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LEKCJA HISTORII
MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

Auschwitz-Birkenau
BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY
Uczniowie klas VIII uczestniczyli w niezapomnianej lekcji historii w Oświęcimiu, czyli niemieckim Auschwitz oraz
Brzezince, której niemiecka nazwa to Birkenau.
Byli tam również redaktorzy naszej gazetki: Martyna, Maria, Marek, Ola i Marta.
Przeczytajcie, jakie wrażenia zrobiło na nich to miejsce.

Prawdopodobnie, obóz Auschwitz-Birkenau pochłonął około 1,1 mln oﬁar: mężczyzn, kobiet i dzieci. Wśród
nich 90 procent zamordowanych toi Żydzi z prawie wszystkich krajów Europy.
Co roku w Dzień Pamięci Holocaustu, który przypada na kwiecień-maj, w Oświęcimiu organizowane są
„marsze żywych”. Mają one upamiętnić ofiary zagłady.
W następnym numerze WagnerPress II
Martyna Szczerba - o tej niezapomnianej lekcji historii uczniów klas VIII.

www.dziennikzachodni.pl
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MAJOWE ŚWIĘTA
W tym roku było super, bo majowe święta spędziliśmy poza murami szkoły. Ale nie można
o nich zapominać, a już na pewno ich pominąć. Dlatego, jak co roku na łamach naszej
gazetki przypominamy co nieco o trzech majowych świętach, bo przecież jesteśmy
Polakami i patriotami.

1 MAJA

2 MAJA

3 MAJA

Święto to ma trzy nazwy:
Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy
Święto Pracy
1 Maja
W Polsce od 1950 roku.
Jak było dawniej?
Obowiązkowe pochody. Hasła
na sztandarach, plakatach,
wata
cukrowa,
oranżada,
kiermasze.
Szło prawie całe miasto.
Jak jest dzisiaj?
W Będzinie na terenie OSiR
Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury
przygotował
wiele
atrakcji dla dzieci. Impreza
rozpoczęła
się
występem
Orkiestry
Reprezentacyjnej
Policji Województwa Śląskiego.
Potem były gry i zabawy, quiz
europejski oraz malarski plener.
Pochodu nie było, ale kwiaty
pod pomnikiem złożono.
Martyna

DZIEŃ FLAGI, a dokładnie
Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej to święto, które
obchodzone jest od 2004 roku.
Flaga Polski towarzyszy nam
we
wszystkich
ważnych
chwilach, podczas wydarzeń
podniosłych i uroczystych.
W szkole też, więc nie można
pominąć
tego
święta.
Pamiętacie, jak świętowaliśmy
ten dzień przed pandemią?
Wspomnieniem jest zdjęcie
poniżej.

To jedno z najważniejszych
świąt
państwowych
–
Narodowe Święto Konstytucji
3 Maja.
Uchwalono ją 231 lat temu.
Była drugą na świecie (zaraz
po amerykańskiej) i pierwszą w
Europie.
W
Będzinie
odbyła
się
uroczysta msza w kościele
Świętej Trójcy, a następnie
pochód (przedstawiciele m.in.
straży pożarnej, policji, straży
miejskiej, harcerzy) przeszedł
pod pomnik „Poległym za
Wolną Polskę” i złożył kwiaty.
KTO JĄ STWORZYŁ
Stanisław Małachowski, Hugo
Kołłątaj, Ignacy Potocki, i król
Stanisław August Poniatowski.
Konstytucja
znosiła
m.in.
liberum
veto,
ustanowiła
trójpodział
władzy
–
ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą.
Marysia Dębowska

DZIEŃ FLAGI W BĘDZINIE
Z okazji Dnia Flagi na placu
Komendy Powiatowej PSP w
Będzinie odbyła się uroczysta
zmiana służby, podczas której
dokonano
podniesienia flagi
państwowej na maszt.
Marek
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DZIEŃ STRAŻAKA
Tuż po majówce, czyli trzech świętach, jest następne – bardzo ważne dla nas wszystkich.
Tych, którzy na co dzień gaszą pożary ratując ludzkie życie, ale biorą także udział
w akcjach humanitarnych czy charytatywnych.

ZACZĘŁO SIĘ OD ŚW. FLORIANA
Może myślicie, że 4 maja to dzień jak co dzień. Otóż nie, bowiem w tym dniu obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Strażaka. W Polsce od 2003 roku, ale tak oﬁcjalnie. Naprawdę, już ponad 150 lat w dniu św. Floriana –
patrona i opiekuna strażaków, składano hołd tym, którzy gaszą pożary i ratują ludzkie życie.

Życzymy Wam bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.

CZERWONO-NIEBIESKA
WSTĄŻECZKA
Święto
zainicjował
australijski
strażak
J.J.
Edmondson
z
Melbourne
na
pamiątkę
tragicznie zmarłych w 1998 pięciu
kolegów-strażaków. Jako wyraz
szacunku dla nich i ich rodzin Straż
Pożarna
w
stanie
Viktoria, Melbourne w Australii
przyjęła
sobie
za
symbol
czerwono-niebieską wstążką. Dziś
strażacy wielu krajów właśnie w
dniu swojego święta pamiętają o
czerwono
–
niebieskiej
wstążeczce,
której
kolory
symbolizują ogień i gaszącą go
wodę.
Szymon Pawlik

Z NAMI BEZPIECZNIE
W Będzinie, z okazji święta strażaków nie tylko uczniowie wzięli udział w
dniu otwartym w naszej Straży Pożarnej. Wszystko odbywało się pod
hasłem: Z nami bezpiecznie. A atrakcji było sporo. Pokazy sprzętu
wykorzystywanego w ratownictwie zaciekawiły ludzi w różnym wieku.
Były też ćwiczenia – jak gasić pożar czy szkolenie udzielania pierwszej
pomocy. Najbardziej podobał mi się pokaz umiejętności psów
ratowniczych.
Filip

www.dziennikzachodni.pl

Dziennik Zachodni | Numer 180 05/2022 | Strona 5

WagnerPress II

www.juniormedia.pl

ROWEROWY MAJ
Nasza szkoła od dawna bierze udział w kampanii Rowerowy Maj.
W ubiegłym roku byliśmy na zdalnych lekcjach, więc tylko uczniowie klas I - III
przyjeżdżali do szkoły na swych jednośladach.Teraz rowerów, hulajnóg i deskorolek jest
dużo nie tylko na placu szkolnym, ale również w szatniach.
Rowerowy Maj po raz pierwszy odbył się w Gdańsku w 2014 r. Tak jak
teraz chodziło o to, by zachęcić dzieci do ruchu i aktywności. Potem
zaczęły inne miasta. Chyba cała Polska uczestniczy w tej kampanii. Bo to
fajna zabawa, która promuje zdrowe życie. Dlaczego?

ROWER TAK – SAMOCHÓD NIE
Wystarczy spojrzeć na parking przed szkołą przed godz 8.00. Rodzice
dowożą samochodami swoje dzieci, które mieszkają naprawdę
niedaleko. W maju jest inaczej. Widać rowery, hulajnogi i deskorolki.
Niektórym ten nawyk zostaje nawet do końca roku. Taki środek
transportu uczy też zachowania w ruchu oraz na pewno pomaga w
lepszym myśleniu na lekcjach, bo nie ma nic lepszego niż poranny
spacer na powietrzu a nie siedzenie w klimatyzowanym samochodzie.
Kacper

Hasłem tegorocznej edycji Rowerowego Maja jest:

DLA KLIMATU
Ekologiczny środek transportu, czyli rower czy
hulajnoga to dbanie o klimat, czyste powietrze, co
jest bardzo ważne dla całej naszej planety.
Przecież rower nie generuje trujących spalin, więc
jest ok.
Zuzia Z.
NAGRODY
Dla najaktywniejszych przewidziane są nagrody. Indywidualne i
zespołowe. A na razie mamy rowerowe dzienniczki - każdy swój. Gdy
przyjadę na rowerze, wklejam do niego naklejkę.
Szymon Pawlik

zdjęcia:

Martyna

Rozmawiając
na
spotkaniu
redakcji o Rowerowym Maju,
mieliśmy mieszane odczucia.
Czy przejechanie 10 metrów już
się zalicza? Nie ma określonego
limitu, więc chyba wystarczy trzy
razy
odepchnąć
się
na
hulajnodze
i
znaczek
w
dzienniczku jest.
Redakcja
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KAPCIE PAPUCIE
część 1
Nasza redakcja zorganizowała zabawę DZIEŃ PAPCI, w której wzięły udział wszystkie
klasy, od 4 do 8. Poranek był chłodny, więc nic dziwnego, że niektórzy założyli zimowe
bamboszki. Najważniejsze, że szkolne korytarze wyglądały zabawnie, gdy uczniowie
człapali w klapeczkach basenowych, puchatych i najważniejsze - kolorowych.

DZIEŃ KAPCIA W NASZEJ SZKOLE
Uczniowie, którzy brali udział w zabawie, założyli zamiast trampek czy adidasów
najzwyklejsze domowe kapcie.

PAPUCIOWA GENEZA
A skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Źródłem mogą być węgierskiej kapce. Właśnie tak
określano obuwie przeznaczone do użycia w domu. Pozostałe nazwy, które
spopularyzowały się na terenie Polski, również mają pochodzenie obcojęzyczne, np.
niemieckie pantofle.
W XVII wieku papucie były butami o twardej podeszwie. Chodzono w nich w chłodniejsze
dni, ponieważ były wykonane z owczych skór. Już wieki temu używano prymitywnych,
wykonanych ze słomy tzw. łaci używanych w gospodarstwie domowym. Po latach
powstały zwykle.
Gosia Miśta

autor tego
artystycznego
zdjęcia:
Wiktor P.
z7f

Zapytaliśmy uczniów, co sądzą o laćkach. Otrzymaliśmy dużo, bardzo dużo cieplutkich, sympatycznych,
pantofelkowych odpowiedzi. Wybór był trudny. Publikujemy według nas najfajniejsze opinie.

MOJE UKOCHANE NASTÓPNIKI
Kapciochy są po to, by ładnie wyglądały do naszej
piżamci.
Wiktoria
Nosimy papucie, aby nie było nam zimno w stópki.
Wykazujemy gościnność do osób, które są w naszym
domu i pokazujemy im, że mogą się czuć, jak w
swoim.
Amelia
Nosimy lacie, żeby: dziadek nie krzyczał, że latam na
bosaka i by w nogi było ciepło.
Sebastian
zebrali: Maria i Marek
więcej: w następnym numerze

Dziękujemy wszystkim uczniom,
którzy włączyli się do kapciowej
zabawy.
Redakcja

