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FINAŁ ARENA I MY

To jest kwota z
31. stycznia:

85 255,05

W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był w Będzińskiej Arenie.
Oczywiście nasza szkoła też tam była. 

Po udanym festynie na rzecz WOŚP dołączyliśmy do innych 29 stycznia.

Hasłem tegorocznego,czyli już 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było:
CHCEMY WYGRAĆ Z SEPSĄ 

Ta straszna choroba atakuje dzieci i dorosłych. By z nią wygrać, my też zaangażowaliśmy
się. My - uczniowie, pracownicy SP 13 i rodzice.

13
W ARENIE

FINAŁ WOŚP 
29. stycznia

SZKOLNE ARTYSTYCZNE RĘKODZIEŁA
Kiermasz artykułów i prac przygotowanych przez uczniów i nauczycieli
cieszył się dużym zainteresowaniem. Koordynatorkami były dwie panie:
Elżbieta Bugajska oraz Ewa Widlarz. 
Uśmiechy na ich twarzach (fotki powyżej) świadczą o zadowoleniu z
misji, jakiej się podjęły. Oczywiście uczniowie wspomagali panie.

Maciek

Nasze stoisko prezentowało się
super.
Zwłaszcza w towarzystwie ekipy,
która reklamowała je swoim
wizerunkiem. 
Co widać na zdjęciach.

FINAŁ WOŚP
W BĘDZINIE

Na Facebooku
naszego miasta
przeczytaliśmy,
ile udało się
zebrać
pieniędzy.   

PUSZKA NA SYBERCE
Nauczyciele (Ewa S., Anita F., Anna J., Małgorzata K.) oraz uczniowie
(Marta W., Martyna W., Oliwia W.) kwestowali na Osiedlu Syberka. 
Też oczywiście 29. stycznia. I to do wieczora, bo przecież trzeba było
zapełnić już drugą puszkę, którą dostała nasza szkoła. 

Ile pieniędzy zebrali nasi wolontariusze w Arenie i na Syberce? 
Przeczytajcie na stronie 4  
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FINAŁ ARENA I MY

Włączając się 
w 31 Finał
WOŚP byłyśmy
w niedzielę 
w Będzińskiej
Arenie.
Malowałyśmy
twarze.

Dzieci miały ciekawe pomysły.
Niektóre nas zaskakiwały. Na
przykład Spider-man czy tygrys.
Inne miały skromniejsze
wymagania - serduszka albo Mike
Wazowski. Malowało nam się
bardzo przyjemnie. Atmosfera była
sympatyczna. Dzieci nie sprawiały
problemów, chętnie z nami
współpracowały. Rodzice byli
wyrozumiali i cierpliwi.
Pomalowałyśmy 10 twarzy.
Chętnie wrócimy tu za rok.

Oliwia W., Martyna W. z kl. 8a

Kiermasz prac uczniów i nauczycieli, kwesta na Syberce to nie wszystko, co przygotowała
nasza szkoła na 31 Finał WOŚP. 

SZKOLNI ARTYŚCI NA SCENIE W ARENIE

Wśród występujących na scenie w Będzińskiej Arenie nie mogło
zabraknąć naszych uczniów. 
SP 13 reprezentowało troje zdolnych artystów. 
Julia z V c, Emilka z VI c i Wiktor z VIII a. Dziewczynki zachwyciły swym
wokalem, a chłopiec wirtuozowską grą na perkusji.  

Przeczytajcie, jak czuli się na scenie w tak wspaniałym dniu.  
Oprócz artystów na scenie swoje
zdolności prezentowały także
dziewczyny, które musiały się
również wykazać umiejętnościami
pedagogicznego podejścia do
dzieci.

ARTYSTKI MALARKI

STRES SKUPIENIE
RADOŚĆ

W niedzielę, 29.01 odbył się 31
finał WOŚP w Będzińskiej
Arenie. Naszą szkołę
reprezentowałam śpiewając
piosenkę Urszuli Konik na
biegunach.
Wchodząc  na scenę, czułam
duży stres, ale także byłam
skupiona, żeby jak najlepiej
zaśpiewać. 
Byli ze mną rodzice oraz
przyjaciele, którzy mnie
wspierali.
Jestem zadowolona, że mogłam
wspomóc Orkiestrę i wziąć
udział w tak ważnym
wydarzeniu. 
Cieszę się, że dołożyłam swoje
serduszko na ten szczytny cel.

Emilka Kuś, kl. 6

ODWAGA 
I PEWNOŚĆ SIEBIE

Wystąpienie na scenie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
było dużym przeżyciem,
ponieważ wiedziałem, że robię
to na szczytny cel. 
Wraz z moimi kolegami z
zespołu perkusyjnego
zagraliśmy utwór 
Corps Masters. 
Gdy staje się na scenie, czuć
stres, ale myśl, że pomagam
innym, daje pewność siebie i
odwagę. 
Bardzo się cieszę, że są ludzie,
którzy przychodzą do Areny nie
tylko  pooglądać występy, ale
też pomóc. 
Nigdy nie zapomnę tego dnia.

Wiktor Wyka, 8a
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Ku naszemu
zaskoczeniu w
kolejce po
tatuaże
ustawiały się
nie tylko dzieci,
ale również
osoby dorosłe.

BROKATOWE SERDUSZKA
Wraz z Młodzieżową Radą Miasta
Będzina podczas 31 finału WOŚP,
robiłem brokatowe tatuaże w
kształcie serduszek. 

Do wyboru były różne kolory, ale
nie było czerwonego.
Również pomagaliśmy przy stoisku
z popcornem i watą cukrową.

Kacper Kuna

VIII BIEG 
Z SERCEM

WOŚP
Startowało

1000 osób.  

Bieg był w
Parku Śląskim.
Wziąłem w nim
udział.
Było super.
Posiadanie
czerwonego
serduszka stało
się cool :)
Szymon Pawlik

ROK 2023 - PUSZKA SP 13 - 2023 ZŁOTE
Za tę puszkę z 29. stycznia odpowiedzialna była pani Małgorzata Kalisz
(na zdjęciu z p. Anną Jaworską). 
- Akcja cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem. W puszce z 29
stycznia było 2023 złote, czyli tyle pieniędzy, jaki mamy rok. Ciekawe,
prawda? - powiedziała nam p. Małgorzata.  

NASZ WKŁAD W 31 FINAŁ WOŚP

Tyle
uzbieraliśmy

w dwóch
świetnych

akcjach dla
WOŚP

W numerze WagnerPress II pisaliśmy o kwocie, którą zebrała nasza szkoła na festynie.
Wszyscy byli zadowoleni i dumni. 
Osiemnaście dni później, razem z całą Polską, i nie tylko, znów zbieraliśmy pieniążki na
WOŚP.

CIEKAWOSTKI O WOŚP
1. Pierwszy finał WOŚP w 1993 zakończył się
zebraniem 2 422 464,76. Zbiórka przeszła
najśmielsze oczekiwania i oprócz wyposażenia
Centrum Zdrowia Dziecka można było też wspomóc
10 oddziałów kardiochirurgii w całej Polsce.
2. Największą kwotę w historii działania WOŚP dała
Mandaryna, była żona Michała Wiśniewskiego. Dzięki
niej WOŚP otrzymało 550 000 zł. Wydarzenie to miało
miejsce w 2007 r.
3. Jednym z najdroższych wylicytowanych
przedmiotów na rzecz WOŚP była oryginalna kurtka z
filmu „Psy". Nabywca zapłacił za nią 100 600 zł.
4. Na licytację wystawiano także takie skarby, jak
czołg filmu „Czterej Pancerni i Pies”. Można też było
zostać właścicielem Giewontu na jeden dzień.
5. W ciągu tych 30 finałów WOŚP zebrał łącznie
ponad 1,75 miliarda zł.Za te pieniądze kupiła blisko 70
tysięcy urządzeń do placówek ochrony zdrowia.

zebrali: Zuzia Zębala, Szymon Pawlik
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KONKRETNA POMOC
WOŚP między innymi zapewnia
sprzęt medyczny oraz wspiera
akcje medyczne i inicjatywy
edukacyjne. Ze sprzętu
zakupionego przez tę fundację
skorzystałem będąc noworodkiem,
kiedy miałem przesiewowe
badania słuchu.

SzymonWOŚP został założony w
1992r.,czyli działa już 31 lat. Gdy
słyszymy WOŚP, od razu
dodajemy: Jurek Owsiak.
 
O PREZESIE SŁÓW KILKA
Przybliżmy trochę jego życie.
Jurek Owsiak pochodzi z Pomorza.
Urodził się w Gdańsku.

Znaleźliśmy w internecie zdjęcia
Jurka Owsiaka z dawnych lat. 
Bo jak teraz wygląda, przecież
wszyscy wiemy.
Autorem tego w opasce na głowie
jest Andrzej Marzec; EAST NEWS.
Druga fotka pochodzi z 21 Finału
WOŚP, czyli sprzed 10 lat. Zrobił
ją Paweł Dąbrowski; Super
Express.

WOŚP 
CO ROBI TA FUNDACJA?

Na stronie fundacji WOŚP
przeczytałam:

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to fundacja, której
celem jest działalność w
zakresie ochrony zdrowia,
polegająca na ratowaniu życia
chorych osób, w szczególności
dzieci, i działanie na rzecz
poprawy stanu ich zdrowia, jak
również na działaniu na rzecz
promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej. 

Zuzia Z.

Z zawodu – dziennikarz radiowy i telewizyjny.
Współpracował z największymi rozgłośniami i telewizjami w kraju.
Z pasji - showman, działacz charytatywny i społecznik.
Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją działalność społeczną i
charytatywną.
Jego znak zodiaku to waga. 
W młodości należał do grupy mazowieckich hippisów.
Od 2014 honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy.
Autor książek „Róbta co chceta, czyli z sercem jak na dłoni” oraz
„Obgadywanie świata”. 
Kilkukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zuzia Zębala

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
O FUNDACJI I PREZESIE

JERZY OWSIAK powiedział:
Pielęgnuję w sobie tę naiwność. Dzięki niej mogłem zająć się działalnością
charytatywną, która wymaga zaufania do innych ludzi. Gdybym węszył w ludziach
szwindel i złe intencje, nic bym mądrego w życiu nie zrobił.

31 LAT WOŚP
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PATRONI ROKU 2023

Foto: gov.pl

Foto: Senat RP

Patroni 2023

SENAT WYBRAŁ
Patroni 2023

SEJM WYBRAŁ

ROK 2023 ROKIEM

Wojciecha Korfantego, Aleksandra Fredry, 
Pawła Edmunda Strzeleckiego, 

Aleksandry Piłsudskiej, 
Maurycego Mochnackiego, 

Jadwigi Zamoyskiej i Jerzego Nowosielskiego

DLACZEGO?
Oczywiście za zasługi dla Polski, 

ale również z okazji rocznic urodzin lub śmierci

Wojciech Korfanty -150. rocznica urodzin 
Aleksander Fredro - 230. rocznica urodzin 
Paweł Edmund Strzelecki - 150. rocznica śmierci
Aleksandra Piłsudska - 60. rocznica śmierci
Maurycy Mochnacki - 220. rocznica urodzin 
Jadwiga Zamoyska - 100. rocznica śmierci
Jerzy Nowosielski - 100. rocznica urodzin

PATRONI ROKU 2023

Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, 
Wisława Szymborska

DLACZEGO?
W. Szymborska to autorka 13 tomów poezji.
Dostała literacką Nagrodą Nobla.
M. Kopernik to twórca teorii heliocentrycznej.  
J. Matejko to autor m.in. słynnego obrazu Bitwa
pod Grunwaldem.

Wiecie coś o tych patronach?
Nie wypada, nie wiedzieć.

 
Dowiecie się w kolejnych numerach 

Redakcja

Jak co roku mamy patronów. Tym razem aż dziesięcioro. Nie wypada pominąć tego faktu,
więc w tym numerze prezentujemy ich sylwetki bardzo ogólnie. Na pewno nasi
nauczyciele coś wymyślą, by nam przybliżyć te ważne dla Polski postacie. 
A my - już w następnym numerze zapraszamy do konkursu. 
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