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KONCERTOWO

organizacja artystyczna: p. Ewa
Sowa
oprawa plastyczna: p. Dorota
Korus

nagłośnienie -
nasz
redakcyjny
kolega Szymon
Pawlik

To nie wszystko. Jeszcze się
działo. Więcej artystycznych
występów - str. 3

Zuzia M., Maciek

PIOSENKI I PASTORAŁKI
Pastuszek bosy - Lidia Malko i
Hania Skoczyńska
Pastorałka od serca do ucha - Julia
Kocot, Laura i Sandra Kowenia
Pierwsza gwiazdka - Emilka Zięba
O minie się nie martw - Julia Kruk
Śmieszna piosenka - Tosia
Staniczek

TANIEC I WOKAL
Być kobietą - Sandra Kowenia
Wszyscy chcą kochać - Julia Kocot
Konik na biegunach - Emilka Kuś
Ali baba - Tosia Staniczek
Promise me i Pada śnieg - Ewelina
Palacz (nasza absolwentka)
Duet taneczny - Hania i Lena

W tym roku dołączyliśmy do finału WOŚP głośno i licznie. W popołudniowych godzinach 11 stycznia sala
gimnastyczna zamieniła się w salę koncertową, na holu i przewiązce stały kolorowe kiermasze, a parter
segmentu B działał na zmysł zapachu jak afrodyzjak. 

KONCERTOWO DLA WOŚP
Główną atrakcją był, jak przystało na finał WOŚP i jego znane hasło: GRAMY DLA WOŚP, 
Koncert wokalno – taneczny w wykonaniu naszych uczniów i absolwentów. Kto występował? Przeczytajcie i
powspominajcie.
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KONCERTOWO

Koncert rozpoczęła p. Dyrektor Małgorzata Gajdka,
witając wszystkich bardzo ciepło. Zachęciła również
do skorzystania z dodatkowych atrakcji - oczywiście
po koncercie.

Zaczęło się na
świąteczną nutę
występem
grupy tanecznej
z młodszych
klas. 

Humoreskę
na wiolonczeli
zagrała 
Janina Siudyła

Chłopców
reprezentował
Tomasz Medaj.
Zaśpiewał
kolędę:
Przybieżeli do
Betlejem

Laura K. super
zaśpiewała:
Jeśli tylko
chcesz to mieć

Dziewczynki tańczyły dwa razy. My je już znamy, bo
są stałym punktem programu na naszych
akademiach.

Duet Emilia i Ewelina (nasza absolwentka) w
piosence: Przekażcie sobie znak pokoju wzruszył
publiczność. 
Taniec Cukrowej Wieszczki z baletu Dziadek do
orzechów w wykonaniu Oliwii Breske był niesamowity.

PEDAGOGICZNE SECURITY
Jak przystało na profesjonalny koncert, u drzwi stało
security składające się z trzech pedagogów.
Oczywiście, by nie straszyć, po cywilu.

KONCERTOWO DLA WOŚP
Program koncertu był bardzo atrakcyjny, o czym świadczy publiczność, która licznie przybyła
nie tylko na występy swoich dzieci. Chyba każdy chociaż raz się wzruszył, rozczulił. Przecież
cel był wspaniały. 
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STOISKOWO

Tłum na stoisku
krzyżówek i
rebusów. Tak
było cały czas. 

AUKCJA RĘKODZIEŁA
Nasi szkolni artyści naprawdę
mogą być dumni. Na stoisku z ich
pracami, którym opiekowały się
panie: A. Woźniak-Piłat, M. Kalisz
oraz A. Nawrat, były ozdoby
choinkowe, origami, świeczki,
talerze i obrazy. Ich wygląd
zachęcił i zachwycił na pewno
niejedną osobę, a ceny były
bardzo niskie - jak za takie
arcydzieła.

Maja Irla

COŚ DLA INTELEKTU
Okazało się, że uczniowie
uwielbiają krzyżówki i rebusy.
Kolejka do tego stoiska nie malała.
Toteż panie: A. Kozieł, K. Winter i
B. Krawczyk nie miały chwili na
odpoczynek. 

KIERMASZ ROZMAITOŚCI
Tu każdy znalazł coś dla siebie. Można było kupić hulajnogę, rolki,
deskorolki, ale także płyty DVD, pluszaki i książki oraz mnóstwo innych
drobiazgów. Przystępne ceny wzbudzały zainteresowanie, więc panie: E.
Bugajska, A. Brandys, E. Widlarz nie miały wolnych przebiegów.

Maciek Grochowina

Do pomocy zgłosiły się też uczennice: Karolina, Emilia i Wiktoria. 
Pracy było naprawdę dużo, ale dzięki doskonałej organizacji wszystkie
dziewczyny sprawdziły się w powierzonych im zadaniach.

Każde uczeń i nie tylko,
korzystając z tej atrakcji, mógł
liczyć na nagrodę. 
A wybór był ciekawy i duży.

Zuzia Malicka 

TRZY KRAMY STRAGINIKI
DLA RADOŚCI WŁASNEJ I NAJBLIŻSZYCH

Oj, działo się, działo na wszystkich stoiskach. Hol i przewiązka w to
środowe popołudnie zaludniły się bardzo. 
Każdy mógł wybrać coś dla siebie i nie tylko, bo można było za niewielką
sumę kupić prezenty na zbliżający się dzień Babci i Dziadka.  

Zuzia M.

FOTO BUDKA
Dodatkową atrakcją była foto budka. To już też
tradycja w naszej szkole. Kto chciał, mógł na chwilę
zamienić się w sympatycznego misiaczka. Mieć jego
posturę i swoją twarz. Fajnie potem spojrzeć w lustro i
stwierdzić, że nie ma się nadwagi.

Maciek 



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 199 01/2023 | Strona 5 
www.juniormedia.pl WagnerPress II

KAWIARNIANO

Kawiarenka Wośpieńka zajęła cały korytarz na parterze w segmencie B. Reklamowała się  tuż przy wejściu. 
Była tak atrakcyjna, że panie stojące za ladą: K. Sowa, A. Świerczek, B. Marchelak. A. Kołodziejak,
S. Imiełowska, M. Łukasik, A. Majorczyk, E. Swoboda - nie miały czasu na delektowanie się tymi smakołykami. 

Sprzedawane były ciasta, ciasteczka, babeczki,
kakao, soki, woda, herbata oraz kawa. 
Największą popularnością cieszyły się ciasto
czekoladowe, sernik i babeczki. Przynajmniej tak nam
powiedzieli stolikowi klienci. Ale wiemy, że wszystko
było smaczne, a zapach wypieków, kawy i kakao
roznosił po całym parterze szkoły. 

Zuzia M.

Kto tak super zaopatrzył Wośpieńkę? Oczywiście
uczniowie, no na pewno bardzo wspierani przez
rodziców, babcie, ciocie i może rodzinną płeć męską
też. 

Maja

Cały czas
wszystkie stoliki
były zajęte, a
przy bufecie
trzeba było
czekać kilka
minut w kolejce.
Kto zjadł za
dużo kalorii,
brał na wynos.

Maciek

Ciekawe, czy gdzieś jest taka kafejka, która ma tak ogromny wybór ciast,
herbat i innych rewelacyjnych dla podniebienia smakołyków?

SZKOLNA KAWIARENKA WOŚPIEŃKA
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PIENIĄŻKOWO

TO NIE
KONIEC

Będziemy też 
w niedzielę 
29 stycznia 

w będzińskiej
Arenie.

Gdy już emocje opadły, szkoła powróciła do swej wizualnej przestrzeni. Wydawało się, że to już koniec.
Pozostaną niezapomniane wspomnienia.

Ale nie dla wszystkich zadania zostały ukończone.
Osiem dłoni wspomaganych przez taką samą ilość oczu przy nieodzownym, niezbędnym, nieuniknionym,
wymaganym, znaczącym wsparciu umysłu zaczęło liczenie monet i banknotów.
Po zsumowaniu pod czujnym okiem p. Dyrektor - matematyka, cała kasa trafiła do puszki i została przekazana
na WOŚP. 

Redakcja

To jest puszka,
do której cała
kasa się
zmieściła. 
Jak?
O tym wiedzą
tylko dłonie
liczące
pieniążki.

Będzie tam
stoisko naszej
szkoły, więc
zapraszamy
wszystkich.
Spotkajmy

się 
jeszcze 

raz!

OBLICZANIE
PODLICZANIE

DODAWANIE
SUMOWANIE
BILANSOWANIE

SZTABOWA PUSZKA
STACJONARNA
zwana też kwestarską
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WRAŻENIOWO

na pytanie:
DLACZEGO TU JESTEŚ?
usłyszała:

Żeby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
i sprawić radość mojemu dziecku.
Mama Leny
Bo uważam inicjatywę Owsiaka za bardzo słuszną,
wspieram ją od lat.
Przechodzień
Jest bardzo fajnie, można wygrać dużo rzeczy oraz
zjeść pyszne ciasto.
Sebastian

Kupiłam sobie babeczkę i herbatę, jest super!
Marta
Ponieważ pomoc charytatywna jest super.
Pani (z czarnymi włosami)
To wspaniała akcja. Jestem tu z wnuczką, by
wspierać WOŚP.
Babcia Mai

A CO POWIEDZIELI NAUCZYCIELE?

Dzisiaj odbywa się kiermasz z okazji WOŚP. Mamy okazję obejrzeć występy i przechodząc pomiędzy
stanowiskami, kupić coś dla siebie interesującego, pójść następnie do kawiarenki, skosztować ciasta, napić się
kawy, herbaty.
Tajemniczy sprzedawca z kiermaszu rozmaitości
Stanowisko krzyżówek i rebusów z nagrodami jest tak oblegane, że nie mamy czasu na wywiady.
Beata Krawczyk
Cudownie, jest bardzo pięknie, ludzie są hojni, dużo kupują i zbieramy na dobry cel.
Pani z kawiarenki
Jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się, że będzie nas tak dużo. Są tu dzisiaj trzy pokolenia, które
dokładają swoją cegiełkę na tak wspaniały cel. 
Anna Samsonowicz
To niesamowite, że nasza szkoła potrafi zorganizować tak wspaniałą akcję.
Nauczyciel z kawą i ciastem w dłoniach

SZKOLNY DYKTAFON NA FESTYNIE
Paulina, spolegliwa redaktora, z dyktafonem w dłoni, chodziła i pytała, by uwiarygodnić
super pomysł. 
Potem, z Wiktorią i Mateuszem wysłuchali, wybrali, spisali i opublikowali.
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REDAKCYJNIE

podsumowanie finału:

Było świetnie, super, doskonale, rewelacyjnie, perfekcyjnie, fantastycznie, śpiewająco, kapitalnie, wspaniale,
fajnie, ekstra, cool. 

REDAKTORZY W AKCJI
Stopka redakcyjna, tradycyjnie - zawsze jest na okładce. 
Tym razem ten numer kończymy informacją, co kto z WagnerPress II robił na SZKOLNYM FESTYNIE WOŚP.
Napisaliśmy o wielu osobach odpowiedzialnych za coś, teraz więc czas na nas. 

REDAKTORZY 
INNYCH ZADAŃ

Tym razem nie włączyli się do
redagowania tego numeru, ale
byli i działali.

Szymon Pawlik
dźwiękowiec na koncercie

Karolina Szopińska
wspomagacz przy rebusach i
krzyżówkach

AUTORZY TEKSTÓW

Maja Irla
Zuzia Malicka

Maciek Grochowina
Paulina Kubiczek
Wiktoria Kucińska
Mateusz Jęczmyk

FOTOREPORTERZY

Azat Gasparyan
Mateusz Jęczmyk

STRATEGICZNY
EDYTOR

Anna Samsonowicz

Fotka obok to nie pomyłka.
Przedrukowaliśmy ją z naszej
gazetki ubiegłorocznej. Jest w
numerze 169 z artykułem, co robiła
nasza szkoła dla WOŚP.

6.200. 94 - 2509.14 =
3691. 80

WIĘCEJ
NIŻ W 30 FINALE WOŚP

i jeszcze 0.10 euro

uśmiech mówi wszystko
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