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"Dziennik
Zachodni" ma 72
lata i wciąż jest
bardzo aktywny.

DZIENNIKARZ MARYNISTA
Pobuszowaliśmy po internecie i
odkryliśmy, że red. Adam Daszewski ma
oryginalne hobby. Zbiera marynistyczne
pamiątki i karty pocztowe. Ma ich ponad
15,5 tys. oraz tysiąc innych przedmiotów
związanych z tą samą tematyką. 

Kilku redaktorów naszej gazetki, czyli
Maja, Wiktoria, Ola, Karolina, Ada, Ania i
Kuba było w redakcji "Dziennika
Zachodniego", największej regionalnej
gazecie w Polsce. W tajniki sztuki
dziennikarskiej wprowadzał nas red. Adam
Daszewski. Następnego dnia mogliśmy
oglądać w "DZ" nasze zdjęcie. 

A pod fotką, która ma tytuł 
"Zdjęcie dnia", tekst:

Wczoraj redakcję "Dziennika Zachodniego"
odwiedzili uczniowie MZS nr 2 w Będzinie.
Młodzież ze szkoły podstawowej i
gimnazjum mogła z bliska przyglądać się
pracy dziennikarzy, dowiedzieć się więcej
na temat organizacji pracy redakcji oraz
poznać odpowiedzi na wiele pytań. 

Uczniowie będzińskiej szkoły sami marzą
o pracy dziennikarza.  Prowadzą nawet
własną gazetkę szkolną o nazwie
"WagnerPress II". Dokumentują w niej
życie szkoły, a także przedstawiają
uczniów odnoszących sukcesy sportowe i
naukowe.

Fajnie, że zaistnieliśmy w gazecie, którą
mamy w logo naszej gazetki.      Redakcja

CO JESZCZE
W GAZETCE?

Laureat Konkursu
Przedmiotowego
str. 5
Po dniu Mamy 
str. 7
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Świętokrzyskie
str. 8
II b w Tatrach   
str. 9
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W SIECI

ROLNIK SZUKA...
SYMULATORA

NOWY TEKKEN JUŻ
2 CZERWCA!

2 czerwca, na platformach PS
Vita, Nintendo Switch oraz
Nintendo 3DS będzie nam dane
zagrać także w Farming
Simulator 18. Nie będzie jednak
dane to rolnikom komputerowym,
przynajmniej w tym terminie. Gra
sporo różni się od poprzednich
wydań mobilnych. Nowe
mechaniki, odświeżona grafika
oraz nowe pojazdy. Polecam
czekać na premierę każdemu, kto
w upalne dni chce wyjść z domu i
pograć w dobrą grę. Zobaczymy,
czym tym razem uraczy nas
studio GIANTS Software.

Jakub "tagis" Jakubski

Fani bijatyk już pewnie nagrzani
do czerwoności w oczekiwaniu na
nową odsłonę trójwymiarowej
bijatyki studia Bandai Namco
Entertaiment. Gra chwali się
silnikiem Unreal Engine 4. Grafika
w porównaniu do poprzednich
części jest o niebo lepsza, a
animacje wojowników są bez
porównania bardziej
dopracowane. Z resztą dzięki
zastosowaniu silnika firmy Epic
Games, gra pojawi się także na
PCtach. Premiera Tekkena 7 na
pewno będzie głośna i ucieszy
wielu graczy na wielu sprzętach.

Jakub "tagis" Jakubski

FIDGET SPINNER

Zabawka, która podbiła internet w
mgnieniu oka.. Pierwotnie
wymyślona w latach 90 jako
"Spinning toy", dopiero niedawno
zadebiutowała wśród... wszystkich!
Każdy teraz bawi się tą zabawką
zbudowaną z 3-4 łożysk i odrobinie
plastiku lub metalu.  Jak to działa?
1. Zabawka się kręci.
2. Zabawka się zatrzymuje.

Tak, zabawa spinnerem polega na
kręceniu zabawki wokół łożyska na
środku. Choć na początku może
wydawać się to nudnym zajęciem.
Wystarczy spróbować i zobaczyć,
z racji na cenę (najtańszy można
kupić za 10-15zł). Każdy z nas
może Sobie na niego pozwolić.
Najpopularniejszy chwyt
marketingowy twórców fidget
spinnera to rzekome
"odstresowywanie". Naukowcy się
spierają w tej kwestii.Jednak, czy
gadżet na pewno spełnia swoje
zadanie? Powiedziałbym nie do
końca. Ale to już każdy musi
sprawdzić samemu.

Jakub "tagis" Jakubski

PREY

Prey to alternatywna wersja
przeszłości i ciekawa wizja
przyszłości. Głównym bohaterem
opowieści został Morgan Yu.
Naukowiec badający na
własnej skórze pewną tajemniczą
technologię, która sprawia, że
każdy człowiek może 

w sekundzie zyskać wielką moc,
ogromną wiedzę lub wymarzoną
umiejętność. Sporym atutem Prey
jest poczucie strachu. Czy
uważam, że Prey jest udaną
produkcją? Najbardziej na
świecie. Zakochałem się w
gameplay'u oraz fabule. Polecam.

Oskar "Jezus" Szczepka
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W ŚWIECIE NAUKI
Jak trudny jest język polski

Wiele rankingów najtrudniejszych języków świata tytuł
zwycięzcy przypisuje właśnie nam. O trudności języka
decyduje przystępność jego nauki. Dzięki 7
przypadkom, polskim literom, oraz tym że każdy
wyraz odmienia się przez miliony rzeczy, niestety to
prawda. A za nami fiński, estoński, węgierski, chiński i
japoński. Jednak żaden nam nie dorównuje.

Super drzewo przyszłością
świata ?

Oxytree to wyhodowany w laboratorium nowy szczep
drzewa, które może zrewolucjonizować gospodarkę
drewniano-papierniczą. Niewybredny, szybko rosnący
i bez ryzyka nadmiernej ekspansji, gdyż można je
jedynie wyhodować z sadzonki. Po 6 latach drzewa
osiągają ok. 16 m wys. i 30 cm obwodu pnia.

Lepiej mierzyć się rano

Rano każdy człowiek jest wyższy o średnio 12 mm 
przez to, że płyn między kręgami kręgosłupa rozpręża
się podczas snu, a kompresuje w dzień. 

Michał Nosal 

O wyższości kotów nad psami

Zbadanie ok 2000 wymarłych psowatych i kotowatych
wykazało, że koty przyczyniły się do eksterminacji 40
gatunków psów bez odwrotnego efektu. Koty również
są lepiej przystosowane do polowań, a dowodem są
lepsze statystyki polowań obu rodzin przy
zmniejszonej liczbie zwierzyny łownej. Są też często
bardziej puchate, urocze i mruczące. 
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LIFEHACKI

rose

E3

 SZYCIE
Kiedy masz problem z nawlekaniem igły, 
posmaruj końcówkę nici klejem, pójdzie ci to o 
wiele lepiej i szybciej:) Możesz użyć też
specjalnego przyrządu do tego przeznaczonego. 
jest mały i nazywa się nawlekacz. Dzięki specjalnym
drucikom i haczykom bezproblemowo przekładamy
nić przez otwór igły. A wiecie do czego służy
naparstek i jak go używać? To taki kapturek ochronny
nakładany na palec podczas szycia.  

ZMECHACONY SWETER
Kiedy po wyciągnięciu z suszarki, twój sweter
będzie zmechacony, przejedź po nim jednorazową
maszynką do golenia, żeby pozbyć się kulek!
Zmechaconym ubraniom ich dawną świetność
przywróci też kostka pumeksu i rolka do usuwania
sierści. Szeroka taśma klejąca też jest ok. Możemy
skleić ze sobą oba końce taśmy, a w środek włożyć
dłoń. I "jeździmy" delikatnie po ubraniu. Przekonaj się
jakie to proste. Nie wyrywaj kłaczków ręcznie, bo
wkrótce... po swetrze.

NAKŁADANIE PODKŁADU

Przed nałożeniem podkładu upewnij się, że twoja skóra
została dobrze nawilżona. Odznaczające się suche
skórki zniweczą cały efekt:< Możesz oczywiście
posłużyć się palcami, by rozprowadzić podkład po
twarzy. Jeśli jednak masz do wyboru użyj gąbeczkę
lub pędzel. Palce rozgrzewają podkład i sprawiają, że
może stać się zbyt rzadki. I pamiętaj! Podkłady w
formie sypkiego pudru są dobre wyłącznie dla osób o
idealnej cerze

ZMYWANIE PAZNOKCI

Jeśli nie masz zmywacza do paznokci, nałóż na 
swoje paznokcie warstwę bezbarwnego lakieru.
Następnie wytrzyj je. To skutecznie usunie stary lakier.
Jeśli masz dezodorant z alkoholem, spryskaj przez
dłuższą chwilkę paznokieć z bliskiej odległości (nie
przestrasz się lekkiego efektu zmrożenia) i zetrzyj
lakier.                                   Ola

 

alina
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LAUREAT
FAJNIE TEMU ARTUROWI

Dominika i Karolina rozmawiają z Arturem Bandurą
– tegorocznym laureatem Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego.
Egzamin już za nami i emocje opadły, więc
zostałyśmy poproszone o przeprowadzenie krótkiego
wywiadu, który zapewni nam wzorowe zachowanie na
świadectwie. W każdym zakątku szkoły słychać:
„Fajnie temu Arturowi, nie pisał egzaminu z polskiego’’,
ponieważ tak się złożyło, iż nasz kumpel z klasy
wykazał się ponadprzeciętną inteligencją, zostając
laureatem konkursu przedmiotowego. Nie ukrywamy,
że każdy chciałbym dostąpić takiego doświadczenia i
po egzaminie z wosu i historii leżeć plackiem na
kanapie, gdy reszta szkoły wylewa swoje nędzne
wypociny w rozprawce na temat sprawczej mocy
marzeń.

Dziewczyny: Jak czujesz się jako laureat konkursu przedmiotowego?
Artur: Czuję się z tym bardzo dobrze, tym bardziej, że mam szansę na stypendium. Nie stresowałem się przez to
na egzaminach.
D:Jakie jeszcze korzyści otrzymałeś z tytułu laureata?
A:Oczywiście 6 z polaka, dostanie się do każdej szkoły, brak stresu związanego z rekrutacją, uznanie pani
dyrektor. Jeszcze przygotowałem się dzięki temu do egzaminu pod względem technicznym, czyli kodowanie
prac, radzenie sobie ze stresem w trakcie pisania i dbanie o czas.
D:Ile czasu spędziłeś na przygotowanie się do konkursu?
A: Trudno powiedzieć. Uczyłem się 15, może 20 minut dziennie, a później powtarzałem to, co już umiem. Świetne
przygotowanie zawdzięczam jednak mojej pani polonistce.
D: Czy konkurs był trudny i ilu było uczniów w ostatnim etapie?
A: Na pierwszy rzut oka był bardzo trudny i treść niektórych zadań zrozumiałem dopiero w ostatnich 10 minutach
pisania. Szczególnie ostatni etap. Uczniów na mojej sali było 86, a były 2 takie sale.
D:Jak zareagowali rodzice na twój sukces?
A: Mama w dzień ogłoszenia wyników co 5 minut sprawdzała, czy już są i od razu napisała mi esemesa. 
No i byli ze mnie dumni i bardzo się cieszyli.

D: Czy uważasz, że koledzy z twojej klasy podołaliby konkursowi?
A: Myślę, że parę osób z mojej klasy by spokojnie podołało, szczególnie
moje psiapsióły, z którymi właśnie rozmawiam. 
D: Dziękujemy ci za niewątpliwą wiarę w nasze humanistyczne
możliwości.

Dominika i Karolina
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Z ŻYCIA SZKOŁY
OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ BRD

Powiatowy etap Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym odbył się 11 maja w
Szkole Podstawowej nr 1 w
Mierzęcicach. Nasze gimnazjum
reprezentowane przez Jacka
Wojtasiewicza, Jakuba Klimczyka i
Wojciecha Bednarka wywalczyło III
miejsce. 

Red.KOLEJNY SUKCES "BAJKI"
Szkolny Teatrzyk „Bajka”, pokonując dziesięć grup
teatralnych z województwa śląskiego, zdobył II miejsce
w VI Festiwalu Małych Form Artystycznych w
Chorzowskim Centrum Kultury. Przedstawienie pt.
„Czerwony Kapturek” zostało wysoko oceniane przez
jury w składzie: Dorota Pomykała, Leszek Stanek,
Henryka Wach – Malicka, Danuta Owczarek, Mariusz
Miłkowski. Znakomita gra aktorska uczennic z klasy
3a przeniosła wszystkich w zaczarowany świat baśni.

SUKCES MŁODYCH
WOKALISTEK

Nie zabrakło nas na XXI Zagłębiowskim Międzyszkolnym Festiwalu
Piosenki Dziecięcej w Będzinie. Uzdolnieni muzycznie uczniowie - Oliwia
Garbień z kl. III d, Marysia Zalewska z IV a oraz Kuba Czernik z VI d tak
super śpiewali, że Oliwia wyśpiewała I nagrodę, a Marysia zdobyła
wyróżnienie w swojej kategorii. Gratulujemy.

Red.

Ada
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MAMA
WAŻNE SŁOWO                              MAMA, MAMY, MAMIE, MAMĘ, MAMĄ
Jest takie słowo,
słowo jedno,                                        Czy jest ważniejsze słowo dla dziecka? Nie. Pięknie opisał je   
przy którym inne                                 nieznany poeta w wierszu "Ważne słowo". Nic dodać, nic ująć.
słowa bledną.
Słowo - jak słonce jaśniejące,                Dokładamy do niego nasze życzenia. Od serca. Szczere.
co wszystkie inne słowa gasi.                Prawdziwe. Bo bardzo się cieszymy, że... mamy Mamy. 
Słowo z muzyki i uśmiechu,
z zapachu kwiatów i nut ptasich.             Dlatego w tytule to słowo odmieniamy. I pokrewne dokładamy:
Słowo, co nigdy nie zawodzi,
wierne i czułe do ostatka.                      MAMUSIA, MATECZKA, MAMUNIA, MATKA, MATULA, MACIERZ.
Najbliższe sercu, najpiękniejsze.
jedno, jedyne słowo:
Matka!                                                                                                                                    Red.
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MAJOWE WYCIECZKI

Oblęgorek

Święty Krzyż

W Manufakturze Wyrobu Słodyczy
„Słodkie Czary Mary” wcielili się w
role producentów smakowitych
różnokolorowych lizaków.
Spacerowali też uliczkami
Wrocławia poszukując zabawnie
ukrytych krasnali. 

Red.

WROCŁAW
Jeden dzień, wiele atrakcji.
Uczniowie wszystkich klas IV byli
w ZOO, ale najbardziej zachwyciło
ich Afrykarium z egzotycznymi
zwierzętami.

Wieczorem dotarliśmy do Nowej
Słupi na nocleg, gdzie po

obiadokolacji, by nas zmęczyć
nauczyciele zorganizowali gry i
zabawy na dworze. Ale i tak do

późnych godzin... nie spaliśmy.  

 

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE
Dwa dni, dwie klasy - Va i VIa
Gdy zrobiliśmy kilka kilometrów po
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
odwiedziliśmy pałacyk autora
naszych lektur, H. Sienkiewicza w
Oblęgorku. 

Po śniadaniu trochę pod górę, czyli
na Święty Krzyż. A tam - klasztor i
muzeum. Następnie na Gołoborza,
schodami w górę i w dół. Była też
Święta Katarzyna i źródełko św.
Franciszka, przy którym trochę się
schłodziliśmy.  Potem obejrzeliśmy
kapliczkę, w której swój podpis
zostawił S. Żeromski.

W zamku w Chęcinach, do którego
też szliśmy pod górę, pani Karolina
strzelała z  broni, takiej
średniowiecznej. Był huk straszny,
ale wszyscy przeżyli. Bawiliśmy
się też w więźniów i rycerzy.
Zakładaliśmy hełmy, zamykali tych
najgrzeczniejszych w dyby lub do
klatki, dźwigaliśmy ciężkie i wielkie
miecze. Specjalnie dla nas tańczyły
też panie. Byliśmy też na wieży. 

Maja, Basia, Wiki, Matylda

skansen - Tokarnia

Chęciny

sam

sam

sam

sam
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TATRY i II b GIMNAZJUM
W dniach od 8 do 10 maja odbyła się wycieczka do Zakopanego. Udział w
niej wzięli uczniowie klasy II b. W ciągu trzech dni odwiedzili wiele
wspaniałych miejsc. Przyjechawszy do Zakopanego zdobyli często
uczęszczany szczyt górski, Gubałówką zwany. Ze świadomością, iż
wjazd zbyt prosty byłby, zdobyli ten masyw na piechotę wchodząc. Było to
podejście bardzo proste, bowiem drogą prostą, a do tego asfaltem wylaną.
Na górę się dostawszy, odpoczęli przez chwilkę, po czym wydali kasę i
rozpoczęli swą wędrówkę na dół. Tempo na tyle niskie było, że grupka z
najmocniejszych samców beta stworzona, biegiem w dół góry się puściła.
Jednakże mokro było, bowiem pora deszczowa nastała. W związku z tym
błota było po kolana. Nie obyło się jednak bez ofiar! Zmęczeni usiedli w
biegu. Końcom wycierania się z błota nie było. 

Niemniej pełni nowych
doświadczeń ruszyli w dalszą
podróż. Przeszli przez Krupówki,
aby do swego schronienia się
dostać. Dotarłszy na miejsce, legli
na swych łożach, jednakże dopiero
po zażartej o pokoje bitwie, bowiem
opiekun nasz, panią Mertą zwany,
nie był świadomy ilości samców
omega oraz beta w grupie. Zatem
zamieszanie powstało, jednakże z
bitewnego szału wyrwał się Wojtek
do spółki z Ludwikiem i rozwiązali
spór. Na piętrze pierwszym leże
swe uwiło szlachetne grono
pedagogiczne,  tak, że mogli
kontrolować cały ruch na tym
piętrze jak i pomiędzy nim. 

W jednym pokoju mieszkała
śmietanka towarzyska tego
wyjazdu, czyli: Pan montażysta,
Hunter, Kosiorowski, Kudłaty oraz
czasami owcą zwany. Tu
wydarzenia arcyciekawe się działy.
Między innymi odkryli oni
zaskakujące właściwości siarczanu
potasu rozpuszczonego w wodzie,
mianowicie nabierał on pięknego
koloru, a podświetlony światłem
wypełniał pokój fioletowym
światłem. Dlatego, zebrawszy pięć
szklanek, utworzyli piękną
gwiazdkę i w jej świetle wykonali
sesję fotograficzną. Całość
oczywiście w akompaniamencie
utworu bliżej nieokreślonego
wykonawcy. 

Po zakwaterowaniu poszła w świat
informacja: Zbiórka! Okazało się
bowiem, iż jedna z przedstawicielek
płci słabszej zapomniała pudru!
Wyruszyła więc nasza dzielna
grupa rajdować Rossmana. A nie
był to rajd łatwy, bowiem jego cel
znajdował się około 30 min drogi.
Było zupełnie ciemno, a z nieba lał
deszcz. Po tym wydarzeniu więzi w
naszej zacnej kompanii zacieśniły
się. Po delikatnym odpoczynku
rozpoczęły się odwiedziny, bowiem
nikt nie mógł znieść samotności. I
tak oto minęły pierwszy dzień i noc.
Z rana... 
Właśnie. Co wydarzyło się dalej?
Czy wycieczka się udała? Czy
bezproblemowo i w pełnym
składnie podbili wiele szczytów
górskich? Co tak naprawdę
wydarzyło się o 3:26 w pokoju
numer 16? Co Hunter wrzeszczał
pod prysznicem? I co z tym
wszystkim wspólnego ma
niepozorny pan z pokoju 29? Na te
pytania odpowiedzi zna 23 uczniów
i paru nauczycieli.

Ludwik Turkow
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Z ŻYCIA SZKOŁY

DNI PAMIĘCI I POKOJU
Harcerze z naszej szkoły po raz trzeci reprezentowali Będzin w Nauczycielskich Dniach Pamięci i Pokoju w
byłym niemieckim obozie Auschwitz. Uczestnicy uroczystości przeszli od bramy głównej pod ścianę straceń w
Marszu Milczenia. Byli również w bloku nr 11, w którym 27 kwietnia 1941 r. zmarł skazany na śmierć głodową
nauczyciel Marian Batko. W Birkenau uczestniczyli w Apelu Poległych. W miejscach pamięci złożyli kwiaty i
zapalili znicze. W ten sposób oddali hołd nauczycielom, którzy zginęli w okresie II wojny na terenie obozu
Auschwitz-Birkenau. Na zakończenie uroczystości gimnazjaliści otrzymali  dyplom z podziękowaniami za udział
w XXXII Nauczycielskich Dniach Pamięci i Pokoju.

Red.

MOJA LODÓWKA
konkurs plastyczny

W tym roku szkolnym nasza
szkoła przystąpiła do
ogólnopolskiego programu 
Żółty Talerz, o którym pisaliśmy w
dwóch numerach naszej gazetki.

Tym razem uczniowie z
podstawówki i gimnazjum chętnie
wzięli udział w konkursie na plakat
propagujący zdrowe odżywianie.
Rysowali zdrowe produkty
żywnościowe, takie, które
pomagają w prawidłowym rozwoju. 
Powstała bardzo interesująca
wystawa plakatów w Szkolnej
Galerii Sztuki oraz na korytarzu.

Red.
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