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NAUCZYCIEL Z ESSĄ
konkurs

Organizowane przez nauczycieli szkolne konkursy dla uczniów zainspirowały nas 
i postanowiliśmy z okazji Dnia Nauczyciela zaprosić do zabawy grono pedagogiczne. 
Nie przypuszczali, że nasz pomysł będzie się cieszył tak dużym zainteresowaniem.

NAUCZYCIEL Z ESSĄ
W konkursie wzięło udział 26
pedagogów. 
Ich zadaniem było odgadnięcie
znaczenia, czyli podanie definicji
dziewięciu młodzieżowych słów.

Nie przypuszczaliśmy, że mamy
takich super młodzieżowych
nauczycieli.

Oto zwycięzcy

I miejsce
      p. Kinga Sowa

p. Jan Domaszewicz
  

II miejsce:
     p. Ola Kołodziejczak

p. Joanna Witaszczyk

III miejsce:
       p. Anna Jaworska
       p. Renata Tabiś

wyróżnienie:
     p. Agnieszka Merta
     p. Agata Opiatowska
     p. Katarzyna Sobota
     p. Karolina Winter

p. Sebastian Zalewski

Laureaci otrzymali dyplomy oraz
nagrody: plany lekcji i śmieszne
medale.

Na pomysł konkursu wpadły dwie
nowe redaktorki naszej gazetki:

Paulina Kubiczek 
i Amelka Styczeń 

(na zdjęciu powyżej). 
Fotoreporter: Wiktor Potoniec

Gratulujemy zwycięzcom!
Wszystkim dziękujemy 
za udział w konkursie.

Redaktorzy WagnerPress II 
z opiekunem: Anną Samsonowicz

POPRAWNE ODPOWIEDZI

VIBE - pozytywne odczucia
ROMANTYZIARA - osoba
romantyzująca swoje życie 
SLAY - doping/wsparcie/
IMOESSA - wyluzowana
POKEMON - osoba ubrana
specyficznie
PRAWO MARCINA - przedstawia
prawa młodzieży na tiktoku
60 - donosiciel/kapuś
NAURA - pa/na razie
ODKLEJKA - żyje w swoim
świecie



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 191 11/2022 | Strona 3 
www.juniormedia.pl WagnerPress II

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

PROFESJONALNE WYBORY
Wszystko odbyło się jak na prawdziwych wyborach. W
komisji zasiadł nasz Szkolny Samorząd, czyli Zuzia
Zębala i Karolina Szopińska - dziennikarki naszej
gazetki, Wiktoria Widuch oraz Trystian Skórka. 
Były karty do głosowania i sprawdzanie tożsamości,
bo głosować mogli tylko uczniowie zameldowani w
Będzinie.

REDAKTORZY W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA
Naszą szkołę w MŁODZIEŻOWEJ RADZIE MIASTA reprezentują:

Patrycja Kondas, która jeszcze w ubiegłym, roku szkolnym była aktywną redaktorką naszej
gazetki i Kacper Kuna, wciąż na liście liderów WagnerPress II.

PIERWSZA SESJA 
W poniedziałek 15 listopada odbyła
się pierwsza sesja Młodzieżowej
Rady Miasta Będzina, na której
składaliśmy ślubowanie, a także
wybraliśmy prezydium, czyli
przewodniczącego, dwóch
wiceprzewodniczących i
sekretarza. 
Jednym z wiceprzewodniczących
został absolwent naszej szkoły
Marek Boryń, który jeszcze w
ubiegłym roku był też redaktorem
WagnerPress II.
Otrzymaliśmy również legitymację
Radnego Młodzieżowej Rady
Miasta Będzina. Gratulacje składał
nam też prezydent Będzina –
Łukasz Komoniewski. 
Wszystko było bardzo
profesjonalne.

Kacper Kuna

Mam nadzieję, że będzie to
niezapomniane doświadczenie i
przestrzeń na rozwijanie swoich
umiejętności. Kto wie, może w
przyszłości zostanę politykiem...
Na początku nie byłem pewny
swojej kandydatury do
Młodzieżowej Rady Miasta
Będzina, lecz po pierwszej sesji
uzyskałem więcej pewności
siebie.

Kacper 

Nie planowałam startować w
wyborach. Zachęciła mnie jedna
z nauczycielek, tłumacząc, co
tam będę robić i jakie będziemy
mieć obowiązki na tak
odpowiedzialnym stanowisku. 
Gdy zostały ogłoszone wyniki
wyborów, cieszyłam się, że tylu
uczniów na mnie zagłosowało. 
Na razie nie mam żadnych
konkretnych pomysłów, ale
dopiero zaczynam.

Patrycja

Mandat radnego Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji na lata 2022 - 2024 otrzymali:
Patrycja Kondas i Kacper Kuna.

Ciekawe, ile razy do końca roku szkolnego usłyszymy o nich. Co ciekawego zaproponują,
bo przecież nas reprezentują.  
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SZLAKIEM RUTKI LASKIER
Będzin, którego nie znacie

SZPITAL
Podczas wojny był tu szpital dla
całej ludności żydowskiej. Pełnił
też funkcję domu starców.

Byliśmy na spacerze „Szlakiem Rutki Laskier” – 14 letniej Żydówki z Będzina, bohaterki
pamiętnika. My – redaktorzy i nasza klasa, czyli 8 e. Tę wycieczkę zorganizowały panie: 
B. Żółkiewicz i A. Samsonowicz. Połączyliśmy więc historię z językiem polskim.

CMENTARZ ŻYDOWSKI
Po wejściu na cmentarz naszą
uwagę zwróciły macewy z
hebrajskimi napisami. 

       Szymon i Maciek                

OBELISK
Tu kiedyś znajdowała się
synagoga. W roku 1939 została
spalona, ale Żydzi , którzy się w
niej znajdowali, zostali uratowani
przez księdza Zawadzkiego.
                             Maciej i Szymon

DOM RUTKI
Stoi opuszczony i zapomniany.
Zamurowane okna, obsypujący się
mur. A przecież kiedyś tętnił
życiem. 
Holocaust to wszystko zniszczył. 

Kacper                          

Idąc historycznym szlakiem będzińskich Żydów, poznaliśmy trochę
słów, które kiedyś na pewno znali nasi rówieśnicy.
SZABAS - święto trwające od soboty wieczór; nie wolno wtedy
pracować; należy przestrzegać rytualnych obyczajów (jedzenie,
ubiory, modlitwa)
CHADER - żydowska podstawowa szkoła religijna; nauka
hebrajskiego
SYNAGOGA - dom modlitwy Żydów
TORA - święta księga
KIRKUT - cmentarz żydowski
MACEWA - żydowska pionowa płyta nagrobna
RABIN - duchowny żydowski, znawca prawa religijnego

Więcej w następnym numerze

Oczywiście włączyliśmy się do tych lekcji, gdyż to my opowiadaliśmy historię miejsc, które były na szlaku.
Cieszyliśmy się, że nie musieliśmy w tym dniu być w szkole, bo wrzesień był piękny i słoneczny, ale kilometry,
które przeszliśmy, trochę czuliśmy w nogach.

ŻYLI WŚRÓD NAS - BĘDZIŃSKI SZTETL
Miejsca, które odwiedziliśmy, przybliżyły nam klimat przedwojennego miasta oraz uświadomiły, jak żyli nasi
rówieśnicy w czasie niemieckiej okupacji.

(str. 4 i 5)
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SZLAKIEM RUTKI LASKIER
Będzin, którego nie znacie

GIMNAZJUM FURSTENBERGA
Dzisiaj jest w tym budynku liceum.
Przed wojną chodziły do tej szkoły
żydowskie dziewczęta. 

BRAMA CUKERMANA
Przy al. Kołłątaja jest mało
widoczna z chodnika brama, za
którą mieszkali znani będzińscy
Żydzi.

SZKOŁA RAPAPORTA
Budynek ma ciekawą historię.
Najpierw była w nim szkoła
powszechna dla żydowskich
dzieci. 

GETTO ŻYDOWSKIE
Zwiedziliśmy miejsce, w którym w
czasie wojny mieszkali Żydzi.
Przeszliśmy obok małych domków
przez wąskie uliczki. Ciekawe, jak
zmieściło się  w nich tak dużo
osób. 
To miejsce zrobiło na nas ogromne
wrażenie. 

Maciek i Szymon

Uczęszczała tu też Rutka Laskier.
Przed wojną w Będzinie były trzy
szkoły dla dzieci z żydowskich
rodzin. Potem była Szkoła
Podstawowa nr 5. Następnie
Gimnazjum nr 3. A teraz? 

Szymon i Maciej

Dziś przywołuje dawne klimaty, bo
w niej jest Fundacja Brama
Cukermana i dom modlitwy. Gdy
przez nią przechodziliśmy, naszym
oczom ukazały się piękne
kamienice.

Maciej i Kapitan Szympik

CAFE JEROZOLIMA
Tu zakończyliśmy naszą
wycieczkę. Świetne miejsce, by
poznać historię naszych sąsiadów i
dotknąć ich dziejów. Więcej w
następnym numerze gazetki.

Maja

Na zdjęciu powyżej jest miejsce,
skąd naziści wywozili Żydów
będzińskich do obozu w Auschwitz
Birkenau. Stąd również wyjechała
Rutka z rodzicami i malutkim
braciszkiem.

Filip

To nie wszystkie miejsca, które pamiętają naszych będzińskich żydowskich sąsiadów.
Jest ich naprawdę bardzo dużo. Choćby budynek dawnego żydowskiego sierocińca, dom
modlitwy Mizrachi czy miejsce po boisku klubu sportowego Hakoach.
Tam też byliśmy. Wybierzcie się na tą historyczną wycieczkę, by lepiej poznać Będzin.
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GRY PLANSZOWE

10 października to święto, które lubią miłośnicy planszówek, czyli  
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH

Samorząd Uczniowski tego dnia zorganizował i udostępnił stanowiska do gier.
Zainteresowanie na długich przerwach było zaskakujące.

A w  Samorządzie Szkolnym jest nasza redakcyjna koleżanka 
Zuzia Zębala

I pełni najważniejszą funkcję - przewodniczącej. 
Nic więc dziwnego, że napisała artykuł właśnie o tym święcie. 

Gry planszowe odgrywają w naszym życiu dużą rolę - bawią a zarazem uczą. Czy zastanawialiście się
kiedykolwiek, czym są gry planszowe?

PLANSZA DLA RELAKSU
Jak podaje Wikipedia:
Gry planszowe to rodzaj gry towarzyskiej, do której używana jest plansza.

Jednym z powodów, dla których warto po nie sięgnąć, jest fakt, że można spotkać się w większym gronie. Jest
okazja do pogadania, pośmiania się. Wystarczy, że jedna osoba wybuchnie śmiechem, a pozostali zaraz do niej
dołączą. Śmiech jest przecież zaraźliwy. Bardzo dobrze, bo – czego dowiedli naukowcy – wyzwala on w
naszych organizmach endorfiny, nie bez powodu nazywane hormonami szczęścia.
                          

wspomniany patyk i kawałek ziemi,
po której da się rysować.
Natomiast pierwsze pionki
zastępowały kamyki, muszelki,
albo małe owoce czy orzechy.

Zuzia

CIEKAWOSTKI O
PLANSZÓWKACH

Pierwsze gry nie miały jeszcze
plansz z prawdziwego zdarzenia i
każdorazowe zagranie wiązało się
ze stworzeniem takiej planszy na
potrzeby chwili. 
Podobno wszystko zaczęło się od
rysowania patykiem na piasku. To
trochę tak, jakbyśmy dzisiaj chcieli
zagrać w „kółko i krzyżyk” – nie
potrzeba przecież żadnych
akcesoriów typu plansza i pionki.
Wystarczy kartka papieru i
długopis albo nawet...wspomniany
patyk i kawałek ziemi, po której da
się rysować. Natomiast pierwsze
pionki zastępowały kamyki,
muszelki, albo małe owoce czy
orzechy.

M o n o p o l y pomogło brytyjskim
więźniom w ucieczce z obozów
jenieckich w trakcie II wojny
światowej. I wcale nie chodzi o to,
że naziści dali się nabrać na karty
wolnego wyjścia z więzienia. Do
obozów dostarczano środki
pierwszej potrzeby, ale też rzeczy
zapewniające rozrywkę. I właśnie
w Monopoly brytyjskie służby
ukryły kompas, mapy, prawdziwe
banknoty oraz kilka narzędzi. 

Gry planszowe oczywiście są
różne. Najbardziej popularne to: 

Gry strategiczne
Gry ekonomiczne
Gry wojenne
Gry logiczne
Gry przygodowe
Gry słowne
Gry familijne
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