swoimi poglądami czy
zainteresowaniami oraz komunikować się z innymi. Do
najbardziej znanych takiego typu stron należą:
Facebook (2004), Instagram (2010) oraz polska NK.pl.
Można dodać, że konto na Facebook'u posiada już co
13-ty człowiek na świecie.
Kacper
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NASZE OPINIE
NAWIEDZONY FILM, ZAWIEDZENI FANI
Niedawno do polskich kin zawitał nowy horror wyreżyserowany przez Corina Hardy’ego: „Zakonnica”. Jest to
spinoff bardzo popularnych filmów „Obecność” i „Obecność 2”.
Akcja rozgrywa się w rumuńskim klasztorze, w którym samobójstwo popełnia zakonnica. Ojciec Burg wraz z
siostrą Irene jedzie tam, by zbadać to tajemnicze zajście.
W rolę siostry Irene wcieliła się Taissa Farmiga, która gra w znanym serialu „American Horror Story”. Demián
Bichir zagrał ojca Burge. Francuzik grany przez Jonasa Bloqueta. Był on nominowany do nagrody Cezara za film
„Elle” w kategorii „najbardziej obiecujący aktor”. Tytułową zakonnicę odegrała Bonnie Aarons; w filmie „Obecność
2” zagrała tę samą postać. Grała również w „Poradniku pozytywnego myślenia”. Od razu mogę powiedzieć, że
film ten nie powala. Jako że jest to horror, idąc na seans, byłam przekonana, że będzie miał mnóstwo
przerażających scen, a w rezultacie okazało się, iż wcale tak nie jest. Ma za to kilka zabawnych momentów.

Scenariusz był słaby, czułam
niedosyt, ponieważ nie rozwinięto w
pełni wątku Valaka. Można było
bardziej opowiedzieć jego historię,
lecz nie wykorzystano tego.
Jeżeli chodzi o scenografię, to
mogę spokojne powiedzieć, że jest
nie najgorsza. Kostiumy były
zwyczajne. Zamek, w którym
wszystko się działo, miał nutkę
grozy, posągi postaci biblijnych,
grobowce, czy choćby cmentarz
wokół fortecy - tylko dodawały
klimatu. Niestety, niewiele zostało
nam pokazane w związku z
zamkiem.

O aktorstwie można by chwilę
porozmawiać.
Czasem
było
drętwe, innym razem przeciętne,
nieraz bardzo dobre.
Fani „Obecności” będą zawiedzeni,
gdyż film miał potencjał do
opowiedzenia
ciekawej
historii
Zakonnicy.
Ja po wyjściu z kina miałam
poważne wątpliwości, odnośnie
niektórych scen. Miałam wrażenie,
że reżyser wcisnął je tam dla żartu.
Ciekawi tego filmu i tak go obejrzą i
może warto, ale z myślą, iż jest to
komedia.
Azjatka

Zakonnica (The Nun) Reżyseria: Corin Hardy Scenariusz: Gary Dauberman Zdjęcia: Maxime Alexandre
Muzyka: Abel Korzeniowski Gatunek: Horror Kraj: USA Rok produkcji: 2018 Polska premiera: 7.09.2018

Filmy grozy, czyli horrory pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Najpierw były niemieckie, np. Gabinet figur
woskowych, Golem czy Nosferatu - symfonia grozy. W Hollywood w latach 20. powstały Dzwonnik z Notre
Dame i Upiór w operze Niedługo po nich pojawił się słynny Dracula i Frankenstein.
dopisek redakcji:
Film Zakonnica jest od 15 lat. Jak udało się Wiktorii obejrzeć go w kinie?
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DZIEŃ CHŁOPCA
WYŻSZOŚĆ DNIA KOBIET
NAD ŚWIĘTEM CHŁOPAKA

Dzień Kobiet jest zdecydowanie bardziej popularnym
świętem niż Dzień Chłopaka, ale wcale nie uważam
tego za błąd. Panie powinny być zdecydowanie
częściej wyróżniane niż panowie. W większości
przypadków
wykonują większość
obowiązków
domowych same. Są dojrzalsze emocjonalnie, dlatego
mogą się czuć urażone, iż w polityce jest
zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet.
Poza tym kobiety częściej wychowują dzieci i są
ładniejsze.
To wszystko to powody, dla których Dzień Kobiet
powinien być faworyzowany na tle innych świąt.
Azjatka

foto Maks

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PŁCI MĘSKIEJ
Wikipedia podaje, że Dzień Chłopaka jest obchodzony w Polsce 30 września przez nastolatków. Czy na pewno
tylko? Mężczyźni też chcą być w tym dniu docenieni, więc czekają na życzenia od kobiet. tata mojej koleżanki
był obrażony, że żona i córka nie zajmowały się nim jakoś szczególnie w tę świąteczną niedzielę. Natomiast
chłopak mej innej koleżanki chodził w poniedziałek po szkole jak Jolero. Podobno spędzili bardzo romantycznie
niedzielne popołudnie.
A jaki powinien być ten wymarzony, by 30 września od swej połówki dostał prezencik? Przystojny - owszem,
dowcipny - też. Nie udaje kogoś innego, nie popisuje się, nie zabiera pióra ani butelki z mineralną żadnej
dziewczynie. Przepuszcza w drzwiach klasy swoje koleżanki. Ma pasje i nie siedzi godzinami na kompie. Na
przerwach rozmawia (z dziewczynami też) - nie gapi się w telefon. Dąży do wyznaczonych celów. Ma
świadomość, że nauka rozwija i naprawdę wiedza może przydać się w życiu.
Czy w naszej szkole są tacy chłopcy? Na pewno, choć najczęściej ukrywają się, by nie zostać... Ale po co? No
cóż dziewczyny! Czekajmy, może dojrzeją i zaskoczą nas.
bujająca w obłokach nastolatka

ZASKAKUJĄCE PREZENTY
Prezenty tego roku były różne. Najmłodsi dostali
słodkie babeczki lub kanapki. Chłopcy z 8. klasy
uwierzyli w swoją męskość, po otrzymaniu
jednorazowych maszynek do golenia. Niestety nie
wiedzieli, do czego służą, więc zaczęli depilować sobie
ręce. A ci najdojrzalsi dostali od koleżanek...
czekoladowe jajka, bo dziewczyny pomyliły święta.
Redakcja
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BĘDZIŃSKA SARMACJA
Realizując projekt „Niepodległa”, szukamy dokumentów i zdjęć. Ponieważ w naszej szkole
są dwie klasy sportowe, postanowiliśmy znaleźć ciekawe informacje na temat klubu
naszych sportowców – pasjonatów piłki nożnej, czyli Sarmacji. I co się okazało?
Nasz będziński klub sportowy ma 101 lat.
Towarzystwo Sportowe „Sarmacja” Będzin powstało
w 1917 roku, czyli w czasie I wojny światowej.
Założyło go trzech panów: W. Binkiewicz, który przez
wiele lat był prezesem, S. Bałdys i J. Chełmiński. W
1926 r. piłkarze awansowali do klasy A – najwyższego
szczebla rozgrywek futbolowych. W 1927 r. zajęli piąte
miejsce w swojej klasie, a rok później – czwarte. W
1929 wrócili do miejsca piątego – 6 razy zwyciężając,
2 remisując, ale mieli też 6 porażek. Rok następny dał
im siódme miejsce, ale na piąte wrócili w 1932.
Rok 1934 był w historii „Sarmacji” Będzin szczególnie
ważny. Drużyna futbolowa tego klubu zdobyła
wicemistrzostwo klasy A zagłębiowskiego podokręgu
piłki nożnej.
Wiktoria

Będzińscy „Sarmaci” nie mieli w
tym czasie własnego boiska
sportowego. Mecze rozgrywali na
boisku
Żydowskiego
Klubu
Sportowego „Hakoah”. Klub ten ( z
hebrajskiego: Siła) został założony
w 1913 r. Swoje boisko mieli przy
ul. T. Kościuszki. Dzisiaj jest tam
dworzec PKS.
Maja

"Hakoah" był najbardziej znanym
żydowskim klubem sportowym w
Będzinie.
Stadion przy ul. Kościuszki został
otwarty w lipcu 1914 r.
"Hakoah"
swoją
działalność
zakończył tuż przed II wojną
światową.
Azjatka

Będzińska „Sarmacja” dostała od miasta stadion
dopiero w 1967 r. Klub wtedy miał już 50 lat Stadion
ma wymiary: 100,2 x 64,5 oraz bieżnią lekkoatletyczną
o długości 400 m. Posiada 779 miejsc siedzących.
Gdy go otwierano (22 lipca), był mecz Polonii Bytom z
Werderem Brama w ramach Pucharu Lata. Polski
zespół wygrał 2:1. Mecz podobno oglądało ok. 20 tys.
ludzi.
Matylda

