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HARCSTORY

OLA ŁYCZEK i jej harcerskie dni

                        I MAMY JESIEŃ!
Jesień to bardzo pracowita i pełna wrażeń pora roku
dla harcerzy. 
To właśnie wtedy rozpoczyna się nowy rok harcerski,
nowe wyzwania indywidualne jak i grupowe,
poszerzanie wiedzy i mnóstwo ciekawych rajdów!
Pogoda sprzyja wielogodzinnym wędrówkom, grom
terenowym oraz innym formom zabawy i nauki na
świeżym powietrzu.
Komenda Chorągwi Śląskiej jak i naszego Hufca Ziemi
Będzińskiej w pełni wykorzystuje fantastyczne warunki
atmosferyczne.
Drużynowi w swoich  środowiskach również
korzystają z jesiennej aury i zabierają swoich harcerzy
na różnego rodzaju wycieczki i biwaki.
Początek roku szkolnego jak i harcerskiego to idealny
czas na rozpoczęcie nowego, ciekawego etapu w
życiu.
Piękna pogoda, wspaniali ludzie, świetna zabawa,
nowe umiejętności, czego chcieć więcej!
A wy, jak lubicie spędzać ostatnie słoneczne dni roku?

              RAJD O ZŁOTY LIŚĆ JESIENI
Corocznie na przełomie października i listopada w
naszym hufcu organizowany jest Rajd o Złoty Liść
Jesieni. Wszystkie drużyny z hufca zgłaszają swoje
patrole i wyruszają na wędrówkę po naszym
królewskim mieście, jakim jest Będzin. Rywalizacja
toczy się o pokoleniową statuetkę złotego liścia, którą
na dany rok harcerski przejmuje wygrana drużyna i
może cieszyć się jej widokiem w harcówce aż do
kolejnej edycji rajdu.
W tym roku gra polegała na zdobyciu odznaki PTTK
Przyjaciel Będzina. Trasa zuchowa ruszyła spod
zamku, a harcerska z Placu Getta Żydowskiego w
Będzinie, gdzie dostaliśmy książeczki PTTK.
Prowadziła przez kolejne będzińskie punkty
historyczne, gdzie zbieraliśmy pieczątki danego
obiektu. Zebranie wszystkich wiązało się ze
zdobyciem odznaki. Harcerze naszego hufca przeszli
12 kilometrową trasę i zdobyli odznaki, które z dumą
noszą na mundurze. Statuetkę na rok 2017/18 przejęła
58 ZDH Wyklęci.

Ola Łyczek
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fotografiaWOLONTARIUSZE W SCHRONISKU

W ubiegłym roku szkolnym nasi najmłodsi koledzy
z klas klas I - III zorganizowali zbiórkę żywności dla
piesków i kotów, które mieszkają w schronisku.
Pisaliśmy o tej akcji w naszej gazetce.

ZBIÓRKA DLA BURKA
Tym razem uczniowie klas IV - VII oraz gimnazjaliści
zebrali pokarm, zabawki, poduchy i koce dla zwierząt,
które nie mają swojego opiekuna ani domu. Akcja
trwała od 16 października do 10 listopada. Oczywiście
pomogli również rodzice. Na pewno psy i koty ze
schroniska w Katowicach bardzo wdzięczne są za
odwiedziny i prezenty. W ich imieniu z rąk pani
kierownik Aleksandry Molnar uczniowie otrzymali
dyplomy oraz upominki książkowe.

Red. 

DACH NAD GŁOWĄ 
DLA CZWORONOŻNYCH 

Schronisko w Katowicach przy ul. Milowickiej zostało
oddane dla czworonoznych mieszkańców pod koniec
lat 80-tych XX wieku. 
Przez lata zmieniało się. Dziś koty mają  kociarnię i
wybieg. Szczeniaki szczeniarnię, a dorosłe psy dwa
pawilony z dostępem do wybiegów. W schronisku
mieszka około 150 psów i 70 kotów. 



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 13 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWagnerPress II

FILMOTEKA
PODNIEBNA POCZTA KIKI

Film jest o dziewczynce, która w wieku 13 lat wyrusza
z rodzinnego miasteczka razem ze swoim kotem Jiji
na poszukiwanie miasta, którym ma się opiekować,
ponieważ jest czarownicą. Na początku mała
czarownica trafia na różne problemy, ale pomaga jej
we wszystkim miła pani Osono.Kiki, wykorzystując to,
że lata na miotle, zaczęła pracować jako listonosz.
Podniebną pocztę Kiki ogląda się bardzo miło, mimo że
ma wiele lat.

Ciekawostki:
W 1998 angielska wersja językowa została
zadedykowana pamięci Phila Hartmana, który został
zamordowany przez żonę w tym samym roku.
Dialog podczas sceny, w której Kiki pije kawę, został
zmieniony na gorącą czekoladę w Disneyowskim
dubbingu.Było to spowodowane tym, że Disney
uważał, że niestosowne jest picie kawy przez dzieci.
W napisach na video również wspomniano o gorącej
czekoladzie, chociaż japońskie kohii (kawa) jest
wyraźnie słyszalne na soundtracku. 
W filmie użyto 462 kolorów.
Podczas produkcji filmu Miyazaki i jego artysta
podróżowali po Szwecji. Fotografie, które zrobili w
Sztokholmie i Visby, stały się podstawą fikcyjnego
miasta Koriko. Miasto ma również elementy Lizbony,
Paryża, San Francisco i Mediolanu.
Nazwa piekarni Osono Guchokipanya jest japońską
grą słów: guchokipa - to gra w papier kamień i nożyce,
natomiast pan'ya to piekarz.

Kamila Kraska

MÓJ SĄSIAD TOTORO
Gdy oglądamy ten film, czujemy się, jak byśmy wrócili
do czasów dzieciństwa.

Dwie siostry razem z tatą przenoszą się na wieś, by
być blisko mamy.Tam spotykają strażnika lasu Totoro
oraz jego przyjaciół, z którymi przeżywają różne
przygody.

Ciekawostki:
Słowo "Totoro" powstało z zniekształcenia przez Mei
słowa "Tororu", które po japońsku oznacza trolla.
Wzięło się ono z książki "Billy Goats Gruff", którą Mei
wcześniej czytała. W końcowej scenie filmu można
zobaczyć ową książkę w rękach mamy Satsuki i Mei.
Jeśliby przyjrzeć się jej bliżej, ma ona na okładce
stworka Totoro.

Film wszedł równocześnie do japońskich kin z filmem
"Grobowiec świetlików" (1988). Obawiano się, że sam
może przynieść wielkie straty finansowe. Miał być też
pocieszeniem po ciężkim "Grobowcu".

Totoro jest maskotką i znakiem rozpoznawczym
filmowego studia Miyazakiego - Studio Ghibli.
Imiona głównych bohaterek, Satsuki i Mei, są grą
słowna od słowa "May" (maj). "Satsuki" jest starym
japońskim słowem oznaczającym miesiąc maj, a "Mei"
jest japońską wymową angielskiego słowa "May"
(maj).

Kamila Kraska
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             LIFEHACKI
Zastanawiałeś/aś się może kiedyś, w jaki sposób
możesz zrobić farby akwarelowe? Oto lifehack idealny
dla Ciebie! Nie dość, że banalny, to jeszcze smaczny!
Pierwszy krok to udanie się do sklepu po skittlesy.
Najlepiej kupić od razu dwie, trzy paczki, ponieważ
jedną przecież jeszcze trzeba zjeść. Jednak
pamiętajcie o tym, aby nie przesadzić. Przecież musi
wystarczyć jeszcze skittlesów na farby akwarelowe.
Następnie najlepiej posegregować cukierki 
kolorystycznie i przełożyć do osobnych pojemników.
Kolejnym krokiem jest dolanie ciepłej wody. Po około 3
sekundach należy wszystko przemieszać. Po czym
można się cieszyć  własnymi farbami akwarelowymi
we wszystkich kolorach tęczy! Do tego tradycyjne
akwarele mają blade kolory, a te są w żywych. Poza
tym zapach tych farb jest nieziemski. 

Pewnie każda dziewczyna doświadczyła chociaż raz
takiej sytuacji, kiedy idzie przez miasto i
niespodziewanie wiatr podwiewa jej spódnice bądź
sukienkę. Jest to bardzo niezręczna sytuacja.  Jednak
my wiemy, jak temu zaradzić! Sposób ten jest bardzo
prosty. Jedyne czego potrzebujesz to monety i nici
oraz igły (bądź kleju). Wystarczy do zakończenia
spódnicy je doszyć (ewentualnie dokleić). Wiele kobiet
też zakłada pod spód spodenki, jednak pamiętajmy, iż
nie wygląda to zbyt elegancko oraz nie jest
komfortowe. Poza tym, w końcu przydadzą się grosze,
które zapewne masz uzbierane w skarbonce. 

Twoje buty sportowe nieprzyjemnie pachną, a wciąż
nie masz czasu w ciągu tygodnia, aby je umyć? 
Dzięki temu lifehackowi łatwo usuniesz ten zapach.
Wystarczy, że włożysz do butów minimum jedną 
torebkę herbaty. Trzymaj ją całą noc, rano wyciągnij, a
potem wyrzuć. Idealnie sprawdzi się też soda
oczyszczona. Kolejnym sposobem jest włożenie
skórki jabłka do buta. Jednak najlepiej użyć tego
lifehacka w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy
zaplanować czas w weekend na wymycie butów 
lub zakup drugiej pary,  aby móc nosić je na zmianę.

Karolina Flak
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NOWI PATRONI BĘDZIŃSKICH ULIC

NOWE NAZWY ULIC cz. 3
Syberka to dzielnica, w której
jest nasza szkoła. Tu też
mieszka najwięcej uczniów.
Tym razem odwiedziliśmy
dwie ulice, by poznać ich
nowych patronów. 

Z WALKI MŁODYCH
NA DR. ADAMA BILIKA

Adam Bilik był nazywany lekarzem
biednych, gdyż jego pacjentami
przeważnie byli ludzie ubodzy. Nie
brał od nich pieniędzy za wizyty
lekarskie. Często sam dopłacał do
zakupu lekarstw. Kupował  też tym
ludziom jedzenie. Czasami z wizyt
lekarskich wracał bez płaszcza i z
pustym portfelem.
Na jego grobie jest napis:

Lekarz ubogich. 
Przyjaciel potrzebujących.

 
1899 - 1943

KALISTENIKA PRZY ULICY
DOKTORA BILIKA

W listopadzie została oddana
właśnie przy ul. Dr. A. Bilika nowa
strefa aktywności fizycznej
do uprawiania kalisteniki.
Kalistenika to z greckiego piękno i
siła. Ta aktywność fizyczna polega
na ćwiczeniach z wykorzystaniem
własnej masy ciała przy pomocy
odpowiednich urządzeń. Warto
więc poćwiczyć pompki, brzuszki,
mostki. Dzięki temu mięśnie się
rozwiną. Zwinność i koordynacja
też będzie lepsza.

Ania Krzan  

JUŻ STAROŻYTNI KALISTENIKĘ
TRENOWALI

Ta forma rozwoju fizycznego była
szeroko stosowana przez
starożytnych Greków i Rzymian.
Herodot napisał, że Spartanie
trenowali kalistenikę przed bitwą
pod Termopilami. Ćwiczenia z
masą własnego ciała były też
stosowane przez rzymskich
gladiatorów, o czym można
przeczytać u Liwiusza.

Ania Krzan 

Z KNIEWSKIEGO
NA NARUTOWICZA

Gabriel Narutowicz, inżynier,
profesorem Politechniki w
Zurychu, był pierwszym
prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jego zaprzysiężenie odbyło
się 11 grudnia 1922. Trzy dni
później przybył do Belwederu.
Tu Józef Piłsudski (Jego ulica
też jest w Będzinie.), Naczelnik
Państwa, przekazał mu akt
władzy.  
Niestety, funkcję prezydenta
pełnił tylko przez pięć dni. 16
grudnia w galerii Zachęta
został zastrzelony przez
malarza E. Niewiadomskiego,
który został stracony w
następnym roku. 

Wiktoria Nanek 
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