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Z ŻYCIA SZKOŁY:

PIERWSZY DZWONEK:
W poniedziałek 02.09.2013
roku o godzinie 9:00
przywitaliśmy szkolne progi.
Uroczystość rozpoczęła się
od wprowadzenia pocztu
sztandarowego. Po krótkim
przemówieniu pana
dyrektora rozeszliśmy się
do klas.

CIEKAWOSTKA:
W tym roku przywitaliśmy

6 klas.

SPOTKANIA
ORGANIZACYJNE:

W środę 04.09.2013 odbyło
się pierwsze spotkanie
uczniów klas I z panem
dyrektorem, natomiast
spotkanie klas II i III odbyło
się w poniedziałek
09.09.2013 roku. Spotkanie
dotyczyło spraw
organizacyjnych w naszej
szkole.

CIEKAWOSTKA:
Pan Dyrektor przedstawił

plan pracy na 2013/2014
rok.

PIERWSZE ZEBRANIE:

Pierwsze zebranie z
rodzicami odbyło się
11.09.2013 roku. Dotyczyło
spraw inauguracyjnych.

BIEG W RACOCIE:

14.09.2013 roku 30
uczniów reprezentowało
naszą szkołę w Racocie
.Wszyscy uplasowali się w
pierwszej 500 na 2000
zawodników.

CIEKAWOSTKA:
Absolwent naszej szkoły
Łukasz Ciesielski był 23,

natomiast Michał
Drapejkowski zajął 41

miejsce.

Pozostałe wydarzenia -
strona 2

Zapraszamy!

Ślubowanie

Z życia miasta
6 października w całe Polsce odbyły się
obchody„Europejskiego Dnia Przywracania Czynności
Serca”, w ramach którego Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy ustanawiała rekord w jednoczesnym
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez
jak największą liczbę osób. Do akcji przyłączył się także
Rawicz. 
Organizatorem akcji był tygodnik „Życie Rawicza” przy
współpracy z MED GROUP S.C., Komendą Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu oraz harcerze z
ZHP Rawicz.
Miejsce akcji znajdowało się na deptaku przy ulicy 17
Stycznia od godz. 12.00 do 12.30.
Przez 30 minut na 14 fantomach resuscytację prowadziło
210 osób. Byli to uczniowie rawickich szkół, ratownicy
medyczni, dziennikarze , strażacy, policjanci, harcerze
oraz mieszkańcy Rawicza.
K. Jarczyńska

Nasza szkoła

ABSOLWENT Z PRZYSZŁĄ KARIERĄ!

W pierwszej odsłonie tego cyklu zwrócimy naszą uwagę
na ubiegłorocznego ucznia naszej szkoły, który wspaniale
odnajduje się w świecie pływania, a jest to Michał Chudy.
Michała jeszcze w tamtym roku mogliśmy spotkać na
korytarzu naszej szkoły. Swoją przygodę rozpoczął w
wieku 5 lat ,wtedy zaczął uczyć się pływać. W tej chwili
reprezentuje klub ,,Wodnika Rawicz". 

C. d. str. 3

Przyszła jesień, a wraz z nią... grzybobranie!
Pierwsze grzyby mogą pojawić się już nawet w maju,
jednak to jesień jest porą roku, w której grzybobranie staje
się bardzo popularne. Dla wielu z nas spacery po lesie są
formą rozrywki, spędzenia wolnego czasu.

Kiedy wybrać się do lasu, by nie wrócić do domu z
pustym koszykiem?
Grzyby rosną przez cały rok. Najczęściej owocują od
drugiej połowy kwietnia do końca listopada.
Borowiki pojawiają się już w maju, kurki i kozaki w
czerwcu. Podgrzybki i maślaki zauważyć możemy na
początku lipca. Nie jest ich wtedy jednak dużo. Idąc do lasu
w październiku, czy listopadzie na pewno będzie ich
znacznie więcej. Grzyby potrzebują wilgoci. Dlatego
grzybiarze często idą je zbierać po deszczu.

c.d. strona 3!

ŻYCIE W PRL-u
„Mikrusy i syrenki”

Młodzi ludzie, którzy nie
znają PRL-u, bądź jedynie
z opowieści – odkryją, jak
żyli nasi rodzice, skąd się
wzięła moda na koturny, z
jakimi problemami stykano
się na co dzień. Puste półki
w sklepach, pochody
pierwszomajowe i „wyrób
czekoladopodobny” to tylko
niektóre obrazy z tamtych
lat. Swoją wedrówkę po
czsach PRL-u rozpocznę
od lat 50.  

  c. d. strona 4

Logo szkoły

W numerze:
- ciekawostki PRLu
- jesienne grzybobranie
- powieść w odcinkach
- plotki z życia gwiazd
- nasi absolwenci
- spotkania ze sztuką

Do Kina!
Co nowego w kinie? Czy
słynny reżyser powraca
w wielkim stylu? Polska
produkcja na światową
skalę? Wszystkie te
pytania męczą krytyków
filmowych, jak i fanów
kina. (str. 2)
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Z życia szkoły...ZAWODY PRZEŁAJOWE:
Dnia 01.10.2013 roku na stadionie im. Floriana
Kapały odbyły się zawody przełajowych sztafet
biegackich. W tych zawodach chłopacy zajęli I
miejsce i zdobyli tytuł Mistrzów powiatu,
natomiast dziewczyny zajęły III miejsce, nie
kwalifikując się dalej .

CIEKAWOSTKA:
CHŁOPACY OBRONILI TYTUŁ SPRZED

ROKU.

DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA:
W czwartek 3 października od godziny 17:30 w
stołówce szkolnej odbyła się dyskoteka.
Wszyscy się dobrze bawili i nie chcieli wracać
do domu.

CIEKAWOSTKA: Grał dj . TILL

SZTAFETY PŁYWACKIE:
W poniedziałek 7 października drużyna
pływacka mieszana, czyli chłopacy i
dziewczyny zostali Mistrzami Powiatu,
zdobywając I miejsce i przechodząc do finału
Wojewódzkiego, każdy zawodnik mógł się
sprawdzić w 2 konkurencjach, startując
indywidualnie.

CIEKAWOSTKA:
Nasza szkoła od paru lat trafia do finału

Wojewódzkiego.

DEBATA W-F Z KALSĄ:
Na drugiej lekcji w środę 9 października w
stołówce szkolnej odbyła się debata, która
dotyczyła zmian jakie chcielibyśmy wprowadzić
na naszych lekcjach w-fu.

CIEKAWOSTKA:
Przy obecności dyrektora szkoły

rozmawialiśmy o zaletach i wadach lekcji wf
w naszej szkole.

  ŚWIĘTO DRZEWA:
W czwartek obchodziliśmy święto drzewa. Na
podsumowanie tego wydarzenia odbyło się
spotkanie, w którym głos zabrali leśnicy, myśliwi
i dyrektor I liceum w Rawiczu. 

Święto Drzewa

DZIEŃ NAUCZYCIELA:
W poniedziałek 14 Października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Po pierwszej lekcji z
wychowawcami udaliśmy się na uroczystą akademię.

CIEKAWOSTKA:
Nauczyciele w prezencie od Samorządu Uczniowskiego udali się na mały poczęstunek.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE:
W środę 16.09.2013 roku na stadionie im. F.Kapały odbyły się indywidualne biegi przełajowe
dziewczyn i chłopaków z każdego rocznika.

CIEKAWOSTKA:
Aleksandra Karczmarek uczennica klasy III f została mistrzynią Powiatu rawickiego na

dystansie 1,5 km, a mistrzem powiatu na 2 km został uczeń klasy II c Kacper Grzelczak.
NATALIA BOGDANSKA

Do kina!
Produkcje ostatnich miesięcy:

Grawitacja
Carrie
Ślepy traf
Klopsiki kontratakują
World War Z

Wałęsa. Człowiek z nadziei
Film biograficzny, dramat.
„Zdobywca Oscara Andrzej Wajda przedstawia
historię wielkich przemian, która przetoczyła się
nie tylko przez zebrania partyjne, wiece i Okrągły
Stół, ale także przez jedno z mieszkań na
gdańskim osiedlu(...). Reżyser wdzierając się w
prywatność, (...) związkowego przywódcy próbuje
uchwycić fenomen przemiany prostego,
skupionego na codzienności człowieka w
charyzmatycznego przywódcę. To opowieść o
mężu, ojcu, prostym robotniku, który wyzwolił
ukryte w sercach milionów ludzi marzenie o
wolności”
"Dobry film i niekonwencjonalny bohater", "obraz
pełen momentów dowcipnych i znaczących", "z
niesamowitą siłą" - to oceny krytyka filmowego
Petera Bradshawa.

Elizjum

Film gatunku akcja i sci-fi.
„W roku 2154 obok siebie żyją: bardzo bogaci
ludzie na sztucznej stacji Elysium i reszta na
przeludnionej, zniszczonej Ziemi. Sekretarz
Rhodes za wszelką cenę chce zachować
luksusowy styl życia obywateli stacji. Ziemianie
podejmują próby przedostania się na Elysium.
Jeden z nich Max zgadza się podjąć
niebezpieczną misję, która może nie tylko ocalić
jego życie, ale także wprowadzić równowagę na
świecie”
Elizjum w mitologii greckiej oznacza część
Hadesu- odziemnego świata, przeznaczona dla
dusz dobrych ludzi.

Źródło: www.filmweb.pl, www.film.onet.pl

Kinga Piórkowska

Plotki z życie gwiazd
Edyta Górniak dostała 50 tysięcy za zaśpiewanie „sto lat ‘’ .

Jak informuje tygodnik „Na żywo”, pewien "wpływowy biznesmen" zapragnął na swoich urodzinach
wysłuchać popularnego utworu w gwiazdorskim wykonaniu. Padło na Edytę Górniak ,która z
utworem „Sto lat” poradziła sobie ponoć nieźle.  Za mini koncert na jej konto wpłynęło 50 tysięcy
złotych.

Maryla chwali się w Fakcie: "Znów schudłam!"
Maryla Rodowicz  od lat walczy o osiągnięcie figury marzeń. Ze zmiennym szczęściem. Zwykle po
spadku wagi dopada ją efekt „jojo’’ i szybko odzyskuje część utraconych kilogramów. Obecnie
gwiazda znowu chudnie, co można poznać na razie głównie po tym, że zaczęła dobierać bardziej
eksponujące ciało kreacje.

Zadziwiający występ Angeliki Fajcht .
W niedzielę w Dzień Dobry TVN wystąpiła piosenkarka Patty z zespołem. Została przyćmiona przez
popisowe riffy wykonywane na gitarze przez Angelikę Fajcht. Wideo, na którym modelka z kamienną
twarzą udaje, że gra lewą ręką na praworęcznym instrumencie, zrobiło furorę także poza granicami
Polski. O "fałszywej gitarzystce" napisał już niemiecki Bild. W artykule pod wideo czytamy: Patrycja
"Patty" Dutkiewicz śpiewała z playbacku, ale i tak została przyćmiona przez swoich muzyków.
Gitarzystka jest tylko statystką bez spodni. Modelka Angelika Fajcht głaskała struny, nawet nie
starając się robić tego w takt muzyki.
Żródło:www.pudelek.pl, www.plotek.pl

MK

http://www.filmweb.pl
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Przyszła jesień, a wraz z nią grzybobrania!
Jak zbierać?
Najważniejszą zasadą zbierania grzybów jest ostrożność. Nie możemy ich niszczyć. Dlatego tak
ważna jest metoda ich odłączenia od ziemi. Grzybiarze preferują dwie techniki zbierania; wykręcanie
oraz ścinanie części trzonu. Znalezione grzyby należy zawsze wkładać to sztywnego, przewiewnego
koszyka, nigdy do plastikowej reklamówki!

Jak się ubrać?
Idąc na grzyby nie możemy zapominać o odpowiednim stroju. Grzybiarze powinni zawsze mieć na
nogach nieprzemakalne obuwie, najlepiej kalosze. Ważne jest, by nasze ciało w całości było zakryte.
Idąc na grzyby, dużym zagrożeniem są ukąszenia kleszczy, które mogą skutkować poważnymi,
nieuleczalnymi chorobami, jak np. zapalenie opon mózgowych. Dlatego tak ważne jest ubranie, które
zakładamy do lasu. Pogoda często bywa zmienna, więc warto mieć przy sobie płaszcz
przeciwdeszczowy.

Jak rozpoznać grzyby trujące?
Czasem bardzo trudno jest rozróżnić grzyb jadalny od trującego. Jeżeli nie jesteśmy doświadczonymi
grzybiarzami, zbierajmy tylko te, które pod kapeluszem mają gąbkę, a nie blaszki. Jedynymi
mylącymi grzybami, mogą być szatan i goryczak, które mimo że są niejadalne, mają gąbkę. Wtedy
warto jest polizać kapelusz grzyba. Jeśli jest gorzki, na pewno jest trujący. Grzyby niejadalne, po
ścięciu robią się różowe. Podczas gotowania, czy smażenia grzybów warto jest dodać do nich cebulę.
Jeżeli zrobi się ona ciemna, znaczy to, że zerwaliśmy grzyb niejadalny.
Ok. 90% śmiertelnych zatruć grzybami w Polsce powodują 3 gatunki muchomorów: sromotnikowy,
jadowity i wiosenny. Ich nigdy nie zbieraj!

A. Sz.

Absolwent z przyszłą karierą
W tym klubie zaczął swoją karierę i wszystkie teraźniejsze sukcesy zdobywa z rawickimi
trenerami.Ten chłopak poświęca dużo czasu i siły na treningi. Gdyby nie czas spędzony na
basenie, nigdy nie osiągnąłby tak wiele. W tym roku spełniło się jego marzenie, Michał dostał
powołanie do kadry Polski i wystartował w Mistrzostwach Europy W Holandii. Zdobył 4 miejsce
stylem motylkowym do podium zabrakło mu parę setnych sekundy. Był on jednym z najwyżej
notowanych Polaków.Dwa dni po tym wielkim wydarzeniu Michał znowu wystartował w zawodach,
tym razem Mistrzostwach Polski, gdzie stylem motylkowym na 50 i 100 metrów wywalczył tytuł
Mistrza Polski. Natomiast w stylu grzbietowym na 50 metrów zdobył wice mistrzostwo, a na 100
metrów tym samym stylem zajął bardzo dobre 4 miejsce. Były to wspaniałe zawody nie tylko dla
niego, lecz dla całego klubu i naszego miasta. Choć Michał osiągnął tak wiele nie chwalił się tym i
nie zmienił swojego zachowania. Wiele osób o nim rozmawiało po tym wydarzeniu i podziwiało jego
pracowitość i upór w dążeniu do celu.

Michał wspaniale łączy naukę ze sportem. W tej chwili pływanie jest dużą częścią jego życia
Trenerzy dumnie wypowiadają się na jego temat:

-Michał jest jednym z największych talentów w mojej karierze trenerskiej i cieszę się ,że mogę
pracować z kimś takim jak on, spędzając z nim czas na basenie, wiem, że on jest w stu procentach
wykorzystany i przełoży się on w dalszej jego karierze.

Są to piękne i pełne uznania słowa, które trenerzy rzadko wypowiadają. Przed Michałem droga do
wielkiej sławy dopiero się otwiera. na jego przykładzie możemy powiedzieć, że cierpliwość i ciężka
praca popłaca, a my mieszkańcy Rawicza możemy być dumni i z uwagą śledzić dalsza karierę
pływaka, bo on na tych sukcesach na pewno nie ma zamiaru zakończyć swojej kariery.

Natalia Bogdańska

,,Spotkania ze sztuką”
W poniedziałek 21 października br. w
sierakowskiej ,,Galerii na Piętrze” odbyła się
wystawa prac Anity Kotlarskiej, absolwentki
Gimnazjum w Sierakowie. Dziewczyna aktualnie
studiuje we Wrocławiu na Akademii Sztuk
Pięknych, sztukę mediów, jest to przede
wszystkim fotografia, animacja i intermedia.
Artystka już po raz trzeci w swojej karierze
wystawiła swoje prace w Galerii. Na wystawie
znalazła się najdojrzalsza seria zdjęć Anity. Na
pierwszym planie fotografii pojawiły się zdjęcia
rentgenowskie, które miały ukazać w ciekawy
sposób świat medycyny. Zdjęcia zostały
wykonane w studiu fotograficznym. Artystka od
trzech lat robi profesjonalne zdjęcia. Anita
powiedziała, że fotografia jest zajęciem, które
sprawia jej przyjemność i chciałaby się w tym
kierunku rozwinąć. Choć to była pierwsza w tym
roku wystawa w Gimnazjum w Sierakowie,
przybyło na nią wiele osób, które były
zachwycone fotografiami. Anicie życzymy
artystce jak najwięcej sukcesów.

Natalia Bogdańska

Wywiad ze sztuką...
W poniedziałek 21 października br. W
gimnazjalnej sierakowskiej ,,Galerii na Piętrze”
odbyła się wystawa prac Anity Kantorskiej,
absolwentki naszej szkoły. Artystka już po raz
trzeci w swojej karierze wystawiła swoje prace w
szkolnej galerii. Fotografie przedstawiały zdjęcia
rentgenowskie, miały ukazywać w ciekawy
sposób świat medycyny. Po wystawie miałam
zaszczyt porozmawiać z artystką.

Redaktor: Jakie są Pani wrażenia po wystawie?
Anita: To już jest trzecia moja wystawa w tej
szkole, więc wiedziałam, czego mam się
spodziewać, ale i tak jestem bardzo zadowolona,
że tyle osób przyszło na pierwszą w tym roku
wystawę. Patrząc na zainteresowanie i
zadowolenie zgromadzonych tu gości,
odczuwam emocje, których nie potrafię opisać
R: Dlaczego właśnie te zdjęcia pojawiły się na
wystawie?
A: Uważam, że to jest moja najdojrzalsza seria
zdjęć. W wyborze pomógł mi pan Adamczyk.
Przedstawiłam też inne propozycje zdjęć, ale te
uznaliśmy za najstosowniejsze.

C. d. str. 4
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Wywiad ze sztuką - c. d.
R: Jakim sprzętem Pani dysponuje, gdzie
najczęściej wykonywane są zdjęcia?
A: Dysponuje lustrzanką, często korzystam ze
studia fotograficznego.
R: Jakie studia Pani wybrała i skąd ten wybór?
A: Studiuję na Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu sztukę mediów, jest to przede
wszystkim fotografia, animacja i intermedia. Od
zawsze interesowałam się rysunkiem. Gdy
zaczęłam studiować, zrozumiałam, że to jest to,
co lubię i chciałabym się bardziej rozwinąć.
R: Czy swoją karierę zawodową wiąże Pani z
fotografią?
A: Pewnie, bardzo lubię robić zdjęcia i
chciałabym, żeby coś z tego wyszło, ale jest
jeszcze sprawa finansowa.
R: Od jak dawna fotografia jest obecna w Pani
życiu?
A: Od zawsze robiłam ,,fotki”, a zdjęcia
zaczęłam robić 3 lata temu.
R: Czy posiada Pani jakiś autorytet w dziedzinie
fotografii?
A: Konkretny nie, ale widząc zdjęcie
przyciągające uwagę, spoglądam na autora, po
czym przeglądam jego galerię.
R: Bardzo dziękuję za poświęcony czas i życzę
wielu sukcesów.
Dla gazetki szkolnej wywiadu udzieliła Anita
Kantorska.

Natalia Bogdańska

Nasza twórczość...
Był to zwyczajny poranek, jak co dzień.
Siedziałam z Ewą w kuchni. Ona potrafiła robić
wspaniałe naleśniki, robiła je każdego dnia.
Nagle zadzwonił telefon, to był Viktor.
Ucieszyłam się i od razu odebrałam :
-Halo?- udawałam, że nie wiem, kto mówi
-Hej kochanie. -powiedział ciepłym głosem, co
od razu poprawiło mi humor
-No cześć słonko, dawno nie rozmawialiśmy -
zaśmiałam się.
-Ha ,ha, to fakt- również się uśmiechnął.
-Co robisz?- zapytałam.
-Rozmawiam z piękną kobietą przez telefon, a
ty?
-Ja również rozmawiam przez telefon z takim
bardzo miłym i przystojnym mężczyzną
- Wiesz już może, co będziesz dzisiaj robiła?
-Jak na razie to nic, jemy właśnie z Ewką
śniadanie, a później może pójdziemy na miasto.
Dlaczego pytasz?
-Bo chciałbym z tobą gdzieś wyjść, ale ty już
jesteś zajęta.
->

W tym momencie Ewa spojrzała na mnie i zrobiła minę, która wyraźnie mówiła, że mam z nim iść.
-Aha, no wiesz, Ewka ma chyba coś lepszego do zrobienia, więc jestem wolna -powiedziałam,
uśmiechając się do Ewy.
-Ok, to przyjadę po ciebie o 18, mam bardzo ważną sprawę do obgadania z tobą -powiedział tak
poważnym głosem, że mój uśmiech zniknął.
-Dobrze, już nie mogę się doczekać, pa – udawałam, że się cieszę.
-No pa -powiedział i się rozłączył.
Wtedy Ewa powiedziała :
– Marta, dlaczego jesteś cała blada?
-Powiedział, że ma bardzo ważną sprawę do obgadania i się martwię, że zagada o tą sprawę… -
ciągnęłam – Pamiętasz, jak po śmierci moich rodziców dano mi ten dom w starym opuszczonym
lesie? Założę się, że chce go zobaczyć lub też w nim zamieszkać -powiedziałam poważnym głosem.
-Co? Martwisz się o kupę drewna? Martuś, weź się takimi sprawami nie przejmuj, nawet jak będzie
chciał zobaczyć ten dom lub w nim z tobą zamieszkać, to pojedziecie tam i go obejrzycie. Nie
rozumiem, w czym jest problem.
-Bo chodzi o to, że… -nie mogłam z siebie wydusić tych słów.
-Marta, powiedz o co chodzi?
-W tym domu kiedyś mieszkała inna rodzina, jeszcze przed moją. Wszyscy w tajemniczy sposób
zniknęli po dwóch tygodniach. Ciał nie znaleziono do dziś.
-Wierzysz w bajki?
-To nie bajka! Moi rodzice też tam zniknęli i do dzisiaj ich nie mogę znaleźć, dlatego też mówię
wszystkim, że nie żyją, mimo że to nieprawda, bo oni zniknęli w tym domu..Odkąd na miesiąc
miodowy 4 lata temu tam pojechali, już nie wrócili.
-A może po prostu tam dalej mieszkają? I dlaczego zrobili sobie tak późno miesiąc miodowy? -
powiedziała przyjaciółka ze zdziwieniem.
-Wcześniej nie mieli albo pieniędzy, albo czasu. Byłam w tej chatce tyle razy… i za każdym razem
coraz bardziej chcę wiedzieć, co się tam dzieje..
-No ale to naprawdę nie jest powód do histerii.
-Jest, bo ja nie chcę znaleźć ciał moich rodziców w mój miesiąc miodowy… i wiem, że w tym domu
straszy.
-Skąd wiesz, że tam straszy?
-Bo sama tam mieszkałam przez 2 dni i więcej nie chcę…
-Coś się wtedy stało?
-Nawet nie chcesz wiedzieć, co ja tam przeżyłam…
Wiktoria Dragewska

Życie w PRL-u – c. d.
Pierwszy rozdział poświęcę polskiemu przemysłowi motoryzacyjnemu, czyli samochodom z ulic
polskich miast.
Najczęściej stosowanym środkiem komunikacyjnym poza centrami dużych miast, były w latach 50.
ciągle jeszcze furmanki. Na ulicach miast można było zaś zobaczyć głównie samochody zachodnie, a i
tych niewiele – sprowadzano je bowiem do Polski na zamówienie rządowe albo „przejmowano” auta
porzucone przez okupanta. Sporo było więc amerykańskich jeepów, produkowanych podczas wojny
przez Ford Motor Company. Popularnymi samochodami były też francuski citroen 2CV i voolkswagen
„garbus”.
Po wyzwoleniu Polski nasz rodzimy przemysł motoryzacyjny znajdował się w całkowitej ruinie. Zakłady
Inżynierii w Warszawie leżały w gruzach, a z podwarszawskich zakładów Ursus, które podczas
okupacji produkowały czołgi, hitlerowcy wywieźli wszystkie maszyny. Konstruktorzy, którzy przeżyli
wojnę, zdecydowali się wyprodukować rodzimy samochód. Ponieważ przemysł potrzebował przede
wszystkim aut transportowych, powstał pierwszy polski samochód ciężarowy. Jego nazwa – star 66 –
pochodziła od Starachowic, miasta w którym go produkowano. Jednocześnie pracowano nad
prototypem samochodu osobowego. Mało udaną konstrukcją okazał się samochodzik mikrus,
wyprodukowany w krótkiej serii w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Pod koniec
dziesięciolecia Polska odnowiła przedwojenną współpracę z włoską firmą Fiat, która przekazała nam
licencję na budowę uniwersalnego samochodu średniej wielkości – fiata 125 p.

Ciąg dalszy - w drugim numerze!
Wolny
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