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NA HARCERSKIM SZLAKU
część 1

ZLOT HUFCA ZIEMI BĘDZIŃSKIEJ
Pogoda tego wrześniowego dnia naprawdę była super. Miasteczko zlotowe wyglądało imponująco.
Nic więc dziwnego, że plaża miejska tego dnia była pełna nie tylko harcerzy, ale również gości i
cywilów.
Po uroczystym apelu rozpoczęły się zajęcia zlotowe. Wieczorem było obrzędowe ognisko harcerskie,
które prowadziła opiekunka naszej gazetki, druhna Ania.
Po ognisku do rana była Watra Wędrownicza. Wśród wędrowników byli absolwenci naszej szkoły.

110 POWODÓW DO DUMY
Tegoroczny zlot zorganizowany był pod hasłem: 110 Powodów do Dumy.
Hasło oddaje 110 lat harcerstwa na naszych ziemiach, bo właśnie tyle lat
temu powstały pierwsze drużyny skautowe w Zagłębiu.
Z tej okazji wręcz cała plaża zapełniła się drużynami harcerskimi z
powiatu będzińskiego. Wśród nich była i moja 31 Benignus oraz nasze
zuszki.
Uczestniczyłam w grze terenowej dotyczącej mojego miasta Będzina.

HARCERSKA GRA TERENOWA
Chodząc od punktu do punktu wykonywaliśmy różne
zadania, które pogłębiały naszą wiedzę o Będzinie.
Musieliśmy na mapie zaznaczyć najciekawsze zabytki
Będzina. Śmiechu było bardzo dużo i ja sama nie
wiedziałam o niektórych zabytkach.
Pytali nas o zamek będziński i jacy królowie tam
mieszkali. Układaliśmy też piosenki o Będzinie.
Magda

Nasze kochane zuszki też miały zorganizowane świetne zabawy oraz
brały udział w 70 urodzinach Pippi.
Oczywiście były też tańce integracyjne. Zawsze jest fajnie, kiedy cała
drużyna tańczy. Wszyscy wykonują te same ruchy i nawet ja, chociaż nie
lubię tańczyć, z zaangażowaniem wykonywałam wszystkie ruchy. I
sprawia mi to radość.
Magda Grabowska
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NA HARCERSKIM SZLAKU
część 2
ZLOT I PO ZLOCIE...
Ja też byłam na zlocie – cały dzień. Po grze terenowej, w czasie której przygotowaliśmy też scenkę jednej z
legend Będzina, zasłużyliśmy na jedzonko. Ciepła zupka pomidorowa dodała nam energii, a kiełbaskom
pieczonym na ognisku towarzyszyły fajne harcerskie pogaduchy.
Zlot zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, na którym nie zabrakło oczywiście gawędy i piosenek. A śpiewali je
instruktorzy na zmianę z harcerzami.
Harcerskie spotkania są super, bo mimo wieku wszyscy czują się równi, gdyż – jak śpiewamy:
Bo wszyscy harcerze
To jedna rodzina.
Starszy czy młodszy.
Chłopak czy dziewczyna.
Karolina

110 LAT HARCERSTWA W ZAGŁĘBIU
Z okazji zlotu i 110 lat harcerstwa w pałacu Mieroszewskich w Będzinie jest wystawa, na której zaprezentowane
zostały historyczne eksponaty ze zbiorów hufców: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec i Ziemi Będzińskiej. Na
wystawie pojawili się znakomici goście. Wystawę uświetnił występ zespołu harcerskiego „Słoneczni”.
Podziękowaliśmy naszemu Prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu i Dyrekcji muzeum.
Magda

Rozpoczynamy nową kolumnę
w naszej gazetce:
Na harcerskim szlaku
Dlaczego?
W redakcji są harcerze, a
instruktorem jest p. Ania.
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ŚWIĘTO KROPKI
O dwóch lat w gazetce opisujemy nietypowe święta. Było też o kropce.
W tym roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzili nasi najmłodsi
koledzy, czyli uczniowie klas I – III.

ŚWIĘTO KROPKI W KLASACH I – III
Zorganizował je Samorząd Szkolny klas I – III oczywiście pod opieką nauczycieli – pań Anny
Świerczek i Sandry Imiełowskiej, które zapytaliśmy o wrażenia z tego święta.

Pani Sandra:
Kilka dni wcześniej uczniowie zostali zachęceni do
założenia w tym dniu elementów garderoby w kropki.
Były to piękne kropkowe kreacje.

Pani Anna:
Był to dzień pełen kropkowych atrakcji. Dzięki pomocy
wychowawców uczniowie poznali historie tego święta
poprzez opowiadanie o dziewczynce imieniem Vashti.
Jego bohaterką jest mała dziewczynka, która dzięki
malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki
uwierzyła w swoje możliwości.

Pani Sandra:
W dniu święta kropki, czyli 15 września, uczniowie
otrzymali kolorowe kropki, na których rysowali i
opisywali, swój największy talent, co najbardziej lubią
robić. Talenty naszych uczniów zostały umieszczone
na gazetce Samorządu szkolnego. Dzięki temu
dowiedzieliśmy się, ile talentów i zainteresowań mają
nasi najmłodsi uczniowie.
Pani Anna:
Ten dzień wywołał wiele uśmiechów i radości.
Pozwolił uczniom zrozumieć fakt, iż każdy z nas ma
jakiś talent i najważniejsza jest wiara w swoje
możliwości. Za rok na pewno będziemy z kropką!
opracował: Kacper
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DESKOROLKA
Zauważyliśmy w czasie wakacji, że deskorolkę wyprzedziła hulajnoga. Była wszędzie.
Rower też. Ale przecież jeszcze niedawno deskorolkę widzieliśmy na ulicach, w parkach,
a teraz jest głownie w skate parkach. Postanowiliśmy więc przypomnieć Wam, że ona
gdzieś jest w piwnicy i czeka...
W tym numerze kilka informacji o trochę zapomnianej, a jakże fajnej
deseczce do jeżdżenia i ćwiczenia. W następnej gazetce przeczytacie o
różnych rodzajach deskorolki.
Zuzia Zębala
Deskorolka, jak podaje Wikipedia, jest to deska wykonana ze sklejki
(zwykle 7-warstwowej) pokryta papierem ściernym (grip), ma 4 kółka
i 8 łożysk mocowanych do dwóch trucków (osiek). Używana jest do
rekreacji oraz wykonywania ewolucji.

KILKA CIEKAWOSTEK O DESKOROLKACH
1. Podobno wynaleziona została w latach 40. XX wieku. Amerykańscy
miłośnicy surﬁngu, nie mogąc pogodzić się z bezwietrzną pogodą i
spokojnym morzem, poradzili sobie z tym problemem w dość
kreatywny sposób. Uzbrojeni w deski surﬁngowe z domontowanymi
kółkami od wrotek przemierzali nadmorskie promenady. Częste
upadki, spowodowane m.in. brakiem łożysk, nie zniechęciły jednak
zawziętych sportowców. I tak w roku 1960 sprzedano pierwszą
deskorolkę, której konstrukcja pozostaje prawie niezmienna od
tamtego czasu. Jej koszt wynosił 9,95$.
2. Skejterzy wymyślili odrębny gatunek muzyczny o nazwie skate
punk. Wywodzi się on z innego gatunku muzycznego o nazwie
hardcore punk. Co prawda w tekstach nie nawiązuje on do miłości
dotyczącej jazdy na deskorolce, ale rytmem i mocą pobudza on do
aktywności ﬁzycznej. Do najbardziej uznawanych zespołów wśród
skejterów należą m.in. DR. Know, U.S. Bombs i Scared Straight.
Popularność tego gatunku rozpoczęły publikacje czasopisma
„Trasher”.
3. Gnarboard to deskorolka o napędzie elektrycznym, która pojawiła
się stosunkowo niedawno. Pod każdym z czterech kółek znajduje się
850-watowy silnik, który umożliwia osiągnięcie prędkości 45 km/h, a
prędkość tę uzyskać można w zaledwie 1.9 sekundy! Pełne
naładowanie baterii pozwala na pokonanie 25 km. Oszałamia jednak 6100 dolarów!
Zuzia Z.

RODZAJE
DESKOROLEK
Deskorolki różnią się od siebie
ze względu na kształt, sposób
napędu oraz przeznaczenie.
Ogólnie deskorolki dzielimy na:
· deskorolki klasyczne
· cruisery
· longboardy
· deskorolki terenowe
· waveboardy
· deskorolki elektryczne
Czym się charakteryzują? Którą
możesz wybrać dla siebie?
Przeczytasz w następnym
numerze gazetki.
Zuzia Zębala
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PALCEM PO MAPIE
W poprzednim numerze Szymon opowiadał o swoich zagranicznych wojażach.
Jakub był na wakacjach w Polsce i to niedaleko naszego miasta, bo w Wiśle, czyli
Beskidach - najbliżej nas położonych górach.

Na początku wakacji pojechałem do Wisły. To piękne miasto w Beskidzie Śląskim. Tu zaczyna swój bieg nasza
najważniejsza rzeka – Wisła.

WISŁA W WIŚLE
Będąc w tym mieście oczywiście trzeba wybrać się na Baranią Górę –
najwyższe wzniesienie, które ma 1220 m. n. p. m. Piękna i ciekawa
wycieczka, na cały dzień.
Jeśli ktoś nie chodzi po górach, może wejść na Stożek. To niższy szczyt,
bo ma 978 m. n. p. m.
Spędzanie czasu nad rzeką czy w górach to świetna zabawa i naprawdę
piękne i niezapomniane widoki.
Na wycieczkę na Baranią Górę najlepiej wybrać się, gdy jest ładna
pogoda, bo chodzenie w deszczu po górach jest po pierwsze
niebezpieczne, a po drugie - w przemoczonych ubraniach chyba nikt nie
czuje się komfortowo.
Tuż przed Wisłą, jadąc od Będzina, jest Ustroń. Można stąd pojechać
wyciągiem krzesełkowym na Czantorię. To jest fajna przygoda dla dzieci
jak i dla dorosłych. Następnie można wejść na wierzę widokową, z której
są piękne widoki.
Jeśli ktoś zatęskni za ludźmi i miastem, można poszwendać się po
centrum Wisły i cieszyć chwilą.
Ciekawym miejscem jest Aleja Gwiazd Sportu. można znaleźć tam
między innymi sylwetkę Adama Małysza.
Jakub Szypuła

wodospad w Wiśle

Jakub

Wisła w Wiśle

Jakub

piękna Wisła

Jakub

potok w Wiśle

Jakub

Potok Wisełka tworzą potoczki
źródłowe: Czarna Wisełka i Biała
Wisełka.
Biała Wisełka powstaje z wielu
bijących pod skałą małych
źródełek. Szczególnie piękne są
wodospady w dolinie Białej
Wisełki, największe w Beskidzie,
od 1987 nazwane Kaskadami
Rodła.

