
 „To cudowne miejsce. Widać, że 
tutaj dba się o rodzinę, dba się o dziecko. 
Nie oznacza to, że nie ma problemów. 
Staramy się je wszyscy razem rozwiązy-
wać, tak aby nasze dzieci były uśmiech-
nięte i szczęśliwe, a rodziny pełne”. Tak o 
swojej wizycie w Reczu mówi sędzia Pani 
Anna Maria Wesołowska.  

 W dniu 11 stycznia 2018 r., z inicja-
tywy pedagoga szkolnego Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu 
p. Wiolety Sankowskiej, przy wsparciu p. 
Sylwii Leśniak z Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w 
Reczu, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz dzięki uprzejmości Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 
Reczu, odbyło się spotkanie z p. sędzią.  

 Spotkanie z panią Anną Marią We-

sołowską dało mi wiele do myślenia. 

Przed warsztatami myślałam, że uderze-

nie kogoś w szkole lub sprawianie komuś 

przykrości przez np. gnębienie, wyzywa-

nie nie jest powodem do nazywania kogoś 

przestępcą, jednak myliłam się. Ktoś, kto 

robi nawet najmniejszą krzywdę drugiej osobie, może 

być tak nazywany i odpowiadać przed sądem. Wiado-

mość o tym dość mocno mną wstrząsnęła. W szkole sy-

tuacje wyżej opisane zdarzają się i większość osób nic z 

tym nie robi, tłumacząc, że to zwykłe zachowania nasto-

latków. Mam nadzieję, że po 

tym spotkaniu jesteśmy bardziej 

świadomi i będziemy przykła-

dać większą wagę do takich za-

chowań.  

 Podsumowując moją wy-

powiedź, jestem bardzo zadowo-

lona ze spotkania z panią Weso-

łowską, ponieważ wyciągnęłam 

z niej dość cenną wiedzę oraz 

uświadomiłam sobie parę waż-

nych rzeczy. 

Angelika Sikora 

CZY Z PANIĄ WESOŁOWSKĄ JEST WESOŁO? 
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Kolejne Święta już za nami. Kolejna choinka, kolejne ozdoby i kolejne "Last Christmas" - na szczęście 
też. Nasze domy wreszcie przestają śmierdzieć piernikiem, cynamonem i świerkiem, a jedyne co nam 
po nich pozostało to prezenty i dodatkowe kilogramy. Ale przecież każdy kocha święta. Każdy wraz 
z listopadowymi reklamami przygotowuje się do nich i czuje Świątecznego Ducha od początku bożo-
narodzeniowych wyprzedaży. Ale co z tymi, dla których ostatnią rzeczą, o której marzą jest wysłu-
chiwanie życzeń o lepsze oceny i zdrówko od jakiegoś wujka czy ciotki. Myśląc o tej niezręcznej sytu-
acji nad opłatkiem sama często wolę wyskoczyć przez okno. Dlatego przed Wami krótki poradnik 
"JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA".  

KROK 1.  

 Przygotować: linę, plecak, wodę, pierogi, dwa telefony, duży kawał kartonu, nożyczki, ubrania, mazaki, perukę, 
kaktusa, kilka małych bombek.  

KROK 2.  

Wyciąć z kartonu kształt naszej siedzącej sylwetki. Upodobnić ją do naszej rzeczywistej za pomocą mazaków 
(narysować usta, oczy itp.). Założyć na karton nasze ubrania i perukę.  

KROK 3.  

Spakować w plecak wodę, pierogi, linę, kaktusa i bombeczki.   

KROK 4.  

Posadzić karton na krześle, obok ukryć telefon. Zadzwonić do niego, odebrać i ustawić tryb głośno mówiący.  

KROK 5.  

Przerzucić linę przez okno i zejść po niej. Szybko biec do parku ( czy w inne miejsce z ławką). Rozstawić tam 
wodę i pierogi, przystroić kaktusa bombkami. 

KROK 6.  

 W przypadku próby podjęcia rozmowy przez jednego z uczestników Wigilii odpowiedzieć przez telefon 
"przepraszam, mam chore gardło nie mogę mówić".  

KROK 7.  

Zjeść pierogi i rozkoszować się samotnością.  

KROK 8.  

Wrócić do domu przed godziną 19. (wtedy dają prezenty).                                             Hania Szremska 

   Wieczór Kolęd—14 XII 2017 r.— uroczystość, która wpisała się na stałe 

w kalendarz pracy szkoły. Aby przygotować całe przedsięwzięcie, żeby 

przenieść uczestników w przedświąteczny klimat zbiera się sztab osób i 

kreatywnie pracują. Są to uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Jak często 

powtarza stała bywalczyni: „Bez Wieczoru Kolęd nie ma świąt”. Te słowa 

są najcenniejszą nagrodą dla wszystkich zaangażowanych  w uroczystość, 

zarówno artystów, organizatorów jak i widzów. Fotorelację można zoba-

czyć na facebooku szkoły. Dodać należy, że historia Wieczoru Kolęd sięga 

do początków gimnazjum, a inicjatorką i pomysłodawczynią była ówcze-

sna pani dyrektor Rozalia Ligus.  

REDAKCJA 

JAK PRZETRWAĆ ŚWIĘTA 
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 Przeprowadzi łyśmy 
wywiad z wicedyrektor naszej 
szkoły oraz nauczycielką języka 
polskiego panią Barbarą To-
micz. 

 

Od ilu lat pracuje Pani w szko-
le? 

Od 20 lat. 

 

Co skłoniło Panią do wyboru 
zawodu nauczyciela i naucza-
nia języka polskiego? 

Od zawsze lubiłam język polski 
jako przedmiot szkolny i już w 
dzieciństwie marzyłam, żeby 
zostać nauczycielem języka pol-
skiego. 

 

Czy nie znudziła się Pani pra-
cą nauczyciela? 

Praca nauczyciela jest na tyle 
ciekawa, że nie można się nią 
znudzić. 

 

 

Co lubi Pani robić w wol-
nym czasie? 

Bardzo lubię podróżować, a 
na co dzień chętnie czytam 
książki. Lubię też dziergać na 
szydełku, haftować i wyszy-
wać. 

 

Kim by Pani była, gdyby nie 
była nauczycielką? 

Nigdy nie wyobrażałam so-
bie siebie w innym zawodzie. 

 

Jakie lubi Pani filmy? 

Sensacyjne. 

 

Jakie czyta Pani książki? 

W zależności od nastroju. 
Czasem thrillery, czasem 
kryminały, a czasem powie-

ści z gatunku literatury kobiecej. 

 

Jakiej muzyki pani słucha? 

Lubię słuchać polskich wykonaw-
ców i to zarówno najnowsze prze-
boje, jak i klasykę polskiej piosen-
ki. 

 

Kiedy zadecydowała Pani, że 
chce zostać nauczycielem? 

Było to już w szkole podstawowej. 

 

Dziękujemy za wywiad! 

 

Ada Cybulska 

Klaudia Dłużniewska 

WYWIAD Z PANIĄ WICEDYREKTOR BARBARĄ TOMICZ 
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 29 stycznia nadeszła na-

sza kolej. Przyszedł czas na re-

wolucję. Planowaliśmy to od 

września. Pomysłów było mnó-

stwo, wybraliśmy naszym zda-

niem najlepsze z nich. Wiele 

umożliwiły nam kontakty się-

gające poza mury naszej szkoły. 

Włożyliśmy we wszystko wiele 

pracy.  Poza nami  angażowali 

się też nasi rodzice. Oto podsu-

mowanie naszych działań: 

 

1. Warsztaty z pierw-

szej pomocy 

„Medical Team— Ka-

lisz”. 

2. Warsztaty z maturzy-

stami. 

3. Konkurs „Najlepsza 

maska karnawałowa” 

4. Turnieje sportowe w 

trochę inny sposób.  

5. Poszukiwacze dia-

mentów. 

6. Łamigłówki logiczne. 

7. Nietypowa gazetka. 

II A  GOSPODARZEM SZKOŁY 
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Co myślisz o utworzeniu skateparku w Reczu? 

Myślę, że to świetna opcja dla nas, czyli młodzieży. W Reczu tak naprawdę nie mamy gdzie spędzać większości wolnego 
czasu, a to byłoby ciekawe miejsce. 

W jakim miejscu mógłby się znajdywać skatepark? 

Wydaje mi się, że droga rowerowa obok dużego placu zabaw byłaby idealnym miejscem. 

Adriana Cybulska 

Uczennica klasy IIIa gimnazjum 

 

Co myśli Pani o utworzeniu skateparku w Reczu? 

Uważam, że to bardzo dobry pomysł.  Prawdę mówiąc, od jakiegoś czasu przeglądam ogłoszenia konkursowe, gdzie moż-
na  pozyskać fundusze na ten cel. Niestety, wszystkie wymagają wniesienia wkładu własnego. W tym roku będzie to nie-
możliwe ze względu na brak środków w budżecie Gminy. Ale to nie znaczy, że nie będziemy w kolejnych latach próbować. 

W jakim miejscu mógłby się znajdywać skatepark? 

Najlepszym miejscem jest teren przy Orliku. Tworzyło by to cały kompleks sportowy. Nie zapominajmy jednak o bezpie-
czeństwie osób, które  korzystałyby  z takiej infrastruktury… Nie wyobrażam sobie, aby nie było zatrudnionej osoby--

koordynatora takiego obiektu. 

Sylwia Leśniak 

Radna  

 

Co myśli Pani o utworzeniu skateparku w Reczu? 

Jestem jak najbardziej za utworzeniem takiego miejsca lub podobnego, które skupiało i motywowało będzie Naszą młodzież 
do aktywności fizycznej i pozwoli w sposób prawidłowy i racjonalny spędzać czas wolny. 

W jakim miejscu mógłby się znajdywać skatepark? 

Gdyby była możliwość utworzenia takiego miejsca, to musicie wziąć pod uwagę fakt, że musi to być teren o sporej po-
wierzchni i przede wszystkim zlokalizowany w miejscu bezpiecznym. Wydaje mi się, że mogło to by być przy placu zabaw 
przy ul .Stargardzkiej  tam, gdzie kiedyś znajdowało się miasteczko ruchu, teren jest już nawet częściowo przygotowany 
lub gdzieś przy kompleksie Orlika. Najważniejsze, aby to miejsce nie znajdowało się w pobliżu ulicy lub innych niebez-

piecznych lokalizacji. 

Agnieszka Koźbiał 

Dyrektor MGOKiS 

 

Co myślisz o utworzeniu skateparku w Reczu? 

Uważam, że jest to dobry pomysł wręcz świetny, ponieważ mamy bardzo wiele osób, które jeżdżą na deskorolce, w tym ja. 
Sądzę, że inicjatywa stworzenia u nas w Reczu skateparku dobrze wpłynęłaby na rozwój osób, które już jeżdżą oraz na oso-

by, które chcą dopiero zacząć. 

Jakub Wyroślak 

Uczeń klasy IIIc gimnazjum 

 

SKATEPARK – SONDA 
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  Dzień dobry, z tej strony 

Przemysław Wrona z Fundacji 

Dawne komputery i Gry. 

Przyjechaliśmy do Recza z 

wystawą starych komputerów 

i gier. W sumie prezentujemy 

tutaj szesnaście stanowisk z 

zabytkami z różnych czasów, 

czyli właściwie od końca lat 

70. do początku 2000r. Można 

tutaj znaleźć najbardziej istot-

ne maszyny, na których się 

kiedyś właśnie grało w róż-

nych epokach. Nasza fundacja 

zajmuje się kolekcjonowaniem 

takiego sprzętu. W sumie ma-

my w swoich zbiorach około 

setki urządzeń. Oprócz kon-

serwacji sprzętu, magazyno-

wania i troszczenia się o to, 

żeby to jak najlepiej wygląda-

ło, organizujemy przede 

wszystkim wystawy tym-

czasowe w różnych miej-

scach. Są to różnorodne 

projekty. Tak jak tutaj, 

gdzie mamy możliwość od-

wiedzić waszą szkołę ze 

wsparciem gminy czy wte-

dy, gdy organizujemy festi-

wale tematyczne. Tworzy-

my także wystawy tymcza-

sowe w muzeach, na przy-

kład w Muzeum Zabawy i 

Zabawek w Kielcach, byli-

śmy także w Estonii. Łącz-

nie w ciągu roku organizu-

jemy około czterdziestu wy-

staw.  

 Takimi słowami 

przywitał nas jeden z twór-

ców wystawy dawnych 

komputerów i gier, która 

znajdowała się w holu Hali 

Widowiskowo-Sportowej w 

Reczu pod koniec grudnia 

2017 roku.  Każdy z naszych 

uczniów mógł skorzystać z 

zalet „żywej wystawy” i za-

grać, na przykład w serie 

gier „Mario Series’’. To były 

dość nietypowe, ciekawe 

lekcje i prawdziwa gratka 

 dla 

komputeromaniaków. 

 

Ada Cybulska 

KOMPUTEROMANIACY 
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Tym razem mamy dla Was wzory, które przydadzą się na fizyce. 
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Cechy podzielności – poniżej przedstawiam Wam najważniejsze cechy podzielności podzielone na te, które przydadzą 
Wam się przy rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze i cechy podzielności, o których warto wiedzieć.  

 
mgr matematyki Joanna Urbańska 

Rozkład liczby na czynniki pierwsze Inne 

przez 2 
Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra to: 
0, 2, 4, 6, lub 8.  
Przykłady: 24, 506, 1002, 99990  
 
przez 3 
Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr two-
rzy liczbę podzielną przez 3. 
Przykłady: 
42 - 4+2 = 6 i 6 =2*3  
783 - 7+8+3=18 i 18=6 * 3 
1209 - 1+2+0+9=12 i 12=4*3  
 
przez 5 
Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli jej ostatnia cyfra to 
0 lub 5. 
Przykłady: 30, 785, 1090  
 
przez 7 
Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 7, 
skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od tak powstałej 
liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli ta różnica 
dzieli się przez siedem to i liczba jest podzielna przez 
7.  
Przykład: 366345 bo 366 - 345=21 i 21=3*7  
 
przez 11 
Jeżeli różnica pomiędzy sumą cyfr stojących na miej-
scach nieparzystych(licząc od prawej) i sumą cyfr sto-
jących na miejscach parzystych jest liczbą podzielną 
przez 11 to i badana liczba jest podzielna przez 11.  
Przykład: 61974 (4+9+6)-(7+1)=19-8=11  
 
przez 13 
Aby dowiedzieć się czy dana liczba dzieli się przez 13, 
skreślamy jej ostatnie trzy cyfry, a od 
tak powstałej liczby odejmujemy liczbę skreśloną, jeśli 
ta różnica dzieli się przez 13 to i liczba jest podzielna 
przez 13.  
Przykład: 
461435 bo 461-435=26 i 26=2*13  

przez 4 
Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry 
tworzą liczbę podzielną przez 4. 
Przykłady: 116, 340, 2036  
  
przez 6 
Liczba jest podzielna przez 6, gdy równocześnie dzieli się 
przez 2 i przez 3.  
Przykład: 138 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 
2,a suma cyfr 1+3+8=12 jest podzielna przez 3  
 
przez 8 
Liczba jest podzielna przez 8, gdy równocześnie dzieli się 
przez 2 i przez 4.  
Przykłady: 128 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 
2, a jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4  
 
przez 9 
Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy licz-
bę podzielną przez 9.  
Przykłady: 
8784 - 8+7+8+4 = 27 i 27 = 3 * 9  
909 - 9 + 0 + 9 = 18 i 18 = 2 * 9  
1125 - 1 + 1 + 2 + 5 = 9 i 9 = 1 * 9  
 
przez 10 
Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnia cyfra to 0.  
Przykład: 2740  

przez 12 
Liczba jest podzielna przez 12, gdy równocześnie dzieli się 
przez 4 i przez 3.  
Przykłady:  
1512 - ostatnie dwie cyfry świadczą o podzielności przez 4, a 
suma cyfr 1+5+1+2=9 jest podzielna przez 3. 
  
przez 14 
Liczba jest podzielna przez 14, gdy równocześnie dzieli się 
przez 2 i przez 7.  
Przykład: 138 - ostatnia cyfra świadczy o podzielności przez 
2 i przez 7.  
 
przez 15 
Liczba jest podzielna przez 15 podczas gdy jednocześnie 
dzieli się przez 5 i przez 3. 
Przykład: 
105 - jest zakończona cyfrą pięć, czyli dzieli się przez pięć, a 
jej suma cyfr dzieli się przez 3, czyli jest podzielna przez 3. 
Liczba dzieli się przez 15.  
 
przez 25 
Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry 
tworzą liczbę: 25, 50, 75 lub 00.                                                           
Przykłady: 1300, 250, 975, 67025  
 
przez 100 
Liczba jest podzielna przez 100 jeżeli jest zakończona dwoma 
zerami. 

Przykłady: 1400, 79900, 200600  
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     Klasyczna szkoła szachowa mówi o kontrolowaniu czterech środkowych 

pól. Spotkało się to jednak z nowoczesną szkołą szachową, która mówi    

żeby nie kontrolować, tylko je atakować. Obecnie oba style są używane 

przez zawodników. 

     Partie szachowe, które są powtarzane przez innych zawodników mają 

swoje własne nazwy od miejsca lub graczy pierwszej takiej partii. Najwcze-

śniejszą jest Partia Hiszpańska (ok. 600 lat temu). 

     Szachistów dzieli się na cztery rodzaje opisane przez Tartakowera. Są 

słabi, którzy wiedzą, że są słabi. Są słabi, którzy myślą, że są silni. Są silni, 

którzy myślą, że są słabi. Są silni, którzy wiedzą, że są silni. Do każdego 

przypadku Tartakower powiedział, jak się zachowywać. 

     Obecnie istnieją dwa rodzaje roszad: Długa i Krótka. Kiedyś istniała jesz-

cze roszada Pama-Krabbégo. Usunęli ją jednak z powodu tego, że co praw-

da warunek wykonania roszady jest nienaruszon, ale była bardzo rzadka 

do spotkania. 

Turnieje szachowe w czasie ferii: 

 W Bierzwniku dwudziestego stycznia odbyły się Otwarte Mistrzostwa 

Gminy Bierzwnik. Cyprian Guzek zdobył drugie miejsce pokonując fa-

woryta  turnieju pana Tomasza Krzyszewskiego ze Strzelec Krajeń-

skich i przegrywając tylko ze zwycięzcą turnieju Maksymilianem Maj-

dańskim ze Strzelec Krajeńskich.  

 Siedemnastego stycznia w Reczu odbył się turniej szachowy. Rodzeń-

stwo Jagoda i Hubert Hertel zdobyli kolejno piąte i szóste miejsce. 

 

Cyprian Guzek 

Kolejny zestaw ciekawostek szachowych 
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Cała ta inicjatywa narodziła się 

w Holandii 24 listopada 1983 

roku. Loesje to grupa ludzi 

działających na całym świecie, 

dosłownie. Tworzą oni wizeru-

nek postaci, poprzez którą stara-

ją się inspirować i dać do myśle-

nia innym. Głównym powodem 

powstania tej małej wtedy orga-

nizacji była sytuacja polityczna 

w Holandii. Miała to być odpo-

wiedź na ich problemy. Loesje 

w  Polsce pojawiły się u progu 

lat 90. Swoją pierwszą polską 

publikację wydała w Kielcach 

w 2006 roku. Mają one na celu 

pobudzać człowieka do re-

fleksji oraz kreatywnego my-

ślenia. Teksty zamieszczane 

są na charakterystycznych 

plakatach, pocztówkach czy 

wlepkach zawierających białe 

tło i czarny napis. Loesje jako 

osoba chce przedstawić kilka 

ważnych wartości w życiu. 

Mowa tutaj między innymi o 

wolności wyrażania własnych 

opinii i wolności słowa czy 

sprzeciwiania się wcześniej 

założonym autorytetom. 

Przedstawiają ogromną wiarę 

w ludzką siłę, kreatywność i 

niezależność. Nie polega to 

jednak na tym, by nakazać lu-

dziom, co mają robić. Celem 

jest skłonienie ich do wyraża-

nia własnej opinii. Loesje ma 

swoją barwną rodzinę, która 

tak samo jak ona ma coś do 

powiedzenia. Do rodziny nale-

ży: młodszy brat Loesje, kuzyn 

Carl, ciotka Rita, dziadek, bab-

cia, matka, ojciec i wujek Hen-

ry. 

Loesje, czyli po polsku Lusia - co to właściwie jest? 
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Czasami w życiu najłatwiej 

jest po prostu coś przemil-

czeć, uciec od problemu. Ale 

czy aby na pewno jest to do-

bre rozwiązanie? Odpowiedź 

na to pytanie znajdziesz 

(mam taką nadzieję) w tej 

książce.  

Autorka kultowej serii 

"Dimily" - Estella Maskame, o 

której była już mowa we 

wcześniejszych numerach 

naszej gazety, powraca z no-

wą książką "Wróć jeśli masz 

odwagę". Gdy dowiedziałam 

się o powstawaniu tej lektu-

ry, nie mogłam się już docze-

kać, kiedy trafi ona w moje 

ręce.   

 Nadszedł wreszcie wyczeki-

wany przeze mnie moment. 

Książka została zakupiona, a 

ja mogłam każdy wolny czas 

poświęcić właśnie na czyta-

nie jej. Oczywistą sprawą jest 

to, że musiała mi się ogrom-

nie spodobać, inaczej tego 

artykuły nie czytałbyś/

czytałabyś w tej chwili.   

Drogi Czytelniku z przyjem-

nością chciałabym przedsta-

wić Ci główną bohaterkę - 

McKenzie. Z pozoru wiedzie 

poukładane życie, ma przyja-

ciół, kochających rodziców, 

odnosi sukcesy w szkole. 

Wszystko świadczy o tym, że 

jest po prostu szczęśliwą na-

stolatką. No ale zawsze jest 

jakieś "ale", w tym przypad-

ku sprawdza się to w 100 %. 

Na jej życiu ciąży coś takiego 

jak skaza, poczucie winy i 

myśl, że straciła coś bardzo 

ważnego.   

Kolejny bohater - Jaden. Kie-

dyś zabawny, sympatyczny 

zawodnik drużyny futbolo-

wej. Chodzi tutaj o słowo 

"kiedyś". Jego życie w niespo-

dziewanym momencie wy-

wróciło się o 180 stopni. Jed-

no tragiczne zdarzenie zmie-

niło wszystko. Czy Jaden bę-

dzie potrafił po tym wszyst-

kim stać się tym samym chło-

pakiem co kiedyś?   

MnKenzie i Jedena łączyło 

kiedyś uczucie, którego oni 

sami nie mogli opisać. 

Okropne wydarzenie w życiu 

chłopaka zmienia wszystko, 

tak jak i ich więź. Czy los bę-

dzie chciał, aby ich drogi zno-

wu się spotkały?   

Zostawiam Was z tym pyta-

niem oraz z wieloma innymi, 

które nasuną się Wam pod-

czas czytania tej książki. Z 

mojej strony mogę powie-

dzieć, że ta lektura jest na-

prawdę godna polecenia. 

Są momenty, w których de-

nerwowałam się, bo nie 

wszystko szło po mojej my-

śli, ale w wielu chwilach 

cieszyłam się tak, jakbym 

po prostu żyła w tej książ-

ce. Moje emocje świadczą o 

tym, że "Wróć jeśli masz 

odwagę" kompletnie od sie-

bie uzależnia. Chciałam 

przeczytać cztery pierwsze 

rozdziały, przeczytałam pół 

książki. Mam nadzieję, że i 

w waszym przypadku tak 

będzie. Jeszcze raz bardzo 

zachęcam do przeczytania.   

Angelika 

 

"WRÓĆ, JEŚLI MASZ ODWAGĘ"  
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Wybierz pasujące do Ciebie zdania  

b) Staram się być jedyna w swoim rodzaju.  

c) Myślę, że mogłabym być znaną aktorką.  

a) Życie towarzyskie nie kręci mnie jakoś specjalnie.  

c) Lubię gdy wokół mnie wiele się dzieje.  

b) Koleżanki mówią mi, że czasem zadzieram nosa  

a) Cisza i spokój dobrze na mnie działają.  

c) Uwielbiam być podziwiana przez chłopców.  

b) Muszę mieć zawsze ostatnie słowo.  

a) Pomaganie innym ludziom sprawia mi przyjemność.     

c) Przywiązuję dużą wagę do tego, w co się ubieram.  

a) Nie znoszę się kłócić.  

b) Myślę, że mogłabym być dobrą szefową.  

c) Marzą mi się drogie ubrania i kosmetyki.  

a) Moi przyjaciele są dla mnie bardzo ważni.  

c) Gdy idę na imprezę bawię się na całego  

a) W życiu czekam na mojego księcia z bajki  

c) Lubię mieszać ze sobą kobiece fasony i dodatki.  

a) Gdy ktoś mnie o coś prosi, nie umiem mu domówić.  

c) Nie mam problemów z przyjmowaniem komplementów.  

b) Pasuję mi rola liderki, mogłabym rządzić non stop  

a) Lubię spędzać czas w domu.  

b) Kręci mnie występowanie przed publicznością.  

b) Staram się nie ulegać innym z byt łatwo.  

b) W każdej sytuacji staram się być w 100% fair.  

DO KTÓREJ DZIEWCZYNY Z "M JAK MIŁOŚĆ" JESTEŚ PODOBNA?  
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WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI A   Natalka  

Można na Ciebie liczyć zawsze i wszędzie, dlate-
go znajomi często korzystają z Twojej pomocy. 
Cenisz sobie spokój. W efekcie stoisz jednak tro-
chę z boku, pozwalając, by ominęło Cię wiele 
zdarzeń. Weź czasem sprawy w swoje ręce. 
Przekonasz się, jak wiele zależy właśnie od Cie-
bie. Do dzieła!  

 

 

 

 

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI B   Ula 

Jesteś prawdziwą królową. Możesz być w przy-
szłości świetnym szefem, ale pamiętaj o tym, że 
dobry lider to ten z "ludzką twarzą", czyli ktoś, 
kto potrafi okazać swoim podwładnym troskę i 
szacunek. Pozwól sobie od czasu do czasu tro-
chę wyluzować.  

 

 

 

 

 

WIĘKSZOŚĆ ODPOWIEDZI C   Justyna 

Jesteś stuprocentową kobietą. Uwielbiasz błysz-
czeć, dlatego tak dobrze się czujesz, gdy otoczenie 
zwraca na Ciebie uwagę. W życiu liczy się rów-
nież szczera przyjaźń. Nie zapomnij o tym.  

 

 

 

 

Hania i Angelika  
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Poznaj swój horoskop, by móc skuteczniej zmieniać życie na 
lepsze. Pamiętaj, że wiedza daje ogromne możliwości. Naj-
więcej niespodzianek i zaskakujących wydarzeń będzie w 
drugiej połowie stycznia, lutym, lipcu i pierwszej połowie 
sierpnia, kiedy będziemy pod wpływem zaćmień Słońca i 
Księżyca. Co to znaczy dla każdego z nas? Przeczytaj horo-
skop dla swojego znaku zodiaku na 2018 rok. 

Baran (21 marca do 20 kwietnia) – otwierają się przed Tobą nowe możliwo-
ści.  
 

Cechy charakteru: Barany promieniują młodością. Inteligentni, indywidualni,  
odważni, energiczni, przedsiębiorczy, impulsywni, szczerzy, oddani przyjacie-
le, gaduły. 
Miłość : W marcu w twoim życiu może się pojawić ta idealna osoba. Daj sobie 
szansę i nie uciekaj, jeśli poczujesz, że robi się poważnie. Znaki Zodiaku przychylne Baranom: 
Strzelec, Lew 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: czas zakończyć stare sprawy, by bez problemu rozpocząć 
nowe. Zapnij wszystko na ostatni guzik, a będziesz zadowolony. Z czystym kontem możesz za-

cząć realizację nowych projektów. 
 

Byk (20 kwiecień - 20 maj) – zbliża się poważna zmiana.  
 

 
Cechy charakteru : Byki są zdecydowane, stanowcze, praktyczne, cierpliwe, 
uczynne, dobrzy pracownicy, aktywni z inicjatywą, doceniają dobra materialne. 

Miłość : Rok sprzyja flirtom i miłości. Jeśli jesteś samotny, miej oczy szeroko otwarte. Ktoś nie-
zwykły pojawi się w twoim życiu, a może nawet pozostanie na dłużej. Nie obiecuj jednak zbyt 
wiele, bo emocje mogą przeważyć nad rozsądkiem. Warto spotkać się z przyjaciółmi z dawnych 
lat, bo dzięki nim możesz poznać kogoś wyjątkowego. Znaki Zodiaku przychylne Bykom: Panna, 
Rak, Ryby, Koziorożec 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Byk nie powinien umniejszać swoich zasług. Jest osobą 
pracowitą i godną zaufania, a przy tym można na nim polegać. Często jednak cechuje go zbyt du-
ża skromność, a nawet ma w zwyczaju nie doceniać siebie. W tym roku ma szansę na zmianę tego 
złego nawyku. 
 

 
Bliźnięta ( 21 maj - 21 czerwiec ) – spotkasz kogoś wyjątkowego 
 

Cechy charakteru: niecierpliwość, znudzenie, inteligencja, pomysłowość, 
szybkość myślenia, uzdolnienia językowe, poszukiwanie i podejmowanie 
optymalnych decyzji i rozwiązań, osobisty czar    i humor, uduchowienie. 
Miłość : Nadszedł czas, aby poświęcić trochę więcej uwagi rodzinnym sprawom. W tym roku ła-
two zdecydować się na większe inwestycje lub wspólne zakupy, a intuicja dotycząca właściwego 
wyboru tym razem cię nie zawiedzie. Wszyscy będą zadowoleni, a ty poczujesz się wszystkim 
bardzo potrzebny. Znaki Zodiaku przychylne Bliźniętom: Baran, Bliźnięta, Lew 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: otwiera się szansa na spotkanie kogoś wyjątkowego. Dzię-

ki tej osobie Bliźnięta doświadczą wielkiej satysfakcji oraz przyjemności. 
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Rak ( 22 czerwiec - 22 lipiec ) – przygotuj się na zmiany 
 

Cechy charakteru: Rak jest sympatyczny, wrażliwy na piękno, kocha dom i 
rodzinę, uczciwy, krytyczny, łatwo ulega wzruszeniu, nieśmiały, marzyciel. 
Miłość : Będziesz zmuszony do oceny swoich relacji z ludźmi, weryfikacji 
znajomych, zastanowienia się, w jakim kierunku zmierza twój związek, kto ci 
pomaga, a kto nie. Zrób porządki w uczuciach. Zastanów się, które umowy i 
znajomości przynoszą ci radość i korzyści, a które nie. W tym roku musisz  
liczyć głównie na siebie. Znaki Zodiaku przychylne Rakom: Skorpion, Ryby, Panna, Rak 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Niech Rak przygotuje się na zmiany. Wiele z nich będzie nie-
spodziewanych i gwałtownych. Bez dobrego przygotowania mogą okazać się trudne do przełknięcia. 
 

 
Lew ( 23 lipiec - 22 sierpień ) – kieruj się sercem a daleko zajdziesz 
 

Cechy charakteru: Lew, męski aktywny znak, stawia duże wymagania sobie i in-
nym, ambitny, pracowity, niezależny. Często realizuje swoje plany. Ceni komfort. 
Uczciwy, prawdomówny. Wierny i lojalny. 
Miłość : Możesz stać się trochę zazdrosny o partnera. Pozwól drugiej osobie mieć 
własne zdanie i pamiętaj, że nie musisz mieć zawsze ostatniego słowa. Samotne 
Lwy będą w doskonałym humorze. Rok sprzyja wyjazdom, randkom, wielkim 

wyznaniom i namiętnościom. Szukaj partnera, z którym będziesz dzielił pasję i hobby. Znaki Zodiaku 
przychylne Lwom: Waga, Strzelec, Baran, Lew 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Kto walczy i nie poddaje się w obliczu przeszkód, może zre-
alizować nawet najśmielsze marzenia. 
 

Panna ( 23 sierpień - 22 wrzesień ) – to będzie dobry rok 
 

Cechy charakteru: oszczędność, cierpliwość, obowiązkowość, pilność, sys-
tematyczność. Mają doskonałą pamięć. Cenią życie rodzinne. Lubią spokój i 
uregulowany tryb życia, wrażliwi. 
Miłość : Masz powodzenie u płci przeciwnej. Postaraj się pięknie wyglądać 
i nie opowiadaj na randce o swoich dolegliwościach zdrowotnych, a uda ci 
się zrobić wrażenie. Zimą oferuj swoją pomoc, ale stawiaj granice tym, któ-
rzy chcą wykorzystać twoje dobre serce. Nie słuchaj podszeptów zazdrosnych osób, kieruj się sercem. 
Znaki Zodiaku przychylne Pannom: Skorpion, Byk, Koziorożec, Panna 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Powodzenie w biznesie i miłości będzie się wzajemnie uzupeł-
niać. Warto zachować równowagę pomiędzy tymi dwiema sferami życia. 

 

 
Waga ( 23 wrzesień - 22 październik ) – dużo będzie się działo 
 

Charakter : towarzyscy, sprawiedliwi, pracowici. Cenią sobie uznanie i aplauz. 
Bezkonfliktowi. Szczęśliwi w życiu rodzinnym. Mają własne zdanie, które trud-
no podważyć. Sympatyczni, mili, koleżeńscy i życzliwi. Lubią komfort i wygo-
dę. 

Miłość : Nie czas na miłosną rewolucję czy bunt. Podejdź na poważnie do spraw związku, zacznij re-
alizować poważne wspólne plany. Znaki Zodiaku przychylne Wagom: Bliźnięta, Wodnik, Strzelec. 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: To ważny rok dla ciebie, Wago – pełen postępów i ogólnego 
wzrostu. Jednakże wiąże się z tym faktem wysoka aktywność i sporo nacisków z różnych stron. 
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Skorpion ( 23 październik - 21 listopad ) – pracuj nad sobą 
 

Cechy charakteru: lubi walczyć, dowcipny, ironiczny, z wyobraźnią. Broni 
swojej racji bez względu na konsekwencje. Ma zmysł praktyczny i lubi za-
łatwiać sprawy do końca. Prawdomówny. Dobry przyjaciel, ale i groźny 
wróg. 
Miłość: Wiosną wykorzystaj swój urok osobisty i przekonaj partnera do 
siebie i swoich pomysłów. Nie musisz wszystkiego o sobie opowiadać, w 
miłości zachowaj aurę tajemniczości. W twoim życiu pojawią się nowi lu-
dzie. Jeśli jesteś samotny, latem lub jesienią spotkasz kogoś ważnego na swojej drodze. Znaki Zodia-
ku przychylne Skorpionom: Ryby, Strzelec, Rak, Waga 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Zacznij poważnie myśleć nad sobą i swoim życiem. Zadawaj 
właściwe pytania i nie chowaj się przed odpowiedziami. Niektóre mogą okazać się niezbyt przyjem-
ne, ale ich poznanie pozwoli na znaczną poprawę jakości życia. 
 

Strzelec ( 22 listopad - 21 grudzień ) – czy znajdziesz to, co najważniejsze w życiu? 
 

Cechy charakteru: odpowiedzialność, dociekanie i poszukiwanie. Ceni sobie po-
chwały i stara się na nie zapracować. Impulsywny. Szybki i dynamiczny w działa-
niu.  
Sprawiedliwy, uczynny i życzliwy, prawdomówny. Lubi taniec i muzykę. Ceni wol-
ność. 

Miłość: W Twoich uczuciach dużo się będzie działo. Dostaniesz ciekawe wiadomości, a na portalach 
społecznościowych obserwować cię będą różne sympatyczne osoby. Masz powodzenie, ale możliwe 
będą pomyłki i dziwne przygody. Mimo tego śmiało podejmuj miłosne decyzje. Znaki Zodiaku 
przychylne Strzelcom: Baran, Waga, Lew, Skorpion 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Skoncentruj się na sprawach osobistych oraz duchowych po-
szukiwaniach. To, co najważniejsze w życiu, nosisz w sercu. Postaraj się w tym roku pielęgnować 
wewnętrzne skarby. 
 

Koziorożec  ( 22 grudzień - 19 styczeń ) – nie poddawaj się! 
 

Cechy charakteru: stałość, sumienność. Pracowitość, konsekwencja, 
wytrwałość, cierpliwość. Szlachetny, wierny, można zawsze na niego 
liczyć. Niezawodny w działaniu. Opanowany, spokojny, skryty i nieuf-
ny. 
Miłość: Podejmuj odważne decyzje, nie zwlekaj z działaniem i mów 
głośno o swoich uczuciach. Plotki i niedomówienia mogą pogorszyć 
twoje relacje z pewną ważną dla ciebie osobą, dlatego uważaj na słowa. 
Zbyt długie wahanie i opóźnienia mogą spowodować uczuciowe straty. 
Weź się w garść, sam pokieruj zmianami, a nawet z trudnej sytuacji uda ci się wyjść bez szwanku. 
Znaki Zodiaku przychylne Koziorożcom: Ryby, Panna, Byk, Koziorożec 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: życie jest czasami bardzo trudnym wyzwaniem, ale dla silnej 
osobowości nie ma rzeczy niemożliwych. Koziorożec posiada niezłomną wolę. Może śmiało opierać 
na niej swoją życiową ścieżkę. 
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Wodnik ( 20 styczeń - 18 luty ) – nie wolno Ci teraz spoczywać na laurach 
 

Cechy charakteru: Pełni pomysłów, niebanalni. Dociekliwi, krytyczni. Mają w 
sobie wdzięk i czar. Oryginalni. Brak zdecydowania w działaniu. 
Miłość: Nie wierz we wszystko, co mówią ci ludzie, którzy czegoś od ciebie 
chcą. Ktoś ukrywa przed tobą prawdę, postaraj więc zdobyć jak najwięcej in-
formacji o sytuacji, w której się znajdujesz. Bądź szczery, a wszystko się uda. 
Wiosną randki lub spotkania z przyjaciółmi poprawią ci humor. Latem masz okazję na spotkanie 
swojej drugiej połówki i stworzenie wymarzonego związku. Znaki Zodiaku przychylne Wodnikom: 
Waga, Baran, Bliźnięta 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Oto pozytywny czas, który będzie wspierał twój rozwój we 
wszystkich dziedzinach życia. Bądź aktywny i nie spoczywaj na laurach. Musisz wykorzystać ten 
rok najlepiej, jak to tylko możliwe. 
 

Ryby ( 19 luty - 20 marzec ) – spójrz przychylniejszym okiem na świat 
 

Cechy charakteru: Niecierpliwi, nerwowi, zarozumiali, niekonsekwentni. Brak zdecydowania, nie-
śmiałość, fantazja. Lubią komfort i wygody. Sympatyczni o dobrym sercu. 
Marzyciele. 
Miłość: Zaufaj najbliższym przyjaciołom, a opinią przypadkowych ludzi 
tym razem się nie martw. Jeśli ktoś krytykuje twój sposób prowadzenia do-
mu lub nie smakuje mu to, co gotujesz, to niech sam się o siebie zatroszczy. 
W lutym i marcu spotkasz swoją bratnią duszę. Znaki Zodiaku przychylne 
Rybom: Skorpion, Rak, Byk, Koziorożec 
Najważniejsze przesłanie na 2018 rok: Jesteś człowiekiem, który może do-
konać wielkich rzeczy. Musisz jednak patrzeć poza siebie. Nie koncentruj 
się na własnych porażkach i wadach. Przyglądaj się uważnie własnym ta-

lentom oraz możliwościom podsyłanym przez życie. 
 

 

 

Daria Konieczna 
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We wrześniu 1985 roku Metallica przystąpiła w Kopenhadze do pracy nad swoim trzecim studyj-

nym albumem. Zespół był już rozpoznawalny – po wydaniu Kill Em All oraz Ride The Lightning 

wiadomo czym będzie pachniała kolejna płyta. Wedle oczekiwań, „Master Of Puppets” uderzył z 

ogromną siłą... 

 

Okładka wyróżniała się na tle ówczesnych metalowych grafik - prosta, wymowna i skłaniająca do 

refleksji. Również teksty zasługują na podziw. Niebanalne i gorzkie liryki, bardzo życiowe, takie jak 

manipulacja i uzależnienie w „Master Of Puppets”, czy dramatyczna historia żołnierza z 

„Disposable Heroes”, pokazują, że muzyka metalowa nie musi oznaczać głupawych tekstów. Nato-

miast warstwa muzyczna to esencja metalowego trashu … choć na początku wita nas zmyłka, gdyż 

zaczyna się „Master Of Puppets” epicką partią 

gitary akustycznej, pachnącą flamenco. Lecz już po 

chwili jest „Battery” – atakuje słuchacza jak furia…. 

 

W numerze tytułowym znaj- duje się tyle riffów i 

przejść, że można by nimi obdzielić kilka piosenek. 

Tym samym „Master Of Puppets”, o progresyw-

nym posmaku, zapisało się jako jedna z najlepszych 

metalowych piosenek wszechczasów.  

 

Każdy utwór na tej płycie jest legendą Chociażby balladowo zaczynające się „Welcome Home 

(Sanitarium), to pół – ballada … Porusza też mroczne „That Thing That Should Not 

Be” (inspirowane opowiadaniem H.P. Lovecrafta „Widmo Nad Innsmouth”) oraz instrumentalny 

„Orion” (był grany na pogrzebie Cliffa Burtona). Mamy też „Leper Messiah, utrzymanym w śred-

nim tempie, ale zagranym ostro i z charakterystycznym feelingiem. Jest też traktujący o wojnie 

„Disposable Heroes”, zagrany z zawrotną prędkością. Zwieńczeniem albumu jest „Damage Inc.”. 

Podsumowując „Master Of Puppets” wciąż przyprawia o ciarki na plecach, pozostał ostry jak brzy-

twa i zapewne jeszcze wiele dekad będzie niedoścignionym wzorem.  

I jeszcze jedno … Cliff Burton był niezwykłym basistą, najlepszym jakiego słyszałem.  
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Pragnę powiadomić wszystkich o powstaniu naszego własne-

go forum szkolnego. Ma on formę poczty elektronicznej, więc 

swoje pomysły, skargi czy propozycję można składać właśnie 

pod ten  

adres : forumsprecz@wp.pl  

 

Jest to poczta dostępna dla wszystkich, nie tylko dla uczniów.  

Mamy nadzieję, że  

forum będzie się cieszyć dużą  

popularnością.  

Ada Cybulska—redaktor naczelna Gimpressu 
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