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TAK NIEWIELE TRZEBA BY POMAGAĆWIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

KONCERT NOWOROCZNY

NASZE UCZENNICE POMAGAJĄ Z
PASJĄ

W niedzielę 14.01.2018 roku odbył się 26. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji trzy
wokalistki: Aleksandra Łyczek, Karolina Łyczko i
Martyna Musiał pod opieką nauczycielki muzyki Ewy
Sowy wystąpiły wraz z innymi uczniami będzińskich
szkół na finale WOŚP w Domu Kultury w Grodźcu.
Uczennice klas trzecich gimnazjum przygotowywały
się przez kilka tygodni, by dobrze wypaść na
koncercie charytatywnym. Dziewczyny świetnie się
bawiły i jednocześnie pomagały zbierać pieniądze dla
Wielkiej Orkiestry. To idealny przykład na to, że można
pomagać rozwijając swoją pasję. Po udanym
koncercie wszyscy udali się na zewnątrz, by puścić
światełko do nieba, które jest tradycją każdego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Ola Łyczek

JUBILEUSZOWY KONCERT
NOWOROCZNY

W tym roku zaproszenie na VI Noworoczny Koncert
Talentów od I LO im. M. Kopernika w Będzinie
otrzymały nasze wokalistki. Martyna Musiał,
Aleksandra Łyczek i Karolina Łyczko wraz ze swoimi
najlepszymi przyjaciółkami 17.01.2018 roku udały się
do pobliskiego liceum, by zaprezentować swój talent.
Gimnazjalistki zaśpiewały piosenki: "Zapamiętaj",
"Wszyscy Chcą Kochać" oraz "Te Quiero Mas". Na
zaproszenie odpowiedziały też inne gimnazja z
naszego powiatu. Umiejętności wszystkich wokalistów
powaliły licealistów i pracowników szkoły na kolana. Po
udanym pokazie wszyscy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek. Dziewczęta otrzymały podziękowania za
udział w koncercie, a nauczycielka muzyki była z nich
bardzo dumna. 

Ola Łyczek
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W ZIMOWE WIECZORY..

FERIE ZIMOWE?
Zasłużony odpoczynek dla uczniów i nauczycieli. I co
z tego, że miasto proponuje sporo, gdy śniegu brak.
Przecież nie wszyscy wyjeżdżają na zimowiska, narty
z rodzinką czy do ciepłych krajów. Cały dzień na
kompie, tablecie i smartfonie też nie jest wskazany.
Więc jak spędzić dwa tygodnie wolnego aktywnie,
twórczo, by wspomnienia zostały? 
Wyciągnij znajomych na Pogorię i daj jedzonko
kaczkom. Dla ciebie to zdrowo, dla ptaków
przetrwanie. Zrób porządek w swoim pokoju, by ci się
lepiej gadało na czacie.

Redakcja   

Tak trochę wybiegniemy do przodu, bo ferie
pomieszały nam z numerem walentynkowym. 

O POCAŁUNKU SŁÓW KILKA
Pocałunek chyba ma tak długą historię jak historia
ludzkości. Pierwsze wzmianki o pocałunku pochodzą z
tekstów sanskryckich. Ale o tym, że ludzie dawno się
całowali, wiemy z Biblii i utworów ze starożytnej Grecji
i Rzymu. Tylko wtedy pocałunki nie zawsze łączyły się
z miłością. Świadczyły o szacunku i statusie
społecznym.
Bo tak naprawdę i dziś całuski nie zawsze oznaczają
miłość. Dziewczyny w szkole na powitanie muskają
się w policzka, dorośli na powitanie też ślą sobie
pocałunki, ale… No właśnie, te między zakochanymi
są inne.

Wiktoria Nanek

Łabędzie i kaczki...

NOSY NAJBARDZIEJ BEZPIECZNE
Uważajcie jednak, gdzie się całujecie, bo na przykład
w Chinach i Japonii nie wolno  całować się w
miejscach publicznych. Podobnie w Indiach. W Afryce
też całowanie nie jest dozwolone w niektórych
plemionach. Dlatego, jak wybieracie się na ferie do
tych krajów, lepiej zachowajcie środki ostrożności i
całujcie się jak Eskimosi – nosami.
Reasumując:

Każdy po�całunek pisze jakąś historię.
Boucharde  

Pocałunek uchyla nam zasłonę tajemnic świata.
Victor Hugo ZWIERZĘTA TEŻ SIĘ CAŁUJĄ

Pogoria III
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NOWI PATRONI BĘDZIŃSKICH ULIC cz. 6

DR TADEUSZ KOSIBOWICZ 
zamiast STANISŁAWA GAWLIKA

Był lekarzem w naszym mieście. Tytuł doktora medycyny dostał w 1918
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy razem z żoną przeprowadził
się do Będzina. Mieszkali w hotelu Bristol przy ul. Małachowskiego. Na tej
samej ulicy był szpital, w którym dostał pierwszą posadę. W 1921 roku
zostaje dyrektorem szpitala powiatowego, pełni funkcję ordynatora
oddziału wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, a także
chirurgicznego. Od początku II wojny światowej pomagał wszystkim,
niezależnie od pochodzenia i wyznania. W kwietniu 1940 roku niemiecka
pacjentka wydaje lekarza gestapo, bo leczył też Żydów. Trafia do obozów
zagłady. Cudem przeżył. Wrócił do Będzina. Został dyrektorem
będzińskiego szpitala. W 2006 r. otrzymał pośmiertnie

Medal Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata przyznawany
osobom, które ratowały Żydów w
czasie II wojny światowej. W 2008
r. na budynku dawnego szpitala w
Będzinie przy ul. Małachowskiego
12 wmurowano pamiątkową tablicę
poświęconą pamięci dr. Tadeusza
Kosibowicza. 

Kacper SzkopHOTEL BRISTOL

STANISŁAW WYGODZKI zamiast WINCENTEGO PSTROWSKIEGO
Był poetą, prozaikiem, tłumaczem i krytykiem literackim. Urodził się w Będzinie w 1907 roku. Mieszkał tu do
1943, gdy wraz z rodziną został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Po wojnie zamieszkał w
Warszawie. W 1968 roku musiał opuścić Polskę i wyjechał do Izraela. Mieszkał tam do śmierci, czyli 1992 roku.
W testamencie Stanisław Wygodzki napisał, by jego prochy rozrzucono do morza. Nie ma więc grobu
upamiętniającego pisarza. Ale pozostały jego utwory.
W twórczości pisarza widać obraz martyrologii Żydów w czasie II wojny światowej oraz powojenne losy
mieszkańców środkowo-wschodniej Europy.
Utrzymywał kontakty z polskimi literatami: Wisławą Szymborską, Anną Kamieńską, Marią Bojarską i Tadeuszem
Borowskim. W styczniu 1992 r. Telewizja Polska wyemitowała reportaż Credo Stanisława Wygodzkiego. W tym
programie wiersze poety recytował Tadeusz Łomnicki, przyjaciel, z którym utrzymywał kontakty będąc w Izraelu.

Ale nie chciał wstąpić do partii ani
zlikwidować szpitalnej kaplicy, bo
wiedział, jak potrzebna jest
cierpiącym pacjentom. Dalej leczył i
do dziś wśród mieszkańców
naszego miasta ma bardzo dobrą
opinię. Zmarł na zator serca 6 lipca
1971 roku.

Stanisław Wygodzki napisał pięć
powieści, jedenaście opowiadań i
też tyle zbiorów poezji. Jest
również autorem książek dla dzieci.

Maks Pawłowski

foto. z 1916 r.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 20 02/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL WagnerPress II

WYWIAD
POCZUĆ WIATR WE WŁOSACH

Wiktoria Nanek jest jedną z najbardziej lubianych dziewczyn nie tylko w
klasie, ale również w szkole. Drugi rok pełni funkcję przewodniczącej
szkoły podstawowej. W wyborach dostała najwięcej głosów. Jest również
w samorządzie klasowym. Ale szkoła to nie wszystko.

Jaka jest twoja pasja?
Moją pasją jest jazda konna.
Od kiedy interesujesz się jazdą konną?
Marzyłam o tym, by usiąść na konia i galopować, odkąd skończyłam
siedem lat. Ale na poważnie zaczęłam jeździć w trzeciej klasie.
Co natchnęło cię do rozpoczęcia tej ciekawej pasji?
Od zawsze kochałam konie, ale to moja przyjaciółka Matylda ostatecznie
zachęciła mnie do spróbowania.

Co jazda konna zmieniła w twoim życiu?
Przede wszystkim znalazłam wspólną pasję z mamą i siostrą. Dzięki koniom zaczęłam zwracać uwagę na
zachowania zwierząt i innych osób.
Czy poza krótkimi jazdami jeździsz na dodatkowe obozy? Jak odróżnia się konie? Które rasy są twoje
ulubione?
Kilka razy byłam na koloniach konnych, a oprócz tego w każde wakacje uczestniczę w pół koloniach. Konie
prosto odróżnić, różnią się budową, maścią i usposobieniem. Moje ukochane rasy to: małopolskie, araby i
fryzyjskie. 
Czy twoja pasja sprawia, że potrafisz kompletnie się zrelaksować nawet po ciężkim dniu? Jak jazda konna
wpływa na ciebie i twój charakter?
Dzięki jeździe konnej jestem spokojniejsza. Gdy wsiadam na konia, od razu się wyciszam, relaksuję i nie myślę
o niczym innym, tylko o tym by zerwać konia do galopu i poczuć cudowny wiatr we włosach.

Czy jazda konna to twoja najukochańsza pasja? 
Oczywiście że najbardziej lubię jeździć konno, ale nie
zawsze mogę. Więc w czasie wolnym lubię jeździć na
rolkach. Niestety, nie w zimie.
I najważniejsze, jeśli chodzi o pasję. Czy to co
robisz, sprawia, że marzysz o sukcesach i innych
pozytywach w przyszłości, które będą związane z
jazdą konną?
Oczywiście! To chyba normalne. Każdy chce rozwijać
swoje pasje i zdobywać w danej dziedzinie sukcesy. I
ja tak jak każdy do tego właśnie dążę.

rozmawiała: Maja Biskupska

Wiktoria

Wiktoria drugi rok jest w zespole redagującym
naszą gazetkę. Gdy burza mózgów nie pozwala
nam racjonalnie myśleć, a decybele zagłuszają
słowa, Wiki zawsze potrafi wyciszyć nas i
sprowadzić do pionu. Jest jak adwokat diabła.
Broni wszystkich i w każdym znajdzie odrobinę
dobroci. Nie narzeka na brak czasu i nie pyta: za
co... Bezinteresowna, otwarta, szczera i uczciwa.
Nikomu nie odmawia pomocy. I... wszyscy
nauczyciele ją chwalą. Nie tylko za kulturę, takt i
pytanie: Czy jest coś do zrobienia? 
Super dziewczyna.    

foto. Kacper
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RECENZJA

MITOLOGIA NORDYCKA
Autor: Neil Gaiman
Dlaczego sięgnęłam po „Mitologię nordycką”? Po prostu wpadła mi w ręce. Znam ze szkoły
mitologię grecką. Trochę też rzymską, więc dlaczego nie poznać nordyckiej. Poza tym
jednym z głównych bohaterów jest Thor, którego poznałam, oglądając film pod tym tytułem. I
jeszcze jedno – lubię fantasy. A gdy przeczytałam, że Gaiman podszedł do mitologii trochę
współcześnie, zaczęłam czytać i jak prawie zawsze, nie mogłam się oderwać.
"Mitologia nordycka" składa się z  szesnastu mitów. Najpierw poznajemy historię powstania
świata. Wszystko tu ułożone jest chronologicznie, więc nie można się pogubić. A gdyby ktoś
miał problem z połączeniem imion i nazw z treścią, na końcu książki jest słowniczek. Zbiór
kończy zmierzch bogów, gdy wielki wilk Fenrir połyka słońce. Autor dokładnie przedstawił
historie z mitów nordyckich, ale dodał dialogi i narrację. Dzięki temu książkę czyta się łatwo i
przyjemnie.
Bogowie mają wiele wad. Thor jest nie do końca mądrym i okrutnym wojownikiem. Odyn nie
dla wszystkich jest dobry, a Loki uosabia zło w doskonałej formie. Mają też wiele ludzkich
cech, obcych bogom innych mitologii. Są raczej herosami. Muszą bardzo się starać, by nie
stracić swej pozycji. Starzeją się, nie umieją zmienić przeznaczenia, umierają. Balder został
zabity przez niewidomego brata Hoda.

Najbardziej podobały mi się mity: “Wyprawa Thora do krainy
olbrzymów” i “Ragnarok: ostateczne przeznaczenie bogów”. Gdy
czytałam opis bitwy pomiędzy bogami a olbrzymami,  nie mogłam się
oderwać.
Zachęcam do przeczytania „Mitologii nordyckiej”, bo
dostarcza wielu emocji – od śmiechu, przez zadumę do
smutku.

Kamila Kraska

Kamila

SUKCES W JUNIOR KRYTYK
Nasza redakcyjna koleżanka - Kamila Kraska
znalazła się wśród najbardziej aktywnych
recenzentów JUNIOR KRYTYK. W
podsumowaniu z 19 stycznia zajęła III miejsce.
Gratulujemy.
Kamila czyta nie tylko w domu, ale również na przerwach.
Oto jedna z ostatnich jej recenzji.
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