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Kakao, książka & company 

 

Śniegu co niemiara, a my, zamiast 

szaled na sankach, nartach i tym 

podobnych, codziennie rano mokniemy po 

kolana w śniegu, przemierzając okropnie 

skomplikowane trasy wiodące do szkoły. 

Już niedługo wymarzone ferie staną się 

realnym zdarzeniem, a my będziemy sobie 

spad do 12, 13, ewentualnie 16. Póki nie 

nadejdzie upragniony 28 stycznia, musimy 

się użerad z niezłomnym trudem nauki. 

Na razie tylko wieczory są dla nas 

zbawienne. Siadamy sobie przy komputerku 

bądź kominku, włączamy fejsbuczka lub 

otwieramy książkę, a w ręku trzymamy 

kubek z kakao... Gdyby tylko życie było 

takie proste... ;> 

Półrocze za pasem, więc zaczyna 

się- „ Proszę pani, co mogę poprawid?” 

Ledwo co wstajemy na 6:20 i z zaspanymi 

oczami piszemy sprawdzian poprawkowy, 

dzięki którym oceny idą nam oczywiście 

(albo niezbyt oczywiście) wzwyż. ;)) 

Czym byłby styczeo bez nowego 

„Panaceum”? W tym miesiącu wzięliśmy się 

mocno do pracy i przygotowaliśmy dla Was 

felieton, dwie ankiety, artykuł o sporcie, 

coś prozdrowotnego od Gabrysi, wywiad z 

naszą przewodniczącą szkoły- Pauliną Filip, 

dowcipy i to, co najbardziej lubią wszyscy 

– powiedzenia nauczycieli. 

Życzę miłej lektury :) 
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Śmieci – nasz wróg i przyjaciel 
   

W życiu codziennym tak często wyrzucamy do kosza 

(lub do rowu- nie polecam) kilkanaście lub -dziesiąt 

takowych. Podczas spaceru, przykładowo przez las, 

potykamy się o puszki, patrząc na drzewa widzimy 

pozaczepiane o nie kawałki folii,  reklamówki 

jednorazówki czy opakowania ze słodyczy. 

Oniemieni tym widokiem niemalże nie wpadamy do 

zagłębienia, gdzie leżą sobie w najlepsze całkiem 

nowa sofa (no, może nie taka całkiem nowa), regał i 

kilkanaście worków z niezidentyfikowaną 

zawartością. Zniesmaczeni niezbyt miłym zapachem 

unoszącym się nad nimi, pospiesznie się stamtąd 

wynosimy. Idąc ze szkoły w wietrzy dzień, nieraz 

oberwiemy opakowaniem z chipsów, czasem nawet 

pełnym. Czy naprawdę chcemy, żeby 

nadal tak było? Ile czasu zajmie nam 

zrozumienie, że stan czystości w 

przyrodzie zależy także od nas? 

Często słyszymy o tym, że należy 

segregować śmieci. I nie chodzi tu 

tylko o to, że "banda jakichś tam 

ludzi ma bzika na punkcie przyrody". 

Często nawet nie zdajemy sobie 

sprawy, że taki maluteńki śmieć, 

który wyrzucimy do lasu i 

przykryjemy warstwą ściółki, 

oczywiście jeśli nie zostanie przez 

kogoś dostarczony w odpowiednie 

dla niego miejsce, będzie sobie leżał 

długo, oj, długo. Aż dziwnie się 

myśli o tym, że za 100 lat oprócz naszego ciała (taka 

prawda) w ziemi będzie leżeć sobie taka puszka z 

coli. Na przykład rozkład kartonika po napoju może 

trwać 30 lat, puszki po konserwie 80 lat, aluminiowej 

puszki po napoju 100 lat, jednorazowej reklamówki 

120 lat, opony samochodowej 500 lat, butelki 

plastikowej 1000 lat, a butelki szklanej aż... KILKA 

TYSIĘCY LAT!!! 

Za to, nie poświęcając dużo więcej energii, możemy 

wrzucić takie śmieci do specjalnych pojemników  lub 

do koszy na śmieci. Takie segregowanie odpadów 

daje nam wiele korzyści. To, że sumienie tak nie 

ciąży, idzie się domyślić. Ale nie każdy wie, że dzięki 

temu będziemy zdrowsi i my, i inni. Pomyśleć, że 

może akurat dzięki mnie dziecko za dzień, miesiąc 

czy 20 lat nie urodzi się z wadą serca. A już 

mniejszość wie, że do  wyprodukowania 1 tony 

papieru trzeba ściąć 17 drzew, ale już (albo aż) ze 100 

ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru,  

czyli uratować 1530 drzew. Odzyskując szkło tylko z 

1 butelki, można zaoszczędzić tyle energii, ile 

zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy przez 

4 godziny. Produkcja aluminium pobiera bardzo dużo 

energii: na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba  

tyle samo energii, ile na wyprodukowanie 20kg 

chleba, ale recykling aluminium to 95% mniej. 

zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% 

do wody.  Dlatego tak ważne jest sortowanie i 

recykling różnych tworzyw. Aby żyć zgodnie ze 

środowiskiem, niekoniecznie trzeba wyprowadzić się 

do dżungli, odciąć się od cywilizacji, ciągle jeść 

banany, a skórki i resztki zakopywać jako nawóz i 

udawać Tarzana, choć, oczywiście,  to przyrodzie nie 

szkodzi (nie biorąc pod uwagę hałasu). Pewnie nie 

każdy z nas słyszał o zasadzie 

3U- Unikaj kupowania zbędnych 

rzeczy, Użyj ponownie, Utylizuj 

(z ang. 3R- Reduce, Reuse, 

Recycle). Kolejność 

czasowników nie jest w tym 

zwrocie przypadkowa. 

Największe korzyści dla 

środowiska niesie ograniczanie 

nadmiernej konsumpcji oraz 

wielokrotne użycie – czyli jak 

najpóźniejsze uznanie produktu 

za odpad. Wreszcie ich racjonalne 

przetwarzanie pomaga ograniczyć 

obciążenia środowiska związane 

z pozyskaniem produktu z 

surowców pierwotnych i wspomnianą wcześniej 

akumulacją śmieci. Ale problem śmieci dotyczy nie 

tylko przyrody i środowiska. Tyczy się również 

naszego najbliższego otoczenia- szkoły i domu. 

Temat domu, a w szczególności pokoju, nieraz jest 

przyczyną spięć międzypokoleniowych, ale jednak w 

końcu to my musimy posprzątać. Jeśli zaś chodzi o 

szkołę, to nie sprzątamy jej my, tylko panie 

sprzątaczki. Czasem nie chcemy wykonywać 

polecenia nauczycielki, która prosi o podniesienie 

papierka z podłogi i wyrzucenie go do kosza. 

Niektórzy mówią coś w stylu: "Proszę pani, to nie ja 

go rzuciłem". Trzeba przyznać, że nie każdy zdaje 

sobie sprawę, że czystość w szkole zależy także od 

nas i że naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o 

nią. A to, że w szkole jest deficyt koszy na śmiecie, 

to fakt, jednak jeśli komuś na tym bardzo zależy, 

to niech porozmawia o tym z Panem Dyrektorem.  
                                                                    klulik^_^                                                
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W Y W I A D 

 
 

W dzisiejszym numerze postaram się przybliżyć postać (na pewno dobrze wam znanej) 

Pauliny Filip! Paulina uczęszcza do klasy 3a, osiąga coraz większe sukcesy w sporcie, 

jest przewodnicząca naszej szkoły i do tego piątkową uczennicą.  Zadałam jej kilka 

ciekawych pytań, na które uzyskałam równie interesujące odpowiedzi. : )  

 
 

Izabela: Dlaczego zaczęłaś swoją przygodę ze sportem? Sama na to wpadłaś, czy ktoś Ci 

zaproponował dalsze treningi? 

Paulina: Zaczęło się w czwartej kasie, kiedy to pan od wuefu spytał się, kto chciałby iść na 

zawody, a że była to środa i  miałam historię , za którą wówczas nie przepadałam, zgłosiłam 

się jako pierwsza... i tak w sumie dostałam się od razu na zawody wojewódzkie. Potem pan 

Piotr Górka miał mnie pod opieką i przygotowywał  do kolejnych startów. W ubiegłym roku 

do szkoły zadzwonił pan Stanisław Zioło (trener Stali Mielec) i zapytał, czy nie chciałabym 

zacząć trenować. Ponieważ do Mielca jest daleko i musiałabym zmieniać szkolę, 

wynajmować mieszkanie, więc ostatecznie wylądowałam w Krośnie... 

 

I: Czy żałujesz tego wyboru? 

P: Kiedyś żałowałam, bo miałam chrapkę na to, że wyjadę do Mielca, będę przyjeżdżała tylko 

w weekendy, będę strasznie samodzielna, będę sama mieszkała… Ale dzisiaj nie żałuję, 

poznałam świetnych ludzi w Krośnie, a przy tym nie musiałam zrywać tutejszych przyjaźni i 

zostałam blisko rodziny, a to najważniejsze. 

  

 

I: Ile razy w tygodniu jeździsz na treningi? Czy są one bardzo męczące? 

P: Każdy trening jest inny. Są treningi, które kończę po 40 minutach i nawet nie czuję, że je 

zaczęłam. Są również treningi, po których od razu padam na kanapę i nie ma mnie dla nikogo 

przez pierwsze 15 minut. Ja jestem trochę drobniej zbudowana niż dziewczyny, z którymi 

trenuję i mój organizm reaguje nieco gorzej na zmęczenie. Jak dla mnie, najgorsze są treningi 

z oponą, kiedy to musisz ciągnąć za sobą ten …rekwizyt. Może śmieszne, ale bardzo 

męczące... A na treningi jeżdżę dwa razy w tygodniu ( a tu zwracam się z podziękowaniem do 

osoby, która układa nasz plan lekcji, ponieważ jest tak korzystny dla mnie, że  mogę jeździć 

na te stosunkowo lżejsze treningi:) 

 

 

I: Które osiągnięcie uważasz za swój największy sukces? 

P: Hmm.. Nie zastanawiałam się nad tym. Każde miejsce na podium jest satysfakcjonujące. 

Jednak najbardziej cieszyły mnie te medale, które zdobywałam, kiedy jeszcze nie trenowałam 

w klubie KKB MOSiR Krosno. To świetne uczucie, kiedy jesteś w pierwszej trójce, a wiesz, 

że obok ciebie stoją dziewczyny, które trenują od wielu lat w klubach. Natomiast drugim 

takim sukcesem jest Finał Mistrzostw Polski, zdobyłam wtedy  9. miejsce, co jest 

zaskakującym osiągnięciem, bo na listach przedstartowych znajdowałam się dopiero w 

trzeciej dziesiątce...   
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I: Ile medali liczy Twoja kolekcja? 
P: Zmuszasz mnie do policzenia ich:) Nie za wszystkie zawody dostaje się medale, ale jest ich około 

40, wszystkie wiszą na karniszu w moim pokoju. 

 

I: Czy doznałaś już jakiejś poważniejszej kontuzji? 

P: Razem z moim kolegą Bartkiem Rabendą podobno jesteśmy największymi pechowcami w klubie, 

co chwilę przydarzają się nam urazy. Teraz zmagam się cały czas z bólem kolana, które uszkodziłam  

dwa tygodnie temu na obozie, ale złamania bądź skręcenia nie doświadczyłam. Mam nadzieję, że tak 

zostanie.  

 

I: Czy ciężko jest Ci pogodzić obowiązki ucznia z obowiązkami sportowca? 
P: Kiedy w tygodniu jest dużo sprawdzianów, bywa ciężko i  np. uczę się w drodze na trening, ale 

kiedy zaczynałam trenować, moja mama ostrzegała mnie, że muszę traktować to tylko jako hobby, 

więc póki co, to nauka jest dla mnie najważniejsza. 

 

 

I: Czy w swojej małej karierze udało Ci się spotkać sławnych sportowców? 

P: Miałam przyjemność spotkać siatkarzy wielu klubów, w tym Mariusza Wlazłego (co było moim 

wielkim marzeniem).  Bardzo mile wspominam Mistrzostwa Polski, kiedy to mogłam spotkać piłkarzy 

ręcznych Vive Targi Kielce: Sławka Szmala, Mateusza Jachlewskiego, Michała Jureckiego, Mariusza 

Jurasika i ich trenera Bogdana Wentę. To bardzo sympatyczni ludzie, którzy mimo tego, że za jakieś 3 

godziny grali mecz, przyszli do nas, porozmawiali, pośmiali się, pozwolili zrobić sobie zdjęcie, a 

potem przyszli popatrzeć na nasze biegi. A niedawno miałam okazję  poznać (i pobawić się z córką:))) 

pana Grzegorza Sudoła, jest to wicemistrz Europy, wielokrotnie występował na Mistrzostwach Świata 

w chodzie.  

 

I: Co wybierasz zakupy, randkę czy zawody?  

P: Na zakupy nie mam pieniędzy, na chłopaków jestem za młoda, a na zawody mi się jechać nie chce. 

<śmiech> A tak naprawdę to jestem przyzwyczajona, że zawsze w jeden dzień mam wszystko naraz, 

więc myślę, że znalazłabym czas na każdą z tych rzeczy. 

 

 

I: Jakie to uczucie być przewodnicząca szkoły i mieć świadomość, że tyle osób oddało na Ciebie 

swój głos? 

P: W szkole podstawowej również pełniłam tę funkcję, jednak tam przewodniczącą wybiera tylko 

kilka wyznaczonych osób, tutaj głosowali wszyscy uczniowie, więc to jest również jakieś osobiste 

odczucie, że jak cię już wybrali wszyscy, to aż szkoda rezygnować. Mam nadzieję, że jeszcze ich nie 

zawiodłam. Fajnie, że uczniowie mają do mnie zaufanie, bo to, co robi Samorząd Uczniowski jest 

pracą wszystkich uczniów. Mam nadzieję, (tu wypowiem się również w imieniu autorki tego wywiadu 

i całego SU), że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do wspólnego działania, bo w tegorocznych 

wyborach powstał naprawdę fajny zespół. 

 

-Dziękuję za wywiad, gratuluję dotychczasowych sukcesów i życzę kolejnych!  

-Izabelo! Ja również dziękuję Ci za ten cudownie przeprowadzony wywiad:) (przekupiła mnie, abym 

to powiedziała) 
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SPORT 
           

W tym roku szkolnym nasze rywalizacje sportowe w grach zespołowych zaczęły się 

23.11.2011r. moją ulubioną dyscypliną, czyli koszykówką. Nasze dziewczyny w składzie: S. 

Jamrogowicz, P. Kowalczyk, N. Godek, O. Misiura, K. Górka, P. Kędrek, N. Uliasz, A. Cyran,  A. Filip, A. 

Smagacz, N. Pająk, M. Sygnarska dawały z siebie wszystko. 

  Pierwszy mecz zagrały z Gogołowem. Nie było łatwo. W koocu wygraliśmy po celnym  rzucie  

P. Kędrek w ostatnich minutach spotkania.  

W drugim meczu z Lublą nie miałyśmy tyle szczęścia i niestety przegrałyśmy. Tym samym 

odpadłyśmy z dalszej rywalizacji. Dziewczyny z Gogołowa do szczebla rejonowego. Mam nadzieję, że 

za rok to my pokażemy, na co nas stad. Mamy rok, aby na zajęciach SKS-u doskonalid nasze 

umiejętności pod okiem pana J. Górki. 

 

 

 

 

 

 

W tym samym dniu mecze koszykówki rozegrali również chłopcy w składzie: K. Jedziniak,  A. 

Madeja, K. Klocek, J. Prokopowicz, S. Romaniak, D. Godek, Sz. Witalec, D. Panek, B. Zajchowski, K. 

Wiśniowski, P. Stefaniak, S. Potoczny. Nasi koledzy pokazali klasę, zdobywając 1. miejsce, a 

wyprzedzając  Lublę i Gogołów. Awansowali tym samym do zawodów powiatowych, na których zajęli 

2. miejsce .  
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___________ 

W listopadzie  2011r. w szkole w Wiśniowej odbyło się podsumowanie współzawodnictwa dzieci 

i młodzieży w sporcie na terenie powiatu w roku szkolnym 2010/2011. W tej rywalizacji ocenie 

podlegają wyniki sportowe poszczególnych placówek oświatowych, a dokładnie uczniów tych szkół, 

którzy biorąc udział w zawodach, zdobywali wysokie lokaty w różnych dyscyplinach sportowych w 

ciągu całego roku szkolnego. Z ogromną przyjemnością informujemy, iż pierwsze miejsce zajęła 

nasza szkoła we Frysztaku ( szkoła podstawowa i gimnazjum). Na ręce p. K. Niemca i naszych 

uczennic P. Filip i I. Greli został wręczony puchar i sprzęt sportowy.  

__________ 

Na basenie w Strzyżowie odbyło się podsumowanie programu "Już pływam" dla gimnazjum. 

Wyniki: 

1.Daniel Panek 

2. Bartosz Zajchowski  

3. Kacper Drala i Klaudia Ziobrowska  

 

                    Gratulujemy wszystkim!    

                                                         N.   
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Weź kartkę i długopis… 

1. Napisz imię osoby płci przeciwnej. 

2. Który kolor najbardziej lubisz: czerwony, czarny, niebieski, zielony czy żółty? 

3. Pierwsza litera twojego imienia? 

4. Miesiąc urodzenia? 

5. Który kolor bardziej lubisz czarny czy biały? 

6. Imię osoby tej samej płci. 

7. Ulubiony numer? 

8. Wolisz jezioro czy morze? 

SKOŃCZONE  
 

Odpowiedzi: 

1. Kochasz tę osobę. 

2. Jeżeli wybrałaś /eś: 

Czerwony – twoje życie jest pełne miłości. 

Czarny – jesteś konserwatywna /y i agresywna /y. 

Zielony – twoja dusza jest zrelaksowana i jesteś osobą na luzie. 

Niebieski – jesteś spontaniczna /y i wiesz do czego dążysz w swoim życiu.  

Żółty- jesteś bardzo szczęśliwą osobą i udzielasz dobrych rad tym, którzy są w dołku. 

3. Jeżeli pierwsza litera twojego imienia jest: 

A-K - masz w sobie dużo miłości, którą ofiarujesz bliskim i przyjaciołom 

L-R - próbujesz cieszyć się życiem, ale niekiedy nie wychodzi ci to za dobrze 

S-Z - lubisz pomagać innym a oni cię za to ogromnie cenią 

4. Jeśli urodziłaś /eś się w: 

Styczeń – Marzec 

Rok minie ci bardzo dobrze i odkryjesz, że masz szanse być w gronie najlepszych w twojej klasie.  

Kwiecień - czerwiec 

Rok będzie wspaniałymi wspomnieniami, których szybko nie zapomnisz.  

Lipiec- wrzesień 

Będziesz mieć niepowtarzalny rok i doświadczysz dużą zmianę w życiu na lepsze. 

Październik – grudzień 

Dużo osób nie będzie darzyło cię koleżeńskością, ale nie martw się, to się zmieni! 

5. Jeśli wybrałaś /eś 

Czarny: twoje życie obierze inny kierunek, co będzie dla ciebie bardzo korzystne i bardzo cię to 

ucieszy. 

Biały : Będziesz mieć przyjaciela, któremu można będzie całkowicie zaufać i zrobiłby dla ciebie 

wszystko, ale ty możesz sobie z tego nie zdawać sprawy. 

6. Ta osoba jest twoim najlepszym przyjacielem. 

7. To jest ilość twoich bliskich przyjaciół w twoim życiu. 

8. Jeśli wybrałaś /eś: 

Jezioro: Jesteś lojalnym przyjacielem. 

Morze: Jesteś bardzo spontaniczna /y i lubisz zadowalać ludzi. 

                                                                                                                                                                                             Natalia                                                                                                                                                                      
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                  ~DOWCIPY~ 

 

 

 

 

Myśli jednego z uczniów: 
 

Mądry dzieciak to nie ten, który po nauczeniu się wszystkiego dostaje 5 tylko taki, który bez nauki 

dostanie 3. Czyli ja… jestem mądry. 

 

Jak można mieć zagrożenie z wuefu ? 

 

Mogłem się wczoraj pouczyć. A teraz to nawet „np” mnie nie ratuje, bo już dawno go 

wykorzystałem. 

________________________________ 
 
Przychodzi student na egzamin z historii transportu. 

-Proszę podać, ile wyniosła długość linii kolejowych w Polsce. 

Student zdębiał, ale pyta: 

-A w którym roku? 

-Wie pan co, mi to obojętne.. 

-Rok 1943, zero kilometrów. 

 

-Kochanie, co kupiłeś mi na urodziny? 

-Popatrz przez okno, widzisz tamtego czarnego mercedesa? 

-Taaaaaak ! Aaaaa kocham Cię! 

-Właśnie takiego koloru kupiłem ci rajstopy. 

 

Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po modlitwie i po święceniu domu mówi do małej dziewczynki: 

- A umiesz się żegnać, moje dziecko? 

- Umiem. Do widzenia. 

 

 

Rozmawiają dwie ciężarne koleżanki: 

- Zauważyłam, że w im bardziej zaawansowanej ciąży jestem, tym więcej kobiet się do mnie uśmiecha. Nie 

rozumiem dlaczego. 

- Bo jesteś od nich grubsza. 

 

- Cześć! A gdzie Twój kolega? 

- Niedźwiedź go porwał. 

- Coś Ty! Gdzie? 

- W różne strony... 

 

Rozmawiają dwie koleżanki: 

- Ale się odchudziłaś... Jak to się stało? 

- Mąż mnie zdradza, i z tej zgryzoty jeść nie mogę. 

- To się z nim rozwiedź! 

- Co to, to nie! Chcę jeszcze schudnąć 8 kilo. 
 

Natalia                                                                                                                                                                                                                 
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 - „Mam piloto, mam laptoopo!”... yy.. No przepraszam, ale tak jakoś mi to w głowie 

siedzi… 

      - Co ci siedzi? Chyba głupota! 

 

 - A proszę pani, jak ktoś się zakrztusi a będzie za gruby, żeby go ucisnąć, to co wtedy? 

- To mu najpierw powiesz żeby schudł! 

 

 

 No dziś nie pytam… Macie szczęście, że Wigilia- DZIEŃ DOBROCI DLA 

ZWIERZĄT! 

 

 Jak się skaleczysz nad nosem, to sobie plaster przyklej. I będziesz miał wąsy! 

 

 No co za gadzina to ja nie wiem! 

 

 

 Kacper, co tak szczekasz?! W psa się zamieniasz? O, to ja ci budę musze następnym 

razem kupić! 

 

 No co tam macie w tej jamie nosowej? No tak, wy to pewnie kozy macie! 

 

 Jak się będziecie uczyć to możecie do lustra gadać, albo swojemu chomikowi 

opowiadać… 

 

 - Proszę pana, a dlaczego chciał pan uczyć chemii? 

- A nie wiem, gdzieś mi tak odbiło…    

 

 - Wiecie co to jest wojna domowa? 

- Yyy… Że w domu szczelają się…? 

 

 - Tam 90% kobiet nie umie czytać. 

- A to same blondynki pewnie… 

 

 

 Bartek bardzo mi przykro ale teraz kazanie będziesz miał: OGARNIJ SIĘ! 

 

 Magda, jak ja cię zaraz zawołam… Ino roz!                                             

                                                                                                                           Zuza : ) 
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