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 Nasza szkoła ma 30 lat. To piękny wiek. Jest jeszcze młoda, a już tak
dojrzała, odpowiedzialna, towarzyska, sportowa, naukowa i po prostu
świetna. Chodzili do niej nasi rodzice i skoro nas też zapisali, musi w niej
być coś wyjątkowego.
Ma pięć segmentów, więc dużo miejsca na zdobywanie wiedzy i spotkania
nie tylko z tabletami, komórkami, smartfonami. Nauczyciele są
wymagający, ale urozmaicają nam czas nie tylko nauką. Przekrój wiekowy
uczących się jest duży, od zerówek do III gimnazjum.

budowa szkoły

HISTORIA W PIGUŁCE
 Nazwy zmieniała i wciąż doskonale sobie radzi. Powstała w 1986 roku.
Dano jej imię Szkoła Podstawowa nr 17, jako że najnowsza była wówczas
w Będzinie. Dziesięć lat później dołączyła do niej SP 13, starsza o siedem
lat. A że starszemu należy ustąpić, zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa
nr 13. Trzy lata stabilizacji i znów…Do podstawówki dołączono gimnazjum.
Dwie szkoły w jednym budynku tak dużym, też się pomieściły i doskonale
współpracowały. Gimnazjum otrzymało numer 2. Nowy wiek znów przynosi
zmiany. W 2002 roku utworzono Miejski Zespół Szkół nr 2 i tak jest do dziś.

 

WYJĄTKOWI
Wolontariusz z pasją

Tomasz Kwiecień o sobie i
szkole.
str. 10

NACZELNI
Siedemnastki
początek

Pierwszy dyrektor - Ignacy
Nowak
str. 6

UCZĄCY
Historia z historykiem

Barbara Żółkiewicz
filozoficznie.
str. 8

POKOLENIOWI
Tata i córka

Jacek Biskupski, tata Mai,
 wspomina.
str. 12

z albumu p. I. Nowaka

grafika.pl



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 11/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

 NOWA REDAKCJA

Zespół redakcyjny naszej gazetki to team
nieszablonowych osób.
Na przykład Matylda jest pasjonatką koni,
Wiktoria i Zuzia uwielbiają czytać, Adę pasjonują
malutkie militaria, Basia pięknie śpiewa, a Ola
uwielbia zakładać szary harcerski mundur.
Wszyscy są wrażliwymi optymistami.
Obserwują, spisują, fotografują i redagują.
Na początku było…teoretycznie, czyli trochę
nudnawo. Musieli poznać tajniki dziennikarstwa,
historię mediów, prawo prasowe i autorskie,
systemy operacyjne, programy komputerowe,
czyli warsztat dziennikarza.
Potem zaczęli szukać tematów, wymyślali stałe
kolumny, wybrali redaktora składu, którym został
Kuba Jakubski oraz fotoreportera w osobie Ady
Janik.
Nadszedł czas na pisanie i powtarzanie jak
mantrę: samokontrola, samodzielność,
odpowiedzialność za słowo, a przede wszystkim
czytelnik.

                        
                         

REDAKCYJNIE

redakcja

redaktor po pracy

żarcik
Redaktor naczelny do początkującej dziennikarki:
- Twój artykuł przypomina hiszpańską corridę.
- Dlaczego?
- Bo są w nim same byki.

 PISZĄ DLA WAS
Z podstawówki: 
 Maja Biskupska, Matylda Maciejewska, Wiktoria Nanek,  Basia Szwajca.

Z gimnazjum:
 Magda Bosak, Zuzia Chyla, Karolina Flak, Ania Gołąb, Kuba Jakubski,   Ada
Janik, Kamila Kraska, Ola Łyczek, Natalia Rozlach.
 

Stałe kolumny:

Redakcyjnie – od redakcji
Rocznicowo – 30 lat szkoły
Sportowo – z życia szkoły
Artystycznie – z życia szkoły
Samorządowo – z życia szkoły
Klasowo – przedstawienie klas
Rozrywkowo – wesoło o uczniach
Czasowo – pory roku

Zapraszamy do współpracy. Piszcie o sobie, kolegach, znajomych.
Czekamy też na ciekawostki o absolwentach naszej szkoły oraz...
nauczycielach.

Ada

grafika.pl
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SAMORZĄDOWO
Martyna Musiał 

PRZEWODNICZĄCA GIMNAZJUM

Martyna to wieczna optymistka. Uśmiech nigdy nie znika z jej twarzy.
Zawsze i wszędzie ją słychać. Jednak lepiej zachować ostrożność.
Urodziła się 16 listopada, co oznacza, że jest skorpionem!!

Czy cechy dla urodzonych 16 listopada są bliskie Martynie?
zalety

odwaga - dzięki której góruje nad innymi i nie cofa się przed niczym
konsekwencja - na próżno konkurencja czy wrogowie starają się nie
dopuścić, by osiągnęła swe cele

wady
niecierpliwość - skutki chce widzieć od razu, a jeśli jest to niemożliwe,
bardzo się denerwuje
roztargnienie - nieraz ma wielki problem z wywiązaniem się z niektórych
swych zadań

     MARTYNA jest uczennicą II klasy

 Mówi o sobie

Moją pasja jest harcerstwo.
W przyszłości chcę zostać fotografem. Najbardziej lubię robić zdjęcia
artystyczne, natury.
Jestem towarzyska i pewna siebie.
Mam jeden z najpiękniejszych śpiewników harcerskich, który prowadzę
na bieżąco.
Mam też zeszyt z cytatami, z którym się nie rozstaję.
Zakochałam się w muzyce, gdy miałam 10 lat. Lubię śpiewać, grać  na
gitarze i keyboardzie.
Kocham morze.
Uwielbiam jeździć na obozy harcerskie, rajdy, biwaki.

 Miejmy nadzieję, że Martyna spełni wszystkie swoje obietnice i będzie jak  
najlepszą przewodniczącą lub "twarzą naszej szkoły’’ – jak  zażartowała.

 Na razie ma swoim koncie współorganizowanie dnia chłopaka, wieczoru
filmowego i pasowania na pierwszoklasistę. 

 Życzymy Ci powodzenia!
Karolina Flak

Martyna zawsze górą

Artystycznie...

Harcerstwo to jej pasja
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SPORTOWO

BIEGALI PO ZWYCIĘSTWO

W ubiegłym roku szkolnym zajęliśmy I  miejsce w mieście w konkurencjach sportowych. Nie
przez przypadek naszym patronem jest więc Hubert Wagner. Dlatego otwarcie sezonu
sportowego odbyło na boisku naszej szkoły.
 

Super wynikiem rozpoczęliśmy również ten rok szkolny. W sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu miejskim
chłopcy z naszego gimnazjum zajęli I miejsce, a dziewczyny III. Podstawówka też stanęła na podium.

Październikowe zawody rejonowe w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej przyniosły następne zwycięstwo. Chłopcy z
gimnazjum wywalczyli I miejsce w powiecie, dziewczyny IV. W rejonie płeć żeńska zdobyła siódmą pozycję, a ich
koledzy pierwszą poza podium, czyli czwartą.

Magda Bosak, Natalia Rozlach

biegacze z gimnazjum

przełajowcy z podstawówki

M. Bosak

M. Bosak

grafika.pl
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ARTYSTYCZNIE

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
Nie tylko teatr to projekt, który lubimy, bo czasami nie musimy czytać
lektur, bo jeździmy do magicznego Krakowa, bo oglądamy rożne sztuki,
integrujemy się i świetnie spędzamy czas poza szkolną ławką.

BEZSENNA NOC U DORMANA
Za nami bezsenna noc w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w
Będzinie, w czasie której super bawiła się klasa VI a. Warsztaty, dyskoteka
w śpiworach, zwiedzanie miejsc niedostępnych dla widzów, to tylko niektóre
atrakcje szesnastogodzinnej wizyty w teatrze. 

Ala Kozak
Było bardzo ciekawie, a w niektórych momentach śmiesznie. Fajne było to,
że mieliśmy cały teatr dla siebie i mogliśmy zobaczyć niedozwolone miejsca
dla innych. Nad ranem, o godzinie czwartej był top metal.
Kacper Szkop
Było super. Pierwszy raz spałem w teatrze nie śpiąc. 
Wiktoria Nanek
Warsztaty aktorskie na scenie. Pacynki, marionetki, jawajki, kukiełki
ożywiane przez nas. Tworzenie kostiumów. Pokaz techniczny. Nie było
czasu na sen. 
Wojtek Myśliński
Metropolitalna Noc teatrów powinna być częściej, nie raz w roku.

M. Rozlach

artyści na scenie

LEKTURA NA SCENIE
Wrocławski Teatr Edukacji pomógł uczniom klas II
gimnazjum zrozumieć "Dziady" cz. II A. Mickiewicza. 

Każda zjawa została przedstawiona w inny sposób. Beztroskie życie Józia
i Rózi zostało ukazał film z elementami fantastyki, Upiór doskonale odegrał
swą rolę w teatrze cieni, a pasterka Zosia unosiła się w swej ślubnej sukni.
Efekty świetlne towarzyszące rytualnym czynnościom Guślarza dodawały
grozy i tajemniczości. Doskonale dobrana muzyka budowała napięcie. 

Po spektaklu aktorzy zaprosili uczniów na warsztaty teatralne. Ku
zaskoczeniu niektórych koleżanek i kolegów na scenie pojawił się Fabian
Sroka z II a. Jego debiut w teatrze cieni wypadł super. Stresu po nim nie było
widać ( z perspektywy widza). Odegrał swą rolę imponująco.  

Sambor Woronowicz
Scenografia była fantastyczna. Czułem się jak w starym kościele. 
Zuzia Kaptur
Wręcz zagubiłam się czasoprzestrzeni, ale nie jestem pewna, dlaczego.
Miłosz Nowak 
Czułem się, jakbym był w grobie.
Karolina Flak
Julia Kaszuba tak się wczuła, że śpiewała razem z aktorami.
Paulina Lorens
Bardzo podobał mi się spektakl, ale talent aktorski Fabiana zaskoczył mnie
naprawdę.

Ola Łyczek

Debiut Fabiana na scenie A. Janik
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ROCZNICOWO

SIEDEMNASTKI POCZĄTEK
PIERWSZY DYREKTOR

Pan Ignacy Nowak opowiada

 Budowa szkoły trwała trzy lata. Nadzorowałem prace i cieszyłem się,
widząc, jak rośnie segment jeden po drugim, aż do pięciu. Powstawała
największa, najnowocześniejsza szkoła w Będzinie. Ale budynek to nie
wszystko. Trzeba było wyposażyć sale, by uczniowie rozpoczęli naukę w
nowoczesnej placówce. Nie można było zamówić przez internet mebli,
pomocy dydaktycznych ani biurowych. Toteż zwiedziłem kilka miejsc w
Polsce, szukając meblościanek, ławek. Nikt nie odmawiał pomocy. Rodzice i
starsi uczniowie składali meble, wnosili do klas, ustawiali. Przypomnę wam,
że były wakacje. Byliśmy szczęśliwi, że 1 września dzieci i młodzież
rozpoczną naukę w nowej, doskonale przygotowanej szkole. 
 W segmencie D były pracownie specjalistyczne: komputerowa, biologiczna,
chemiczna, fizyczna, dwie zajęć technicznych i językowa.
Nauczyciele pasjonaci postarali się, by zachęcały uczniów do zdobywania
wiedzy i rozwijania zainteresowań. Niektórych znacie, gdyż nadal pracują.
Współpraca z rodzicami również była wspaniała. Chętni, otwarci, sami
przychodzili i pytali, w czym pomóc. 
  I zadzwonił pierwszy dzwonek. Uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września
1986 roku. Była to wówczas Szkoła Podstawowa nr 17, w której
rozpoczęło naukę około 1000 uczniów. 
  W 42 salach lekcyjnych uczyły się 33 klasy, od „zerówki” do ósmej, bo
gimnazjów nie było. Nad ich wiedzą i wychowaniem czuwało 56 nauczycieli.
Oprócz tego, utworzono dwie grupy językowe dla uczniów, którzy chcieli
dobrowolnie uczyć się języka niemieckiego i angielskiego.

 Sala gimnastyczna została oddana w październiku, razem z boiskami, na
których do dziś gracie. Zmieniła się tylko nawierzchnia. Dookoła od razu
zostały posadzone drzewa iglaste i krzewy. Na pewno pamiętają waszych
rodziców, jeśli chodzili do siedemnastki. 
 Od początku roku szkolnego utworzyliśmy też klasę sportową. Czuwał nad
nią nauczyciel wf, Andrzej Piekoszewski, który był również zastępcą
dyrektora. Do dziś przecież szkoli młodych piłkarzy. Oprócz piłki nożnej była
również klasa siatkarzy. Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły
uczniowie zajmowali I miejsca w mieście, rejonie i województwie. Nie tylko
piłkarze, ale również lekkoatleci. Byliśmy w pierwszej dziesiątce w konkursie
na najbardziej usportowioną szkołę w województwie katowickim.
 Uczniowie grali też bardzo chętnie w szachy. Jeździli na rajdy i wycieczki
górskie dzięki wicedyrektorce Irminie Trzcionce, która była pasjonatką
wędrówek, a uczyła geografii. 
 Nawiązaliśmy też współpracę z młodzieżą z niemieckich miast. Nasi
uczniowie byli w Halle. Młodzież niemiecka wraz z nauczycielami była u nas
z rewizytą.
 Dyrektorem byłem rok, ale cieszę się, że to co zapoczątkowaliśmy, do
dziś jest kontynuowane. W ubiegłym roku szkolnym też zajęliście
pierwsze miejsce w mieście w sporcie. Macie klasę sportową.
Trzymajcie się sportowo i bądźcie dumni, że uczycie się w szkole z tak
wspaniałymi tradycjami.

Red.

Rozpoczęcie roku szkolnego otwarcie sali gimnastycznej

z albumu p. I Nowaka

z albumu p. I. Nowaka z albumu p. I. Nowaka
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 JESIENNIE

KOLORY JESIENI
„Mimozami jesień się zaczyna” pisał Julian Tuwim. Owszem, te żółte drobne
kwiatki kwitły u nas późnym latem. Botanicy twierdzą, że to jest nawłoć
pospolita, bo mimozy wyglądają inaczej. Mają drobne różowe kwiaty w
kuleczkach i niestety, u nas nie występują. 
Jesienią w Polsce mamy zimowity, objęte ochrona. Są to fioletowe kwiaty
podobne do krokusów, ale bez liści. Spotyka się też dziewięćsił, a w
ogrodach astry.
„Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik żółty październik”
czytamy dalej u Tuwima. Cóż. z kolorem jak najbardziej możemy się
zgodzić. Jesień tego roku jest w różnych odcieniach żółci. 

A oto pięć topowych barw na sezon jesienny: przykurzony róż, purpura,
czerń, zieleń i intensywna czerwień. Czy macie dziewczyny w swych
szafach ciuchy w tych kolorach?

Złota polska jesień w tym roku pobudziła wyobraźnię najmłodszych uczniów.
Oto jak przedstawiły tę porę roku Skrzaty, Smerfy i Słoneczka z zerówek.

Red.
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ROCZNICOWO

Dyrektor I. Nowak bardzo ciepło mówił o  nauczycielach,
którzy rozpoczynali pracę w SP 17. W kolejnych numerach
naszej gazetki porozmawiamy z tymi, którzy nas uczą.

HISTORIA Z HISTORYKIEM

Z Barbarą Żółkiewicz, nauczycielem historii,
rozmawiała Kamila Kraska

K. Kraska: Proszę dokończyć zdanie: Gdy stanęłam przed uczniami
jako nauczyciel…

B. Żółkiewicz: Odczuwałam jednocześnie radość, bo rozpoczęłam
wymarzoną pracę i tremę, czy dam radę być wymagającym nauczycielem i
jednocześnie godnym zaufania przyjacielem.

Gdy pierwszy raz weszła Pani do  szkoły…

Cieszyłam się, że będę pracować w nowej nowoczesnej, jak na tamte
czasy, szkole. Pełna nadziei, że spotkam wspaniałych kolegów, koleżanki i
zdolnych, pracowitych uczniów, których osiągnięcia pozwolą mi być dumną
ze swojej pracy.

Czy współczesny uczeń jest chociaż trochę podobny do tego sprzed 30
lat?

Trochę tak. Przecież jest grupa uczniów, którzy interesują się nie tylko grami
komputerowymi. Są empatyczni, chcą coś osiągnąć w życiu. Na pewno
dużej zmianie uległy normy zachowania.

Czy według Pani nasze gimnazjum to bardziej szkoła wychowania
fizycznego czy też miejsce zebrań filozofów i  uczonych?

Gdy mam do wyboru to zestawienie, zdecydowanie szkoła wychowania
fizycznego, w której większość uczniów trenuje na swoich tabletach i
smartfonach kciuki. Zdecydowana mniejszość ma za  główny cel
zdobywanie wiedzy.

Jak wyglądała nauka w gimnazjum w  starożytnych Atenach?

Nauczyciel (mędrzec) do słuchaczy (chłopców) kierował swoje wykłady i 
rozważania. Oni starali się jak najwięcej zapamiętać. Pisali na tabliczkach, a
ich nauczyciel był dla nich autorytetem.

Po 30 latach pracy odczuwa Pani satysfakcję, rozczarowanie, dumę czy
wypalenie zawodowe?

Satysfakcję, ponieważ wielu, między innymi moich uczniów wyrosło na 
mądrych, odpowiedzialnych ludzi. Wielu odniosło sukcesy, a ja nadal lubię
swoją pracę. Lubię uczniów, pomimo sytuacji gdy potrafią porządnie
zirytować i  mam nadzieję, że jeszcze kilka lat będę pracować z młodzieżą.
      

 Czy imię Barbara pasuje do naszej
nauczycielki historii?

Barbara jest spokojna, pewna siebie, wyważona i niezwykle szlachetna. Lubi
otaczać ludzi swoją opieką. Z natury jest niezależna i nie zgadza się z opinią
większości. Nieustannie poszukuje dobrych rozwiązań.
Ma niezwykle ciekawą osobowość. Jest spokojna, pewna siebie i niezwykle
szlachetna, ale także uczuciowa i wrażliwa na wszystko, co stanowi urok
życia. 
Z przyjemnością oddaje się poezji, pięknie, elegancji. Chętnie zdobywa nowe
doświadczenia, głównie poprzez podróże i lekturę książek o różnej
tematyce.

Barbara – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od przymiotnika
barbaros i oznacza cudzoziemkę. Pani Żółkiewicz cudzoziemką nie jest, bo
na polskiej ziemi przyszła na świat i historię ojczyzny naszej ma w jednym
palcu. Lekcje z nią to pokarm dla duszy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_z_Nikomedii
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ROZRYWKOWO

EPIDEMIA SUPERSTARÓW
W naszej szkole panuje epidemia Superstarów. Są to buty marki Adidas,
które teraz chce mieć spora grupa nastolatków. Moda na nie urodziła się na
Tumblr, gdzie tzw. tumblr girl udostępniały mnóstwo postów z udziałem tych
butów. U nas nie ma klasy, w której przynajmniej dwie osoby nie miałyby
Superstarów. Uczniowie, którzy są przeciwnikami tej mody, nazwali je
Rakostary.

Najpierw były to buty najlepsze dla koszykarzy. Potem włożyli je raperzy.
Dziś utożsamiane są z luzem, wolnością i oczywiście idolami. Tak też
uczniowie noszą je, by utożsamić się z gwiazdą muzyki czy sportu, poczuć
się lepiej i błyszczeć kultową stylizacją.

Niektórzy tak się zżyli z Superstarami, że nie noszą obuwia zmiennego, co
widać pod ławkami na pierwszej godzinie. 

Ola Łyczek

kultowe buty

PO DNIU CHŁOPAKA
Dzień Chłopaka wpisany jest od lat w kalendarz naszej szkoły. Obchodzimy
go dzięki samorządowi. Wtedy koledzy czują się dowartościowani, ważniejsi,
mają ulgi na lekcjach i konkursy na przerwach. A my, dziewczyny -
rozmyślamy i wymyślamy.
Top 5 rzeczy, których dziewczyny nie lubią w chłopcach
1. Nie potrafią się przyznać do własnych błędów, mimo tego że są
oczywiste.
2.Kiedy popadają w samozachwyt, myślą, że mogą mieć każdą dziewczynę.
3.Uważają, że ważniejszy jest wygląd niż charakter.
4. Nie dotrzymują obietnic.
5. Wydaje im się, że są najważniejsi.

Natalia Rozlach

ŻYWA
MASKOTKA

Najpopularniejszy pies
w internecie - na
Facebooku to Boo. 
Ma ponad 10 milionów
fanów. Boo jest
szpicem miniaturką.
Jego nietypowe
strzyżenie i proporcje
upodabniają go bardziej
do maskotki, niż do
żywego zwierzęcia.

Karolina Flak

Boo

MYŚLI UCZNIÓW NA LEKCJACH WYPOWIEDZIANE

W Polsce mamy dużo województw. Najwięcej śląskich.

To jest średniowieczny manifest polskiego romantyzmu.

Nasze morze leży nad Bałtykiem.

Ola

Karolina

Karolina

Google
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ROCZNICOWO

WYJĄTKOWI ABSOLWENCI

W każdym numerze naszej gazetki chcemy prezentować sylwetki
absolwentów, którzy są pozytywnie zakręceni, których twarze są znane
nie tylko w naszym mieście, którzy robią coś dla siebie i innych. Dołącz
do nas. Opowiedz o swoich znajomych. 

WOLONTARIUSZ Z... PACZKI
TOMASZ KWIECIEŃ

Od 2009 roku jest liderem w  projekcie Szlachetna Paczka. Ze swoim
teamem pomaga będzińskim rodzinom spełniać marzenia. Będąc SuperW
wlewa ciepło w ludzkie serca.

ZAWODOWO

Przez 12 lat był koordynatorem diecezjalnym Europejskich Spotkań
Młodych. W latach 2000-2001 uczestniczył w projekcie Jesuit European
Voluteers. Od tego czasu zaczęła się działalność społeczna Tomka, która
trwa do dziś. Przez 3 lata pełnił rolę Koordynatora Klubu Wolontariatu przy
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA. w latach 2006, 2007 był
współorganizatorem Międzynarodowych Targów Wolontarystycznych. W
latach 2010-2013 koordynował działania parafialnego oddziału Caritas oraz
programu PEAD.

PRYWATNIE

Szczęśliwy mąż i ojciec wspaniałej córki, która poszła w ślady taty i chodzi
do naszej szkoły.

ARTYSTYCZNIE

Brał też udział w kilku filmach jako statysta. Lubi góry, siatkówkę i kawę.

SENTYMENTALNIE

Szkołę Podstawową nr 17 wspominam z dużym sentymentem. To dzięki
moim wychowawczyniom, pierwszej pani Jolancie Smętek, a w
późniejszych latach pani Krystynie Ziętek, mogłem w doskonały sposób 
rozwijać się. Obie panie z wielką odpowiedzialnością, mądrością i
oczywiście swobodą prowadziły mnie, moją klasę przez osiem lat.
Nasza klasa "C" do dzisiaj jest bardzo zgrana, przyjaźnimy się i jak to tylko
możliwe, spotykamy, aby wspominać stare dobre czasy. W trudnych
chwilach sobie pomagamy i jak trzeba, potrafimy się w szybki sposób
zorganizować. Smutny przykład - w chwili nieoczekiwanej śmierci naszego
kolegi.

PEDAGOGICZNIE

Nauczycieli miałem wielu. Chyba wszystkich nawet nie pamiętam z imienia i
nazwiska. Kilku z nich miało wpływ na mój dalszy rozwój. Pani Dudyńska w
doskonały sposób i z wielką pasją uczyła matematyki. Udało mi się także
raz pojechać na wojewódzki konkurs matematyczny. Nauczycieli z języka
polskiego miałem kilku. Była to między innymi pani Sobocińska -  dobra
poczciwa forma przekazania wiedzy. Potem były zastępstwa i inni
nauczyciele, a wśród nich pani Samsonowicz, która miała zupełnie inny styl
nauki. Nie do końca pamiętam, co to było, ale było to coś. Chyba między
innymi dlatego poszedłem na studia o kierunku Dziennikarstwo i
Komunikacja Społeczna.

WYCHOWAWCZO

Na koniec może jeszcze dwa zdania o pani Ziętek. Nie pamiętam dokładnie,
w której klasie to było, ale udało się nam otworzyć sklepik klasowy. Pani
pokazała nam formy zarządzania, współpracy, odpowiedzialności i dużej
dyscypliny. Na przerwach dyżurowaliśmy i sprzedawaliśmy przeróżne
artykuły, nie tylko słodycze. Był to naprawdę bardzo fajny czas.

Dziękujemy za ciepłe wspomnienia.
Redakcja

Lider T. Kwiecień i...wolontariusze Szlachetnaj Paczki

Znany absolwent - T. Kwiecień i...znana twarz
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KLASOWO

GIMNAZJALNI ARTYŚCI
Gdy rozmawialiśmy z klasami gimnazjalnymi, poznaliśmy dużo ciekawych
osób z różnymi pasjami i zainteresowaniami. Jedną z nich jest Wiktoria z 1B,
która ma cudowny głos i pięknie śpiewa. Talentem Piotrka z tej samej klasy
jest rysowanie. Mamy nadzieję, że kiedyś zobaczymy jego prace w Luwrze.
Zajrzeliśmy również do klasy 1C - sportowców. Cała klasa jednogłośnie
zagłosowała na najlepszego z nich - Bartka.
W klasie 1A poznaliśmy Wiktorię, która bardzo ładnie pisze. Kiedyś na
pewno będzie mistrzynią kaligrafii.

Natalia Rozlach

SUPER PIERWSZAKI
W szkole podstawowej jest tylko jedna pierwsza klasa - 1A. 
Chodzi do niej 11 sześciolatków i 14 siedmiolatków.
Poznaliśmy także ciekawą trójkę rodzeństwa: Łukasza, Mateusza i Wiktorię.
U nich w domu musi być bardzo duży harmider. Rozmawialiśmy też z
miłośnikami i właścicielami zwierząt - Michałem, który ma w domu trzy psy,
trzy koty i krowę! U niego dopiero można poczuć się jak w małe zoo.
Następny Michał spytany o zwierzęta domowe, odpowiedział, że ma królika i
rybę…. bez jednego oka! Pewnie wygląda jak pirat. Trudno nam to sobie
jakoś wyobrazić…
Dzieci co tydzień mają taneczne czwartki - może wyrosną z nich prawdziwi
tancerze, których będziemy podziwiać na najsłynniejszych parkietach
tanecznych.
Uczniowie mają również swoje zainteresowania. Dziesięcioro uprawia sport,
a dziewięcioro śpiewa. 

Natalia Rozlach

gimnazjaliści z I b

gimnazjaliści z I a gimnazjaliści z I c

pierwszoklasiści z podstawówki

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ
W tym numerze przedstawiamy klasy pierwsze - z podstawówki i gimnazjum. I tak aż do...

Natalia

Natalia Natalia

Natalia
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pokoleniowo
Jeśli wasza mama lub tata chodzili do naszej szkoły, napiszcie o nich. W tym numerze Maja z VI a i jej tata Jacek.

SZKOŁA WYBRAŁA MNIE
Gdy powiedziałam tacie, że nasza szkoła obchodzi w tym roku 30 – lecie, wróciły wspomnienia i zaczął opowiadać. Nie
wiedział, że włączyłam dyktafon.
Kiedyś szkoła miała numer 17. Zacząłem naukę od V klasy. To nie ja wybrałem szkołę, tylko szkoła wybrała mnie.  Byli
do niej rekrutowani uczniowie z pozostałych szkół Będzina mający jakieś predyspozycje sportowe, co oczywiście
wiązało się z profilem sportowym szkoły. Grałem w siatkówkę w klubie RKS Grodziec oraz biegałem na średnich
dystansach. Bardzo lubiłem spędzać czas na sali gimnastycznej. Lubiłem, to duże słowo. Spędzałem tam dużo czasu,
ponieważ mieliśmy treningi 4 razy w tygodniu.
Jak na tamte czasy szkoła była bardzo nowoczesna. Miała pracownię komputerową, super pracownie do nauki języków
obcych oraz wiele bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych. Kadra nauczycielska była w porządku. Bardzo
dobrze wspominam ten okres mojego życia. Bardzo lubiłem geografię, ponieważ organizowane były rajdy turystyczne i 
można było zdobywać odznaki PTTK
Jak każdy uczeń, raz było ciekawie i wesoło, a czasem miałem dość szkoły.

Maja Biskupska

Tata Mai w SP 17

MAJA
Na scenie czuje się świetnie. I doskonale gra. Nie ma dla niej roli, z którą by sobie nie poradziła. Po prostu jest
doskonałą aktorką. 
Uśmiech, optymizm, szalona wyobraźnia, nieprzeciętny intelekt. Tak krótko można scharakteryzować Maję.
I... jest wzorową uczennicą!


	30 LAT MINĘŁO
	Nasza szkoła ma 30 lat. To piękny wiek. Jest jeszcze młoda, a już tak dojrzała, odpowiedzialna, towarzyska, sportowa, naukowa i po prostu świetna. Chodzili do niej nasi rodzice i skoro nas też zapisali, musi w niej być coś wyjątkowego. Ma pięć segmentów, więc dużo miejsca na zdobywanie wiedzy i spotkania nie tylko z tabletami, komórkami, smartfonami. Nauczyciele są wymagający, ale urozmaicają nam czas nie tylko nauką. Przekrój wiekowy uczących się jest duży, od zerówek do III gimnazjum.

	HISTORIA W PIGUŁCE
	Nazwy zmieniała i wciąż doskonale sobie radzi. Powstała w 1986 roku. Dano jej imię Szkoła Podstawowa nr 17, jako że najnowsza była wówczas w Będzinie. Dziesięć lat później dołączyła do niej SP 13, starsza o siedem lat. A że starszemu należy ustąpić, zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa nr 13. Trzy lata stabilizacji i znów…Do podstawówki dołączono gimnazjum. Dwie szkoły w jednym budynku tak dużym, też się pomieściły i doskonale współpracowały. Gimnazjum otrzymało numer 2. Nowy wiek znów przynosi zmiany. W 2002 roku utworzono Miejski Zespół Szkół nr 2 i tak jest do dziś.
	NACZELNI
	UCZĄCY
	POKOLENIOWI
	WYJĄTKOWI
	Siedemnastki początek
	Barbara Żółkiewicz filozoficznie. str. 8
	Jacek Biskupski, tata Mai,  wspomina. str. 12
	Tomasz Kwiecień o sobie i szkole.
	Pierwszy dyrektor - Ignacy Nowak
	str. 10
	str. 6



	REDAKCYJNIE
	NOWA REDAKCJA
	Zespół redakcyjny naszej gazetki to team nieszablonowych osób. Na przykład Matylda jest pasjonatką koni, Wiktoria i Zuzia uwielbiają czytać, Adę pasjonują malutkie militaria, Basia pięknie śpiewa, a Ola uwielbia zakładać szary harcerski mundur. Wszyscy są wrażliwymi optymistami. Obserwują, spisują, fotografują i redagują. Na początku było…teoretycznie, czyli trochę nudnawo. Musieli poznać tajniki dziennikarstwa, historię mediów, prawo prasowe i autorskie, systemy operacyjne, programy komputerowe, czyli warsztat dziennikarza. Potem zaczęli szukać tematów, wymyślali stałe kolumny, wybrali redaktora składu, którym został Kuba Jakubski oraz fotoreportera w osobie Ady Janik. Nadszedł czas na pisanie i powtarzanie jak mantrę: samokontrola, samodzielność, odpowiedzialność za słowo, a przede wszystkim czytelnik.
	żarcik

	PISZĄ DLA WAS
	Maja Biskupska, Matylda Maciejewska, Wiktoria Nanek,  Basia Szwajca.
	Z gimnazjum:
	Magda Bosak, Zuzia Chyla, Karolina Flak, Ania Gołąb, Kuba Jakubski,   Ada Janik, Kamila Kraska, Ola Łyczek, Natalia Rozlach.
	Stałe kolumny:
	Redakcyjnie – od redakcji Rocznicowo – 30 lat szkoły Sportowo – z życia szkoły Artystycznie – z życia szkoły Samorządowo – z życia szkoły Klasowo – przedstawienie klas Rozrywkowo – wesoło o uczniach Czasowo – pory roku
	Zapraszamy do współpracy. Piszcie o sobie, kolegach, znajomych. Czekamy też na ciekawostki o absolwentach naszej szkoły oraz... nauczycielach.



	SAMORZĄDOWO
	Martyna Musiał
	PRZEWODNICZĄCA GIMNAZJUM
	zalety
	wady

	MARTYNA jest uczennicą II klasy
	Mówi o sobie


	SPORTOWO
	BIEGALI PO ZWYCIĘSTWO
	W ubiegłym roku szkolnym zajęliśmy I  miejsce w mieście w konkurencjach sportowych. Nie przez przypadek naszym patronem jest więc Hubert Wagner. Dlatego otwarcie sezonu sportowego odbyło na boisku naszej szkoły.
	Super wynikiem rozpoczęliśmy również ten rok szkolny. W sztafetowych biegach przełajowych na szczeblu miejskim chłopcy z naszego gimnazjum zajęli I miejsce, a dziewczyny III. Podstawówka też stanęła na podium.
	Październikowe zawody rejonowe w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej przyniosły następne zwycięstwo. Chłopcy z gimnazjum wywalczyli I miejsce w powiecie, dziewczyny IV. W rejonie płeć żeńska zdobyła siódmą pozycję, a ich koledzy pierwszą poza podium, czyli czwartą.
	Magda Bosak, Natalia Rozlach


	ARTYSTYCZNIE
	LEKTURA NA SCENIE
	Wrocławski Teatr Edukacji pomógł uczniom klas II gimnazjum zrozumieć "Dziady" cz. II A. Mickiewicza.

	SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
	Nie tylko teatr to projekt, który lubimy, bo czasami nie musimy czytać lektur, bo jeździmy do magicznego Krakowa, bo oglądamy rożne sztuki, integrujemy się i świetnie spędzamy czas poza szkolną ławką.
	BEZSENNA NOC U DORMANA

	ROCZNICOWO
	SIEDEMNASTKI POCZĄTEK
	PIERWSZY DYREKTOR

	Pan Ignacy Nowak opowiada
	JESIENNIE
	KOLORY JESIENI
	ROCZNICOWO
	Dyrektor I. Nowak bardzo ciepło mówił o  nauczycielach, którzy rozpoczynali pracę w SP 17. W kolejnych numerach naszej gazetki porozmawiamy z tymi, którzy nas uczą.

	HISTORIA Z HISTORYKIEM
	Z Barbarą Żółkiewicz, nauczycielem historii, rozmawiała Kamila Kraska
	K. Kraska: Proszę dokończyć zdanie: Gdy stanęłam przed uczniami jako nauczyciel…

	Czy imię Barbara pasuje do naszej nauczycielki historii?
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	W każdym numerze naszej gazetki chcemy prezentować sylwetki absolwentów, którzy są pozytywnie zakręceni, których twarze są znane nie tylko w naszym mieście, którzy robią coś dla siebie i innych. Dołącz do nas. Opowiedz o swoich znajomych.
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	Jak na tamte czasy szkoła była bardzo nowoczesna. Miała pracownię komputerową, super pracownie do nauki języków obcych oraz wiele bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych. Kadra nauczycielska była w porządku. Bardzo dobrze wspominam ten okres mojego życia. Bardzo lubiłem geografię, ponieważ organizowane były rajdy turystyczne i  można było zdobywać odznaki PTTK
	Jak każdy uczeń, raz było ciekawie i wesoło, a czasem miałem dość szkoły.

	MAJA
	Na scenie czuje się świetnie. I doskonale gra. Nie ma dla niej roli, z którą by sobie nie poradziła. Po prostu jest doskonałą aktorką.
	Uśmiech, optymizm, szalona wyobraźnia, nieprzeciętny intelekt. Tak krótko można scharakteryzować Maję.
	I... jest wzorową uczennicą!


