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NOWY POCZĄTEK

TAK SIĘ ZACZĘŁO
Dostaliśmy certyfikat i dyplom za zajęcie II miejsca w rankingu gazetek wydawanych na platformie Junior Media
za rok szkolny 2020/2021. A było ich 136 - z całej Polski.
Najlepsi dziennikarze zrealizowali nagrody - vouchery do Empiku. 

We wrześniu zrobiliśmy wspólną pamiątkową fotkę
redakcji sprzed roku.
Pożegnaliśmy tych, którzy się wypalili. 
NOWA REDAKCJA
Zaczęliśmy rok szkolny 2021/2022 w dosyć dużym
składzie i wszyscy przedstawili swe ambitne plany. 
Wszyscy, czyli: 
Martyna, Zuzia Z., Zuzia M., Patrycja,
Maria, Maja, Karolina, Maciek, Kacper,
Filip, Marek, Szymon, Jakub.  
Ale szybko powitaliśmy nowych redaktorów. 
Magdę i Gosię z kl. VIII, Maję oraz Wiktorię z kl. VI.
Nowi zaaklimatyzowali się w naszym teamie, choć
początkowo byli zdziwieni atmosferą.  

Szymon i Maciek

Rok szkolny zaczęliśmy w ekipie pełnej nowych pomysłów i powakacyjnej weny. Wszyscy
byli szczęśliwi po zeszłorocznych sukcesach i urlopowych przygodach. Wielu z nas
przelało swoje uczucia na artykuły, które pisali. Od początku roku wszyscy wiedzieliśmy,
że to będzie cudowny czas spędzony na spotkaniach redakcji.

REDAGOWANIE PISANIE
I znów zaczęliśmy pisać artykuły i wydawać nasz
WagnerPress II, lecz tym razem na szczęście nie było
(prawie) zdalnego nauczania, więc mogliśmy spotykać
się w szkole, w naszej redakcji, czyli sali 110. 
To było takie super, bo kolegium redakcyjne na
Teams to nie to samo co w klasie. Spotkania nasze to
nie tylko redagowanie, ustalanie i tak dalej, bo
wiadomo, że teksty pisaliśmy w domu. 
I wysyłaliśmy p. Ani, a ona siedziała nocami i coś z
nich robiła, by można było opublikować. Nie
wszystkich, bo Martyna, Zuzia Z. i Kacper pisali ok. 

Zuzia i Marek

CZTERDZIEŚCI DWIE GAZETKI
Opublikowaliśmy w tym roku szkolnym 42 gazetki i
jesteśmy z siebie bardzo dumni. Oczywiście czasami
pod presją opiekunki, ale nie ma tego złego, co by na
dobre nie wyszło. Co jest w naszym redakcyjnym
plonie, przeczytajcie na stronie 3. 
TOWARZYSKIE SPOTKANIA
Zgraliśmy się przez ten rok. Bo nasze spotkania były
też towarzyskie. Wymiana zdań, obgadywanie
kolegów i nauczycieli, narzekania i radości, złośliwości
i serdeczności. Szkoda, że to już koniec. 

Kacper i Martyna
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SAMOCHWAŁKA

Byliśmy organizatorami lub współorganizatorami
konkursów
KONKURSY
1.  Nauczyciel w podstawówce. 
2.  Konkurs dla kl. VII – VIII - 200. rocznica urodzin
C. K. Norwida (prezentacja multimedialna). 
3.  Czworonóg w tarapatach i obiektywie.
4.  Bajkowy miś dla klas I – III (pomysł Zuzi Z.).
5.  Świąteczne piosenki (tu Zuzię Z. wspierała
Maria).

Angażowaliśmy też uczniów wszystkich klas 
ZABAWY ANKIETY
1.  Walentynki – poczta walentynkowa (proza i
wiersze).
2.  Social media – ankieta dla uczniów klas VII i
VIII, której wyniki zostały opublikowane w nr. 184,
185.
3.  Redaktorzy przeprowadzili i opublikowali też
ankietę dla uczniów klas IV – VIII z okazji Dnia
Chłopca (nr 148). To był pomysł Zuzi Zębali.
4.  Przed i po egzaminie ósmoklasisty – wrażenia,
wspomnienia (nr. 186, 187).
5.  Dzień kapcia – uczestniczyli uczniowie
wszystkich klas IV – VIII (nr. 180, 181), a pomysł
wyszedł od Gosi Miśty. 
6. Odtwarzamy obrazy. Chętnych artystów było tak
dużo, że publikowaliśmy ich w 9 numerach. 

Redakcja włączyła się również w akcję Solidarni z
Ukrainą, publikując pięć artykułów „Każdy może
pomóc”.

W tym roku szkolnym wydaliśmy 42 numery naszej gazetki, które są opublikowane na
stronie internetowej szkoły oraz ogólnopolskiej platformie „Junior Media”. 
Tak naprawdę to realizowaliśmy projekt edukacyjny pod patronatem Polska Press Grupy. 
Które miejsce zajęliśmy w rankingu juniorlab - jeszcze nie ogłoszono, niestety. 

I choć przechodziliśmy różne metamorfozy w czasie redagowania gazetki (co widać na poniższej fotce),
jesteśmy dumni ze swych publikacji. Oczywiście, nie wiadomo co by było, gdyby nie przeróżne metody naszej
opiekunki Anny S. 

NASZE PUBLIKACJE W PIGUŁCE

Te tematy mają dwa lata
CYKLICZNE KOLUMNY
1.  Pokaz talentów.
2.  Te same pytania – do nauczycieli. 
3.  Z biblioteki redaktora – recenzentka to Martyna.
4.  Blog – nasze zdalne.
5.  Palcem po mapie.
6.  Nietypowe święta - lubili je Maciek i Szymon. 
Mamy też na swoim koncie filmik Tobie Polsko z
okazji 11
listopada. Szymon nagrywał, Martyna montowała,
my byliśmy aktorami, a on jest na You Tube.
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POŻEGNANIE - ROZSTANIE

Plany były takie, aby każdy z nas stał w równych odstępach od siebie. Jak wyszło, widać
powyżej. Filip najbardziej się od nas oddalił. Ciekawe czemu? 
Na podium są tylko dziewczyny - Martyna, Zuzia i Marysia. Jak to się stało, że żaden
chłopak nie zajął miejsca na pudle w naszym redakcyjnym rankingu?                 Kacper

Świadomość osiągniętego celu, poczucia solidarności, grupowej jedności,
wsparcia,  ale także nieunikniona zbliżająca się chwila rozstania przejawia się na
twarzach moich ośmiorga dziennikarzy, którzy w rankingu redakcji dostali najwięcej
punktów za wierszówkę w 42 numerach WagnerPress II wydanych w tym roku
szkolnym.

Anna Samsonowicz - opiekun gazetki

NIE MÓWIĘ ŻEGNAJCIE - MÓWIĘ DO WIDZENIA
Dziękuję, że byliście. Wszystkim redaktorom, którzy publikowali swoje
teksty w naszej gazetce.
Ale przede wszystkim ukłony dla najlepszej ósemki. Nie tylko ten rok, ale
poprzedni też – w tym samym składzie. Od września do czerwca.
Również w czasie ferii, bo też przysyłaliście mi artykuły, a nawet w tym
roku spotkaliśmy się na Teams. Na kolegium redakcyjnym również
odliczaliście się co tydzień. Nawet gdy było nauczanie rotacyjne,
łączyliśmy się z redaktorami na Teams, bo nie wyobrażaliście sobie
podejmowania decyzji bez udziału całej ambitnej, napędzającej się
wzajemnie zgranej ósemki. Byliście super teamem.
Nic dziwnego, bo przecież 8 jest symbolem sukcesu, perfekcji,
profesjonalizmu. To też synonim równowagi i stabilnego otoczenia. Nic
dodać – Wasza ósemka taka była. Ale niestety: Co było, nie wróci, jak
śpiewał B. Okudżawa.
Martyno, Mario, Marku – Audaces fortuna iuvat timidosque repellit.
Jak mawiał Horacy.

Anna Samsonowicz

TO JUŻ JEST KONIEC
Z art. 188 kodeksu red.
WagnerPress II dziennikarze:
Martyna Szczerba
Maria Dębowska
Marek Boryń
Magdalena Grabowska
Małgorzata Miśta  
zostają pozbawieni praw
publikowania tekstów na łamach
szkolnej gazetki, ponieważ bez
zgody kolegium redakcyjnego
postanowili opuścić WG II w
dniu 24 czerwca 2022 roku. 
Wyrok jest prawomocny i nie
przysługuje od niego środek
odwoławczy.

Redakcja
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POŻEGNANIA CZAS

bardzo twórcza, zapychała
dziury, pisała więcej niż było
trzeba, bo nigdy nie wiedziała,
ile znaków mieści się w
kolumnie (i dalej nie wie)

Dołączyła w zeszłym roku, jednak
od samego początku popisała się
swoją ogromną kreatywnością. Na
spotkaniach redakcyjnych zjawia
się zwykle ostatnia. Mimo to pisze
bardzo dużo. Zazwyczaj jest
gotowa, aby dopisać brakujące
zdanie. Przez cały rok nie mogła
zapamiętać, ile powinna napisać,
żeby zmieścić się w kolumnie.

Kacper i Martyna

rządzi się, typ choleryka,
kreatywna indywidualistka, 
perfekcyjna recenzentka, ma
lekkie pióro, niesamowity zasób
słownictwa, mól książkowy,
wybredna i szczera do bólu

Martyna jest zazwyczaj wzorową
uczennicą, która ma obsesję na
punkcie jedzenia oraz książek.
Jest również uprzejma, miła i
wesoła, jednak kiedy coś jej się nie
spodoba potrafi wystraszyć dzieci.
Lubi postawić na swoim, chyba że
da jej się jedzenie albo pozwolenie
na zakup nowej książki, to będzie
można jakoś się z nią dogadać i
ponegocjować.

Magda

Poniżej, jak i na dwóch następnych stronach, postanowiliśmy na pożegnanie roku szkolnego opowiedzieć
trochę o sobie. Na zdjęciach widzimy redaktorów, którzy najczęściej pojawiali się na kolegium redakcyjnym.
Liczby to wierszówki, czyli teksty, fotki, grafiki, które pisaliśmy przez cały rok. 
Dodatkowo - Filip, Kacper, Magda oraz Martyna opisali swoich redakcyjnych kolegów w kilku słowach.

…kończymy pewien etap w naszej redakcji. Gosia, Magda, Marek, Martyna i Marysia
zostawiają nas, bo kończą szkołę. W ciągu całego roku popisali się swoją kreatywnością.
Będzie nam ich brakować, kiedy po wakacjach znów spotkamy się całą redakcją.

wesoła, jej poczucie humoru
widać w artykułach,
niepoważna, indywidualistka
jak każdy w zespole,
agresywna

Na każdym kolegium redakcyjnym
widać jej poczucie humoru.
Zamiast skupiać się na pisaniu
tekstów, jej myśli uciekają ku
zabawom z Markiem, które
zazwyczaj polegają na bieganiu po
klasie. Bardzo dobry wpływ na jej
wenę twórczą ma Zuzia, która
potrzebuje pomocnika do ankiet,
quizów i innych konkursów. Razem
z Markiem tworzą agresywne duo.

Kacper i Martyna
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POŻEGNANIA CZAS

spokojny, konkretny, poważny,
woli pracować indywidualnie,
nie wadzi nikomu, gdy się go
zdenerwuje, rzuca papierkami i
bije mieczem świetlnym

Wygląda na spokojnego, lecz gdy
tylko coś go podrażni, potrafi
znaleźć przeróżne sposoby, by
rozprawić się z agresorem. Wielki
fan Gwiezdnych Wojen i fizyki
kwantowej. Wielki chemik, król i
władca swoich planów na
przyszłość, których jeszcze nie
posiada. Na pewno ścisłowiec, bo
jego teksty zawsze były konkretne,
bez epitetów.

Kacper i Martyna 

niesamowicie spokojny,
wszystkie jego artykuły są
przemyślane, wybiera tylko te
tematy, na które może się
dobrze wypowiedzieć

Na spotkaniach redakcji skupia się
tylko na tym, co mamy robić.
Zawsze spokojnie reaguje, jest
bardzo pomocny i życzliwy.
Zazwyczaj oaza spokoju, jednak
jak się wścieknie, to diabeł siada i
się od niego uczy. Małomówny,
jednak jak coś powie - to na temat.
Swój skryty talent zostawia dla
siebie i, pisząc w domu, przelewa
do gazetki swoje odczucia.

 Martyna

konkretny, z niesamowitymi
pomysłami, które nie zawsze
realizuje i zrzuca na innych,
kreatywny, świetny informatyk

„Najinteligentniejszy redaktor.
Potrafi z niczego zrobić wiele.” -
tak o sobie mówi. Kacper jest
kreatywnym, spokojnym,
myślącym człowiekiem, jednak
niekiedy jego chęć władzy jest
irytująca. Mimo wszystko każdy z
nas przyzwyczaił się do jego
sposobu bycia. W redakcji zawsze
sprowadzał nas na ziemię. Można
z nim porozmawiać niemal na
każdy temat. 

Martyna

Wszystkie zdjęcia są wstawione kolejno - według ilości wierszówek. Każdy starał się jak mógł, jednak to
dziewczyny pokazały swoją siłę. Trzy stanęły na podium. Ale chłopcy też dużo pisali! Chociażby Kacper,
którego Marysia wyprzedza raptem o 5108 znaków. Wszyscy spisali się na medal i każdy zasłużył na jak
najlepszy wypoczynek w czasie wakacji.

Część odchodzi, reszta zostaje. Z każdą minutą rozstanie zbliża się wielkimi krokami. Ale
taka kolej rzeczy. Warto jednak pamiętać o naszej gazetce - młodsi redaktorzy z
pewnością poradzą sobie z jej prowadzeniem. Miejmy nadzieję, że od września pojawią
się nowe imiona na stronach naszej gazetki.
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POŻEGNANIA CZAS

pisać mu się za bardzo nie chce,
bo długo myśli, by  tekst zrobił
wrażenie, ale jego grafiki są na
dobrym poziomie

Jak już napisze, to bardzo dobrze.
Jego pomysły są dobre, jednak
rzadko się objawiają. Niekiedy
trzeba mu pomóc z tematem, a
wtedy on wyczerpie go aż w końcu
postawi kropkę. Widzi kompozycję
grafik jak mało kto. Zna się na tym,
co robi. Wystarczy do niego się
odezwać, a już za 10 minut w
swojej skrzynce pocztowej można
znaleźć wiadomość od Filipa wraz
z grafiką.

Kacper i Martyna

nasz redakcyjny fotoreporter i
DJ. Nie obrabia zdjęć!
Karygodne. Najbardziej lubi
pisać do cyklu "Nietypowe
święta"

Nasz grafik, tylko Kacper jest od
niego lepszy. Mówi dużo, nie
zawsze na temat, ale zawsze ma
coś do powiedzenia. Najlepszy
fotoreporter i DJ. Może zarzucić
najnudniejszą nutę w
niepowtarzalnym stylu. Robi dobre
zdjęcia i dobre grafiki. Człowiek
technologii. Lubi słowacką Colę, o
której nigdy nie napisał.

Kacper i Martyna

Nasza opiekunka, pani Ania, jest
wybitnie mądra i ambitna. Gdy
przychodzi się na spotkanie
redakcyjne, czuć w powietrzu, że
to będzie ten dzień. Wtorek - bo
wtedy mamy spotkanie - jest dniem
wspaniałym, pełnym magii i
niesamowitej weny. Każdy z nas
przychodzi z uśmiechem, aby móc
porozmawiać z panią Anią.
Zazwyczaj jest miła, jednak
czasami potrafi wywrzeć na nas
presję - w sumie dobrze, bo wtedy
bardziej skupiamy się na pisaniu
tekstów. Ma świetne poczucie
humoru. Widać to po zdjęciu -
ukamieniowana została przez
redaktorów, gdy jeszcze były
gimnazja.

Filip, Kacper i Martyna

Na całe szczęście nasza opiekunka, pani Ania, zostaje i dalej będzie czuwać nad naszymi
redaktorami. Zapewni im pomysły a także, możliwe, nowych kolegów. Starsi koledzy
zostawią luki i oby zostały one zapełnione. Jednak każdy będzie pamiętać o tych, którzy
wspierali naszą gazetkę. W końcu najważniejsze są chęci.

Poniżej widzimy Szymona oraz Filipa, naszych utalentowanych grafików. Razem z nimi jest pani Ania, nasza
redakcyjna opiekunka. Wszyscy odgrywają ogromną rolę w powstawaniu gazetki. Szymon i Filip również
podsuwają nam pomysły w trakcie spotkań redakcyjnych. Ich obecność jest dla nas mile widziana. Miejmy
nadzieję, że od września popiszą się tą samą, a nawet i większą, kreatywnością.
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WAKACJE

Czy wiecie, co oznacza i z jakiego języka pochodzi rzeczownik wakacje?
Z łaciny! Łacińskie vacatio znaczy uwolnienie. 
Czyli wakacje  – okres wolny od nauki szkolnej.

Jakich wakacji Wam życzymy? I sobie też oczywiście!

By pociągi, samochody i inne  środki lokomocji dowiozły Was bez opóźnień do celu letniej podróży.
By wakacje minęły szybko, bo na pewno tęsknicie już za szkołą.
By komputer się nie przegrzał, gdyż to on będzie Waszym towarzyszem letnich przygód.

By wakacje były odlotowe, niezapomniane, cudowne, szalone, wspaniałe.

Redakcja
ostatni raz w takim składzie
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