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WITAJ SZKOŁO
WAKACJE WAKACJE I PO WAKACJACH

Znów rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, chociaż tak
naprawdę jeszcze wspominamy wakacje. Dwa i pół
miesiąca szybko przeminęło. Ale nie wszyscy tak
myślą. Jeden z naszych redaktorów już po dwóch
tygodniach tęsknił za szkołą.
Inni niekoniecznie, więc nie martwcie się, mamy dużo
wolnego i szybko będą wakacje. Jeśli nic się nie
zmieni, będziemy uczyć się 188 dni. Aż 102 doby są
wolne - do wakacji, a z nimi 178. Wytrzymamy!
Marta

KALENDARZ WOLNYCH DNI

14. października – Dzień Nauczyciela
(poniedziałek)
1. listopada – Wszystkich Świętych (piątek)
11. listopada – Święto Niepodległości
(poniedziałek)
23-31. 12. 2019 – zimowa przerwa świąteczna
1. stycznia – Nowy Rok
13-26. stycznia 2020 – ferie zimowe
W tym roku nasze województwo jest pierwsze.
Dobrze i źle, bo I semestr będzie krótki.

WRZESIEŃ I PIERWSZY DZWONEK

Akademia rozpoczęła się dźwiękiem szkolnego
dzwonka, ale już za chwilę usłyszeliśmy piosenkę
„Wakacje, znów będą wakacje”. Było więc
optymistycznie, choć wehikuł czasu zamiast przenieść
nas w przeszłość,
pokazał czekającą szkolną
rzeczywistość. Przypomniał o matmie, polskim, historii
i chemii.
A potem były życzenia, do których i my się
dołączamy.
Redakcja
Niech ten rok będzie obfity w marzenia…
Niech każdy będzie sobą…
Niech każdy rozwija swoje pasje…
Niech każdy będzie uważny na drugiego człowieka…
Niech nie będzie bezsensownych wyścigów…
Niech nie będzie zmarnowanych dni…

Niech nasza szkoła będzie…
SUPER!

9-14. kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
21-23. kwietnia – egzamin ósmoklasisty
Lekcji nie będzie, ale koledzy z klas ósmych trochę
się postresują.
1. maja – (piątek)
11. czerwca – Boże Ciało

26. czerwca – wakacje
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CERTYFIKATY OD JUNIOR MEDIA
O sukcesie naszej gazetki pisaliśmy w ostatnim numerze w ubiegłym roku szkolnym.

DRUGI ROK W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE

Jesteśmy dumni, bo przez dwa lata byliśmy wśród najlepszych redakcji, które wydają swoje gazetki na
platformie Junior Media. Szóste miejsce w #juniorlab, certyfikat i jeszcze tydzień wakacji to wspaniałe nagrody.
Czy uda nam się w tym roku znów być w czołówce? Będzie trudno, bo odeszło wielu dziennikarzy z ósmych
klas. Pozostali bardzo młodzi – prawie wszyscy z klas piątych. Chcielibyśmy jak nasi starsi koledzy też
pojechać w nagrodę na kolonie z Junior Media. Na pewno będziemy się starać.

Ubiegłoroczny sukces gazetki to również recenzje, które pisali przede
wszystkim ósmoklasiści, bo my jeszcze niestety, nie potrafimy tworzyć
tak długich tekstów. Ale wszystko przed nami!

AZJATKA NAJLEPSZĄ RECENZENTKĄ

Opiekunka naszej gazetki w ubiegłym roku szkolnym przeczytała ponad
40 recenzji.
- Niektórymi byłam miło zaskoczona – stwierdziła. - Krytyczne spojrzenie
z konstruktywnymi argumentami. Po prostu profesjonalizm!
Junior Media doceniło Azjatkę za merytoryczną stronę recenzji oraz
oczywiście za ilość opublikowanych tekstów w sekcji Junior Krytyk.
Dostała certyfikat i książkę. Dołączyła więc do sukcesu WagnerPress II,
chociaż tylko rok była w redakcji.
- Może całoroczne pisanie do gazetki pomogło waszym kolegom uzyskać
wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty – powiedziała nasza opiekunka,
Anna Samsonowicz. - Karol napisał polski na 100%. Druga na podium
jest Matylda - 92%. Pozostali, prawie wszyscy, mają ponad 80% (między
88 a 82).
Do egzaminu nam daleko, ale trening czyni mistrza!
Zuzia
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KOLONIE ZA SUKCES
Trzech redaktorów z naszej
dziennikarskich wakacjach.

gazetki

było

na

WAKACJE Z JUNIOR MEDIA

Letnia Szkoła Junior Media 2019 trwała od 15 do 21
lipca. Wzięło w niej udział 29 uczniów z 10
najlepszych szkolnych redakcji w roku szkolnym
2018/2019. Wśród nich byli: Kacper, Michał i Maks
(od 1. września absolwenci). Chłopcy fajnie przez
tydzień bawili się w Amerykańskim Parku Rozrywki
TWINPIGS w Żorach. Spacerowali po mieście,
poznając jego historię. Byli też w Parku Wodnym
Aquarion oraz Muzeum Ognia.
Jakub

fot. Sylwia Dąbrowa

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
W czasie kolonii przez trzy dni odbywały się także warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez Julię
Karasiewicz, Multimedia Managera z Polska Press Grupy .
Ich tematem było wszystko związane z filmami i animacjami. Jako zadanie specjalne przygotowaliśmy bardzo
ciekawe, przedstawione za pomocą różnych technik, animacje poklatkowe.
wspomnienia Michała spisał
Sebastian

PARK WODNY I MUZEUM OGNIA

Za osiągnięcia redaktorów, oprócz samego wyjazdu
na kolonie, nagrodami były również wyjścia do kilku
miejsc na terenie Żor. Pierwszą atrakcją był Park
Wodny „Aquarion”, do którego poszliśmy piątego dnia
wyjazdu, aby móc aktywnie spędzić czas z nowo
poznanymi kolegami i koleżankami. Do dyspozycji
mieliśmy: zjeżdżalnie, baseny rekreacyjne, jacuzzi,
basen sportowy. Niestety, tuż przed planowanym
spacerem do Aquaparku zaczął padać deszcz, więc
wyjście zostało przesunięte na późniejszą godzinę.
Zwiedzanie Muzeum Ognia wyglądało identycznie jak
rok temu - na poprzednich koloniach Junior Media. Na
początku obejrzeliśmy film o postępowaniu w
momencie wybuchu pożaru. Następnie dostaliśmy
ulotki z pytaniami, na które należało odpowiadać
zwiedzając muzeum. Na końcu trasy stała maszyna,
która interaktywnie pokazywała, czy dobrze
rozwiązaliśmy quiz.
wspomnienia Kacpra spisał
Sebastian

fot. Sylwia Dąbrowa
Chłopcy z naszej redakcji, którzy wzięli udział w
Letniej Szkole Junior Media, są bardzo zadowoleni z
pobytu.
Zdjęcia z kolonii zrobiła p. Sylwia Dąbrowa.
Dziękujemy za możliwość umieszczenia ich w naszej
gazetce.
Redakcja
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OPOWIADANIE
WYIMAGINOWANA WYPRAWA
Od jednego z byłych redaktorów WagnerPress II dowiedzieliśmy się, że ich przygoda z gazetką nie zakończyła
się koloniami z Junior Media. W sierpniu namówili naszą opiekunkę na kilkudniowy wyjazd gdzieś do głębokiej
dżungli, by zrobić na koniec reportaż godny Pulitzera.

Odliczyli się prawie wszyscy i może dlatego nic z tego pomysłu nie wyszło. Absolwenci, niestety nie chcieli
zdradzić tajemnicy nieudanej wyprawy, ale pani Ania wszystko nam opowiedziała.

FIKCYJNA ZBRODNIA KONTRA REPORTAŻ

Przede wszystkim od początku mieli problem z przetrwaniem, bo jak usłyszeliśmy, to indywidualiści mający
bardzo wysokie ego. Każdy lubi spożywać coś innego, a nie jada tego, co inny uważa za posiłek, bez którego
Więc zamiast pisać, fotografować, nagrywać, każdy dzień mijał na fortelach dotyczących wspólnej kuchni.
Wody zdatnej do picia było pod dostatkiem, gdyż za nieodzowną rzecz do zabrania na tę wyprawę trzech
redaktorów uważało filtr do wody, a jeden zapas tego ważnego związku chemicznego. Jedna istota płci żeńskiej
pomyślała o apteczce, choć dwóch przedstawicieli pochodzących z Marsa chce zostać lekarzami. Nikt nie
stanął w obronie współtowarzysza wyprawy w ekstremalnej sytuacji, narażając własne życie. Niewiele
brakowało, a doszłoby do zbrodni doskonałej. Zaplanowali wszystko. Najpierw chcieli ukamieniować naszą
opiekunkę, by pozbyć się najgorszego świadka. Z innymi ciałami nie byłoby problemu, bo jeden z dziennikarzy
chce zostać grabarzem. Wcześniej patolog zrobiłby oględziny, gdyż w redakcji była też istota marząca o tym
zawodzie. Ubrali się też bardzo dziwnie jak na taką wyprawę. Może dlatego, że w świecie mitologii czują się
lepiej niż w rzeczywistości. Chcieliby być bogami i herosami.

I co najważniejsze. Nie zabrali nic
do pisania i fotografowania, nie
mówiąc o sprzęcie do filmowania.
Wciąż nas intryguje, jaki był cel tej
niby dziennikarskiej wyprawy?
spisał: Kuba

Dziennik Zachodni | Numer 52 09/2019 | Strona 6

www.dziennikzachodni.pl

WagnerPress II

WWW.JUNIORMEDIA.PL

KARTKA Z KALENDARZA
W minionym roku szkolnym rozpoczęliśmy projekt NIEPODLEGŁA. W
wielu numerach naszej gazetki pisaliśmy o tym, jakie realizowaliśmy
zadania. Związane one były głównie z odzyskaniem niepodległości.

OPOWIEDZCIE WIATRY - BĘDZIN - II WOJNA
ŚWIATOWA
Teraz, przede wszystkim zajmiemy się II wojną światową, gdyż w tym
roku obchodzimy 80. rocznicę jej rozpoczęcia.
Spróbujemy przybliżyć dzieje naszego miasta w tym strasznym czasie.
Opowiedzieć historię ludzi, którzy tu mieszkali. Wybierzemy się na
spacer po Będzinie i poszukamy pamiątek z tamtych lat. A jest ich dużo.
Dwa pomniki związane z dziejami będzińskich Żydów. Uliczka, gdzie było
getto. Podziemia wybudowane przez Niemców.
Ola

1 września 1939 roku – piątek
pierwsze trzy godziny wojny

4:34 – 3. eskadra 1. pułku bombowców
nurkowych bombarduje przyczółki mostu
kolejowego w Tczewie;
4:42 – I dywizjon 76 pułku Luftwaffe bombowców
nurkowych rozpoczyna bombardowanie Wielunia.
Ginie ok. 1200 Polaków;
4:45 – niemiecki pancernik szkolny „SchleswigHolstein” atakuje Westerplatte i Pocztę Polską w
Gdańsku;
7:00 – ginie pod Krakowem pierwszy polski lotnik,
zestrzelony podczas startu z lotniska Balice;
7:30 – polscy lotnicy niszczą pierwsze niemieckie
bombowce.

8 WRZEŚNIA 1939
Rybny Rynek, Stary Rynek, Nowy
Rynek
Na Bóźniczej płonie synagoga
Płoną ludzie, płoną pergaminy,
płonie chupa
Płoną wszystkie ludzkie nadzieje
Rybny Rynek, Stary Rynek, Nowy
Rynek
Wrześniowa noc, a tak widno A jaki
krzyk.
Boże jaki przejmujący krzyk
Czy to ludzki krzyk?
Władysław Śliwoń

Wrzesień 1939 roku w Będzinie

3. września – pierwsze bombardowanie miasta;
4. września – zajęcie Będzina liczącego 51 634
mieszkańców (w tym 21 711 Żydów) przez
wojska hitlerowskie;
8-9. września - podpalenie przez Niemców
synagogi; rozprzestrzenienie się pożaru na
pobliskie domy;
9. września – rozstrzelanie 40 mieszkańców za
rzekome podpalenie synagogi;
14. września – objęcie władzy w Będzinie przez
Hansa Kowohla.
zebrała:Ola
Źródła: Wirtualny Sztetl, Muzeum Zagłębia w
Będzinie, Wikipedia

