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DWIE STOLICE - DWIE WYCIECZKI
WARSZAWA
WARSZAWA I OTRĘBUSY
Wycieczka do Warszawy i nie zobaczenie Pałacu
Kultury. Niemożliwe? Możliwe, bo czas był bardzo
wypełniony. Widzieliśmy go kilka razy, ale
przejazdem. Przynajmniej autokar się nie spóźnił jak
ten do Londynu (patrz st. 3). Ba, przyjechał przed
czasem i kierowca był super.
Z naszej gazetki pojechało siedmioro redaktorów.
Kiedy zajechaliśmy do hotelu, a spaliśmy w Centrum
Konferencyjnym Mazowsze w Otrębusach, byliśmy
zachwyceni. Pokoje miały wysoki standard i były
przytulne. Posiłki także były bardzo smaczne. Chociaż
jedna z naszych koleżanek raczej by się z tym nie
zgodziła. Cokolwiek dostała do jedzenia, ironicznie
twierdziła, że tego nie lubi.
Maja i Matylda

HOTELOWE WSPOMNIENIA
Już pierwszego wieczoru było ciekawie. Kiedy
przyjechaliśmy do hotelu, Ola zaprosiła swoją
koleżankę spod Warszawy. To było ich pierwsze
spotkanie, znają się z internetu.
Jako że była to ostatnia wycieczka, prawie wszystkie
dziewczyny z 8a siedziały razem w pokoju do
północy. Wspominały osiem spędzonych wspólnie lat i
plotkowały o wszystkim i o niczym. Wychowawczyni
przychodziła je uciszać co pół godziny, ale z każdym
upomnieniem
wszystko
stawało
się
coraz
śmieszniejsze, co skutecznie utrudniało zachowanie
ciszy.
Matylda

EDUKACYJNA WYCIECZKA
Wycieczka do stolicy Polski była stricte edukacyjna,
choć nie wszyscy mieli tego świadomość. Zwiedzając
wnętrza Senatu,
poznaliśmy nie tylko historię
parlamentu. Spacer po ogrodach na dachu Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego był lekcją przyrody, po
której wszyscy chętnie odpoczęli na warszawskich
bulwarach. Bawiąc się w Centrum Nauki Kopernika,
wykorzystaliśmy wiedzę nie tylko z fizyki i chemii. Na
Stadionie Narodowym przeszliśmy trasę „Piłkarskie
emocje”. W Łazienkach Królewskich zobaczyliśmy
klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody.
Poznaliśmy też Stare Miasto, Barbakan, pomnik
Małego Powstańca, kolumnę Zygmunta i pomnik
Syrenki. W Zamku Królewskim obejrzeliśmy trzy filmy
o historii całego obiektu. Nekropolię na Powązkach
oglądaliśmy w ciszy i skupieniu. W muzeum POLIN
poznaliśmy 1000 lat dziejów polskich Żydów.
Nauczyciele urozmaicili nam również czas w bazie
noclegowej.
Wiktoria
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LONDYN
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

POCZĄTKI WYJAZDU
Gdy już znaliśmy ostateczną listę osób, zaczęliśmy
bardziej
zagłębiać
się
w
plan
wycieczki.
Dowiedzieliśmy się, co będziemy zwiedzać w
Londynie oraz oddalonym o kilkadziesiąt mil
Oxfordzie. Zbiórkę mieliśmy zaplanowaną na 3
czerwca na godzinę 10:30, jednak od samego
początku rozpoczęły się "problemy". Okazało się, że
autokar spóźni się godzinę. W końcu, po tym
dłuższym czekaniu, wszyscy spakowali swoje bagaże
i wyruszyliśmy w stronę Wielkiej Brytanii. Podczas
podróży doświadczyliśmy wielu ciekawych sytuacji.
Kacper

Byliśmy też w Madame Tussauds - słynnym muzeum
figur woskowych. "Spotkaliśmy" tam wiele znanych
osób, w tym naszych idoli. Wielu pracowników po
usłyszeniu, że jesteśmy z Polski, zaskakiwała nas
słowami "Dzień dobry" czy "Jak się macie?".
Kacper i Maja

O
wycieczce
do
Zjednoczonego
Królestwa
dowiedzieliśmy się jesienią poprzedniego roku. Od
razu, gdy tylko pani z angielskiego wspomniała o niej,
zainteresowaliśmy się tym wyjazdem. Wtedy też
poznaliśmy termin, atrakcje, koszt itp. Na pierwszym
zebraniu okazało się, że chętnych było mnóstwo i nie
wszyscy mogli pojechać. Maksymalna liczba osób z
naszej szkoły była ograniczona do 36.
Zostały podane kryteria, by zawęzić grono chętnych.
Wszystkim gimnazjalistom, którzy zgłosili chęć
wyjazdu, udało się zakwalifikować na ostateczną listę.
Jednak uczniowie szkoły podstawowej, by zwiększyć
swoje szanse na udział w wycieczce, musieli
uczęszczać na dodatkowe zajęcia.
Kacper

CO CIEKAWEGO ROBILIŚMY
Na wycieczkę do Londynu pojechaliśmy z inną szkołą.
Z naszej pojechało w końcu 32 uczniów, w tym 5
redaktorów z redakcji WagnerPress II. . Pierwszy
dzień zaczęliśmy od zwiedzania London Eye
(ogromnego diabelskiego koła) i podziwialiśmy
panoramę Londynu z wysokości 120 metrów. Big Ben
niestety był w remoncie, więc widzieliśmy tylko tarczę
zegarową, reszta była zakryta czarnym rusztowaniem.
Wszędzie (z wyjątkiem wycieczki do Oxfordu)
przemieszczaliśmy się metrem oraz pociągiem, raz
tylko tym słynnym, dwupiętrowym autobusem. Z
wsiadaniem na peronach było wiele stresu - nikt nie
chciał zostać na stacji albo pojechać dalej niż trzeba.
Maja i Kacper
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POŻEGNANIE - ROZSTANIE
Kacper – lider teamu, który tworzyli też: Michał, Maks i Karol

WYJĄTKOWI FANTASTYCZNI NIETYPOWI

Niesamowici indywidualiści z własnym zdaniem, którego często bronili
zaskakującymi argumentami. Zawsze mogłam na nich liczyć. Przez cały
rok mnie nie zawiedli. Prawie w każdym numerze gazetki są ich teksty i
fotki.
To oni byli fundamentem, pilastrem naszej gazetki. Laureaci dwóch
zespołowych konkursów #juniorlab (więcej str. 5).
Żałuję, że kończycie ósmą klasę, ale… gratuluję świadectw z
wyróżnieniem.
Oczywiście pozostali ósmoklasiści też angażowali się w pracę gazetki, choć z różnym natężeniem.

REDAKCYJNE NIEWIASTY

Azjatka (Wiktoria) na spotkaniach redakcji wprowadzała artystyczny chaos, mając bardzo dużo do
powiedzenia. Czarowała uśmiechem i pisała oryginalne i bardzo krytyczne recenzje. Maja potrzebowała
indywidualnego podejścia, by opracować świetny tekst, gdyż dla niej doba mogła trwać nawet tydzień.
Czytelnicy rzadko mogli zachwycać się lekkością pióra Matyldy i elokwentnym stylem. Ale, gdy napisała
reportaż, opublikowała wywiad czy recenzję, zaskakiwała ciekawym oraz osobliwym podejściem do tematu.
Wiktoria, pasjonatka książek, pisała oczywiście głównie recenzje. Pokłoniła się też nad innymi tekstami, lecz
powstawały one pod presją.

Nikt nam nie powie "żegnaj"
- Mówią nam "do widzenia"
Przed nami droga niejedna...
śpiewał Krzysztof Klenczon

Nie chcę Wam powiedzieć: Żegnajcie, ale Co było - nie wróci i szaty
rozdzierać, by próżno. […] A przecież mi żal. To nie moje słowa,
tylko B. Okudżawy.
Tak trudno jest się rozstać, gdy łączy nas tyle wspólnych chwil.
Byliście wspaniałą redakcją.
Aktywną, twórczą, ambitną, otwartą, wspaniałą i niepowtarzalną.
Dziękuję Wam za tę ucztę duchową, która miała wiele odmian na
każdym spotkaniu gazetki, od radości, spontaniczności do
wyciszenia a nawet złości. Za często miło mnie zaskakujące teksty
zamieszczane w WagnerPress II. Dziękuję za to, że byliśmy razem.
opiekun gazetki: Anna Samsonowicz

Cóż Wam mogę powiedzieć na
pożegnanie? Pomoże mi R.
Rynkowski:
Szczęśliwej drogi już czas
Mapę życia w sercu masz
Jesteś jak młody ptak

Audaces
fortuna iuvat.
Wergiliusz,
Eneida
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Ciężko będzie się rozstać z naszą wychowawczynią i
gazetką szkolną. Szczerze możemy powiedzieć, że
każdy z nas, redaktorów, przyzwyczaił się do pisania
tekstów do późnej nocy. Czasami narzekaliśmy, ale
rozstanie i tak nie będzie łatwe. Co tydzień
spotykaliśmy się i redagowaliśmy gazetkę, a teraz
tych spotkań, na których tak wiele się działo, po prostu
zabraknie. Dziewczyny narzekały na chłopaków,
chłopcy na dziewczyny, ale choć na lekcjach bywało
różnie, na gazetce szkolnej wszystko się zmieniało i
razem śmialiśmy się z różnych zaistniałych sytuacji.
Ta redakcja nas do siebie zbliżyła, wszyscy przecież
pracowaliśmy nad gazetkami i wyzwaniami, ramię w
ramię rozwiązując problemy i razem pracowaliśmy
nad zdobywaniem punktów i pięciu się w górę tabeli
najlepszych redakcji. Zakończenie roku szkolnego dla
każdego może znaczyć coś innego, ale dla nas nie
będzie to tylko pożegnanie ze szkołą, ale i z redakcją,
którą oddamy w ręce młodszym redaktorom.
Zostawimy tu dużo wspomnień i wydanych przez nas
gazetek.
Maja i Matylda

Nie dość, że żegnamy się z naszą redakcję, to
jeszcze musimy zostawić tu naszą cudowną
wychowawczynię i opiekunkę gazetki. Znosiła nas
cierpliwie przez 5 lat i nie wiemy, jak jej za to
dziękować.
Redaktorów
często
szantażowała
odnośnie pisania artykułów, ale wszystkim wyszło to
na dobre i nikt nie jest zły. Czasem miała ostre riposty,
ale tym samym motywowała do pracy i dzięki niej
jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
Maja i Wiktoria

SUKCES NASZEJ GAZETKI
RANKING #JUNIORLAB
Znów wyjeżdżamy na wakacje z Junior Media. Jesteśmy w rankingu
najlepszych redakcji! Powtórzyliśmy sukces z ubiegłego roku. Mamy
szóste punktowane miejsce w #juniorlab Hurrra!!! I znowu trzech
dziennikarzy z naszej gazetki wyjedzie na gratisowe kolonie.

SZEŚĆ NA STO SIEDEMDZIESIĄT OSIEM

NASZ RANKING
Kacper - lider. Tuż za nim Maks,
Karol i Michał. Im zawdzięczamy
sukcesy zespołowe. Najlepsi z klas
IV Kuba, Sebastian, Zuzia i Emilka.
Godnie nas zastąpią!!!

Wydaliśmy 22 numery WagnerPress II, braliśmy udział w konkursach
zespołowych i indywidualnych. W wyzwaniu FAKENEWS zajęliśmy I
miejsce, za które dostaliśmy 50 punktów. Za zadanie, też zespołowe,
Prawo i etyka dziennikarska, dostaliśmy III miejsce i 30 punktów.
Indywidualny konkurs Strona internetowa wygrał Kacper, zajmując III
miejsce, za które też dostaliśmy punkty. Opublikowaliśmy w junior krytyk
21 recenzji. Najlepszym krytykiem była Azjatka, czyli Wiktoria S.
I dzięki tak twórczej pracy, pełnej emocji i radości, jesteśmy wśród 10
laureatów 178 redakcji publikujących swoje gazetki na Junior Media.
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WAKACJE LATO KONIEC SZKOŁY

WAKACYJNE MARZENIA
Szkoła najlepsza jest w czerwcu, kiedy wiemy, że wakacje tuż, tuż.
Czujecie już zapach lasu, szum morza, górski halny i zapach łąki u
babci? Marzycie o kolejnych niezapomnianych przygodach, które
będziecie wspominać przez długie lata? Wszyscy nie możemy się
doczekać upragnionych wakacji. Każdy ma przecież jakieś plany czy
marzenia. Jedni marzą o przygodzie życia, drudzy rozmyślają o
wakacyjnej miłości, jeszcze inni myślą o spędzaniu czasu z przyjaciółmi.
Przy takich upałach wiele z nas marzy też, aby już wskoczyć do wody, w
morzu czy w basenie.
Nieważne czy w mieście, czy na wsi, nad morzem, czy w górach, w kraju
czy na drugim końcu świata - wakacje to czas pięknych chwil i długi
okres odpoczynku od szkoły. Dla każdego może oznaczać inne atrakcje i
możliwości, ale wszyscy cieszą się na nie tak samo. Życzymy, aby
marzenia wakacyjne każdego czytelnika spełniły się już tego lata.
Maja, Wiktoria i Matylda
Dla absolwentów naszej szkoły jest to też czas, kiedy
żegnamy się ze starą szkołą, nauczycielami i
kolegami, z którymi znamy się już długie lata. Czas,
który nam pozostał, chcemy w pełni wykorzystać na
spotkania z naszą obecną klasą. Dlatego w szkole nie
spotkacie zbyt wielu uczniów starszych klas.
Natomiast tuż za rogiem szkoły będą was mijać
uśmiechnięci koledzy i koleżanki. Cieszymy się z
wakacji, ale wszyscy wiemy, że ciężko będzie nam się
rozstać po tych wspólnie spędzonych ośmiu latach.
Matylda

WIĘC ŻYCZYMY WAM,
BY TE WAKACJE BYŁY:

arcy-świetne,
bajeranckie,
cu d o w n e , doskonałe,
eminentne,
fenomenalne,
genialne, hoże, idealne, jak z
bajki, krasne, luksusowe, ładne,
ma s n e , nieprzeciętne,
olśniewające, pierwszorzędne,
ra j s k i e , sz a l o n e , twórcze,
ur z e k a j ą c e , wyśmienite,
znakomite.
Redaktorzy z klasy ósmej

