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Kochani Czytelnicy! 
 W trzecim wydaniu wprowadzamy Was w wiosenny nastrój. Znajdziecie
wiele ciekawych artykułów, jak zwykle piszemy o sporcie i grze
komputerowej. Przedstawimy Wam również spis najciekawszych
wydarzeń kulturalnych w Polsce oraz opowiemy o wielkanocnych
zwyczajach. W dziale o ciekawych miejscach na świecie,tym razem
odwiedzimy Stany Zjednoczone.  
 Zapraszamy do lektury! 
Redakcja Scoolownika
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Wszystkiego dobrego z okazji Świąt
Wielkanocnych

Smacznego jajka, Świąt jak z bajki
I niech Wam zając przyniesie podarki.

Pięknej święconki, udanych wypieków,
Żeby ten czas był najmilszy na świecie.

I taka tradycja jest w tym kraju,
Żeby w Śmigusa Was zmoczyć miało.

Serdeczne życzenia przesyła Redakcja Scoolownika :)
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Co? Gdzie? Kiedy?

   Film animowany Jaskiniowiec
Animacja opowiada o przygodach Duga, żyjącego przed
epokąbrązu, który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę
przeciw nadchodzącemu zagrożeniu. W świecie, w którym
zamiast psa każdy mógł mieć mamuta, a zaostrzony kamień był
gadżetem na miarę dzisiejszego smartfona. 
   Pamięć Rutki
Spektakl inspirowany prawdziwą historią nastoletniej mieszkanki
Będzina Rutki Laskier. Zapraszamy w podróż rozpoczynającą się
tu i teraz. Teatralny wehikuł przenosi nas do 1943 roku, a potem
do świata nastolatków żyjących w stanie zagrożenia. Jak
wyglądała rzeczywistość oczami czternastolatki? Jakie były jej
marzenia? Jakie emocje towarzyszyły każdego dnia?
Dynamiczny, oparty na wyraźnym rymie spektakl Justyny
Łagowskiej jest grą obrazów, słów, sensów, grą historii z
teraźniejszością.Odbędzie się 23.03.2018r w Teatrze Dzieci
Zagłębia w Będzinie.
    Pink Floyd koncert w Filharmonii Śląskiej w Katowicach
24 marca 2018 w Filharmonii Śląskiej w Katowicach będzie
można usłyszeć na żywo najsłynniejsze utwory Pink Floyd. W 10-
osobowym składzie wystąpi zespół ANOTHER PINK FLOYD,
pierwszy polski coverband klasyków rocka!
    Dla gimnazjalistów, dni otwarte szkół ponadgimazjalnych.
                                                                     Kinga Kwiecień
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Co kryje się w murawie?
Dwumecz PSG - Real Madryt zapowiadał się na hit 1/8 finału tegorocznej edycji Ligi
Mistrzów. W pierwszym spotkaniu Królewscy wygrali 3:1.Wynik ten nie odzwierciedlał jednak przebiegu
rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu.
W stolicy Hiszpanii to paryżanie dominowali przez większą część spotkania i mogli mówić o dużym
szczęściu. Zaprocentowało przede wszystkim doświadczenie ekipy Zinedinea Zidanea, które
wkluczowych momentach pozwoliło wyprowadzić ciosy przyjezdnym.
Przed rewanżem to Real zatem był znacznie bliższy awansu do grona ośmiu najlepszych
zespołów elitarnych rozgrywek.
Francuzi zapowiadali grę do samego końca i z nadzieją czekali na spotkanie na Parc des
Princes. mimo, że (niestety) Neymar nabawił się kontuzji i ma w zasadzie sezon z głowy,
a walczy, by być w pełni sił na MŚ 2018.
Po pierwszej połowie jednak nic się nie zmieniło. Na tablicy wyników widniał bezbramkowy
remis, więc goście z Madrytu mieli to, czego chcieli.
Jeszcze mniej ciekawie dla PSG zrobiło się tuż po przerwie.
W 51. minucie ładną akcję Królewskich wykończył Cristiano Ronaldo.
Wspierany przez szejków zespół znalazł się w bardzo trudnym położeniu.
Nie pomógł też jeden z liderów - w 66. minucie Marco Verratti zobaczył czerwoną kartkę i
opuścił boisko.
Jego koledzy wykrzesali z siebie jeszcze trochę mocy i w 71. minucie do wyrównania
doprowadził Edinson Cavani.
Dziewięć minut później było już jednak po zawodach, gdy na trafienie Urugwajczyka
odpowiedział Casemiro.
Po dwóch triumfach nad PSG, Real znalazł się w ćwierćfinale i wciąż ma szansę na powtórną
obronę tytułu.
W Turynie Juventus prowadził już 2:0, ale ostatecznie w drugiej połowie oddał inicjatywę
rywalom, którzy zdołali dogonić wynik.
Ostatecznie pierwszy mecz obu drużyn w 1/8 finału Ligi Mistrzów zakończył się remisem
2:2, który premiował ekipę Tottenhamu.
W rewanżu na Wembley to też gospodarze (Tottenham) długo dyktowali warunki.
Przed przerwą stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji i do szatni schodzili prowadząc 1:0
po trafieniu Heung-Mina Sona.
Podopieczni Massimiliano Allegriego nie zamierzali się jednak poddawać.
W drugiej połowie wyczekali przeciwnika, a później wyprowadzili dwa zabójcze ciosy.
Najpierw po dośrodkowaniu Stephana Lichtsteinera i zgraniu głową Samiego Khediry do
siatki z najbliższej odległości trafił Gonzalo Higuain, a po chwili ten sam zawodnik zanotował
asystę.
Wypuścił podaniem na wolne pole Paulo Dybalę, któremu nie pozostało nic innego, jak trafić
do siatki.
Tottenham starało się jeszcze gonić wynik i doprowadzić do dogrywki, ale w Juventus jakby
wstąpiły nowe siły, bo bronił się z niezwykłym zacięciem i ofiarnością.
Miał też nieco szczęścia, bo w 90. minucie Harry Kane trafił w słupek.
Warto jednak dodać, że w tej akcji błąd popełnili polscy sędziowie, którzy nie zauważyli
pozycji spalonej angielskiego snajpera.
Końcowym wynikiem dwumeczu był wynik 3:4 dla drużyny Juventus Turyn, przez co ta
drużyna utrzymuje się w dalszej walce o tytuł mistrza.
Natiomiast drużyna Harrego Kanea musiała niestety pożegnać się z walką o tytuł.
Innymi meczami rozgrywającymi się również w 1/8 Finału Ligi Mistrzów to:
Liverpool vs Porto 0-0 (Dwumecz 5-0)
Manchaster City vs FCB 1-2 (Dwumecz 5-2)
Roma vs Szachtar 1-0 (Dwumecz 2-2)
Besiktas vs Bayern 1-3 (Dwumecz 1-8)
Manchaster United vs Sevilla 1-2 (Dwumecz 1-2)
FC Barcelona vs Chelsea 3-0 (Dwumecz 4-1)
Podsumowując, mecze rozgrywane w 1/8 Finału Ligi Mistrzów dostarczyły kibicom
niezapomnianych wrażeń i wielu wzruszeń.
                                                                                                 Szymon Probierz i Karol Zaczkowski
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Kierunek --------> Stany Zjednoczone!
Stany Zjednoczone znajdują się w Ameryce Północnej i graniczą z dwoma państwami - Kanadą oraz Meksykiem, oraz
trzema oceanami - Oceanem Spokojnym, arktycznym i atlantyckim. 
Ich stolicą jest Waszyngton. W skład Stanów Zjednoczonych wchodzi 50 stanów i okręg stołeczny. Stany te dzielą się
na hrabstwa, których  jest aż 3048. 
USA w przeważającej liczbie zamieszkują ludzie biali, w tym bardzo dużo emigrantów. Liczna jest społeczność
latynoska, czarnoskóra, a także pochodzenia azjatyckiego i rdzennych Indian. Podróżując po olbrzymim terytorium
tego państwa, można poznać odmienne kultury, posmakować oryginalnej kuchni i poznać lokalną sztukę. W
amerykańskich metropoliach życie płynie szybko. Każdy pędzi do pracy, na lunch, z pracy do domu i jeszcze jakieś
spotkanie towarzyskie. Amerykanie wolą żyć szybko ale też łatwo i przyjemnie.
W Stanach Zjednoczonych jest wiele dzielnic emigrantów, wyróżniają się atmosferą, detalami, a niektóre osobliwym
stylem architektury. Do najbardziej znanych należą Chinatown w Chicago, a zwłaszcza w San Francisco, w którym
występuje jedno z największych skupisk Chińczyków poza Azją. Włoska dzielnica w San Francisco wnosi
śródziemnomorską atmosferę życia rodzinnego. Na ulicach dzielnicy Richmond słychać język rosyjski, a sam
Manhattan posiada takie dzielnice jak: Małe Włochy, Małe Indie a nawet Mała Koreę. San Diego łączy amerykańską
nowoczesność z meksykańskim stylem życia i latynoskim wystrojem ulic. Polska też ma swoje dzielnice w USA,
znajdują się one w Nowym Jorku - Greenpoint - i Chicago – Jackowo.
Stany Zjednoczone to kraj skrajności. W małych miasteczkach życie płynie leniwie. Nikomu nigdzie się nie śpieszy i na
wszystko jest czas. W wielkich metropoliach, takich jak Nowy Jork czy Waszyngton wzmożony ruch na ulicach panuje
24 godziny na dobę - to miasta, które nigdy nie zasypiają. Stany Zjednoczone nie mają swojego oficjalnego języka,
uważa się ,że to język angielski jest językiem narodowym. Język hiszpański to drugi z najczęściej używanych i
najczęściej nauczanych języków. W Kalifornii dla 30% społeczeństwa język hiszpański jest językiem ojczystym. Inne
często używane języki to: polski, portugalski oraz dwa rodzaje chińskiego. 



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 2 03/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Scoolownik

Chciałabym przedstawić, moim zdaniem dwa dość
ciekawe miejsca. Jedno przypadnie do gustu miłośnikom
motoryzacji, a o drugim słyszał praktycznie każdy z nas. 
Bonneville Salt Flats to rażąca bielą słona pustynia. Jej
obszar obejmuje około 412 kilometrów kwadratowych
równiny pokrytej pokładami soli o prawie dwumetrowej
grubości. Podłoże to jest płaskie i nie ma pokrywy
roślinnej. Pustynia ta raz do roku staje się poligonem
testowym dla najszybszych maszyn z całego świata.
Park Yellowstone powstał w 1872 roku co czyni go
najstarszym w USA jak i na świecie. Cieszy się on bardzo
zróżnicowanym terenem. Znajdują się tam liczne
wodospady i jeziora, jak i kawałek Gór Skalistych.
Turystów przyciągają tam niezwykłe zjawiska
geotermiczne takie jak: gejzery, gorące źródła,wulkany
błotne czy tez wydobywające się spod ziemi gorące opary.
Najbardziej znanym gorącym źródłem jest Grand Prismatic
Spring – wielkie niebiesko-morskie jezioro o żółto-
kremowych brzegach.
Ciekawostki:
-  jeden na siedmiu amerykanów ma minimum 10 kart
kredytowych.
- w kraju tym jest najbardziej rozbudowana na świecie sieć
autostrad, o długości ponad 77 tysięcy kilometrów.
- "Kinder niespodzianka" jest zakazana w Stanach
Zjednoczonych, ze względu na łączenie zabawki z
produktem spożywczym.
- w Kalifornii w mieście Orange znajduje się najbardziej
skomplikowane skrzyżowanie na świecie, łączące aż 34
ulice.
- amerykańskie drogi mają co najmniej dwa pasy w
jednym kierunku, które czasem rozszerzają się nawet do
dziewięciu.
- najwyższy na świecie Roller Coaster znajduje się w
stanie Ohio.
- Stany Zjednoczone są drugim po Indiach największym
producentem filmów

Paulina Lis
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Na ekranach komputerów
Producent: Red Hook Studios
Wydawca:  Red Hook Studios
Gatunki: RPG, strategiczne.
                                                Darkest Dungeon 
„Darkest Dungeon” jest wielogodzinną opowieścią o ludziach żyjących w wielkim stresie i  prowadzącej ich dziwnej
sile, która ciągle każe im pokonywać nowe wyzwania.
Na początku gry pojawiamy się w niewielkiej wiosce pośrodku niczego. Pod wioską dokopano się do „bram piekła”. We
wstępie możemy usłyszeć słowa „Przyjeżdżaj i przywróć nam chwałę”, po których  rozumiemy, że to nie ratowanie
świata będzie naszym celem. Tym wszystkim rządzą samolubne pobudki i to właśnie one zmuszą nas do rozgrywania
nowych przygód. 
W grze wynajmujemy wędrownych wojowników, zagubionych medyków i wiele innych postaci. Musimy złożyć zespół
składający się z czterech postaci i wysłać go w okolicę przeklętych miejsc, których bronią rozmaite potwory. 
Każda postać może z czasem umrzeć wtedy musimy zastąpić go nowym wędrowcem, którego jesteśmy w stanie
znaleźć w wędrownej karawanie. W grze istnieje mechanika stresu, powoli obejmującego wszystkich członków danej
drużyny. Wysoki poziom stresu może doprowadzić bohaterów do szaleństwa lub przezwyciężenia zdenerwowania,
jedna z tych opcji powoduje zdobycie negatywnego nawyku, druga zaś zdobycie pozytywnego nawyku, który z
pewnością potrafi ułatwić rozgrywkę.
Istnieje wiele sposobów na zneutralizowanie wyniszczającego stresu. Jednym z nich jest udanie się do karczmy grać w
karty lub pójście do kościoła, żeby oczyścić się poprzez wiarę. 
Trudność narzucona przez grę jest z pewnością najciekawszym elementem całej gry. Nie każdemu udaję się ukończyć
tę grę, a to pokazuje, że warto w nią zagrać i spróbować dołączyć do „elity” osób, którym się to udało. Grę szczególnie
polecam osobom, które lubią wydania strategiczne i chcą spróbować ukończyć naprawdę trudne i skomplikowane
pozycje.

Kacper Wójcik i Michał Kamiński
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Świąteczne tradycje w Europie 
i nie tylko!

Wielkanoc to święto które ma wyjątkowe znaczenie dla chrześcijan, upamiętnia się wtedy misterium paschalne Jezusa
Chrystusa, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Pomimo tego, że to święto obchodzone jest przez chrześcijan
na całym świecie, w każdym regionie wygląda nieco inaczej. 

USA
W Ameryce święta wielkanocne nie są tak ważne jak na przykład w Polsce, obchodzi się je skromniej niż w innych
krajach. W praktyce święta wielkanocne w USA trwają tylko jeden dzień- jest to Niedziela Wielkanocna. Amerykańskie
śniadanie wielkanocne nie obfituje w bogate menu. Zgodnie z tradycją na stole musi pojawić się jajko, pieczona w
słodkim sosie szynka i ciasto, to jedyne potrawy których muszą spróbować Amerykanie. Najbardziej znaną tradycją
świąteczną jest tam obdarowywanie dzieci koszyczkami pełnymi smakołyków, jednak żeby dostać taki koszyk od
zajączka wielkanocnego trzeba odnaleźć wszystkie pisanki schowane w ogródku, czy też domu, w jak najszybszym
czasie.

Włochy 
We Włoszech święta wielkanocne to czas wyjazdów, spotkań z rodziną oraz licznych zabaw. Najważniejszym punktem
tego święta jest obiad. Przed nim podawane są liczne przystawki, między innymi plastry salami, szynki i jajka na
twardo. Tradycyjnym pierwszym daniem jest barani rosół z z pierożkami cappelletti. Na świątecznym stole pojawia się
również pieczone jagnię. W niektórych miejscach dzieci grają w wielkanocne gry. W prowincji Pesaro dzieci grają w grę
zwaną Punta e Cul. Polega ona na zgromadzeniu grupki 20 dzieci w ogrodzie, układających się w koło, w którego
środku znajdują się jajka ułożone w literę S. Rozgrywający ma prawo wybrać jak najtwardsze jajko. Gra polega na
uderzaniu swoim jajkiem w jajko przeciwnika. Wygrywa ta osoba, której jajko jest najmniej obite. Najbardziej
spektakularne są jednak tzw. Derby Easter. Ta konkurencja polega na  tym, że uczestnicy usiłują zjeść jak najwięcej
jajek w trzy minuty. Dotychczasowy rekord wynosi 17 jaj. Innym zwyczajem jest ukrywanie jaj w ogromnym stogu siana
znajdującym się na centralnym placu miasta. Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie jak największej liczby
jajek.
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Hiszpania 

W Hiszpanii Wielkanoc obchodzona jest bardzo uroczyście. Mieszkańcy świętują w kościołach oraz na ulicach miast i
wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. W trakcie wielkiego tygodnia ulice Hiszpanii są oblegane przez tłumy
wiernych, którzy uczestniczą w tych religijnych pochodach. Za organizację procesji odpowiadają konfraternie, czyli
bractwa religijne. Bractwa przygotowują się do tych uroczystości przez cały poprzedzający rok. Uczestnicy,
przemierzając ulice miast, niosą monumentalne ,,pasos”, czyli platformy, na których ustawione są figury religijnych
postaci. Pasos potrafią ważyć nawet kilkaset kilogramów! Potrawy na wielkanocnym stole w Hiszpanii nie przypominają
tych, które tradycyjnie jadają Polacy. Spędzając święta w tym kraju, nie można nie spróbować pysznej potaje de
garbanzos,czyli potrawki z cieciorki, będącej rodzajem zupy. Kolejnym daniem do obowiązkowego skosztowania jest
dorsz z pomidorami oraz szpinak z ciecierzycą. Na koniec torrijas w pięknym złocistym kolorze. Torrija to słodkie danie
przyrządzane ze smażonego chleba, szczególnie popularne w Andaluzji. Gotowe torrijas podaje się z dodatkami –
świetnie smakuje z miodem, cynamonem, słodkim syropem lub winem. Osobom lubiącym desery na pewno
zasmakowałaby buñuelos – maleńkie pączki z dużą ilością nadzienia kremu waniliowego. Hiszpanie nie wyobrażają
sobie świętowania bez „małpy wielkanocnej” czyli mona de pascha, drożdżowego ciasta z jajkiem w środku. Kiedyś
ciasto zawierało ugotowane jajka, ale obecnie zastępuje się je jajkiem czekoladowym. Świąteczna Hiszpania to istny raj
dla łasuchów �

Polska 

Na tej liście nie może zabraknąć oczywiście Polski. W naszym kraju święta wielkanocne są obchodzone bardzo
uroczyście w gronie rodzinnym. W Wielką Sobotę udajemy się wraz z bliskimi do kościoła w celu poświęcenia
pokarmów wielkanocnych. Wielką Niedzielę natomiast zaczynamy od świątecznego śniadania na którym nie może
zabraknąć jajek, żurku oraz ciast wielkanocnych takich jak mazurek. W Wielki Poniedziałek Polacy obchodzą tzw.
śmingus-dyngus, czyli polewanie się wodą. Dzieci i młodzież zbierają się na dworze z wiaderkami, kubkami oraz
pistoletami wypełnionymi po brzegi wodą i leją się nawzajem. Tradycja ta wzięła się od Słowian, którzy czcili w ten
sposób odejście zimy. Polewanie się miało symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu, chorób, a w późniejszym
czasie także i z grzechów.

Justyna Kowal
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	Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkanocnych
	Smacznego jajka, Świąt jak z bajki I niech Wam zając przyniesie podarki. Pięknej święconki, udanych wypieków, Żeby ten czas był najmilszy na świecie. I taka tradycja jest w tym kraju, Żeby w Śmigusa Was zmoczyć miało. Serdeczne życzenia przesyła Redakcja Scoolownika :)
	Co? Gdzie? Kiedy?
	Film animowany Jaskiniowiec
	Animacja opowiada o przygodach Duga, żyjącego przed epokąbrązu, który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu. W świecie, w którym zamiast psa każdy mógł mieć mamuta, a zaostrzony kamień był gadżetem na miarę dzisiejszego smartfona.     Pamięć Rutki Spektakl inspirowany prawdziwą historią nastoletniej mieszkanki Będzina Rutki Laskier. Zapraszamy w podróż rozpoczynającą się tu i teraz. Teatralny wehikuł przenosi nas do 1943 roku, a potem do świata nastolatków żyjących w stanie zagrożenia. Jak wyglądała rzeczywistość oczami czternastolatki? Jakie były jej marzenia? Jakie emocje towarzyszyły każdego dnia? Dynamiczny, oparty na wyraźnym rymie spektakl Justyny Łagowskiej jest grą obrazów, słów, sensów, grą historii z teraźniejszością.Odbędzie się 23.03.2018r w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.     Pink Floyd koncert w Filharmonii Śląskiej w Katowicach 24 marca 2018 w Filharmonii Śląskiej w Katowicach będzie można usłyszeć na żywo najsłynniejsze utwory Pink Floyd. W 10-osobowym składzie wystąpi zespół ANOTHER PINK FLOYD, pierwszy polski coverband klasyków rocka!     Dla gimnazjalistów, dni otwarte szkół ponadgimazjalnych.                                                                      Kinga Kwiecień

	Co kryje się w murawie?
	Kierunek --------> Stany Zjednoczone!
	Stany Zjednoczone znajdują się w Ameryce Północnej i graniczą z dwoma państwami - Kanadą oraz Meksykiem, oraz trzema oceanami - Oceanem Spokojnym, arktycznym i atlantyckim.  Ich stolicą jest Waszyngton. W skład Stanów Zjednoczonych wchodzi 50 stanów i okręg stołeczny. Stany te dzielą się na hrabstwa, których  jest aż 3048.  USA w przeważającej liczbie zamieszkują ludzie biali, w tym bardzo dużo emigrantów. Liczna jest społeczność latynoska, czarnoskóra, a także pochodzenia azjatyckiego i rdzennych Indian. Podróżując po olbrzymim terytorium tego państwa, można poznać odmienne kultury, posmakować oryginalnej kuchni i poznać lokalną sztukę. W amerykańskich metropoliach życie płynie szybko. Każdy pędzi do pracy, na lunch, z pracy do domu i jeszcze jakieś spotkanie towarzyskie. Amerykanie wolą żyć szybko ale też łatwo i przyjemnie. W Stanach Zjednoczonych jest wiele dzielnic emigrantów, wyróżniają się atmosferą, detalami, a niektóre osobliwym stylem architektury. Do najbardziej znanych należą Chinatown w Chicago, a zwłaszcza w San Francisco, w którym występuje jedno z największych skupisk Chińczyków poza Azją. Włoska dzielnica w San Francisco wnosi śródziemnomorską atmosferę życia rodzinnego. Na ulicach dzielnicy Richmond słychać język rosyjski, a sam Manhattan posiada takie dzielnice jak: Małe Włochy, Małe Indie a nawet Mała Koreę. San Diego łączy amerykańską nowoczesność z meksykańskim stylem życia i latynoskim wystrojem ulic. Polska też ma swoje dzielnice w USA, znajdują się one w Nowym Jorku - Greenpoint - i Chicago – Jackowo. Stany Zjednoczone to kraj skrajności. W małych miasteczkach życie płynie leniwie. Nikomu nigdzie się nie śpieszy i na wszystko jest czas. W wielkich metropoliach, takich jak Nowy Jork czy Waszyngton wzmożony ruch na ulicach panuje 24 godziny na dobę - to miasta, które nigdy nie zasypiają. Stany Zjednoczone nie mają swojego oficjalnego języka, uważa się ,że to język angielski jest językiem narodowym. Język hiszpański to drugi z najczęściej używanych i najczęściej nauczanych języków. W Kalifornii dla 30% społeczeństwa język hiszpański jest językiem ojczystym. Inne często używane języki to: polski, portugalski oraz dwa rodzaje chińskiego.
	Chciałabym przedstawić, moim zdaniem dwa dość ciekawe miejsca. Jedno przypadnie do gustu miłośnikom motoryzacji, a o drugim słyszał praktycznie każdy z nas.  Bonneville Salt Flats to rażąca bielą słona pustynia. Jej obszar obejmuje około 412 kilometrów kwadratowych równiny pokrytej pokładami soli o prawie dwumetrowej grubości. Podłoże to jest płaskie i nie ma pokrywy roślinnej. Pustynia ta raz do roku staje się poligonem testowym dla najszybszych maszyn z całego świata. Park Yellowstone powstał w 1872 roku co czyni go najstarszym w USA jak i na świecie. Cieszy się on bardzo zróżnicowanym terenem. Znajdują się tam liczne wodospady i jeziora, jak i kawałek Gór Skalistych. Turystów przyciągają tam niezwykłe zjawiska geotermiczne takie jak: gejzery, gorące źródła,wulkany błotne czy tez wydobywające się spod ziemi gorące opary. Najbardziej znanym gorącym źródłem jest Grand Prismatic Spring – wielkie niebiesko-morskie jezioro o żółto-kremowych brzegach. Ciekawostki: -  jeden na siedmiu amerykanów ma minimum 10 kart kredytowych. - w kraju tym jest najbardziej rozbudowana na świecie sieć autostrad, o długości ponad 77 tysięcy kilometrów. - "Kinder niespodzianka" jest zakazana w Stanach Zjednoczonych, ze względu na łączenie zabawki z produktem spożywczym. - w Kalifornii w mieście Orange znajduje się najbardziej skomplikowane skrzyżowanie na świecie, łączące aż 34 ulice. - amerykańskie drogi mają co najmniej dwa pasy w jednym kierunku, które czasem rozszerzają się nawet do dziewięciu. - najwyższy na świecie Roller Coaster znajduje się w stanie Ohio. - Stany Zjednoczone są drugim po Indiach największym producentem filmów

	Na ekranach komputerów
	Producent: Red Hook Studios Wydawca:  Red Hook Studios Gatunki: RPG, strategiczne.
	Darkest Dungeon
	„Darkest Dungeon” jest wielogodzinną opowieścią o ludziach żyjących w wielkim stresie i  prowadzącej ich dziwnej sile, która ciągle każe im pokonywać nowe wyzwania. Na początku gry pojawiamy się w niewielkiej wiosce pośrodku niczego. Pod wioską dokopano się do „bram piekła”. We wstępie możemy usłyszeć słowa „Przyjeżdżaj i przywróć nam chwałę”, po których  rozumiemy, że to nie ratowanie świata będzie naszym celem. Tym wszystkim rządzą samolubne pobudki i to właśnie one zmuszą nas do rozgrywania nowych przygód.  W grze wynajmujemy wędrownych wojowników, zagubionych medyków i wiele innych postaci. Musimy złożyć zespół składający się z czterech postaci i wysłać go w okolicę przeklętych miejsc, których bronią rozmaite potwory.  Każda postać może z czasem umrzeć wtedy musimy zastąpić go nowym wędrowcem, którego jesteśmy w stanie znaleźć w wędrownej karawanie. W grze istnieje mechanika stresu, powoli obejmującego wszystkich członków danej drużyny. Wysoki poziom stresu może doprowadzić bohaterów do szaleństwa lub przezwyciężenia zdenerwowania, jedna z tych opcji powoduje zdobycie negatywnego nawyku, druga zaś zdobycie pozytywnego nawyku, który z pewnością potrafi ułatwić rozgrywkę. Istnieje wiele sposobów na zneutralizowanie wyniszczającego stresu. Jednym z nich jest udanie się do karczmy grać w karty lub pójście do kościoła, żeby oczyścić się poprzez wiarę.  Trudność narzucona przez grę jest z pewnością najciekawszym elementem całej gry. Nie każdemu udaję się ukończyć tę grę, a to pokazuje, że warto w nią zagrać i spróbować dołączyć do „elity” osób, którym się to udało. Grę szczególnie polecam osobom, które lubią wydania strategiczne i chcą spróbować ukończyć naprawdę trudne i skomplikowane pozycje.
	Kacper Wójcik i Michał Kamiński


	Świąteczne tradycje w Europie  i nie tylko!
	Wielkanoc to święto które ma wyjątkowe znaczenie dla chrześcijan, upamiętnia się wtedy misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Pomimo tego, że to święto obchodzone jest przez chrześcijan na całym świecie, w każdym regionie wygląda nieco inaczej.
	USA W Ameryce święta wielkanocne nie są tak ważne jak na przykład w Polsce, obchodzi się je skromniej niż w innych krajach. W praktyce święta wielkanocne w USA trwają tylko jeden dzień- jest to Niedziela Wielkanocna. Amerykańskie śniadanie wielkanocne nie obfituje w bogate menu. Zgodnie z tradycją na stole musi pojawić się jajko, pieczona w słodkim sosie szynka i ciasto, to jedyne potrawy których muszą spróbować Amerykanie. Najbardziej znaną tradycją świąteczną jest tam obdarowywanie dzieci koszyczkami pełnymi smakołyków, jednak żeby dostać taki koszyk od zajączka wielkanocnego trzeba odnaleźć wszystkie pisanki schowane w ogródku, czy też domu, w jak najszybszym czasie. Włochy
	We Włoszech święta wielkanocne to czas wyjazdów, spotkań z rodziną oraz licznych zabaw. Najważniejszym punktem tego święta jest obiad. Przed nim podawane są liczne przystawki, między innymi plastry salami, szynki i jajka na twardo. Tradycyjnym pierwszym daniem jest barani rosół z z pierożkami cappelletti. Na świątecznym stole pojawia się również pieczone jagnię. W niektórych miejscach dzieci grają w wielkanocne gry. W prowincji Pesaro dzieci grają w grę zwaną Punta e Cul. Polega ona na zgromadzeniu grupki 20 dzieci w ogrodzie, układających się w koło, w którego środku znajdują się jajka ułożone w literę S. Rozgrywający ma prawo wybrać jak najtwardsze jajko. Gra polega na uderzaniu swoim jajkiem w jajko przeciwnika. Wygrywa ta osoba, której jajko jest najmniej obite. Najbardziej spektakularne są jednak tzw. Derby Easter. Ta konkurencja polega na  tym, że uczestnicy usiłują zjeść jak najwięcej jajek w trzy minuty. Dotychczasowy rekord wynosi 17 jaj. Innym zwyczajem jest ukrywanie jaj w ogromnym stogu siana znajdującym się na centralnym placu miasta. Zadaniem uczestników konkursu jest odnalezienie jak największej liczby jajek.
	Hiszpania
	W Hiszpanii Wielkanoc obchodzona jest bardzo uroczyście. Mieszkańcy świętują w kościołach oraz na ulicach miast i wiosek, biorąc udział w licznych procesjach. W trakcie wielkiego tygodnia ulice Hiszpanii są oblegane przez tłumy wiernych, którzy uczestniczą w tych religijnych pochodach. Za organizację procesji odpowiadają konfraternie, czyli bractwa religijne. Bractwa przygotowują się do tych uroczystości przez cały poprzedzający rok. Uczestnicy, przemierzając ulice miast, niosą monumentalne ,,pasos”, czyli platformy, na których ustawione są figury religijnych postaci. Pasos potrafią ważyć nawet kilkaset kilogramów! Potrawy na wielkanocnym stole w Hiszpanii nie przypominają tych, które tradycyjnie jadają Polacy. Spędzając święta w tym kraju, nie można nie spróbować pysznej potaje de garbanzos,czyli potrawki z cieciorki, będącej rodzajem zupy. Kolejnym daniem do obowiązkowego skosztowania jest dorsz z pomidorami oraz szpinak z ciecierzycą. Na koniec torrijas w pięknym złocistym kolorze. Torrija to słodkie danie przyrządzane ze smażonego chleba, szczególnie popularne w Andaluzji. Gotowe torrijas podaje się z dodatkami – świetnie smakuje z miodem, cynamonem, słodkim syropem lub winem. Osobom lubiącym desery na pewno zasmakowałaby buñuelos – maleńkie pączki z dużą ilością nadzienia kremu waniliowego. Hiszpanie nie wyobrażają sobie świętowania bez „małpy wielkanocnej” czyli mona de pascha, drożdżowego ciasta z jajkiem w środku. Kiedyś ciasto zawierało ugotowane jajka, ale obecnie zastępuje się je jajkiem czekoladowym. Świąteczna Hiszpania to istny raj dla łasuchów 
	Polska
	Na tej liście nie może zabraknąć oczywiście Polski. W naszym kraju święta wielkanocne są obchodzone bardzo uroczyście w gronie rodzinnym. W Wielką Sobotę udajemy się wraz z bliskimi do kościoła w celu poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Wielką Niedzielę natomiast zaczynamy od świątecznego śniadania na którym nie może zabraknąć jajek, żurku oraz ciast wielkanocnych takich jak mazurek. W Wielki Poniedziałek Polacy obchodzą tzw. śmingus-dyngus, czyli polewanie się wodą. Dzieci i młodzież zbierają się na dworze z wiaderkami, kubkami oraz pistoletami wypełnionymi po brzegi wodą i leją się nawzajem. Tradycja ta wzięła się od Słowian, którzy czcili w ten sposób odejście zimy. Polewanie się miało symbolizować wiosenne oczyszczenie z brudu, chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechów.
	Justyna Kowal


