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Chcesz się
dowiedzieć także o
Polakach, którzy
wysłali w kosmos
wiertarkę?

strona 5

#NIEBIESKI
WIELORYB   

Czy zmyślona
historyjka stała się
prawdą? 

Rosyjscy żartownisie wymyślili
historyjkę o grze, która zabiła 300 osób.
Statystki przerażają...
Szkoda, że są fałszywe! Media w Polsce
uwierzyły, Ministerstwo Edukacji
Narodowej również. Do czego to
doprowadziło?...

strona 6

Sikorki
terrorystki!

Niby małe, słodkie 
i urocze, a jednak to
prawdziwe łobuzy.
Sprawdź, co te
piękności potrafią
nawyczyniać, kiedy
się ich nie pilnuje.

w ogrodzie

Pogoria III

WIOSENNE METAMORFOZY
Z nadejściem jakże oczekiwanej pory roku, czyli wiosny,
postanowiliśmy zmienić trochę naszą gazetkę. Po prostu rozumki
odtajały redaktorom po długiej zimie i burza mózgów zakończyła
się nowymi propozycjami. Oczywiście, jak często bywa, niektóre
pomysły pozostały w fazie pozatekstowej, ale pozostawiam ten
temat bez komentarza. Na szczęście co nieco się udało.
Dołożyliśmy dwie nowe kolumny, których redaktorami są istoty
płci męskiej, bo i poważne motywy poruszają. O ciekawostkach
"W sieci" piszą: Jakub Jakubski, który jeszcze zimą zapierał się,
że jest od spraw technicznych, oraz Oskar Szczepka. Badawczą
kolumnę - "W świecie nauki" zaproponował, jakże wyważony,
skrupulatny i konkretny gimnazjalista: Michał Nosal. Dołączył do
nas niedawno, a już okazał się odpowiedzialny i wiarygodny.
Oczywiście płeć piękna nie pozostała wyciszona i zaproponowała
informacje na temat zdrowia, mody i urody. Zwiastuny w tym
numerze. 

Redaktor Naczelna  
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WALKA PIŁKAREK RĘCZNYCH

Dnia 15 marca odbyły się zawody piłki ręcznej dziewcząt na szczeblu 
powiatowym w Hali Sportowej Łagisza.W zawodach uczestniczyły cztery
szkoły: Gimnazjum nr 6, Gimnazjum z Nowej Wsi, Gimnazjum z Siemoni i
my: Gimnazjum nr 2. Po zaciętej walce dziewczyny uzyskały 4 miejsce i
pomimo starań nie awansowały do zawodów rejonowych. Teraz drużyna
dziewcząt szykuje się na zawody rejonowe z koszykówki, które odbędą
się 4 kwietnia w naszej szkole. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
                                                                                      Natalia Rozlach

                  ZDROWO 
        NIE ZNACZY NUDNO!
Jeżeli zdrowe jedzenie kojarzy Ci
się tylko z jedzeniem sałaty, piciem
wody, chrupaniem wafli to... mylisz
się!;) Jest tyle kulinarnych
inspiracji, więc spokojnie
znajdziesz coś dla siebie. Nasza
gazetka się zmienia, może chcesz
się zmienić razem z nami i
przekonać się do zdrowej
żywności? W takim razie
zachęcamy do przeczytania! 

 Na początek 4 sposoby, aby mieć
dobry dzień:
1) Wstań pół godziny wcześniej
niż powinieneś. Przeznacz ten
czas na to, aby poranek sprawił Ci
frajdę, był pożyteczny i przyjemny.
2) Załatwiaj najważniejsze rzeczy
do godziny 12. Zapamiętaj:
poranny sukces podnosi
motywację.;)
3) Aktywność fizyczna i
dotlenianie organizmu. Aby
dobrze wpłynąć na swoje
samopoczucie należy znależć
przynajmniej 30 minut w ciągu dnia,
aby wyjść na dwór, pójść na
spacer, pobiegać czy pograć w
piłkę.
4) Śmiej się! Wtedy dotleniasz się.
Jest to naturalny, bardzo zdrowy
fitness.

 A teraz czas na szybkie, zdrowe
śniadanie: owsiankę malinowo-
orzechową.
Składniki: płatki owsiane(4
łyżki),3/4 szklanki mleka,1
banan,orzechy nerkowca(2
łyżki),szklanka malin
Przygotowanie: Zagotować płatki
w mleku. Do owsianki dodać
drobno posiekane orzechy, pół
banana i trochę malin - wymieszać.
Gotowe!

SREBRO GIMNAZJALISTEK
Dnia 20 lutego w naszej szkole
odbyły się zawody na szczeblu
miejskim w piłce ręcznej
gimnazjalistek. W zawodach
uczestniczyły trzy szkoły z
Będzina: Gimnazjum nr 3,
Gimnazjum nr 6 i my - Gimnazjum
nr 2. W meczu z Gimnazjum nr 3
wygrałyśmy 17:0. Po zaciętej walce
z dziewczynami z Łagiszy nasza
drużyna przegrała 4:6 zajmując 2
miejsce na podium.

Natalia

KOCHAM RĘCZNĄ



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 5 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WagnerPress II

ŻÓŁTY TALERZ
Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu pod nazwą "Żółty
Talerz". To program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie
tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, 
w świetlicy, ale również w domu rodzinnym.

Program obejmuje cztery strategiczne cele:
1. Więcej dzieci jedzących w stołówce
2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

Kamila Kraska

ORGANIZATORZY
I SOJUSZNICY

Żółty Talerz został uruchomiony
przez Kulczyk Foundation jako
sojusz z najbardziej skutecznymi
polskimi organizacjami
pomocowymi:Caritas,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Polski Czerwony Krzyż, Banki
Żywności oraz SOS Wioski
Dziecięce.
Patronuje mu również Rzecznik
Praw Dziecka.  

Na szkolnym telebimie są super
informacje o: 

Witaminowej niespodziance
Aktywności fizycznej
Piciu wody
Śniadaniu, które daje moc
Nie marnowaniu jedzenia

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNAWITAMINOWA NIESPODZIANKA

30 LAT MINĘŁO
Zebrania z rodzicami były okazją nie tylko do zapoznania się z naszymi
osiągnięciami semestralnymi, ale również krótką podróżą w przeszłość.
Wielu bowiem rodziców to absolwenci naszej szkoły (a precyzyjnie rzecz
ujmując Szkoły Podstawowej nr 17).
Krótki czas spędzony przy kronikach szkolnych przywołał miłe chwile 
i wspomnienia. 

Archiwalne zdjęcia oraz wpisy 
w kronikach wywoływały szczery
uśmiech, czasem niedowierzanie,
chwile wzruszenia, zdziwienia 
i pytanie:
           To naprawdę ja?

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Harcerze reprezentowali naszą
szkołę poza jej murami. Z okazji
Dnia Myśli Braterskiej, które odbyło
się w Urzędzie Miejskim w
Będzinie, w wypełnionej po brzegi
sali sesyjnej recytowali wiersze o
przyjaźni, śpiewali i grali na
gitarach. 

red.
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PIĘĆ DNI 

Z MATEMATYKĄ

Od 13 do 17 marca
obchodziliśmy w

naszej szkole Święto
Matematyki

NAJMŁODSI TEŻ
LUBIĄ

MATEMATYKĘ

Uczniowie z klas 1 i 2 szkoły
podstawowej wzięli udział 
w konkursie plastycznym 

„Zwierzaki – Figuraki. 
Z uczniów klas trzecich został
wyłoniony Mistrz Matematyki. 
Nad przebiegiem konkursów 
w młodszych klasach czuwała 
p. Leonarda Grzebinoga.

red.

MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ
Organizatorki tej wyjątkowej imprezy – M. Gajdka i M. Leks nauczycielki
matematyki, przekonały uczniów, że przedmiot, którego uczą, to nie tylko
trudne zadania na sprawdzianach, ale także pasja, zabawa  i przygoda.
Wszyscy dobrze się bawili, przypomnieli sobie wiele zagadnień i uwierzyli,
że matematyka to królowa nauk.Uczniowie brali udział w konkursach i
konkurencjach. Zawodnicy dzielnie zmagali się z zadaniami,
skojarzeniami, kalamburami, krzyżówkami. Była też rewia matematycznej
mody oraz piosenki, wiersze i reklamy. 
Niby nie było lekcji, bo wszyscy super bawili się na sali gimnastycznej, ale
tak naprawdę uczyli się, powtarzali i na pewno zapamiętali.  
Ale przede wszystkim organizatorki uświadomiły uczniom, że
matematyka wcale nie musi być nudna, trudna i nieciekawa. Reakcje
uczniów świadczyły o tym, że ta forma zawodów matematycznych jest
dla nich źródłem dobrej zabawy.

red.

ZANIM ZOSTANĄ STUDENTAMI
Uczniowie wzięli  również udział 
w obchodach święta liczby Pi, które
organizował Uniwersytet Śląski w
Katowicach.

red. 

ŚWIATOWY DZIEŃ MATEMATYKI
                                    ma już 10 lat

przyszli studenci przed UŚ
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 Czas wśród zwierząt

Świat zwierząt to nie tylko nuda i nauka ale i kilka
interesujących rzeczy o których mało osób wie. Część
z nich dotyczą upływającego czasu np. złote rybki
mają bardzo długą pamięć aż 3 sekundy a ślimaki
czasem bardzo krótko śpią. Tylko 3 lata. Istnieją takie
zwierzęta dla których w ogóle czas 
nie gra roli. Mowa tu o tzw. nieśmiertelnych meduzach
które potrafią cofnąć swój wiek z dorosłości do
niedojrzałości.

Michał Nosal

Parę faktów o sikorkach

W 1929 roku w miejscowości Southampton w Anglii
sikory nauczyły się zdejmować kapsle z butelek od
mleka i spijać je. Nie minęło dużo czasu a wszystkie
sikory w całej Anglii posiadły te umiejętność
Wszyscy musieli wtedy uważać na swoje mleko gdyż
jeśli sikora a zwłaszcza bogatka znajdzie miejsce do
pożywiania się to będzie go zaciekle
bronić przed innymi. Zdarzyło się kilka przypadków
zabicia przez sikorę innego ptaka podobnej wielkości
przy karmniku. 

Michał Nosal

Radioaktywne szkło ?

Uran - najcięższy a zarazem radioaktywny pierwiastek
występujący w dużych ilościach na naszej Ziemi. I to
właśnie on był wykorzystywany jako barwnik do
wyrobów szklanych. Ale przecież jest radioaktywny.
Tak, lecz niewielka ilość i wykorzystanie jego
zubożonej wersji prowadzi do powstania pięknego
zielonego szkła uranowego niestanowiącego
zagrożenia. I uwaga nie mylić! Uran wcale nie jest
zielony tylko srebrzystoszary. Zielona barwa to
zasługa jego tlenków.

Michał Nosal

Polska wiertarka w kosmosie

Projekt DREAM to najnowsze osiągnięcie polskich
studentów z Politechniki Wrocławskiej. Ale co to ? 

   Otóż dotyczy to pierwszej polskiej wiertarki
kosmicznej. Została ona już przetestowana w
warunkach niskiej grawitacji i wszystko działa
sprawnie. To prawdziwy sukces polskiego zespołu!

Michał Nosal 
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Ostatnio w mediach było
bardzo głośno o
"Niebieskim Wielorybie".
Grze, która miała zabijać
nastolatków. 
Czy to prawda?

Okazuje się, że cała historia o
trzystu ofiarach gry jest zmyślona
przez rosyjskich żartownisiów. 
Media w Polsce, z resztą nie tylko
media, jednak dały się nabrać na
ten żarcik i zaczęły
rozpowszechniać "fake newsy" o
grze. Do czego to doprowadziło?
Do sytuacji, w której
nastolatkowie zaczęli grać w
zmyśloną grę, która stała się
prawdą. W Polsce było już kilka
przypadków samookaleczenia
się, wszystkie mają związek z
grą. Cała Polska zaczęła w kółko
powtarzać historyjkę o tej grze, aż
w końcu ludzie uwierzyli i zaczęli
grać. 
Nie wiadomo czy dla zabawy, czy
przyczyna jest poważniejsza.
Jedno jest pewne, w internecie
trzeba uważać, bo może tam
czyhać ogromne
niebezpieczeństwo.

Jakub "tagis" Jakubski

.

.

INTEL EXTREME
MASTERS 2017

   
W marcu gracze z całego świata
obchodzili swoje "święto". W
katowickim Spodku, po raz piąty,
odbywał się Intel Extreme Masters,
czyli najpopularniejsze wydarzenie
e-sportowe w całej gamingowej
społeczności. Event pierwszy raz
został podzielony na dwie części, a
dokładniej na dwa weekendy.

Jedna, w całości poświęcona
turniejowi z gry League of Legends
i druga CS:GO i 
Starcraft 2. Dzięki temu posunięciu
organizacja wydarzenia uległa
poprawieniu, zmniejszyły się także
kolejki oblegające cały Spodek i
przede wszystkim pomogło to w
zorganizowaniu innych turniejów.  
Główna część wydarzenia odbyła
się ponownie w katowickim
Spodku, który od kilku lat przyciąga
tysiące fanów e-sportu z całego
świata. 

 Oskar "Jezus" Szczepka

Samsung Galaxy S8

Dnia 30.03.2017 na rynku telefonów
komórkowych został
zaprezentowany nowy flagowiec
koreańskiej firmy SAMSUNG.
Telefon "Galaxy S8" ma szansę
zdominować rynek na najbliższe
kilkanaście miesięcy i zupełnie
zmienić wymagania klientów
stawiane telefonom najwyższej
klasy.

Oskar "Jezus" Szczepka

Mass Effect: Andromeda

Ostatnio na rynku gier pojawiła się
nowa gra z serii Mass Effect. Mass
Effect: Andromeda, bo taki nosi
tytuł, jest trochę jak zlepką kilku
gier wciśniętych do jednego statku
kosmicznego. Raz można poczuć
się jak komandos, innym razem
zamienić się w polityka, stać się
liderem i dowodzić kolonią w obcej
galaktyce. Gorąco polecam fanom
serii Mass Efect i nie tylko!

Oskar "Jezus" Szczepka

.

.

.

.
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POGADAĆ 
Z HISTORIĄ

W ubiegłym roku szkolnym poznaliśmy ks. dr.
Zbigniewa Jacuńskiego, który jako małe dziecko był
razem z rodzicami deportowany do Kazachstanu.  

Marcowe spotkanie było już trzecim. Tym razem
kameralnie, w izbie regionalnej. Gimnazjaliści czytali
wiersze ilustrujące przeżycia deportowanych na Sybir i
do Kazachstanu, a ks. Z. Jacuński opowiadał, by
ocalić od zapomnienia, tragiczne dzieje naszej
ojczyzny. To historyczno - literackie spotkanie na
pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

red.

POMAGAMY BEZDOMNYM
ZWIERZĘTOM

O akcji koła ekologicznego i samorządu kl. I – III
szkoły podstawowej Pełna miska dla schroniska
pisaliśmy w grudniowym numerze. 
W lutym uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu.
Ilość zebranych produktów była imponująca. W akcję
zaangażowali się również rodzice i oddziały
przedszkolne. Pieski i koty na pewno są wdzięczne
najmłodszym uczniom naszej szkoły za serce i
pomoc.

red. REGIONALNE I SPORTOWE 
WAGARY II C

Galeria graffiti, zamek, górka z miejscami mocy, pałac,
brama kościelna, park z rzeźbami, ćwiczenia na placu
zabaw i kręgle. Spacer z historią Będzina w tle, czyli
lekcja historii, legendy naszego grodu oraz coś dla
ciała, czyli ćwiczenia gimnastyczne zakończone
nauką gry w kręgle. 
Tak gimnazjaliści z II c powitali wiosnę w mieście.

red.

sam

sam

sam
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80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA
 NA SCENIE

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
przygotował dla widzów od 7 do 107 lat spektakl
muzyczny oparty na powieści J. Verna „W 80 dni
dookoła świata”. Super scenografia i kostiumy. Świetna
gra aktorów oraz dużo muzyki. Lektura, której nie
trzeba czytać.
To pełne humoru przedstawienie obejrzała klasa VI a
23 marca. 

red. VI a zwiedza świat w... teatrze

Rick Riordan Percy Jackson i bogowie olimpijscy:
Złodziej Pioruna

Co by było gdyby olimpijscy bogowie żyli w XXI wieku? Co by było gdyby wciąż zakochiwali się 
w śmiertelnikach i śmiertelniczkach i mieli z nimi dzieci, z których wyrastaliby wielcy herosi jak Herakles? 
O tym właśnie przekonał się Percy Jackson. 

W momencie kiedy poznaje całą
prawdę o sobie, a najpotężniejszy z
bogów-Zeus oskarża go o kradzież
swojego pioruna, Percy jest
zmuszony wyruszyć na
niebezpieczną misję. Jeśli atrybut
nie znajdzie się do letniego
przesilenia, Zeus wywoła wojnę. 
Podczas podróży obejmującej całe
USA chłopakowi towarzyszy jego
satyr oraz córka Ateny.

Razem muszą stawić czoła
zastępom mitologicznych stworów
czyhających za każdym zakrętem.
Jednak największe starcie Percy
będzie musiał stoczyć z
przepowiednią, która wywróci jego
życie do góry nogami.„Percy
Jackson złodziej pioruna” to taka
opowieść, od której nie sposób się
oderwać. 

Na każdej stronie autor dostarcza nam nowych pokładów zagadek i tajemnic. Książka trzyma w napięciu do
ostatniej stronicy i tak naprawdę nigdy nie wiemy, co może nas spotkać wraz z nowym rozdziałem.
Najważniejszym elementem całego tego przedsięwzięcia, który towarzyszy nam od początku, są bogowie
greccy. Na początku nie byłam specjalnie przekonana do takiego motywu przewodniego, ale Rick Riordan tak
opowiada o wierzeniach starożytnych Greków, że do końca życia będę pamiętać każdy mit. Postacie
wykreowane przez autora są tak stworzone, że nie sposób nie utożsamić się chodź z jednym z bohaterów.
Warto wspomnieć również o tym, iż książka jest do granic możliwości przeładowana genialnym humorem. Nie
ma możliwości, aby choć raz się nie zaśmiać. 
Podsumowując można rzec, iż pierwsza część sagi o przygodach herosów jest książką idealną na
wszechogarniającą nudę.

Magda Materka

sam
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EMILKA

MAMA EMILKI

Mimo że twoja przygoda z tą szkołą rozpoczęła się w 3 klasie szkoły podstawowej, na pewno masz dużo
do opowiedzenia.
Chętnie wrócę wspomnieniami do tych czasów. We wrześniu 1986 r. zaczęłam naukę w III klasie Szkoły
Podstawowej Nr 17.Mały człowiek w wielkiej i nowoczesnej szkole – to na pewno był stres i niepewność.
Nauczyciele bardzo pomogli nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości. A potem było już tylko z górki... IV, V, VI,
VII, VIII B. Za moich czasów było 8 klas szkoły podstawowej i teraz znów wracają te same zasady. Fajnie jest
przyjść z tobą do szkoły i zobaczyć znajome twarze sprzed lat.
A jak było 30 lat temu?
Szkoła nowoczesna, eleganckie fartuszki i tarcze z numerem szkoły. Nauczyciele życzliwi i chętni do pomocy.
Najbardziej lubiłam w-f, plastykę z wymagającą i ambitną panią Stefańską. I dzięki niej sztukę lubię do dziś.
Najciekawsze zawsze były zajęcia ZPT, na których nigdy się nie nudziliśmy. Robiliśmy świeczniki, biżuterię,
wazony, zakładki do książek, ozdoby świąteczne oraz różne sałatki. Ciekawe były też lekcje języka rosyjskiego
w nowoczesnej sali do nauki języków obcych. Na przerwach rozmawialiśmy o ciekawych filmach, książkach. A
jak było ciepło, skakałyśmy na boisku szkolnym w gumę, a chłopcy oczywiście spełniali się jako piłkarze.

Z perspektywy czasu...
Nauka w szkole podstawowej to miło spędzone chwile i dużo fajnych znajomości, które pozostają na lata.
Jeszcze fajniejsza jest możliwość uczestniczenia w życiu tej szkoły po latach dzięki tobie Emilko.

ZPT, PLASTYKA, WF
EMILKA Z VI C ROZMAWIA

ZE SWOJĄ MAMĄ
Czasy szkolne to oczywiście
obowiązki i nauka. Obowiązkiem
każdego ucznia jest i było czytanie
lektur. Niektóre ciekawe i
wciągające od pierwszej strony, np.
„ W pustyni i w puszczy” - książka
ta zapoczątkowała u mnie
zainteresowania podróżami oraz
chęć odwiedzenia odległych
zakątków świata.

30 LAT MINĘŁO

CZY MAMA EMILKI TEŻ... BYŁA SZKOLNĄ AKTORKĄ?
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NIE TYLKO LEKCJE

studio nagrań

sala gimnastyczna

NIE TYLKO PRASA
Nasza redakcja rozwija się medialnie. Dzięki super
kolegom z II b gimnazjum spróbowaliśmy swoich
możliwości nie tylko interpersonalnych, ale również
wizyjnych w studiu nagrań. Igor - fotoreporter
WagnerPress II poczuł bakcyla, nagrał i zmontował
wywiad z panią Bogumiłą Dudyńską, nauczycielem
matematyki i wolontariuszką. Natalia w roli redaktora
prowadzącego także okazała się rewelacyjna.
Zachowała stoicki spokój przed kamerą, a jako że jest
bardzo fotogeniczna, prezentowała się świetnie. 
Bardzo spodobała się nam ta forma doskonalenia
umiejętności dziennikarskich, toteż nie siadamy na
laurach i będziemy kontynuować wywiady z
ciekawymi nauczycielami oraz nieprzeciętnymi
uczniami.

DZIEŃ PATRONA ZA NAMI
Jesteśmy po fantastycznym dniu
naszego patrona, czyli Huberta
Wagnera. Działo się dużo,
artystycznie i sportowo.
Zapraszamy do kwietniowego
numeru na relację z przebiegu tego
szkolnego święta.  

  

SUCHARY 
Z OSTATNIEJ ŁAWKI

Nauczyciel: Dlaczego powstanie
styczniowe upadło?
Uczeń: Bo się potknęło.

Nauczyciel: Franku, czy
śpiewasz altem?
Franek: Nie, shiftem. I będę
zaraz śpiewał spacją, enterem
też. 

Gniezno zaczęło się na
wschodzie.  

"Oda do młodości" to manifest
polskiego średniowiecza.

Metamorfoza to forsowne, czyli
męczące dobiegnięcie do mety. 

Polska leży w Polsce. 

PO KONKURSIE
W lutowym numerze ogłosiliśmy
konkursy związane z 30 - leciem
naszej szkoły. Zadanie okazało
się trudne, ale wyłoniliśmy
zwycięzców, którzy odgadli
nauczycieli w dziwnych strojach
oraz rozpoznali po zdjęciu ze
szkoły podstawowej. Tak
naprawdę pomogli im rodzice,
którzy chodzili do naszej szkoły.
"O kim mowa" - p. Jolanta
Nowak
"Jak dawniej w szkole bywało": 
1. p. Barbara Żółkiewicz
2. p. Barbara Wójtowicz - Stach
3. p. Anna Samsonowicz
4. p. Ewa Słania - Kawiorowska
Gratulujemy zwycięzcom,
którzy chcą zostać anonimowi. 
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