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660 LAT MINĘŁO...
Prawa miejskie nadał Będzinowi król Kazimierz Wielki.
To ważne wydarzenie było w 1358 roku, czyli 660 lat
temu, w miesiącu sierpniu, dnia ósmego. Wcześniej była
tu osada targowa.
rys. Maja B.

klasa I c

660. ROCZNICA NADANIA BĘDZINOWI
PRAW MIEJSKICH

Opowiedzieliśmy uczniom kl. I c
historię naszego miasta.
Oczywiście bardzo skróconą.
Legendy też poznali, może nie
wszystkie, bo po nocach by nie
spali. Ale bardzo ładne rysunki
wykonali na 660 - lecie Będzina.
Niestety, tylko kilka umieściliśmy w
gazetce. Na stronie 1. jest praca
Filipa R.
Ola Łyczek

Lokowanie Będzina na prawie magdeburskim wiązało się ze wzrostem
przywilejów. Ponadto nadanie w 1358 roku Będzinowi praw miejskich
związane było z budową w tym miejscu kamiennej warowni, która miała
strzec polskiej granicy z państwem czeskim, a przebiegała przez linię
Czarnej Przemszy. Przywilej lokacyjny zawierał nawet słowa mówiące, że
miasto lokowane jest pod zamkiem naszym. Również w tamtym czasie
rozpoczęto budowę murów okalających miasto oraz prowadzących do
niego bram. Mury były i znów są. Z nimi związana jest legenda.

KAZIMIERZ WIELKI
W BĘDZIŃSKIEJ
LEGENDZIE

Dobry to on nie był, ale zamek wybudował, oczywiście nie własnymi
rękoma. Potem Kazimierz Wielkim zwany murowany zamek postawił, też
niesamodzielnie, bo z niektórymi tak jest, że innym każą pracować, a
sława po nich zostaje. Lecz ten król gród nasz do praw miasta wzniósł i
chwała mu za to.

Król Kazimierz Wielki trafiłby do
Księgi Guinnessa, gdyby była za
jego czasów. A jest od 1955
roku. Według legendy bowiem,
stojąc na Górce Zamkowej,
machał na cztery strony rękami,
mówiąc: Tu będziem my, tam
nasza czeladź, a jak mało
będzie miejsca, pójdziemy w
te sosny i dęby. Tak też założył
pięć miejscowości: Będzin,
Czeladź, Małobądz, Sosnowiec i
Dąbrowę.
Dziś Małobądz jest dzielnicą
Będzina, a Sosnowiec i Dąbrowa
- ościennymi miastami.
Młodymi, bo Sosnowiec
miastem jest od 1902 r., a
Dąbrowa w 2016 świętowała
swe stulecie.
Maja B.

RYCERZ BENDA I MURY MIEJSKIE

Właśnie wokół tych murów spacerował rycerz Benda, który według
legendy dał imię naszemu miastu.

Natomiast Benda wrócił, by po latach swe ziemie obejrzeć i... Głowy
nie stracił, bo ją w hełmie miał, ale twarz mu zniknęła. Postanowiliśmy
mu pomóc. Pożyczając swe oblicza, oprowadziliśmy go po Będzinie.
Maks P.

foto. Kacper Szkop
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PIERWSZY WÓJT
Pierwszym wójtem Będzina został Hinko Ethiopus, a właściwie to Chinko
Ethiopus, ale wówczas jeszcze nie rozróżniano CH i H. I tak zaczyna się
nowa legenda naszego królewskiego grodu.

PIERWSZY WÓJT BĘDZINA

Był drewniany gród, dosyć dobrze znany kupcom, bo leżał na szlaku
handlowym, a i spotkania kupieckie się też tu odbywały, na które zjeżdżali
kupcy z całego prawie świata. I tak właśnie trafił do nas, pośród wielu
innych, chiński kupiec imieniem Ethiopus.
Emilka K.

foto. Kacper Szkop
W Będzinie jest kilka galerii graffiti - pod rondem, pod przejściem
tramwajowym koło stadionu i na dolnej Syberce. Wszystkie są super, nie
tylko dlatego, że opowiadają historię naszego miasta, ale przedstawiają
zabytki grodu Bendy.
Matylda M.

klasa I c

A że był kupcem i cieszył się
rezonem pośród bractwa
kupieckiego, wiara desygnowała
rzeczonego Ethoipusa na
pierwszego wójta, na co Chińczyk
ochoczo przystał. Jako
pierwszemu zarządcy grodu
przypadł mu w udziale zaszczyt
nadania nazwy nowej mieścinie. I
tak Ethiopus, człek, jak na
Chińczyka przystało, praktyczny ,
niewiele myśląc rzekł: Po chińsku
gród czy miasto to Bendzin, więc
taka będzie nazwa nowego miasta.
Michał K.

I tak prozaicznie nasze miasto
zostało Bendzinem.
Chiński kupiec Ethiopus, którego
mianowali wójtem, powiedział
miasto, tyle że po swojemu i tak
zostało.
I tak przez lata historycy,
kronikarze i inni głowili się, kim
to nasz pierwszy wójt był? Skąd
przyjechał? A to banalnie proste,
skoro gadał po chińsku to musi
był Chińczyk.
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
CZARNA PRZEMSZA

Rzeka przepływająca przez nasze miasto też ma swoją legendę. Benda
jej nie znał, bo związana jest z późniejszą historią. Wtedy w zamku
mieszkał kasztelan ze swoją piękną córką. Gdy diabeł Boruta pojawił się
na balu, zakochał się w dziewczynie, ale nie mógł się do niej zbliżyć, bo na
szyi miała poświęcony łańcuszek. Musiał więc opuścić Będzin. Wściekły,
odchodząc, rzucił swój guzik do Przemszy, mówiąc: Niech się zrobi
czarna ta rzeka. I tak powstała nazwa Czarna Przemsza.
Daria Sz.

klasa I c

Kacper Sz.

BOISKO W SPORTOWEJ DOLINIE

Następnie zabraliśmy Bendę na stadion, aby odpocząć
przed drogą w górę. Stadion ma 10 000 miejsc, lecz
nam wystarczyło tylko kilka. Chociaż nie było meczu,
opowiedzieliśmy mu o tutejszym klubie. Potem
poszliśmy jeszcze pograć trochę w koszykówkę i
wyruszyliśmy dalej.
Maks P.

PIOSENKA O RYCERZU BENDZIE

Po drodze ułożyliśmy piosenkę do znanej melodii o
stokrotce, która rosła nad strumykiem i spotkała
harcerza. Nasza jest o rycerzu Bendzie. Z nią lepiej się
nam maszerowało. Słowa - niebieskie tło, str. 4,5.
Redakcja

foto. Kacper
Na zdjęciu powyżej chyba najmniejszy plac w Polsce.
Wypełniamy go cały, a jest nas osiem osób.
Poświęcono go księdzu M. Zawadzkiemu, który
wyprowadził Żydów z palącej się synagogi we
wrześniu 1939 r.
Maja B.
Gdzie Przemsza płynie z wolna
i wokół rośnie gaj.
Gdzie łąki, pola orne.
Tam Benda dostał łan.
Od króla dostał ziemię.
Dzielny rycerz ten.
Chciał gród zbudować piękny
i pomysł wcielił w czyn.
Obiecał Benda kasę,
lecz chłosty, baty dał.
I nie pomogły prośby.
Przepędził lud hen w dal.
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ŻYLI WŚRÓD NAS

Iga M.

klasa I c

Na zdjęciu poniżej pomnik upamiętniający spalenie
przez Niemców synagogi i śmierć mieszkańców
Będzina wyznania mojżeszowego (8 września 1939 r.).
Stoi właśnie tam, gdzie była synagoga - przed
zamkiem i obok kościoła.

foto. Kacper
Lecz za te okrucieństwa
dało mu fatum znać.
Na żonę i dzieciaki
spadł z zamku wielki głaz.
O losie, mój losie, czemuś
mnie tak ukarał.
Buciki zdjął skórkowe,
więc bose nogi miał.
I poszedł przez dąbrowy
z Będzina w siną dal.
Tak w średniowieczu było
za dawnych grodu lat.
A zamek wciąż tu stoi
na Szlaku Orlich Gniazd.

Pamiątek po będzińskich Żydach jest bardzo dużo.
Dwa budynki, w których do dziś są szkoły. Brama
Cukermana, Dom Modlitwy Mizrachi, plac Lustingera
czy pomnik upamiętniający będzińskich Żydów to tylko
kilka miejsc. Obok cmentarza katolickiego jest kirkut,
zaniedbany, ale można zobaczyć na nim wiele macew.
Kiedyś były trzy cmentarze żydowskie. Na jednym jest
teraz skwer z ławkami i słonecznym zegarem w
kształcie Tory. Było też getto - na Kamionce. Ulica
została, niektóre domy też.
Wiktoria Nanek
RUTKA LASKIER
W tym getcie mieszkała Rutka Laskier. Ta 14 - letnia
dziewczynka napisała pamiętnik, który jest naszą
lekturą. Pisaliśmy o niej kilka razy w naszej gazetce.
Zginęła w Oświęcimiu, ale pamięć o niej pozostała.
Jedna z ulic naszego miasta nosi jej imię. Są też o niej
filmy, spektakl teatralny i książka. Naprzeciwko
kawiarni Jerozolima jest duże zdjęcie Rutki. Jej
przyrodnia siostra kilka razy była w Będzinie. A
Pamiętnik Rutki Laskier został wydany w wielu
językach.
Tak naprawdę historię tej dziewczyny poznał świat
dzięki pani Stanisławie Sapińskiej, która przez wiele lat
przechowywała zeszyt zapisany wspomnieniami
swojej żydowskiej koleżanki.
Karolina Flak
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PODRÓŻE DUŻE I MAŁE
KOLUMNA JANA III SOBIESKIEGO
Benda zainteresował się kolumną, prawdopodobnie z
XVIII wieku. Podobno w tym miejscu król Sobieski
żegnał się z Marysieńką, wyruszając pod Wiedeń.
KAPLICA I CMENTARZ
Kapliczka za murem cmentarza ma smutną historię,
bo zamordowali jej plebana w XVI w., podpalili i
splądrowali ją w XX w. i jeszcze nosi imię Tomasza
Becketa zabitego w Canterbury w XII w.
klasa I c

Paweł K.

Maks P.

ZAMEK I PAŁAC
Zamek i pałac to historyczne wizytówki naszego
miasta. Dzieli je rzeka Czarna Przemsza. Z wieży
zamkowej widać budynek Pałacu Mieroszewskich, a z
sali balowej pałacu - zamek. Łączy je wspólna nazwa:
Muzeum Zagłębia. Zamek jest znany wielu uczniom w
Polsce, bo jego fotografia znajduje się w podręczniku
do historii. Pałac otoczony jest parkiem, w którym stoją
dwie rzeźby: Bachusa i Flory. Ich historia łączy się z
legendą o jednym z mieszkańców, który lubił
imprezować. Ale bardziej znana jest legenda o
Niebieskiej Ludwice, córce jednego z braci
Mieroszewskich. Natomiast z zamkiem związana jest
też legenda o Rycerzu bez głowy. Ogólnie tragiczna.
Nie mamy niestety, białej damy.
Ola Ł.
Zabytków w naszym mieście
jest tak dużo, że musielibyśmy z
rycerzem Bendą chodzić po
Będzinie wiele godzin. Może po
tygodniu udałoby się nam
pokazać mu, co się zmieniło.
Niestety, ze względu na naukę i
pozaszkolne obowiązki nie
mamy czasu, ale... Skoro
zostaje z nami, na pewno pozna
i zobaczy wszystko. Ciekawe
tylko, czy odnajdzie się w XXI
wieku i ogarnie wszystkie
przedmioty, którymi meczą nas
nauczyciele.
Redakcja

foto. Kacper
Gdy Benda zawołał nas, pobiegliśmy do zamku, bo
byliśmy trochę głodni. Nie było hamburgerów, bo po
takim jedzonku średniowieczni rycerze od razu by
zardzewieli. Będziński zamek jako pierwszy został
wybudowany na Szlaku Orlich Gniazd.

