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LIFEHACKI
                     CIASNE SPODNIE
Nieraz zdarza się, że kupimy spodnie, które są dobre,
a po kilkunastu dniach noszenie ich jest dla nas
niekomfortowe albo po kilku praniach się kurczą. Z tym
lifehackiem to dla nas nie problem! Po praniu pozostaw
spodnie do lekkiego wyschnięcia. Gdy będą wilgotne,
bez obaw przeprasuj je żelazkiem, to sprawi, że
spodnie się rozciągną i nie będzie nam w nich już
niewygodnie. Nie martw się, że spalisz spodnie - jeśli
nie wyprasujesz ich na mokro, nic się nie stanie :)

                   DZIURAWE RAJSTOPY
Każda z nas ma problem z rwącymi się rajstopami.
Dziury robią się w najmniej odpowiednim momencie.
Mamy na to hack. Przed każdym ważnym wyjściem,
imprezą czy akademią spryskaj całą długość rajstop
lakierem do włosów. To wzmocni ich powierzchnię.
Gdy zapomnimy to zrobić, warto mieć w torebce
bezbarwny lakier do paznokci. Gdy zrobi się dziura,
wystarczy, że posmarujemy ją lakierem, co sprawi, że
nie będą się dalej rwały.

               OBIERANIE TRUSKAWEK
Jak w łatwy sposób pozbyć się szypułki z truskawki? 
To proste! Potrzebna do tego nam będzie zwykła
słomka do napojów. Mianowicie, gdy chcemy, by w
truskawkach nic zielonego nie zostało, bo robimy
koktajl, ciasto lub po prostu do zjedzenia, wystarczy,
że wbijemy w dół truskawki słomkę i przebijemy na
wylot, przeciągniemy przez całość truskawki i gotowe.

Ola Łyczek 

                   BRUDNE BIAŁE SKARPETKI
Nie możesz doprać białych skarpet, tak by znów
wyglądały jak nowe? Nic dziwnego, wraz z czasem
skarpety szarzeją i coraz trudniej jest wydobyć z nich
oryginalną biel. Zacznij od dodania do ciepłej wody
soku z jednej cytryny. Namocz skarpetę w wodzie, na
koniec trochę poprzecieraj i następnie normalnie
wypierz w pralce. Gwarantuję, że skarpetki będą
bielsze ;)
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W SIECI

Z INTERNETOWEJ HISTORII
KTO I KIEDY WYNALAZŁ INTERNET
Sieć powstała w 1989 roku. Był to projekt dwóch
naukowców CERN-u z siedzibą w Szwajcarii – Tima
Berners-Lee i Roberta Cailliau. Tim Berners stworzył
podstawy kodowania html oraz pierwszą stronę WWW.
EKSPRESOWA POPULARNOŚĆ
Po czterech latach od wynalezienia internetu
korzystało z niego już 50 milionów osób. Telefon
osiągnął tę liczbę po 75 latach, radio po 38, a telewizja
po 13.
UCIĄŻLIWE REKLAMY
Pierwsza reklama pojawiła się w sieci w 1994 r.

PIERWSZE ZDJĘCIE W SIECI
Za początek publikowania grafik w sieci uznaje się rok
1992. Wtedy pojawiła się ilustracja okładki albumu Les
Horribles Cernettes zespołu artystycznego założonego
przez cztery pracownice CERN-u. 
PIERWSZY FILMIK
Pierwszy film na YouTube załadowano w kwietniu
2005 roku. Było to 19-sekundowe nagranie z wycieczki
do zoo. 
100 GODZIN NA MINUTĘ
W ciągu minuty na YouTube pojawia się około stu
godzin nowego materiału wideo. Obejrzenie
wszystkich filmów umieszczonych na stronie jednego
dnia zajęłoby ponad szesnaście lat.

EMOTIKONY
Pierwszą używaną emotikoną był symbol :-), mający 
podkreślać żartobliwy wydźwięk wypowiedzi. Jego
twórca, amerykański informatyk Scott Fahlman, 
wykorzystał tę buźkę w wiadomości wysłanej do
internetu w 1982 roku.
SIEĆ POD KLUCZEM
Siedem wybranych osób z całego świata posiada tak
zwane klucze do internetu. Są to elektroniczne karty z
częścią szyfru, który pozwala  zrestartować internet.
W przypadku globalnego ataku hakerskiego strażnicy
zostaną wezwani do bazy wojskowej znajdującej się
na terenie Stanów Zjednoczonych. Gdy aktywują tam
swoje klucze, sieć zostanie wyłączona.

google

google
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HARCSTORY
Związek Harcerstwa Polskiego  

To wychowawcza, patriotyczna i dobrowolna
organizacja otwarta na wszystkich bez względu na
rasę czy wyznanie. Misją ZHP jest wychowywanie
młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie
charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wbrew
pozorom i opinii większości harcerstwo to nie latanie w
mundurku i przeprowadzanie babci przez ulicę. To
tysiące przeżytych przygód, pierwsze miłości, świetna
zabawa i nauka życia. 
Do ZHP wstąpiłam 6 lat temu. Obecnie jestem w
stopniu samarytanki i należę w Hufcu Ziemi
Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego do 117
Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej Burza. Jestem 
przyboczną w 119 Zagłębiowskiej Drużynie
Harcerskiej Pomarańczarnia.
Harcerstwo to mój sposób na życie. Więcej w
następnym numerze.

Ola Łyczek

XV OGÓLNOPOLSKI RAJD IM. SZARYCH
SZEREGÓW

W ostatni weekend września miałam okazję po raz
piąty uczestniczyć w Ogólnopolskim Rajdzie im.
Szarych Szeregów. W tym roku odbyła się XV
jubileuszowa edycja. Po raz kolejny przeżyłam
wspaniałą 3 - dniową przygodę w Poraju i okolicznych
miejscowościach. Jak co rok była gra terenowa
dzienna, której fabuła nawiązywała do wydarzeń II
wojny światowej i pracy harcerzy w tamtym czasie
oraz gra nocna, podczas której musieliśmy uciekać
przed niemieckim gestapo i skonstruować bombę, aby
wysadzić tory kolejowe i pokrzyżować plany
zaborców. Oczywiście - to tylko inscenizacje. Od
organizatorów czekała na nas niespodzianka z okazji
jubileuszu rajdu, a mianowicie koncert zespołu
Wszyscy Byliśmy Harcerzami, pokaz sztucznych ogni
oraz tort. Atmosfera panująca na tym rajdzie jest nie do
opisania. Trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć,  Dużą
zasługą atmosfery jest też to, że mam tak cudowną
drużynę !

Ola 



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 11 10/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WagnerPress II

Cmentarz na Górze Zamkowej w Będzinie powstał w
XVII lub XVIII w.

CZAS REFLEKSJI I ZADUMY
Na tym najstarszym cmentarzu w mieście jest wiele
zabytkowych nagrobków, które od kilkunastu lat są
odnawiane dzięki Towarzystwu Przyjaciół Będzina. W
tym roku 1 listopada odbędzie się  XIV Będzińska
Kwesta Ratujmy Zabytki Naszego Cmentarza. Od
kilku lat angażują się w nią również wolontariusze z
naszej szkoły. 
Spacerując po tej nekropolii poznajemy historię
naszych przodków, o których opowiadają odnowione
grobowce.W kopalni Reden podczas prac pod ziemią
25 maja 1836 roku doszło do zawalenia się stropu.
Uwięzionym dwóm górnikom z pomocą pospieszył 
trzeci Wszyscy zginęli pod ziemią. Inskrypcja na
pomniku nauczyciela z Małobądza brzmi: Po latach
poświęcenia dla uczącej się będzińskiej dziatwy zmarł
w maju 1910 roku w wieku zaledwie 57 lat. Pomnik
zmarłemu wystawiła kochająca żona, córka i synowie.

Obelisk Kahlów też opowiada ciekawą historię.Teodor
Kahl był komisarzem ekonomicznym Będzińskiej
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zmarł w 1890
roku. Pochowano go u boku żony Feliksy. Teodor
ufundował zmarłej małżonce marmurową tablicę z
epitafium, która znajduje się w kościele Świętej Trójcy.
Odnowione też zostały trzy nagrobki zmarłych u
schyłku XIX wieku najmłodszych mieszkańców
Będzina – Jadwini i Tadzia Januszewiczów, Jędrusia
Piechowicza i Ryszarda Sączewskiego.

CICHY JESIENNY DZIEŃ

Rodzina Siedleckich

Nauczyciel z Małobądza
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PODRÓŻ PO BĘDZIŃSKICH DZIELNICACH

Armii Ludowej dziś

Jan III Sobieski Redaktorzy i... Sobieski

Andrzej Wajda

Z ARMII LUDOWEJ
NA JANA III SOBIESKIEGO
Według historyków Król Jan III
Sobieski był w Będzinie 19 lub 20
sierpnia 1683. Podążał tędy na
odsiecz oblężonemu przez Turków
Wiedniowi. Potwierdzenie tego faktu
znajduje się w Dyariuszu wyjazdu z
Krakowa pod Wiedeń Jana III
Sobieskiego roku 1683. 

Podobno król w Będzinie pożegnał
się ze swoją ukochaną żoną
Marysieńką. 
Od wielu lat stoi w naszym mieście
kolumna z napisem: W podzięce
Bogu przez Maryję za Wiktorię
Wiedeńską, w 1683 roku pod
wodzą Króla Jana III Sobieskiego.
W 300 rocznicę pobytu Króla w
Będzinie w drodze pod Wiedeń.
Będzinianie 1983. 

Z 15 GRUDNIA
NA ANDRZEJA WAJDĘ

Andrzej Wajda – reżyser 58 filmów,
w tym naszych lektur: 
Pan Tadeusz, Zemsta, Ziemia
Obiecana, Wesele, za co mu
jesteśmy bardzo wdzięczni.
Był też reżyserem teatralnym
i Kawalerem Orderu Orła Białego. 

ULICE W BĘDZINIE ZMIENIŁY NAZWY cz. 2
Tym razem udaliśmy się na spacer po dwóch dzielnicach naszego miasta,
by zobaczyć nowe nazwy starych ulic. Na Gzichowie odnaleźliśmy ul.
Jana III Sobieskiego, która przywitała nas jednorodzinnymi domami, ciszą
i jesienną szarugą. Miejsce pasuje, bo niedaleko jest Pałac
Mieroszewskich, też związany z historią Będzina. Na Ksawerze,
robotniczej dzielnicy, która powstała wokół kopalni węgla kamiennego,
odnaleźliśmy ul. Andrzeja Wajdy. Dlaczego zmieniono nazwę z 15
grudnia? Wikipedia podaje 35 wydarzeń w Polsce związanych z tą datą.

mapa Będzina

niedawno... Jana III Sobieskiego

wcześniej 15 grudnia
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