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MIKOŁAJ W SZKOLE

Fragment z książki autorstwa Charles Panati „Niezwykłe dzieje zwykłych rzeczy”
„Historyczny święty Mikołaj był biskupem Miary w Azji Mniejszej. Zmarł około 342r.
Uważano go za cudotwórcę.”

„Mikołaj przeszedł do legendy za sprawą swojej
wielkiej szczodrobliwości i szczególnego umiłowania
dzieci. Upamiętnia go obyczaj, upowszechniony
najpierw w Niemczech, polegający na obdarowywaniu
dzieci prezentami z okazji dnia świętego Mikołaja, 6
grudnia.”

MIKOŁAJ W 2021 ROKU
W tym roku przyszedł też do naszej szkoły, bo w
zeszłym roku byliśmy na zdalnych lekcjach. Bardzo
się cieszyliśmy, dlatego wszystkie klasy celebrowały
jego święto czapeczkami, których podobno brakło w
okolicznych sklepach. 

Jakub Szypuła

na zdjęciu: Mikołajki z 5 d, a na okładce z 8 c

Poprosiliśmy uczniów klas 4 - 8, by napisali, jakie prezenty dałby Mikołaj w tym roku, gdyby spełniał wszystkie
marzenia. 
W chmurkach zapisywali, co dałby dla: świata, Polski, Będzina, szkoły, klasy. 

Zdjęcia publikujemy w kolejności:
góra: klasy 4, 5, 6.
Po lewej klasa 7, a po prawej 8.

Komentarz pozostawiamy naszym
czytelnikom, gdyż trochę byliśmy
zaskoczeni propozycjami.
Przeczytajcie i zastanówcie się, co
napisalibyście?

Martyna i Magda
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WYWIAD Z MIKOŁAJEM

Gdzie mieszkasz?
Jak to: gdzie mieszkam?
Mieszkam w najspokojniejszym
miejscu na Ziemi, które najwolniej
się obraca – na biegunie
północnym. Jest w porządku, tylko
zimno przez cały rok, ale to nic, bo
większą część roku przesypiam…

Jak robisz prezenty?
Tego powiedzieć nie mogę, bo to
tajemnica zawodowa! Trochę
hokus-pokusuję, ale głównie to
ręczna robota. Choć i elfy robią
swoje, wiadomo!
Jak wszystkim w jedną noc
dajesz prezenty?
O matko i córko, wszyscy mnie w
kółko o to pytają. Czy nie ma już
innych pytań? A od czego jest
prędkość światła, hę? A
teleportacja wieloosobowa? Mam
swoje sztuczki, fizyka kwantowa
się przydaje!

Czy masz dzieci?
Mam, ha ha, w każdym domu do
obdarowania! Święci nie mają
czasu na własne sprawy, ale
uśmiech zadowolonych dzieciaków
sprawia, że nie brakuje mi
własnych!
Dziękuję za rozmowę Święty
Mikołaju!
Trzymajcie się, mam Was na liście!

rozmawiał:
Jakub Szypuła

Skąd wiesz, kto jest na
grzecznej liście?
Na grzecznej liście są oczywiście
… grzeczne dzieci. A tak na
poważnie – moi pomocnicy
przyglądają się cały rok
smarkaczom na całym świecie, a
potem raportują. Zwykle, kiedy
około listopada się budzę, mam już
większość danych o
grzeczniakach.
Ile dzieci jest na grzecznej
liście?
Niestety sporo, więc zasuwamy z
szykowaniem prezentów, jakbyśmy
mieli motorki! Robota pali nam się
w rękach, nie ma lekko! A co roku
jest tego więcej!
A czy Święty Mikołaj dostaje
prezenty na Święta?
Mało kto o tym myśli, ale na
szczęście moi wspaniali
współpracownicy elfy, renifery i
cała reszta ferajny zawsze potrafią
przyszykować mi jakąś bombową
niespodziankę. W zeszłym roku
dostałem podgrzewane lejce do
sań i nową gumę do gaci. Lejce są
w porządku, guma niestety pękła
od razu, ale i tak byłem bardzo
zadowolony.

Święty Mikołaj - osoba, bez której nie da się wyobrazić świąt. Co roku rozdaje wiele
miliardów prezentów! 
Trudno z nim pogadać, bo jest bardzo zajęty, ale... naszemu redaktorowi się udało. 

Jakub Szypuła rozmawia z Mikołajem
Specjalnie połączyłem się zdalnie z Mikołajem, aby zadać mu kilka pytań.

MAM WAS NA LIŚCIE

Gdzie Jakub spotkał Mikołaja,
widać na zdjęciach, bo nasz
redaktor je zrobił. 
Jak namówił Mikołaja na
wywiad?
Wie tylko Jakub, ale Mikołaj jest
super!
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Czy wiecie, że DZIEŃ ANIOŁA obchodzony jest również 6. grudnia - jak MIKOŁAJ?
Przecież ANIOŁY też spełniają marzenia i pomagają ludziom. 

Podobno każdy ma swojego ANIOŁA stróża. 

Anioły to istoty duchowe, niematerialne, niemające ciała. U ludzi dusza połączona z ciałem
stanowi osobę.

ANIOŁY - POMOCNICY LUDZI
Wedle Dunsa Szkota, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną ilość aniołów. Według
Biblii liczba aniołów jest ogromna. 
Istoty te są wysłannikami Boga oraz pomagają ludziom w drodze do Nieba.

BIBLIJNE ANIOŁY
Bóg stawia Anioły u wrót Raju.

Anioły wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy.
Anioł nie pozwala Abrahamowi zabić jego syna Izaaka.

Jakub widzi we śnie drabinę pełną Aniołów zstępujących na Ziemię z
Nieba i wstępujących do Nieba z Ziemi.

Anioł wiedzie naród wybrany do Ziemi Obiecanej.
Anioł ratuje od śmierci młodzieńców w piecu ognistym.

Anioł ratuje Daniela od pożarcia przez lwy. 
Anioł karze dotkliwą chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo.

Anioły wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami. 

Myślę, że anioły są niesamowitymi i nietuzinkowymi istotami.
Szymon Pawlik

DZIEŃ ANIOŁA
6 grudnia

JAK WYGLĄDA ANIOŁ?
W Biblii anioły przedstawiane są
jako dostojne i uskrzydlone, bardzo
świecące postacie. Nie mają płci.  

CZEGO SYMBOLEM 
SĄ ANIOŁKI?
Przede wszystkim czystości, 
niewinności, ale również
współczucia, życzliwości oraz
dobra.
Aniołek w prezencie to też symbol
życzenia szczęścia oraz
bezpieczeństwa. 

SKĄD NAZWA ANIOŁ?
Pochodzi od słowa greckiego
ángelos. Oryginalne tłumaczenie to
posłaniec. 

Marek
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POMAGAMY
szkolny wolontariat

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W parafii Nawiedzenia NMP odbył się kiermasz
świąteczny, w którym wzięli udział uczniowie z naszej
szkoły. 

Pieniążki z ozdób świątecznych, które sprzedawali,
zostały przekazane na leczenie i rehabilitację Natalki,
dla której zespół Frasera stał się utrudnieniem w
samodzielnym funkcjonowaniu na co dzień. 

Maria i Marek

KARTKI ŚWIĄTECZNE
Uczniowie – najmłodsi i najstarsi
wykonali kartki świąteczne, aby
wywołać uśmiech u osób objętych
opieką Hospicjum Świętego
Tomasza w Sosnowcu. 

To wspaniale, że wolontariuszami
są też małe dzieci. 

Zaangażowali się również rodzice,
którzy pomagali młodym
wolontariuszom.

Maria i Marek 

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Od wielu lat wolontariusze z naszej
szkoły włączają się w akcję: Tak.
Pomagam. 

Przez dwa dni zbierali żywność w
Biedronce, a kupujący chętnie
wkładali do wózków różne artykuły,
widząc uśmiechniętą młodzież. 

Zbiórka artykułów spożywczych
przeznaczona jest dla osób
chorych i starszych z naszego
osiedla - Syberka.

Maria i Marek

Wolontariat w naszej szkole działa od wielu lat. Tak naprawdę cały rok. Wiele miejsca
poświęciliśmy w WagnerPress II na szlachetne, z dobroci serca akcje. 

W tym numerze publikujemy te, które zostały zorganizowane w grudniu. 

"Człowiek jest wspaniałą istotą
nie z powodu dóbr, które
posiada, ale jego czynów. Nie
ważne jest to co się ma, ale
czym się dzieli z innymi."
                              Jan Paweł II

"Najbardziej
niezmiennym
i ważnym
pytaniem
życia jest:
Co robisz dla
innych?"

Martin
Luther King

Jr.
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KONKURSY O CZWORONOGACH
wyniki

W 152 numerze gazetki ogłosiliśmy konkursy w ramach akcji ZBIÓRKA DLA BURKA. 

Akcję podsumowaliśmy w 159 numerze, więc teraz czas na wyniki konkursów, które
organizowaliśmy razem z p. Agatą Opiatowską. 

CZWORONÓG W TARAPATACH! 
JAK MÓGŁBYM GO URATOWAĆ?

Trudno było komisji wyłonić zdobywców pierwszych
trzech miejsc w tym konkursie. 

Trzeba było napisać maila, więc niby trudne nie było.

Po długiej dyspucie jury postanowiło wyodrębnić dwa
przedziały wiekowe: klasy IV - VI oraz VII - VIII.

LAUREACI KLAS VII- VIII

I miejsce 
Agata Dymek (klasa VIII c)

II miejsce 
Bruno Czaja (klasa VII f)

III miejsce  
Maja Banasik (klasa VIII c)

LAUREACI Z KLAS IV- VI
I miejsce 

Amelia Jęczmyk (klasa IVc)

II miejsce 
Magdalena Wawro (klasa IVa)

III miejsce 
Jessika Ociepka (klasa IVd)

wyróżnienie: 
Magdalena Wachowicz (klasa IVa) 

Maksym Valchevskyi (klasa IVd)

Okazało się, że uchwycić zwierzątko w zabawnej
pozie w kadrze, nie jest łatwym zadaniem. 

CZWORONÓG W OBIEKTYWIE
Jury jednomyślnie zdecydowało, że w konkursie
laureatami są:

I miejsce 
Aleksandra Zegan (klasa VII f))

II miejsce
Aleksandra Pilarczyk (klasa V a)

 
III miejsce

Bruno Czaja (klasa VII f) 

Zdjęcia i maile laureatów będziemy publikować w
kolejnych numerach WagnerPress II.

Zuzia i Kacper
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