
MIESIĘCZNIK MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 1 WE FRYSZTAKU 

                                                                                                                                                  

LISTOPAD 

                    NR 1 
  

 

 

 

z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                     

                              

 

 

 



PANACEUM 
 

  
Strona 2 

 
  

   

 3...2...1...START! Jeszcze niedawno 

byczyliśmy się wszyscy w słońcu, pływaliśmy, 

skakaliśmy, biegaliśmy, spacerowaliśmy, 

tańczyliśmy boso, a jednak nadszedł już 

październik! ;( Miesiąc temu zaczęliśmy nowy 

rok szkolny, a tym samym nastąpiło przejęcie 

obowiązków redaktorów szkolnej gazetki przez 

nas- pierwszoklasistów od starszych kolegów. 

Jeszcze troszkę nie ogarniamy tego, co się 

dzieje... Takie malusieńkie, zagubione, bezbronne 

i przestraszone pierwszaczki nabrały chęci do 

pisania w „Panaceum”. Troszkę się boimy naszej 

nowej pracy, ale jak to młodzi ludzie 

równocześnie chcemy badać nowe grunty i mimo 

wszystko pokonamy strach i dojdziemy do celu!  

A jak wy to odbierzecie, czytelnicy? Czy aby na 

pewno spodobają Wam się nasze bazgroły? 

Stwierdzam jednak, że dla chcącego nic trudnego   

i z całą pewnością dokonamy się powierzonego 

nam zadania. Mam nadzieję, że docenicie naszą 

baardzo ciężką pracę, szanowni koledzy i 

koleżanki ; )).   „Show must go on” , więc  od 

tego numeru zaczynamy pracę pełną parą .  

     Październikowe wydanie gazetki kipi nowymi 

stylami pisania oraz świeżymi  jak świeże 

bułeczki artykułami. Moim zdaniem jesteście 

jeszcze przyzwyczajeni do tekstów naszych 

starszych koleżanek, ale lekka porcja zaskoczenia 

wyjdzie wam na zdrowie!    

     W tym numerze znajdziecie oryginalny 

felieton o życiu pierwszaków , opracowanie 

ankiety, obejrzycie parę fotek z imprez (a było ich 

sporo), które się już w tym roku szkolnym odbyły, 

przeczytacie  pozdrowienia, pośmiejecie się z 

niebanalnych tekstów naszego świetnego grona 

pedagogicznego oraz oczywiście  przeglądniecie 

osiągnięcia sportowe uczniów naszego 

gimnazjum. Wszystko to pisane przez nowych 

redaktorów zapewne zaciekawi was i zadziwi. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was do 

przeczytania naszego ”Panaceum” . : )  

  

                              Przyjemnego czytania! 

 

 

                                                    Pałcia :)) 
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Dumnie patrzysz na napis „gimnazjum” 

nad wejściem do szkoły, pewnie 

przekraczasz gimnazjalne progi, czujesz 

się taki dorosły, już prawie jak licealista, 

aż tu nagle ktoś woła „kici kici!”. To 

uczucie, jakby nagle na głowę spadł ci 

fortepian - bezcenne. Twoja pewność 

siebie spada poniżej zera, kurczysz się do 

rozmiarów Mario Brossa sprzed spożycia 

magicznego 

grzybka i 

przemykasz jak 

najszybciej do 

swojej szatni. 

Grzecznie 

przebierasz buty-

tak, to 

zdecydowanie 

znak, że jesteś 

pierwszakiem. W 

końcu drugaki i trzeciaki, hardkorowo nie 

zmieniają trampek, bo przecież oni nie 

muszą, bo są wyżsi. W przebranych, 

jeszcze pachnących nowością trampkach 

zasuwasz po schodach. Przy drugim 

piętrze wymiękasz, dostajesz zadyszki i 

omal nie spadasz po schodach na sam 

parter- bo przecież starszaki nie widzą 

małych kiciusiów, pędzą jak szaleni do 

szatni (przy okazji - jak lawina - spychając 

cię na sam dół), żeby spisać od kogoś 

zadanie z matematyki. Kiedy w końcu 

zziajany docierasz na górny korytarz- 

czujesz się jak Martyna Ekstremalna!- 

orientujesz się, że zapomniałeś ze stołu 

kanapki z pyszną nutellą. Z rozpaczą 

biegniesz do sklepiku z zamiarem 

dorwania czegoś do jedzenia. Niestety, do 

wyboru masz tylko 7days’a albo co 

najwyżej jakiegoś batonika. Zrozpaczony 

kupujesz  princessę za ostatnie złoty 

pięćdziesiąt i wtedy uświadamiasz sobie, 

że nie wiesz, gdzie jest klasa nr 18! Gdy w 

końcu wpadasz spóźniony na historię 

jeszcze jak na złość przez pięć minut 

siłujesz się z zepsuta klamką od drzwi, aż 

w końcu musi cię wyręczyć pani. Pięć  

 

 

minut później, kiedy już kolor purpury 

znika z twojej twarzy, pani wyczytuje twój 

numer. Teraz twoja twarz jest z kolei biała, 

po czym zielona. Dostajesz ocenkę 

podobną w kształcie do budowy cepa i 

siadasz, zmarnowany. A tu do piątku 

jeszcze całe 4 dni i 6 lekcji! Właśnie tak 

wyglądały pierwsze tygodnie 

początkujących gimnazjalistów. 

 Całe 

zamieszanie wokół 

pierwszaków kończy 

się, kiedy 

najwytrwalsi przestają 

wołać „kici kici”. Ze 

znudzenia, albo po 

interwencji pana 

dyrektora… 

Pierwszakom w końcu 

też nudzi się 

odpowiadanie „miau!” a bez tego 

starszaki-straszaki nie mają już takiej 

frajdy. Nadchodzi też czas na pasowanie w 

rytmie disco-polo i Sylwii Grzeszczak, 

pojawiają się pierwsze ocenki w dzienniku. 

Trzeba ostrząsnąć z siebie 

podstawówkowe nawyki, nauczyć się pisać 

wypracowania klasowe na polski, tudzież 

felietony do „Panaceum”. Powoli 

zaczynamy kojarzyć klasy i twarze 

nauczycieli. Wiemy dokładnie u kogo ile 

można wziąć kropek i NP, a kto nie 

toleruje braku zeszytów. Wszyscy nowi 

znajomi z klasy już dawno są naszymi 

znajomymi na Facebooku/ NK i 

zdążyliśmy już nawet „obczaić” kto jest 

genialny z matmy, a kim trzeba się 

„nacieszyć”, bo może za rok pomniejszyć 

stan klasy o jeden… 

Tak, bycie pierwszakiem, to trudna praca, 

Ale na szczęście jest się nim tylko raz w 

życiu! 

 

 

 

 

    Zuza : )  
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Uczę się ciebie Człowieku , powoli się uczę … 
6 października 2011 roku o godzinie 17

00
, w szkolnej auli odbyła się uroczystość  

Pasowania na Gimnazjalistę. W tym dniu każdy pierwszoklasista wystrojony czarno-biało 

udał się na apel . Przemawiał Pan Dyrektor ,  występowali nasi rówieśnicy … 

 

Najpierw głos zabrał Pan Dyrektor mgr Janusz Czekajowski…                  

                                                        

                                                                                         Później pobłogosławił nas ksiadz. 

 

Z niecierpliwością czekaliśmy na rozpoczęcie … 

                    
                               

 

 …by złożyc uroczyste  ślubowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślubuję! 
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Później wystapili nasi rówieśnicy  … 

 

                          

 

                  

 

 

 

 

Po zakooczonym apelu ,udalismy  się na dyskotekę! ; ) 

Opowiem 

wam moją 

historię .. 

A ja chcę już do 

nowej szkoły ! 

Tylko nie proponuj 

żeby pojechad do 

teatru, bo powiedzą Ci, 

że w teatrze to oni już 

byli … 
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"Kici kici, pierwszoklasiści!!!" 
 

     Jak wszyscy pełnoprawni gimnazjaliści doskonale wiedzą, co roku do naszej szkoły musi zawitać nowy 

rocznik- pierwszoklasiści, tzw. koty . Wśród nich jesteśmy również my- nowa redakcja gazetki szkolnej 

"Panaceum". Wśród uczniów pierwszych klas została przeprowadzona ankieta, której celem było ocenienie 

poziomu naszego gimnazjum i sprawdzenie, czy aby na pewno Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku jest taką 

znakomitą szkołą. Pewnie czekacie już na wyniki ankiety, więc nie będę się rozpisywać i zachęcam do 

przeczytania. : ) 

                                                                                                  
                                                     

Co cię najbardziej zdziwiło w nowej szkole? 

Niektórzy nauczyciele oraz uczniowie . 

Dziewczyny mają osobno wf. 
To, że nie można wchodzić do pokoju nauczycielskiego. 

Niiic. : ) 

Ciężkie plecaki... 
Ogrom nauki. 

Dziwne dzielenie klas. 

Ilość schodów, które trzeba przejść... 
Że są takie łaaadne dziewczyny. 

 

Co jest lepsze w gimnazjum w porównaniu ze szkołą podstawową? 

To, że się jest starszym . :D 

W końcu bliżej do skończenia szkoły. 

Nauczyciele lepiej tłumaczą na lekcjach. 
Wf-y są fajniejsze. 

Więcej wycieczek. 

Mniej hałasu na korytarzu. 
Lepiej wyposażone klasy. 

Świetne przedmioty- biologia, chemia, fizyka. 
 

Co jest gorsze w gimnazjum w porównaniu ze szkołą podstawową? 

Więcej nauki... 
Wymagający nauczyciele. 

Za dużo godzin lekcyjnych. 

Sale daleko od siebie. 
Rygor! 

Ciężkie plecaki. 

Nie ma herbaty. ;(( 
 

Jedno marzenie dotyczące szkoły: 
Żebym miała zawsze dobre oceny. 

Szafki na książki. 
Wygodniejsze krzesła. 

Hmmm... winda. ;)) 

Mniej lekcji. 
Aby oceny poniżej czwórki nie były wpisywane do dziennika. 

                                                                                                                  Pałciaa :))                              
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BYLIŚMY W TEATRZE 

„Ożenek” Gogola, czyli 

jak się (nie) ożenid! 

 
          W dniu 12.10.2011r. byliśmy  w Teatrze 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Nikt z 

oglądających nie mógł narzekad na to, że było 

nudno.  
  Akcja utworu toczy się, jak sama nazwa 

wskazuje, wokół ożenku, czyli mówiąc 

zwyczajnie - po prostu ślubu. Najśmieśniejsze 

jest to, że chociaż akcja toczy się w przeszłości, 

to problematyka jest nadal aktualna, co 

sprawia, że widz jest  bardziej zainteresowany 

tym, co się dzieje na scenie.  

  Niby banalna sprawa: szlachcic z tzw. 

wyższej półki szuka żony. Sam? Nie! Od czego 

są przecież przyjaciele i swatki? Waszmośd 

sobie leży na kanapie, a inni mu żony szukają! 

Gdyby chociaż  mu każda pasowała! A tu: ta za  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruba, ta za chuda, brzydka, głupia… A w 

koocu mu znaleźli taką, że już wyjścia nie miał. 

Nie bez drobnych komplikacji, które 

oczywiście zostały rozwiązane przez wiernego 

przyjaciela, ale w koocu tego samego dnia 

został uzgodniony ślub.  

Wszyscy za Waszmościa załatwiają 

formalności, a jego napadły wątpliwości,  

uciekł przez okno i zostawił cierpiącą 

narzeczoną. Ot! Typowy facet!. I co się z nim 

stało? Dalej wyleguje się na kanapie kawaler, 

popijając… no, już mniejsza z tym, co. A jaki 

wniosek? Facet im starszy, tym głupszy… 

     Potem, jeszcze w drodze powrotnej do  

naszego Frysztaka zahaczyliśmy jeszcze o 

Grafikę, ale to już inna bajka…. 

 

Generalnie- sztukę polecam ! 
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NASZE GIMNAZJUM  MA WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT! 
 
W naszym gimnazjum nauczyciele dokładają wszelkich starań by uczniowie prowadzili zdrowy tryb 

życia. W tym właśnie celu przez 3 lata prowadzone były różnego rodzaju projektu propagujące zdrowe 
żywienie oraz aktywność fizyczną. Ich główny założenie było zachęcenie młodzieży do przestrzegania 
zasad zdrowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia. Jest to bardzo ważne szczególnie teraz w 
dobie fast-foodów i modyfikowanej żywności. 

Projekty zrelizowane w naszym gimnazjum to: 
- "Pomost" - program profilaktyki 
- "Znajdź właściwe rozwiązanie" - program antynikotynowy 
- "Ty i twoje bezpieczeństwo" - program dotyczący przeciwdziałaniu poparzeniom 
- "Wysłannicy Gai" - program poruszający zagadnienia funkcjonowania człowieka we 

współczesnym świecie 
- "Trzymaj formę" - program dotyczący prawidłowego odżywiania 
W powyższych przedsięwzięciach wsparcia udzielali: 

 Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna w Strzyżowie 

 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Strzyżowie 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Gminny Ośrodek Kultury 

 Ochotnicza Staż Pożarna 

 Zespół Szkół Medycznych w Jaśle 

 Fundacja polsko- niemiecka w Warszawie 
 W akcję promującą zdrowy tryb życia włączyła się także redakcja szkolnej gazetki "Panaceum". 

Ukazywały się w niej artykuły poruszające problematykę: niewłaściwego żywienia, braku aktywności 
czy zażywania różnego rodzaju używek w tym narkotyków. 

 Podczas 3 lat wytężonej pracy w zabieganiu o Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 
nasz szkoła angażowała się w organizacje wielu form aktywnego spędzania wolnego czasu. Był to 
piesze wędrówki ścieżkami dydaktycznymi opracowanymi przez nauczycieli naszej gminy: 

 "Frysztak i okolice" - ścieżka historyczna ukazująca najpiękniejsze zabytki naszej wioski 

 "Sośnice" - ścieżka geograficzno- przyrodnicza 

 "Góra Chełm - schrony w Stępinie" - ścieżka historyczna- przyrodnicza 
 Powyżej przedstawione programy oraz projekty to tylko niektóre z przedsięwzięć zrealizowanych 

przez nasze gimnazjum. Cierpliwość nauczyciele oraz ciężką pracę uczniów uwieńczyła uroczystość, 
podczas której nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.  

 
Wręczenie certyfikatu.... 
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  Uroczystość podsumowująca wojewódzkie programy: "Szkoła Promująca Zdrowie" oraz "Świadectwo 
Dojrzałości Społecznej" odbyła się 26 września 2011 roku o godz. 10:00 w Wojewódzkim Domu 
Kultury. Przybyli na nią: dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz lokalnych oraz delegacje uczniowskie. 
Spotkanie odbyło się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Zarządu Okręgowego PCK i 
Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem "Radość płynie z nauki". 
Całość podzielona była na 2 części z 15 minutową przerwą. Uroczystość rozpoczął Pan Jacek Wojtas 
wojewódzki kurator oświaty. Następnie wręczone zostały "Świadectwa Dojrzałości Społecznej" oraz 
podziękowania przez: dyrektora Zarządu PCK- Pana Eugeniusza Taradajko oraz dyrektora RCKiK- 
Pana Tadeusza Krzoska, uczniom szkół ponad gimnazjalnych, którzy oddawali krew. Takie 
świadectwo otrzymała jedna z uczennic Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, sąsiadującego z naszą 
szkołą. Imprezę poprowadziła Pani Mariola Kiełboń- Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących 
Zdrowie a swoimi występami recytatorskimi uświetnili ją: Stanisław Ożóg- wykładowca w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, 
teatralnych, recytatorskich i Dorota Kwoka- poetka. Prezentowali oni twórczość własną oraz lokalnych 

poetów.       

Recytacje Pana Stanisława Ożoga oraz Pani Doroty Kwoki... 

Druga część poświęcona była na prezentacje szkół oraz rozdanie certyfikatów. Między innymi 
naszemu gimnazjum. Na ręce dyrektora szkoły Pana Janusza Czekajowskiego oraz Pani Mirosławy 
Opalińskiej złożony został Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Który oznacza 
włączenie naszego gimnazjum do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wręczyła go Pani 
Jadwiga Boho- rejonowy koordynator. Wśród szkół wyróżnionych znalazły się: szkoły podstawowe, 
gimnazja, jak również przedszkola. Jak widać wszelkie trudy i starania jakie włożyli nasi nauczyciele 
oraz my w przedsięwzięcie uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie zostały 
docenione a także nagrodzone.  

 

Wręczenie Świadectw Dojrzałości Społecznej... 
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NIECH ŻYJE SPORT 

 

Dnia  3 września odbyły się lekkoatletyczne zawody gminne. Nasze cudowne koleżanki biegły            

na 1000 m. Oto wyniki : 

-Natalia Pająk (kl. I)- miejsce III 

-Natalia Godek (kl. I)- miejsce IV 

-Paulina Filip (kl. III)- miejsce I 

-Ania Kostecka (kl. III)- miejsce II 

Te dziewczyny zakwalifikowały się na zawody powiatowe :) 

 

Tydzień później….Zawodniczki pojechały do Strzyżowa. W powiecie zajęły następujące miejsca: 

-Natalia Pająk (kl. I) miejsce III 

-Natalia Godek (kl. I) miejsce IV 

-Paulina Filip (kl. III) miejsce I 

-Ania Kostecka (kl. III) miejsce IV 

Poradziły sobie znakomicie. Gratulacje! Oby tak dalej . ^^ 

 

                Dnia 17 października 2011r. odbyły się  zawody sztafetowe . Szczerze mówiąc, 

troszkę bałyśmy sie tej konkurencji, ale nie było tak źle . Najważniejszy jest początek.  Jeżeli na 

początku ktoś źle wystartuje, to szanse na podium mogą zniknąć. Niestety, nie zdążyłyśmy zrobić 

solidnej rozgrzewki, bo gdy przyjechałyśmy na miejsce, miałyśmy zaledwie 5 minut do rozpoczęcia 

zawodów. Mobilizowałyśmy się i dopingowałyśmy nawzajem . Na pierwszy ogień wystawiłyśmy Natalię 

Pająk . Przeciwniczki Natalii były bardzo szybkie  i dlatego Natalia przekroczyła linię zmiany jako 

trzecia, ale za to Ania Kostecka postarała się i na metę dobiegła jako pierwsza. Po Ani pobiegła 

Patrycja Skowron, następnie Kasia Filip ,  Justyna Frączek , Magda Sygnarska , Natalia Godek, Beata 

Balicka i w końcu przyszedł czas na lidera naszej drużyny, czyli  Paulinę Filip. Wtedy już  byłyśmy 

pewne, że mamy zwycięstwo w kieszeni. Gdy zobaczyłyśmy Paulinę wyłaniającą się zza trybun, 

skoczyła nam adrenalina. A gdy przekroczyła linię mety jako pierwsza, wszystkie pobiegłyśmy w jej 

kierunku, rzucając się jej na szyję. Myślę, że wszyscy w nas wierzyli i trzymali za nas 

kciuki, co jak widać, bardzo się przydało.  

                                                                                    Madzia i Kama . ;)  
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KONKURS  FOTOGRAFICZNY  NA  NAJLEPSZY   PORTRET 

 

 

 

Pierwsze „Panaceum” w tym roku szkolnym .I ponownie zapraszamy do udziału 

w konkursie fotograficznym! Szukamy wśród gimnazjalistów osób, których 

pasją  jest właśnie fotografowanie. Zainteresowania fotograficzne to coś 

fantastycznego, więc nie 

ukrywajcie tego !  
 

Jeśli masz chęci, chwyć 

za aparat  i  zrób zdjęcie, 

na które inni ludzie będą 

patrzeć z podziwem! 

 

Zdjęcia 

PRZEDSTAWIAJĄCE 

PORTRET  proszę 

przesyłać na  adres  

email: govo@onet.pl 

Fotografie będziemy 

drukować na bieżąco  

w kolejnych numerach czasopisma. 

Pod zdjęciem proszę umieścić imię, nazwisko, klasę, do której chodzisz oraz 

krótki opis zdjęcia ( w tym tytuł). A więc konkurs czas zacząć!  

  

                                                          Na zwycięzców czekają nagrody! 

Rozstrzygnięcie konkursu- czerwiec 2012 r. 

 

 

 

KONKURS  FOTOGRAFICZNY -   PRZYŚLIJ    PORTRET ! 
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Kącik literacki      

Przygotowałam coś dla miłośników literatury myślę ,że każdy znajdzie tu coś dla siebie . 

Przecież każdy ma swój ,własny gust. Jeden lubi klasykę, inny fantasy, a ten trzeci ?No cóż, 

mam nadzieję , że wybrałam dla Was ciekawe propozycje książek , które warto przeczytad. 

Zobaczmy co tu jest: 

*,,Mała księżniczka ”(Frances Hodgson Burnett)  to  opowieśd o Sarze ,córce bogatego 

kapitana , która ciężko przeżywa rozstanie z ojcem ,który oddał ją na pensję do surowej , 

zimnej opiekunki. Niestety wkrótce ukochany tato umiera… a Sara pozostaje sierotą .Nie 

ma już nikogo bliskiego. Dziewczyna będzie musiała zmierzyd z wielką niesprawiedliwością, 

okrucieostwem i rozpaczą. Jednak nie poddaje się i wierzy , że wkrótce jej los się odmieni . 

*,,Dzikuska”(Irena Zarzycka)-piękna , niezwykła barwna opowieśd o Icie, zdziczałej , 

pragnącej miłości i zrozumienia dziewczynie . Ita nigdy nie wiedziała co to kochający , 

pełen miłości Dom. Dopiero z pojawieniem się Witolda , nowego nauczyciela, przyjaciela jej 

brata ,twarda skorupa ,w której chroniła się przed otaczającym ją światem  zaczyna pękad 

. Co takiego Witold wniesie  w życie Ity ? Czy uda mu się zmienid zagubioną dziewczynę ? 

*,,Wielka Szansa”(seria nie dla mamy nie dla taty…)  

*,, Więcej cieni niż blasków”(seria nie dla mamy…) 

*,,Szalona Susie”( seria nie dla mamy….) 

*,,Angel dziecko ulicy” - opowiada o dziewczynie , która uciekła z domu .jak teraz wygląda 

jej życie? 

*seria Anna balerina 

* ,,Koo zwany cieniem” 

*seria ,,Herlanted” 

* ,,Iza Anoreczka” 

*,,Z tęsknoty za Judy” 

Wypisałam tu książki , które bardzo mi się podobały. Zachęcam do czytania! 

                                                                                                            Amanda Moskal 

Redakcja „Panaceum”:  Zuzanna Dziok, Paulina Irzyk, Gabriela Kanclerz, Amanda Moskal, Natalia 

Pająk 

Skład komputerowy: Szymon Witalec 

Opiekun gazetki: Pani Beata Kwiatkowska 
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