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DZIEŃ DOBRY SZKOŁO
I się zaczęło. Oczywiście jak przystało - bardzo uroczyście.
Wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej, by powitać radośnie...

NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Było ciepłe powitanie Pani Dyrektor. A potem szóstoklasiści śpiewali i
recytowali, by umilić nam pierwszy dzień w szkole.
Szymon

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Pierwszaki też już są uczniami. Mieli uroczyste
pasowanie, które uświetnił występ ich kolegów.
Maciek

Nasza redakcja w zmienionym składzie zaczęła swą aktywną pracę już na początku
września.
Jak co roku obiecujemy kreatywność i czekamy na Wasze pomysły.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
WagnerPress II
zaprasza do
współpracy

Karolina Szopińska, Zuzia Zębala, Paulina Kubiczek, Maja Irla, Zuzia Malicka,
Kacper Kuna, Maciek Grochowina, Filip Migocki, Szymon Pawlik
oraz Anna Samsonowicz (nasza wymagająca opiekunka).
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NARODOWE CZYTANIE
W tym roku dołączyliśmy do NARODOWEGO CZYTANIA.
Dlaczego? Bo "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza są nam znane. "Świtezianka" jest
wśród lektur obowiązkowych. Inne też kojarzymy, oczywiście nie wszystkie, bo jest ich 14.

fot. Wiktor

Kiedy powstały ballady?
Na początku lat dwudziestych XIX
wieku.
Były częścią pierwszego tomu
„Poezji” A. Mickiewicza.
Zbiór
„Ballady
i
romanse”
uznawany
jest
za
manifest
polskiego romantyzmu.
Wydane zostały w czerwcu 1822 r.
w Wilnie.
Ile lat minęło od ich wydania?
200 - to okrągła rocznica więc
Narodowe Czytanie.
Kacper

fot. Wiktor, Viktoria, Maciek

JAK OBCHODZILIŚMY NARODOWE CZYTANIE 2022
Uczniowie klas: VI c, VII a, VIII e i VIII f na lekcjach języka polskiego
przypomnieli sobie i poznali ballady wieszcza, które są lekturą szkolną.

fot. Wiktor i Viktoria

Swoje zdolności recytatorskie VI c zaprezentowała w strofach „Pani
Twardowskiej”. Starsze klasy – VII a oraz VIII e i f, nie tylko pięknie
czytały „Świteziankę”, ale również analizowały tę balladę.
Była prezentacja z fajną graﬁką. Oczywiście polonistka nie podarowała
notatki.
I niestety, ósme klasy dostały dodatkowe zadanie - przygotować (w
podobny sposób jak pani) analizę innej ballady. Fajne animacje wyszły.
Paulina, Kacper, Maja, Szymon
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NA HARCERSKIM SZLAKU
Nasza redakcyjna koleżanka KAROLINA SZOPIŃSKA jest harcerką. Bardzo aktywną w
swojej drużynie. Bierze udział we wszystkich akcjach w swym szarym mundurze.
W tym numerze opowiada o super rajdzie.

OGÓLNOPOLSKI RAJD IM. SZARYCH SZEREGÓW
16-18 września w Żarkach odbył się XIX Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów.
Przyjechaliśmy w piątek o godzinie 16.00. Kilka osób z drużyny poszło na spacer, a reszta
została w szkole.
O 18.30 odbył się apel rozpoczynający Szare Szeregi. Po nim odpoczywaliśmy przed nocną
grą, która dla trasy starszoharcerskiej i wędrowniczej rozpoczęła się o 1.00 na boisku.

NOCNA GRA
Mieliśmy 6 punktów. Na każdym z nich dostawaliśmy
naklejki. Przyklejaliśmy je z tyłu karty patrolu.
Zaczęliśmy od punktu, na którym musieliśmy ukraść
znaczek. Na drugim punkcie mieliśmy wybrać osobę,
która szybciej wygrałaby grę w szachy. Na następnym
mieliśmy wyjąć z wody sznurek z naklejką. Na
kolejnym wymienialiśmy się znaczkiem z pierwszego
punktu. Później wybraliśmy obrazek i usłyszeliśmy
jego historię. Ostatni punkt był w szkole, ale nie
dokończyliśmy go, bo chciało nam się spać. O 3.30
zasnęliśmy, a już o 7.00 wychodziliśmy na grę
całodniową.

DZIENNA GRA
Nasza pierwsza fotka przed wyjazdem do Żarek.
Poznajecie będziński dworzec, bo wiemy, że niektórzy
uczniowie nigdy na nim nie byli i nawet nie wiedzą,
gdzie jest.

TROCHĘ PRZEMYŚLEŃ
Gra terenowa nocna była takim preludium,
rozgrzewką przed tą główną - dzienną nazwaną
miejską. Oczywiście nie narzekaliśmy, choć nie
wiedzieliśmy, co nas czeka następnego ranka.
Niewyspani, ale uśmiechnięci rozpoczęliśmy grę
miejską, nie wiedząc, że czeka nas trasa około 20
km!

O 6.00 wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie, ubraliśmy się i
wyszliśmy. Mieliśmy 8 punktów. Na każdym
dostawaliśmy informacje, które przydały się na
kolejnych punktach i na ﬁnale. Na pierwszym
musieliśmy strzelać do celu. Mieliśmy 10 szans, ale
traﬁliśmy 3. Potem trzeba było przenieść skrzynię w
inne miejsce. Na trzecim punkcie trzeba było
odzyskać dziewczynę porwaną przez Niemców. Na
następnym musieliśmy uratować kuzyna dziewczyny,
która była na punkcie. Na ostatnim trzy osoby
kierowały trzy inne osoby. Był na nim kot, który
przyszedł tam razem z poprzednim patrolem, a
później dołączył do nas. W końcu wszedł do jakiegoś
auta i tam został. Później poszliśmy na obiad.
co działo się potem... str. 5
Karolina
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NA HARCERSKIM SZLAKU
To był XIX rajd im. Aleksandra Kamińskiego. My go znamy z lektury "Kamienie na
szaniec". Na pewno harcerze mają lepszą wiedzę o tym pisarzu. I o II wojnie światowej
też. W tym roku na rajdzie było ich ponad 200.

DZIENNA GRA (ciąg dalszy)
Zjedliśmy bigos i poszliśmy dalej.
Naszym następnym zadaniem było rozpoznanie
osoby ze zdjęcia i podanie kilka informacji o
Aleksandrze Kamińskim.
Kiedy zrobiliśmy to co mieliśmy, poszliśmy na
przedostatni punkt. Musieliśmy znaleźć kartki z
opisem polskich wydarzeń, które trzeba było
dopasować do opisów napisanych przez Niemców.
Ostatnim punktem było zagadanie do harcerki, która
nie chciała z nikim rozmawiać i dowiedzenie się kilku
potrzebnych rzeczy na finał.
Gdy skończyliśmy i dowiedzieliśmy się już
potrzebnych informacji, wróciliśmy do szkoły.

FINAŁ I SIATKÓWKA
Zostawiliśmy plecaki przy wejściu, poczekaliśmy trzy
minuty i poszliśmy na ﬁnał. Na ﬁnale trzeba było
znaleźć potrzebne rzeczy do odnalezienia Aleksandra
Kamińskiego, co udało nam się po pięciu minutach.
Wróciliśmy do sali i poszliśmy spać na cztery
godzinny.
Kiedy się obudziliśmy zaczął się turniej siatkówki.
Zagrałam jeden raz a później z dwoma innymi
dziewczynami poszłyśmy zrobić herbatę i kisiel.
Kiedy reszta drużyny grała w siatkówkę, poszłyśmy do
naszej sali.

Mniej więcej o północy zasnęliśmy. Rano obudziliśmy się o 7.00. Po śniadaniu mieliśmy dwie godziny wolne.

APEL I POWRÓT
Rajd zakończył apel, który trwał godzinę. Ogłaszali na nim zwycięzców trasy harcerskiej oraz
starszoharcerskiej i wędrowniczej. Niestety, nie wygraliśmy nic, ale i tak dostaliśmy dyplom za wzięcie udziału.
Po zakończeniu wróciliśmy po duże plecaki, karimaty, śpiwory i poszliśmy na pociąg powrotny do Będzina.
Rajd zakończyliśmy iskierką i rozeszliśmy się do naszych domów.
Było super. Fajnie być harcerzem.
Karolina Szopińska
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DZIEŃ DOBRYCH WIADOMOŚCI
Święto obchodzone 8 września od 2001 roku z inicjatywy Salonu 101, czyli środowiska,
które zrzesza elity intelektualne i artystyczne. Dzień ten ma być przeciwwagą do
codziennego zarzucania naszych umysłów sensacjami, negatywnymi informacjami.

KSIĘGA DOBREJ WIADOMOŚCI
W ramach Dnia Dobrej Wiadomości powstała Księga Dobrej
Wiadomości. Zwana jest też Księgą Trzeciego Tysiąclecia.
Jej cel to optymistyczne przesłanie dla przyszłych pokoleń.
Wpisali się do niej między innymi: Dalajlama, Paulo Coelho i Brigitte
Bardot.
Paulina

DOBRE WIADOMOŚCI W SP 13
W tym roku do tego święta
dołączyła też nasza szkoła.
Nauczyciele i uczniowie dzielili się
dobrą wiadomością, a ich zbiór
stworzył Szkolną Księgę Dobrych
Wiadomości.
Paulina, Zuzia
Dobre
wiadomości są
po to, by innym
i nam zrobiło się
miło.
Emilia

Zapytaliśmy uczniów 6 c, dlaczego warto obchodzić
DZIEŃ DOBRYCH WIADOMOŚCI
Czytając dobre wiadomości, poprawiamy sobie
humor, a mówiąc dobre wiadomości, sprawiamy, że
dzień tej osoby staje się lepszy.
Maja
Dobre wiadomości mogą komuś poprawić dzień.
Daria

Powinniśmy obchodzić to święto, ponieważ większość informacji, które
słyszymy, jest złych, a nie należy cały czas być smutnym.
Natalka
Bo zawsze miło usłyszeć dobrą wiadomość, a nie złą.
Bartosz

