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NASZ PATRON
Wanda Chotomska jest autorką ponad 200 książek, tysięcy wierszy dla dzieci i młodzieży, audycji radiowych oraz telewizyjnych, opowiadań,
scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych. Jej najbardziej znaną dobranocką jest ''Jacek i Agatka”. Najsłynniejsze utwory dla dzieci to
„O Tadku niejadku", ''Kurczę blade”, ”Chłopak na opak”, ”Gdyby Tygrysy jadły irysy”. Wspólnie z Bohdanem Butenką stworzyła także cykl
wierszowanych historyjek o "Pannie Kreseczce" i "Panu Motorku". O twórczości Wandy Chotomskiej można pisać bardzo długo, ale to kiedy indziej.
Ania Lewandowska

Drodzy Czytelnicy!
Konkurs „Mój pupil” został rozstrzygnięty, w kolejnych numerach będziemy prezentować prace laureatów. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
wspaniałych pupili.
I m-ce Olga Perlińska z kl.2c
I m-ce Marysia Nadolna z kl. 7a
II m-ce Zuzia Zbrzeźniak z kl. 1c
II m-ce Kuba Gębala z kl. 5b
III m-ce Gabrysia Trawińska z kl. 1c
III m-ce Zosia Kasprowiak z kl. 5c

I miejsce - Olga Perlińska kl. 2c
Słoneczko to żółw lamparci. Mam go od półtora roku i
do tej pory nie wiem czy to chłopiec, czy dziewczynka.
Bardzo lubi jeść roszponkę i cykorię. Wiosną i latem
zjada mlecz oraz inne rośliny, które rosną na dworze.
Daję mu również witaminy i specjalne wapno, żeby miał
zdrową skorupkę. Słoneczko rośnie bardzo szybko i
waży już ponad 1 kg. Jest tak duży, że musi mieć nowy,
większy domek – zamówiliśmy dla niego piękne
terrarium. Mam nadzieję, że będzie miał w nim więcej
miejsca i będzie mu się podobać. Słoneczko jest żółwiem
lądowym, ale lubi się kąpać. W każdy weekend kąpie się
w naszej wannie. Umie też dobrze pływać. Słoneczko
będzie żył 100 lat i będę go miała zawsze. Mój żółwik
jest słodki i bardzo go kocham.

SłoneczkoO. Perlińska

Słoneczko

I miejsce - Maria Nadolna kl. 7 a
Przyjęcie do domu mojego pupila – suczki POPI było poważną decyzją. Starannie to
przemyśleliśmy - cała moja rodzina z babcią na czele. Wiązało się to przecież z nowymi
obowiązkami dla nas wszystkich. W końcu pewnego dnia Popi zamieszkała z nami i stała
się nowym członkiem naszej rodziny. To mała cavalierka o wadze ok. 6 kg i wzroście 30
cm wysokości. Ma ogromne oczy, mały nosek, długie uszy i pokaźny ogonek, którym
nieustannie kręci. Jej sierść jest biało brązowa. Wybraliśmy dla niej miejsce, z którego
ma dobry widok na wszystko, bo pieski lubią obserwować, co dzieje się w otoczeniu. Jej
legowisko jest na tyle duże, że może swobodnie wyciągnąć się na nim. Ma też swoje
stałe miejsce na miskę z karmą i wodą. Codziennie rano wychodzi z domu razem z nami
– rodzice do pracy, ja i moja siostra do szkoły, a nasz pupil jedzie do swojego
przedszkola, tj. do domu mojej babci. Moja babcia jest niezastąpiona. Opiekuje się naszą
suczką przez cały dzień. Kiedy zbliża się czas naszego powrotu, ona zawsze wiernie
czeka, siedząc w oknie i wypatrując. Z radością nas wita. Doskonale wie, że po powrocie
do domu czeka ją upragniony spacerek. Popi uwielbia spacery, ale lubi też kałuże,
krzewy i krzaki. Nic nie zostaje oszczędzone. Wolność raduje każdego z nas, mojego
psiaka też. Kocham mojego pupila. Zawsze mogę na niego liczyć. Umie mnie pocieszyć,
jeśli jestem smutna. Potrafi również cieszyć się ze mną, kiedy jestem wesoła. Nie
wyobrażam sobie życia bez niej.

Olga Perlińska

Popi

Marysia Nadolna
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WYWIADY JULII ROGOWSKIEJ
Rozmowa z Panem Mirosławem Galikowskim – nauczycielem fizyki
1. Jak to się stało, że został Pan fizykiem?
Kiedyś, gdy byłem uczniem szkoły podstawowej, w bibliotece mojego ojca znalazłem książkę o
astronomii. Bardzo mnie zafrapowała. Pojawiło się zainteresowanie tą dziedziną. Natomiast fizyką
zaciekawiłem się w trzeciej klasie liceum.
2. Co według Pana jest ciekawego w fizyce?
Fizyka to najbardziej podstawowa nauka przyrodnicza. Poznanie fizyki to jak zbudowanie solidnego
fundamentu pod budowlę. Chemik, biolog, geograf, lekarz, inżynier i przedstawiciele wielu innych
zawodów wykorzystują w swojej pracy osiągnięcia fizyków.
3. Jakie oceny otrzymywał Pan w szkole z fizyki?
W czasie nauki otrzymywałem różne oceny. To nie one decydowały o zainteresowaniu.
4. Jaką uczelnię Pan ukończył?
Ukończyłem Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
5. Jaki dział fizyki interesuje Pana najbardziej i dlaczego?
Fizyka jest fascynującą dziedziną, jej działy pojawiają się w szkole. W rzeczywistości wszystkie
opisują otaczający nas świat.
6. Którego fizyka ceni Pan najbardziej i dlaczego?
To trudne pytanie. Na pewno są to Michał Faraday i James Clerc Maxwell, bo jako pierwsi pokazali
doświadczalnie (Farady) i opisali teoretycznie (Maxwell) dwa spośród czterech oddziaływań tzn.
powiązali elektryczność z magnetyzmem. Oczywiście też cenię Alberta Einsteina, bo miał odwagę
podważyć zasady fizyki klasycznej i stworzyć podstawy fizyki współczesnej.
7. Czy fizyki można sie nauczyć, czy trzeba mieć talent?
Aby coś umieć, trzeba sie uczyć. Czy wystarczy sama nauka? Myślę, że odrobina talentu też się
przyda. Niezbędna jest pasja. Przydatna będzie także wyobraźnia. I chyba najważniejsze, odwaga
myślenia, odwaga wypowiadania swoich poglądów, nawet wtedy gdy są one bardzo kontrowersyjne.
8. Czy poza fizyką ma Pan jakąś pasję?
Oczywiście. Mam dużą bibliotekę. Lubię robić zdjęcia, podróżować. A najbardziej lubię marzyć:).
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Mirosław Galikowski

Dzień Niepodległości
11 listopada, Dzień Niepodległości,
Polska wyprosiła nieproszonych gości.
Ludzie i Żołnierz wreszcie mieli spokój,
W kraju zapanował pokój.
Wszyscy weseli, dumni i radośni chodzili,
Ponieważ wrogów zwyciężyli.
Wielu ludzi podczas zaborów zginęło,
Wielu z Nich w grobach spoczęło.
Maja Jędrzejewska

Warto wiedzieć…
1) W japońskich domach nie ma centralnego ogrzewania! Po prostu nie są one montowane, więc gdy jest zimno, mieszkanie dogrzewa się
klimatyzatorem ustawionym na dwadzieścia parę stopni albo grzejnikami. Można też nabyć elektryczny koc albo tak zwane kotatsu, czyli ogrzewacz
umieszczany pod niskim stołem, przykrywany kocami, stawiany na środku pokoju.
2) W mniejszych miejscowościach dzieci chodzą po ulicach w białych kaskach. Zdejmują je w szkole i w domu. Ma je to chronić przed urazami przy
ewentualnych potrąceniach przez samochody, trzęsieniach ziemi, upadkach oraz w różnych innych niebezpiecznych sytuacjach, które mogą się zdarzyć.
3) W Japonii na ulicach co kilka metrów porozstawiane są wolnostojące automaty z napojami. Na niebiesko oznaczone są te zimne, a na czerwono ciepłe.
4) Toalety są podgrzewane i mają funkcję mycia oraz suszenia. Nad pojemnikiem do zbierania wody do spłukiwania, znajduje się kran, z którego ona
wypływa do małej umywalki, pod którą można opłukać ręce. Dzięki temu woda się nie marnuje, tylko spływa do wspomnianego wcześniej zbiornika.
5) W Japonii na śniadanie ludzie zamiast kanapek, musli, płatków śniadaniowych albo jajecznicy z boczkiem bardzo często jedzą na przykład smażonego
łososia z ryżem i warzywami albo jakąś inną rybę czy owoc morza.
6) „Zielone światło” na drodze albo na przejściu ma tak naprawdę odcień czegoś pomiędzy zielonym a niebieskim, a przez Japończyków nazywane jest
po prostu ”niebieskim”.
7) Bardzo niegrzeczne jest wysmarkanie nosa. Japończycy pociągają nosem albo obcierają nos rękawami, ale nie smarkają do chusteczek w miejscach
publicznych ani przy osobach trzecich. Jeżeli naprawdę zdarza się już sytuacja kryzysowa, to należy poczekać aż nikt nie patrzy, wyjąć chusteczkę i
tylko szybko wytrzeć to, co z niego wyleciało.
Jakub Kleinszmidt

Miłe spędzanie czasu
Chcąc miło spędzić czas podczas jesiennych popołudni, można się wybrać do nowo otwartej Galerii Północnej, która znajduje się przy ulicy Światowida
17. Z myślą o aktywnych klientach lubiących zakupy i dobrą rozrywkę, Galeria Północna postanowiła wprowadzić elementy takie, jak ogród na dachu,
plenerowa siłownia, skate park, miejsca zabaw dla dzieci czy place z fontannami i elementami małej architektury. Galeria Północna posiada ponad 200
sklepów, butików i restauracji, oprócz tego można znaleźć tam też 11-salowe kino Cinema City. Wznosi się tu najwyższa w Polsce 22-metrowa rzeźba
„Wir” autorstwa Oskara Zięty, jednego z najbardziej znanych rodzimych artystów. Przed budynkiem znajduje się fontanna i podświetlana rzeźba
kinetyczna.
Martyna Korycka
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Z życia szkoły stara – nowa szkoła
Jak z pewnością każdy wie, w tym roku szkolnym nasi uczniowie uczą się w odnowionej, pięknej szkole. Cały budynek został gruntownie
wyremontowany wraz z boiskiem. Aktualnie jeszcze nie zostały ukończone niektóre pomieszczenia, ale już niedługoto się zmieni. Zostały powiększone
klasy, zmieniono miejsce łazienek, gabinetu pielęgniarki, sekretariatu i wielu innych pomieszczeń. Szkoła została pomalowana na kolorowo, więc wygląda
od zewnątrz nowocześniej, zresztą w środku też :).
Chociaż poprzedni rok był ciężki dla każdego ucznia naszej szkoły, to warto było pomęczyć się.
Wszyscy uczniowie bardzo dziękują każdej osobie, która brała udział w remoncie SP 77. DZIĘKUJEMY!
Zuzanna Krzyszczuk

Korytarz

M. A.

Dobudowane sale.

M. A.

Toaleta dla dziewcząt

M. A.

Sala lekcyjna

M. A.

KĄCIK SPORTOWCA
Które sporty są najlepsze dla zdrowia?
Najlepszym dla zdrowia sportem jest według naukowców i lekarzy pływanie, które zmusza wszystkie części ciała do wysiłku, przyspiesza bicie serca
oraz nie obciąża stawów. Regularne pływanie zapobiega również depresji oraz poprawia samopoczucie.
Kolejnym sportem jest Tai Chi, jest to sport wywodzący się ze sztuk walki, łączy głębokie oddychanie z płynnymi ruchami ciała. Tai Chi jest
odstresowujące, poprawia postawę i ogólną mobilność, może także zwiększyć siłę mięśni nóg. Ten sport można łatwo dostosować do swojego poziomu
sprawności fizycznej.
Na trzecim miejscu jest spacerowanie. Regularne spacery wymuszają pracę nóg i poprawiają krążenie. Jest to korzystne dla stawów oraz łatwe dla
początkujących. Najlepiej jest zacząć od 15 minut przechadzki i stopniowo zwiększać czas i prędkość spacerowania, aż do 60 minut. Oprócz mięśni
spacery zwiększają także pamięć, a także zapobiegają depresji.
Na koniec zostały nam treningi siłowe, mają one wiele odmian, np. ćwiczenia z ciężarkami czy wchodzenie po schodach. Do tej kategorii można zaliczyć
również jogę i przysiady. Ćwiczenia siłowe zmniejszają tempo zaniku kości, pozwalają zachować właściwą masę ciała oraz postawę. Najczęściej zaleca
się ćwiczenia siłowe 1-2 razy w tygodniu.
Uważam, że każdy może znaleźć dla siebie sport, który mu się spodoba i będzie chciał go uprawiać. Wysiłek fizyczny bardzo pozytywnie wpływa na
zdrowie człowieka pod każdym względem, sprawnościowym i umysłowym.
Mateusz Lewandowski
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela. Czas wsiąść.
Nadszedł poniedziałek. Kiedyś musiał nadejść ten nieszczęsny dzień. Z resztą zawsze nadchodzi. W ten poniedziałek nie chodziło nawet o to, że trzeba
znowu rano wstać, iść do szkoły itd. Najbardziej się obawiałam mojego bycia sobą. No dobrze cofam to „mojego próbowania bycia sobą”. Przyszłam tuż
przed lekcjami - prawie się spóźniłam.
- Ach te korki - pomyślałam. - Nikt ich nie lubi.
Zwyczajowo podeszłam do koleżanek i chwilę posłuchałam, o czym rozmawiają. Właśnie miałam coś powiedzieć, kiedy w myśli zaczęłam się upominać:
- Przemyślałaś swoje słowa? Jesteś tego pewna?
Rozmyślałam wtedy dokładnie, co chcę dodać do ich rozmowy, aż w końcu zmieniły temat i straciłam szansę na powiedzenie tego, co chciałam. Collin
przyszedł dopiero na drugą lekcję. Pokazałam mu szkołę. Nie jestem pewna, ale chyba mu się spodobało. Przez cały dzień z nikim nie porozmawiałam
zbyt dużo, konsekwentnie myśląc nad tym, czy to co mam zamiar powiedzieć to pomysł Blair będącej sobą, czy Blair nie Blair. Najgorsze w tym
wszystkim było to, że moje koleżanki nawet nie zauważyły, że nie było mnie przy nich prawie przez cały dzień. Siedziałam sobie po prostu na uboczu,
słuchałam i myślałam, a raczej MYŚLAŁAM, bo pod koniec dnia głowa mi prawie pękła. Jak już wszyscy wychodzili ze szkoły, podeszły do mnie Vee i
Alice.
-Wszystko w porządku, Blair? Jakaś taka małomówna dzisiaj byłaś… – spytała jedna z nich. Nawet nie poczekały na odpowiedź. Po prostu odwróciły się
na pięcie i poszły. Po całym dniu, nie do końca wiem, czy w dalszym ciągu chcę być sobą.
Emilia Ocalewicz

Pupil - Maria Królikowska
Od samego rana Ala nie dawała rodzicom spokoju.
- Mamo… Proszę!- wołała Ala.
- Ale o co prosisz- odpowiedziała spokojnie mama, lekko się uśmiechając.
- Ten spokój mamy jeszcze bardziej zezłościł Alę.
- Mamo nie udawaj, że nic się nie dzieje - oburzyła się dziewczynka.
- Dom się wali – śmiał się tata, którego rozśmieszył dialog Ali z mamą.
Po chwili dodał:
- Musimy się zbierać. Jedziemy po Tosię i Tomka. Babcia oraz dziadek pewnie są wykończeni tymi urwisami.
Tosia i Tomek to bliźniaki. Mają pięć lat i są młodszym rodzeństwem Ali. Przez ostatni tydzień dziewczynka porządnie odpoczęła, bo z tymi bliźniakami to
naprawdę nie ma żartów.
Dziesięć minut później Ala wraz z rodzicami siedziała już w aucie. Po chwili dostrzegła, że rodzice zamiast skręcić na rondzie w stronę domu babci i
dziadka pojechali prosto. Zatrzymali się przy burej bramie.
- Niespodzianka!- zawołali rodzice.
Dziewczynka była zaskoczona. Zatrzymali się w nieciekawym miejscu, a rodzice sądzą, że ona będzie zadowolona? Zrezygnowana spojrzała w górę i
zobaczyła napis: SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT.
-Aaaa! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! – krzyczała Ala.
Kiedy weszła przez bramę, mina jej zrzedła, a w oczach pojawiły się łzy. Szybko przetarła twarz, aby rodzice nic nie zauważyli. Jeszcze pomyśleliby, że
jej się nie podoba, ale w końcu jak zatrzymać łzy, kiedy widzi się tyle skomlących psów, które skaczą z nadzieją, że ktoś je zabierze do domu i pokocha.
Najbardziej rzucił jej się w oczy malutki kundelek. On też patrzył na Alę… Rodzice to zauważyli i powiedzieli, że czas wracać do domu. Nie chcieli, żeby
była zawiedziona, że nie może go przygarnąć. Tylko mama została w schronisku i o czymś rozmawiała z osobą tam pracującą. Kiedy wróciła do
samochodu zapytała:
- Kochanie, będziemy wozić cię tutaj dwa razy w tygodniu, abyś pomagała w opiece nad psami. Mam nadzieję, że się zgadzasz.
Czy się zgadza? Ala była w siódmym niebie.
- No dobrze – przerwał tata - a teraz jeźdźmy już po bliźniaki.

Recenzja książki Do przerwy 0-1
Ostatnio przeczytałem książkę pt.,, Do przerwy 0-1‘’ autorstwa Adama Bahdaja. Akcja powieści rozgrywa się w powojennej Warszawie, gdzie na gruzach
stolicy swoje przygody przeżywa trójka warszawskich urwisów: Perełka, Mandżaro oraz Paragon. Chłopcy kochają grać w piłkę nożną i nie widzą poza
nią życia. Akcja rozpoczyna się od ogłoszenia turnieju piłkarskiego dla nastolatków. Chłopcy tworzą własną drużynę piłkarską, nazywają ją ,,Syrenka’’. Do
turnieju oprócz „Syrenki” zgłosiło się też bardzo dużo innych drużyn, między innymi ich lokalny rywal ,,Huragan’’. Zaczynają się przygotowania do
zawodów. Początkowo chłopcy nie mają najlepszych warunków do trenowania. Nie mają nawet boiska, a czasem nawet piłki. Z biegiem czasu sytuacja
drużyny zaczyna się diametralnie zmieniać. Bohaterowie dostają nową piłkę, co więcej zainteresował się nimi prawdziwy profesjonalista, legenda Polonii
Warszawa Wacław Stefaniak, który podejmuje się ich trenować. Zaczyna się turniej…..
Dlaczego chciałbym polecić wszystkim tę książkę? Ponieważ zawiera przesłanie zachęcające do uprawiania sportu i przezwyciężania własnych
słabości. To również kawał powojennej historii Warszawy. Lektura obowiązkowa nie tylko dla przyszłych piłkarzy.
Paweł Niedziela
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'Recenzja filmu Emotki film reż. Tony Leondis
W sobotnie popołudnie wybrałem się ze swoją młodszą siostrą na film
pt.”Emotki film” w reżyserii Tony'ego Leondisa.
Jest to animowana komedia, która opowiada o sekretnym życiu naszych
telefonów. “Emotki film" zabiera nas do miasta Tekstopolis, które tętni
życiem wewnątrz naszych smartfonów. W Tekstopolis mieszkają emotki,
których głównym zadaniem w życiu jest wyrażanie konkretnej emocji
wtedy, gdy użytkownik telefonu będzie tego potrzebować w swojej
informacji tekstowej.
Bohaterem filmu jest Minka, mehemoji, który nie potrafi odnaleźć się w
społeczeństwie – zamiast jednej przypisanej mu standardowo emocji,
potrafi wyrazić ich bardzo dużo. Jego “wada” sprawia, że całemu
urządzeniu grozi serwisowanie, a być może nawet zniszczenie. Dlatego
Minka wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi wyrusza w podróż do
najdalszych zakątków aplikacji, by ocalić swoje miasto i siebie.
Niestety to bardzo słaba produkcja. Gdyby nakręcono film o
najśmieszniejszych komentarzach Facebooka – na pewno byłby lepszy.
Obraz zieje nudą i nie pomaga mu dobra obsada np. Patric Sewart
grający… kupę. W polskiej wersji wystąpili mniej znani dla dorosłych
‘’aktorzy’’, a dokładniej na co dzień wystawiający swoje filmy na YouTube
vloggerzy albo gracze np. Rezi czy Marcin Dubiel.
Moim zdaniem ten film jest naprawdę bardzo słaby. Producenci wydali
mnóstwo pieniędzy na taką mierną produkcję. Poprzednikom tego
samego studia produkcyjnego (np. „W Głowie się nie mieści”) nie dorasta
do pięt. Podsumowując film za duże pieniądze ze słabą grafiką,
masakryczną fabułą … i wreszcie masakrycznym wykonaniem.
Zdecydowanie nie polecam tego filmu.
Julek Dołgało
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KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
T-Mobile Warsawgamesweek
Tydzień temu miałem przyjemność być na imprezie zorganizowanej
przez T-Mobile. Była to największa z ich dotychczasowych wystaw, o
czym sami wspomnieli. Było tam wiele stanowisk, ale większość
zajmowały UBISOFT, PS4, XboxOne oraz Nintendo. W punkcie Ubisoftu
najwięcej mówiono o Assasin’sCreedOrigins. Ze względu na to, że nie
lubię serii gier assasin, nie zagłębiałem się w te tematy. Przechodząc
przez stanowisko PS4, które zajmowało wielką część hali, można było
zauważyć konsolę VR ze specjalnymi kontrolerami, dzięki którym
możemy czuć, jak byśmy trzymali broń. Idąc dalej, widziałem konsole
PS4 Pro, na których można było zagrać w nową perłę ,,strzelanek’’ Call of
Duty WWII. Tu była największa kolejka, a ludzie wyglądali, jakby nie mogli
złapać oddechu, dlatego nawet nie próbowałem zagrać. Natomiast udało
mi się zobaczyć, jak wygląda gra, dzięki projekcji na wielkich ekranach
rozwieszonych po całej sali. Były także stanowiska Shadow Of War oraz
EuroTruck i RocketLeague. Moją uwagę przyciągnęło NINTENDO,
miałem przyjemność zagrać w Skyrima V oraz - mój ulubiony
Pokkentournament. Przyjrzałem się także nowemu Splatoona 2 oraz
Mario. Przy wejściu znajdowały się sklepy z gadżetami i grami.
Najbardziej atrakcyjne ceny miał Saturn, który bardzo się postarał, można
było zauważyć, że co druga osoba coś u niego kupuje, a towar kończył
mu się wyjątkowo szybko. Impreza naprawdę bardzo mi się podobała ze
względu na łatwy dostęp do większości stanowisk. Jeśli za rok zdarzy
Wam się być w pobliżu imprezy T-Mobile Warsawgamesweek, gorąco
polecam uczestnictwo e niej.
Tomasz Strojnowski
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KĄCIK MELOMANA
Początki Rock and Roll’a
Rock and roll z języka angielskiego oznacza ‘kołysać się, huśtać’. Jest
jednym z ważniejszych gatunków współczesnej muzyki rozrywkowej.
Narodził się w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 40 i 50 w wyniku
połączenia „czarnego” bluesa, rytm ’n’ bluesa, gospel oraz „białej” muzyki
country.
Po raz pierwszy termin ten w znaczeniu stylu muzycznego został użyty
przez Alana Freeda w 1951 roku. Ze względu na swoje przeznaczenie –
taniec i zabawę, w szybkim tempie zdobył popularność wśród młodzieży.
Gatunek ten ewoluował pod koniec lat 50. i w latach 60., dając początek
nieraz bardzo wyrafinowanym odmianom muzyki rockowej.
Charakteryzuje się prostymi rytmicznymi taktami, a także zrozumiałymi
tekstami dotyczącymi głównie miłości i spraw młodzieży. Muzyka
motywowała nastolatków do buntowania się przeciwko niektórym
tradycyjnym zwyczajom. Był to bezpośredni sprzeciw wobec wspólnego
punktu widzenia rodziców, że dzieci powinny "być widziane i nie być
słyszane". Na ogół w skład zespołu, który grał rock and roll wchodził
śpiew, gitara prowadząca, gitara rytmiczna, gitara basowa, perkusja oraz
pianino lub organy.
Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rock’n’rolla był Elvies
Presley. Jest to postać, która wywarła ogromny wpływ na cale pokolenie
piosenkarzy i muzyków.
Antek Bulenda
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Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

A. Braun

Kamieniołom Rzepka

Artur Braun

Ciekawa Polska
Chęciny są małym miastem położonym w województwie świętokrzyskim, na Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej, po zachodniej stronie Gór
Świętokrzyskich. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1275 roku. Na przełomie XIII i XIV wieku wybudowano zamek na Górze Zamkowej z inicjatywy
Wacława II, którego odnowione ruiny górują nad miastem. W 1318 roku zdeponowano w zamku skarbiec Archidiecezji Gnieźnieńskiej, gdzie był chroniony
przed Zakonem Krzyżackim. Zamek w czasach historycznych wielokrotnie pełnił rolę zgromadzeń dla wojsk polskich i był ważną warownią i więzieniem
dla Małopolski. Obecnie odbywają się tam liczne imprezy miejskie i pokazy walk rycerskich. Z ruin roztacza się widok na miasto i panoramę Gór
Świętokrzyskich.
Wizytówką Chęcin jest odrestaurowany Rynek ze „Studnią Szczęścia”, do której koniecznie trzeba spojrzeć. Poza tym warto zajrzeć do zespołu
klasztornego franciszkanów, barokowego zespołu klasztornego Klarysek, renesansowej kamienicy „Niemczówka”, synagogi i cmentarza żydowskiego.
W okolicach Chęcin znajduje się wiele kamieniołomów. Do dzisiaj wydobywany jest tam tzw. marmur chęciński (wapień), który wykorzystuje się w
budownictwie. W jednym z nieczynnych kamieniołomów („Rzepka”) zlokalizowano nowoczesne Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie odbywają się różne zajęcia przyrodniczo-geologiczne dla dużych i małych.
Artur Braun

K. Piasecki

Panorama Chęcin z Góry Zamkowej

Zamek w Chęcinach nocą

K. Piasecki

