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NOWY SAMORZĄD SZKOLNY
IDZIEMY NA GŁOSOWANIE
Wtorkowego poranka 1 października o godzinie 9.00 wszystkie klasy
poszły głosować na wodza szkoły.
Od 10 dni można było zobaczyć na korytarzu szkoły plakaty z informacją,
kto startuje do samorządu szkolnego. Przez te 10 dni każdy mógł
przemyśleć swój wybór. Dużo nam obiecali, lecz po tych kilku
tygodniach, od kiedy wiem kto wygrał wybory do samorządu
uczniowskiego, nic się nie zmieniło. Wiele osób się zastanawiało, czy na
pewno coś się zacznie dziać w naszej szkole.
Czy będzie wieczór filmowy w Halloween ja zwykle, czy będą imprezy
szkolne? Na razie czekamy!
Mateusz

CZY DOBRZE WYBRALIŚMY?
Czasami zadaję sobie pytanie, czy dobrze
zagłosowałem?
Czy dobre nazwisko zaznaczyłem na karcie do
głosowania? Czy przewodniczący wywiąże się ze
swoich obietnic?
Źle, a jednak może dobrze, że wybory wygrali młodzi
koledzy z szóstych klas. Dlaczego nie startowali
starsi? Są leniuchami? A może nie mają czasu na
takie sprawy?
Oto są pytania, na które niestety, my nie znamy
odpowiedzi.
Jakub

WYNIKI WYBORÓW
Łącznie oddano 314 głosów.
Przewodniczący: Wojciech Dzwonek 6B 143 głosy
Zastępca przewodniczącego: Oliwia Garbień 6D 129
głosów
Sekretarz: Julia Kubat 6D 42 głosy
Gratulacje od redakcji. Rozliczymy was w lutym.
Mateusz, Jakub
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projekt NIEPODLEGŁA
Projekt NIEPODLEGŁA realizujemy drugi rok. W 52.
numerze naszej gazetki obiecaliśmy, że o wszystkich
działaniach będziemy informować czytelników.

MIĘDZYWOJENNY BĘDZIN
We wrześniu wzięliśmy udział w dwóch spotkaniach,
które zorganizowali historycy Muzeum Zagłębia w
Będzinie. W sobotę, 14. września w Pałacu
Mieroszewskich byliśmy na wykładzie „Styl narodowy
w architekturze niepodległego Będzina”, połączonym
z prezentacją multimedialną.
Obejrzeliśmy też album wydany w 1928 roku z okazji 10-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Oprócz zdjęć są w nim również wzmianki na
temat Będzina.
Natomiast niedzielny wykład „Mozaika narodowa i religijna Będzina w
okresie międzywojennym” prowadził zaprzyjaźniony ze szkołą historyk.
Spotkania zostały zorganizowane w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa, które w 2019 roku odbywają się pod hasłem „Polski splot”.
Ola

WRZESIEŃ 1939 W PRASIE

Pewnego wrześniowego dnia na przewiązce zauważyliśmy wystawę „Wrzesień 1939 w prasie”. Początkowo
uczniowie tylko na nią zerkali, nie wgłębiając się w treść. Ale gdy B. Żółkiewicz, nasza historyczka, ogłosiła
konkurs na temat wiadomości znajdujących się w publikacjach, tłum rzucił się do czytania. W konkursie wzięło
udział 62 uczniów. Oczywiście zachęconych oceną z historii. Mieliśmy tylko jeden dzień na poprawne
odpowiedzi. Dlatego wszystkie przerwy studiowaliśmy artykuły. Chwilami nie można było się dopchać, by
poszukać odpowiedzi na pytanie. Niektóre osoby pracowały zespołowo. Niesprawiedliwie, ale trudno, jeśli ktoś
nie znalazł pomocnika. Jednak cel osiągnęliśmy. Prawie połowa dostała piątki z historii za aktywność.
Zuzia
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NARODOWE CZYTANIE
Ósma edycja Narodowego Czytania i osiem polskich nowel.
Narodowe czytanie polskich nowel organizowane przez bibliotekę odbyło się na dziedzińcu
dworca kolejowego w Będzinie 7 września 2019 o godzinie 16. Na miejsce przybył
kataryniarz, który między kolejnymi fragmentami czytanymi przez przedstawicieli władz
miasta grał melodie, przywodzące na myśl przełom XIX i XX wieku.

GRAŁAM ROLĘ HELKI

Miałam przyjemność uczestniczyć w tej imprezie jako
jedna z odtwórczyń inscenizacji noweli „Dobra pani”
Elizy Orzeszkowej. Grałam rolę Helki, dziewczynki
przygarniętej przez dobrą panią Ewelinę. Niestety,
szybko się jej znudziłam i musiałam pójść do
garderoby, podobnie jak przede mną papuga, piesek i
inna dziewczyna, która została garderobianą.
Panią Ewelinę grała niezastąpiona Lidia Stefek, która
przygotowała całą inscenizację, scenariusz i
reżyserię. Moja mama była lektorką, a zarazem
garderobianą, która w ostatniej scenie wystąpiła
razem ze mną na scenie.
Ania

DESZCZ ZMIENIŁ SCENARIUSZ

Dodatkową atrakcją był deszcz, który padał przez cały
nasz występ. Przez niego musiałyśmy nieco zmienić
scenariusz. Nie mogłam na przykład zagrać
fragmentu „Byle jak” Margaret na pianinie. Do tego
musiałyśmy mieć parasole, które utrudniały trzymanie
mikrofonów. A także w pierwszej scenie, w której
miałam wystąpić bez butów, chodziłam po lodowatej,
mokrej kostce brukowej.
Mimo wszystko uważam występ za udany. Mam
nadzieję, że publiczności także się podobało.
Ania

Ania Krzan jest uczennicą VII klasy. Pisze również do naszej gazetki trzeci rok.
Jesteśmy dumni, że nasza redakcyjna koleżanka wzięła udział w tak prestiżowym wydarzeniu.
Gratulujemy, życząc następnych sukcesów.
Redakcja
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KONKURS LITERACKI

naszej redakcji

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
We wrześniu redakcja naszej gazetki WagnerPress II ogłosiła konkurs literacki MOJE WAKACJE. Nie było
wiele wymagań. Wystarczyło opowiedzieć o swojej wakacyjnej przygodzie, którą autor miło wspomina,
dołączyć zdjęcie i wysłać do redakcji. Regulamin był jednak dość ważny. Nie wszyscy niestety dokładnie go
przeczytali, zwłaszcza punkty dotyczące edytora tekstu:
· Ilość znaków ze spacjami, maksymalnie: 2300 · Times New Roman, 12
Dlatego kilka opowiadań, choć ciekawych, nie zostało dopuszczonych do konkursu. Autorzy bardzo
przekroczyli ilość znaków.
W czasie prawie każdy się zmieścił: · Termin: 22. września, godz. 23.58

KOMISYJNE ZMAGANIA
Szanowna komisja i tak miała
trochę pracy. A była duża:
Barbara Masłoń - polonistka
Ewa Słania-Kawiorowska bibliotekarz
Angela Saborin - bibliotekarz
Agnieszka Tokarska - geograf
Anna Samsonowicz - polonistka,
opiekunka naszej redakcji
Na konkurs wpłynęły, może
niekoniecznie,
bo
zostały
przesłane,
23
opowiadania
uczniów z klas od V do VIII.
Każdy członek komisji oceniał je
indywidualnie, czyli nie konsultował
się z innymi. Może nawet o sobie
nie wiedzieli, bo z redakcji nie
wyszły żadne przecieki. Kto kogo
wytypował do nagrody wie tylko
opiekun naszej gazetki i niech tak
zostanie. Po przeanalizowaniu
wszystkich głosów okazało się, że
mamy troje zwycięzców oraz cztery
uczennice wyróżnione.
Gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie.
Redakcja

NAJLEPSI PISARZE

I. miejsce JULIA OLKO klasa VII c
II. miejsce OLIWIA WIEKIERA klasa V a
III. miejsce ALAN FRĄCKOWIAK klasa VII d
wyróżnienia
KINGA KALINOWSKA klasa VIII b
NATALIA RUŚNIAK klasa VII d
ALEKSANDRA SASAK klasa VI c
MARTYNA SZCZERBA klasa VI c
Opowiadania wszystkich laureatów będziemy drukować w kolejnych
numerach naszej gazetki. To jedna z nagród. Wszyscy otrzymali też
dodatkowe oceny z języka polskiego.
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OPOWIADANIE

Julia Olko - laureatka I miejsca w szkolnym konkursie literackim
Moje wakacje, którego organizatorem była nasza redakcja.

MOJA SOLNA PRZYGODA

Kiedy usłyszałam od rodziców, że za kilka dni pojedziemy do Kopalni Soli „Wieliczka”, nie byłam tym faktem
zachwycona. Co ja mam jechać, oglądać jakąś kopalnię soli, przecież sól jest w sklepie i wiem, jak wygląda?
Poza tym na dworze 35 stopni, a ja mam zabierać ze sobą kurtkę i zwiedzać coś pod ziemią w temperaturze
14-15 stopni? Oczywiście nic nie dały narzekania, bilety były już kupione.
W końcu nadszedł dzień wyjazdu. Zabrałam kurtkę i w niezbyt dobrym humorze wsiadłam do samochodu. Na
miejscu okazało się, że musimy jeszcze zejść 380 schodów do pierwszej z komór „Mikołaja Kopernika”
położonej 65 metrów pod ziemią.
Nie byłam z tego powodu
zadowolona
jednak,
kiedy
dotarliśmy już na miejsce i
zaczęliśmy
zwiedzanie,
moim
oczom ukazał się piękny widok.
Jak ktoś stworzył taki niesamowity
świat - tak głęboko pod ziemią?
Od tej chwili uważnie słuchałam
przewodnika i oglądałam wszystko
z zapartym tchem.
Nie przeszkadzało mi dalsze
schodzenie po schodach, kiedy
zobaczyłam, że pod ziemią istnieje
inny świat niż sądziłam.

Są piękne rzeźby wykonane z soli, jeziora, komory, np.: sala balowa, kaplica poza tym są sklepiki, można coś
zjeść, a nawet skorzystać z różnych zabiegów czy zanocować.
Momentami zapominamy, że to wszystko jest głęboko pod powierzchnią ziemi i dopiero wyjazd windą na górę
nam to uświadamia.
Oczywiście poza pięknymi widokami dowiedzieliśmy się, że wydobywanie soli to była ciężka i niełatwa sprawa.
Mogliśmy zobaczyć wiele pradawnych narzędzi używanych przez górników.
Teraz wiem, że nie zawsze coś, co wydaje się nam beznadziejnym pomysłem, musi takie być. Nie musimy
jechać za granicę, aby odkryć coś pięknego. Kopalnia Soli „Wieliczka” to magiczne miejsce, pełne ciekawych i
niesamowitych widoków. Przetrwała setki lat, a zwiedzają ją ludzie z całego świata.

Julia Olko, VII c

