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Dnia 20 marca, jak co roku, obchodziliśmy dzień św. Patryka. Jednak w tym roku 

świętowaliśmy ten dzień wyjątkowo, ponieważ mieliśmy wyjątkowych gości. 

Odwiedzili nas uczniowie niemieckiej szkoły, którzy przyjechali do nas z okazji 

wymiany polsko-niemieckiej. Atrakcje również były nowe, uczniowie pod opieką 

pań anglistek przygotowali karaoke i naukę tańca irlandzkiego. Wszyscy chętnie i z 

uśmiechem na twarzy brali udział w zabawach. Szkoda było kończyć! 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

Dominika 

Dzień św. Patryka 

Skarpetki na 

piątkę z plusem. 

Polecam! 

He he, jaka z 

niej sierotka. 

Tego ciasta nie 

sprzedajemy, ja 

zjem go sobie 

sama! 

Coooo? Jak mają iść te 

kroki? 

 



 

Dnia 16 lutego odbyła się dyskoteka, której motywem przewodnim były niedawno 

obchodzone walentynki. Impreza odbyła się na pięknie przystrojonej auli. Samorząd 

Uczniowski przygotował także coś nowego, a mianowicie ściankę, przy której 

uczestnicy mogli zrobić sobie grupowe, zabawne zdjęcia. 

 

 

Domi 

 

 

 

Walentynki 

Matko, jaka ona 

ciężka! 

O nie, nie, 

brudnych 

rączek ja nie 

tykam. 

Szalone ręce. 

Chyba za dużo 

tej cytryny! 



Konkurs 
Fotograficzny 

EMOCJE 
 

 

Panaceum wraz z Samorządem Uczniowskim zapraszają wszystkich 

uczniów Gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. 

Tematem konkursusą emocje, które każdy może interpretować na 

swój sposób. Zdjęcia należy przesłać na maila…………………………… do 

30 kwietnia. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. 

W mailu powinno znaleźć się również imię i 

nazwisko oraz klasa uczestnika. Przewidujemy 

nagrody dla 3 najlepszych 

prac. Powodzenia!!! 
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TO JUŻ JEST (prawie) KONIEC 

1. Czy stresujesz się przed egzaminami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jakiego przedmiotu boisz się najbardziej? 

 

 

 

 

 

3. Który przedmiot sprawi Ci najmniejsze trudności?? 
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W przyszłości chciałbym skończyć studia na kierunku 

architekt wnętrz. Ożenić się z piękną blondynką, mieć 

dwoje dzieci, wyjechać do USA i prowadzić spokojne i 

szczęśliwe życie. 

Chce się spełniać w 

zawodzie jako policjant a 

w wolnych chwilach 

uprawiać sport a przede 

wszystkim spędzać czas z 

żona oraz dziećmi których 

chce mieć trójkę. 

Zamierzam mieszkać e 

miejscu w którym 

mieszkam czyli we 

Frysztaku.  

 

1. Czy uczysz się we własnym zakresie przed egzaminami? 

 

 

 

 

 

 

2. Do jakiego typu szkoły wybierasz po gimnazjum? 

 

 

 

 

 

   

Jakie masz plany   na przyszłość? Kim chcesz zostać? 

 

 

 

 

 

 

W przyszłości chciałabym pracować 

w zawodzie, który sprawiłby mi 

radość i dawał satysfakcję. 

Chciałabym też mimo mojej pracy 

dużo podróżować i poznawać nowe 

kultury. Chciałabym również spełnić 

się w roli matki. 

W przyszłości chcę być 

lekarzem. Chciałabym 

mieszkać na Śląsku i mieć 

dużą rodzinę. Chciałabym 

pracować w szpitalu, a w 

wolnym czasie jeździć konno 

i brać udział w zawodach 

jeździeckich. 

Chcę się spełniać w zawodzie sportowca, a 

konkretnie piłkarza. W przyszłości planuję założyć 

rodzinę, zamieszkać za granicą. 

Chcę pracować w ciekawym zawodzie, 

który będzie mnie satysfakcjonował. 

Chciałabym mieszkać za granicą lub w 

obrębie jakiegoś większego miasta. Na 

pewno chciałabym dużo podróżować i 

zwiedzić wiele cudownych miejsc. Chcę 

mieć dwoje dzieci, które będą w 

podobnym wieku, ponadto chcę być dobrą 

żoną. Myślę również nad tym, aby 

uprawiać sport, pomimo innych 

obowiązków i rozwijać swoje 

zainteresowania.  

Karolina, Paulina 



Po koszu przyszedł czas na ręczną. Najpierw grały dziewczyny. Dnia 9 lutego w czwartek do naszej szkoły 

zjechały się drużyny ze Stępiny, Lubli i Gogołowa. Jak można było się spodziewać, dziewczyny z Frysztaka zajęły 

1.Miejsce, a były to: 

- Mikuszewska  Dominika 
-Chrobok Paulina 
Kowalska Daria 

Król Paulina 
Godek Oliwia 

-Mikuszewska Klaudia 

-Oparowska  Zuzanna 
-Ogorzałek  Klaudia 

-Pyzocha  Julia 
-Knap Sylwia 

-Muszyńska Emanuela 
 

 

Wygrały wszystkie 3 mecze. Ze Stępiną 2:9, z Lublą 1:10 i 1:7 z Gogołowem. 

 

Następnego dnia grali chłopcy, w składzie: 

-Łukasz Król 
-Arkadiusz Rec 
-Wojciech Byś 
-Jakub Godek 
-Damian Zięba 

-Kamil Sokołowski 
-Mikołaj Godek 

-Banek Sebastian 
-Mateusz Michalski 

-Kacper Papuga 
-Łukasz Kiebała 

-Maks Kalisz 
-Arkadiusz Góra 

-Kacper Ziobrowski 
 

Zagrali 3 mecze z następującymi wynikami- 16:1 ze Stępiną, 14:0 z Gogołowem oraz 15:0 z Lublą. Łatwo można 

zauważyć, że chłopcy również zajęli 1. miejsce. 



Już kilka dni później, bo 13 lutego dziewczyny pojechały „na powiaty” do Strzyżowa. W zawodach 

także wzięły udział drużyny z Lutczy oraz drużyna gospodarzy. Z powodu liczby zespołów grano 

systemem każdy z każdym. Oto wyniki- 5:5 Lutcza-Frysztak, 7:4 Lutcza-Strzyżów, 9:4 Frysztak-

Strzyżów. Nasz zespół znów zajął  1. Miejsce, a tym samym awansował„do rejonów”.  

 

15 lutego przyszedł czas na chłopaków. 

Ich powiaty również odbyły się w 

Strzyżowie. Gry odbyły się systemem 

pucharowym. Frysztak w pierwszym 

meczu zagrał z Wiśniową. Niestety 

zakończył się 10:5 dla Wiśniowej. W 

meczu o 3 miejsce zagrali z 

gospodarzami. Mecz zakończył się 

wynikiem 8:6 dla Frysztaka, po dogrywce. 

Dla chłopaków jest to koniec 

tegorocznych rozgrywek piłki ręcznej. 

 

Dziewczyny pojechały na rejony 8 marca do Gimnazjum nr 5 w Krośnie. Robiły wszystko, co mogły, 

ale niestety, przeciwniczki okazały się lepsze. Przegrały 3 mecze(3-7 z Krosnem, 1-14 z Posadą Górną i 

3-5 z Jasłem)i zajęły ostatnie- czwarte miejsce. 

 



List otwarty 

Młodzieży Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku do Dyrektora szkoły 

Frysztak,02.04.2017r 

Ostatnio często słyszy się, że gimnazja nie są dostosowane do potrzeb uczniów. Na niektóre sprawy z 

pewnością nie ma Pan wpływu, na przykład- przeładowane programy lub nieciekawe lektury. Ale są takie 

problemy, które dotyczą tylko naszego gimnazjum i można je szybko zmienić. 

Uważam, że jednym z większych problemów są szatnie. Przeważnie do klucza ma dostęp tylko jedna osoba 

w klasie, która nie zawsze dba o to by była zamknięta. Zdarza się tak, że osoby tej nie ma w szkole. Trzeba 

wtedy niepotrzebnie zawracać głowę panom woźnym lub przynieść klucz z sekretariatu, który nie zawsze 

rano jest otwarty. Niektóre klasy nigdy nie zamykają swojej szatni lub tylko przekładają kłódkę przez kółko 

od drzwi. Dlatego zdarza się, że coś ginie. W szatniach wszystko jest porozrzucane i trudno jest cokolwiek 

znaleźć. Chciałbym zauważyć, że w szkole podstawowej zakupiono szafki. Jest to świetne rozwiązanie. 

Każdy odpowiada za siebie i nie musi martwić się o swoje rzeczy. Szatnie z pewnością wyglądałyby bardziej 

estetycznie a panie sprzątaczki nie musiałyby się męczyć z walającymi się butami i kurtkami.  

Kolejnym problemem jest to, że dużo uczniów nie ma rano czasu lub nie chce się im robić jedzenia do 

szkoły. W naszym gimnazjum nie ma sklepik, dlatego cały dzień są głodni. Myślę, że nie byłby to duży 

problem, aby zaczął on funkcjonować, zważając, iż przez wiele lat takowy był u nas prowadzony. Mogliby 

zajmować się nim uczniowie. Otwarcie sklepiku przyniosłoby same korzyści. 

Następnym bardzo ważnym problemem są plecaki. W polskim systemie edukacji prawie codziennie 

odbywa się siedem różnych lekcji. Do większości z nich potrzebne są zeszyty, podręczniki i ćwiczenia, które 

uczeń musi dźwigać przez cały dzień. Powoduje to, że plecaki są zbyt ciężkie. Wielu lekarzy potwierdza, że 

przyczynia się to do problemów z kręgosłupem i wadą postawy. Tutaj także pomogłyby szafki. Uczniowie 

mogliby nosić do domu tylko te książki, które akurat potrzebne są im do nauki na następny dzień. Resztę 

książek mogliby zostawić w szafkach. Jestem pewny, że byłaby to wielka ulga dla wielu gimnazjalistów. 

Ostatni  problemem jaki chciałbym poruszyć jest zbyt duża ilość sprawdzianów. W regulaminie dozwolone 

są maksymalnie trzy testy w tygodniu oraz, że jeśli nie odbędzie się on z przyczyn losowych w ustalonym 

terminie, uczniowie będą pisać go na następnej lekcji tego przedmiotu. Często zdarza się tak, że w jednym 

dniu są dwa, trudne sprawdziany, na które ciężko jest się przygotować. Do tego dochodzą kartkówki, 

pytania oraz obszerne zadania domowe. Zdarza się, że jest to praktycznie nierealne, aby przygotować się 

na wszystko w takim dniu. Uważam, że trzeba dopracować regulamin pod tym względem. Myślę, że trzy 

sprawdziany w tygodniu to nieprzesadzona liczba, ale tylko wtedy gdy w tym samym dniu nie ma 

kartkówki ani złożonej pracy domowej. Na pewno poprawiłoby to oceny wielu uczniów a także nie 

zmuszało ich do siedzenia całych dnia z głową w podręcznikach. 

Mam nadzieję, że przychylnie spojrzy Pan na przedstawione przeze mnie sposoby rozwiązania problemów 

naszego gimnazjum. Gdyby udało się wprowadzić chociaż część z nich, z pewnością wszyscy skorzystaliby 

na tym a w szczególności uczniowie. 

Z poważaniem, 

Uczniowie gimnazjum 

 



List otwarty 

Młodzieży Gminy Frysztak do Wójta 

Frysztak, 27.03.2017r. 

Szanowny Panie! 

    Piszemy  do Pana, ponieważ jesteśmy zainteresowani problemami dotyczącymi 

Gminy Frysztak i chcielibyśmy aby zostały one rozwiązane. 

    Jednym z problemów jest budowa chodników w miejscach, gdzie ich jeszcze nie 

ma. Uważam, że chodniki są bardzo potrzebne, ponieważ zapewniają pieszy 

bezpieczeństwo. Chodzenie po drogach bez chodników bywa często dużym 

zagrożeniem. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym, a zwłaszcza dzieciom, 

konieczna jest budowa chodników w miejscach najbardziej uczęszczanych. 

    Kolejnym problemem, który jest ważny dla mieszkańców naszej gminy, jest 

oświetlenie dróg  i poboczy. Należałoby postawić latarnie wzdłuż dróg w całej gminie. 

Wybudowanie latarni byłoby dużym komfortem dla ludzi, którzy późno wracają z 

pracy, ze szkoły czy z dodatkowych zajęć. Możliwe byłyby także bezpieczne spacery 

po zmroku. 

    Następnym problemem jest brak krytego basenu. Jeśli kryty basen zostałby 

wybudowany w naszej gminie, mieszkańcy nie musieliby tracić czasu na dojazd do 

Krosna lub do Strzyżowa, aby popływać. Sprzyjałoby to zwiększeniem aktywności 

fizycznej mieszkańców oraz przyczyniłoby się do rozwoju sportu i rekreacji na terenie 

Gminy Frysztak. 

    Również ważnym problemem są wolno biegające bez kagańca psy, które stanowią 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Należy uświadomić właścicieli psów, że 

są odpowiedzialni za swoje zwierzęta. Istotną sprawą jest, także niebezpieczeństwo 

zarażenia się psa wścieklizną od dzikich zwierząt. 

    Mam  nadzieje, że rozważy Pan te ważne dla mieszkańców Gminy Frysztak 

problemy. 

                                                                                                                      Z poważaniem 

Młodzież Gminy Frysztak 

 

 



ULUBIEŃCY DWÓCH MIESIĘCY                                                                                                                                 
czyli to co warto sprawdzić samemu 

Filmy: 

„W sieci zła”-Wydawać by się mogło, że egzekucja 

seryjnego zabójcy definitywnie zamyka sprawę 

prowadzoną przez detektywów Hobbesa i Jonesy’ego. 

Jednak już w kilka dni później, zostają oni wezwani na 

miejsce kolejnej, 

makabrycznej zbrodni. Na 

miejscu okazuje się, że 

zabójca działa dokładnie tak 

samo jak niedawno stracony 

zbrodniarz. Kolejne 

wydarzenia coraz trudniej 

wyjaśnić w racjonalny sposób. W ten sposób poznajemy Azazela, 

wiekowego demona. 

 

„Tost. Historia chłopięcego głodu”- Film jest opowieścią o 

dojrzewaniu Nigela Slatera, gwiazdy angielskich programów 

kulinarnych. Tost to potrawa, 

którą dziewięcioletni Nigel jada 

najczęściej. Jego mama nie 

jest dobrą kucharką, kupuje 

tylko przetworzone produkty i 

boi się innowacji w kuchni. 

Nigel jednak marzy o tym by 

jadać i gotować wspaniałe 

potrawy. Po śmierci żony, 

ojciec Nigela zatrudnia do 

pomocy w domu Joan Potter. 

Kobieta wprowadza mężczyznę i jego syna w świat 

gotowania, serwując coraz to wykwintniejsze potrawy. Między 

Joan a Nigelem wywiązuje się kulinarna rywalizacja o            

uczucia ojca. 

 

„Burleska”-Ali (Christina Aguilera), dziewczyna z 

małego miasteczka obdarzona wspaniałym głosem, 

decyduje się na ucieczkę od codzienności i podąża 

za swoimi marzeniami do Los Angeles. Ali natyka się 

przypadkiem na The BurlesqueLounge, 

majestatyczny, ale podupadający teatr, wystawiający 

rewię. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Azazel


Szokujące kostiumy i śmiała choreografia zachwycają Ali. 

Zdeterminowana inieugięta dziewczyna dostaje pracę 

kelnerki od Tess (Cher), właścicielki klubu i gwiazdy rewii. 

Dzięki pomocy kierownika sceny Ali pokonuje drogę od 

baru na scenę. Jej spektakularny głos przywraca The 

BurlesqueLounge jego dawną świetność.  

 

 

 

Książki: 

„Lśnienie” Stephen King- Jack Torrance, były nauczyciel, a obecnie 

poszukujący weny pisarz, otrzymuje prace dozorcy w opuszczonym na czas 

zimowy górskim hotelu Panorama. Kiedy burze śnieżne odcinają od świata 

rodzinę Torrance'ów, obdarzony telepatycznymi zdolnościami Danny, 

pięcioletni syn Jacka, odkrywa, że hotel jest nawiedzony, a duchy powoli 

doprowadzają jego ojca do obłędu. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, aż 

pewnego dnia mężczyzna przestaje nad sobą panować 

 

 

 

„Złodziejka książek”  Markus Zusak-LieselMeminger swoją 

pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To 

dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc 

słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach 

nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te 

własnoręcznie napisane… Ale Liesel żyje w niebezpiecznych 

czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela 

schronienia Żydowi, świat dziewczynki 

zmienia się na zawsze… 

 

 

 

 

„Chata” William P. Young-Niezwykła powieść , opowiada o człowieku, który 

traci dziecko w straszliwy sposób – jego  córeczka zostaje zamordowana, 

najprawdopodobniej bestialsko, a ciała nie odnaleziono i nie można go 

pochować. Bohater najpierw się obwinia, potem przeżywa okrutny smutek i bunt 

przeciw Bogu, w którego bardzo mocno wierzy. Ta wiara sprawia, że ma 

możliwość spotkania się z nim oko w oko, w starej chacie, która była miejscem 

męki córeczki. 



DOWCIPY 
10. PRZYKAZAŃ SZCZĘŚLIWEGO CZŁOWIEKA  
 
1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, aby 
odpoczywać.  
2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego.  
3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy.  
4. Jeżeli widzisz kogoś odpoczywającego, pomóż 
mu.  
5. Praca jest męcząca, więc należy jej unikać.  
6. Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze - będziesz 
miał dwa dni wolnego.  
7. Jeżeli zrobienie czegoś sprawia ci trudność, 
pozwól zrobić to innym.  
8. Nadmiar odpoczynku nikogo nie doprowadzi 
do śmierci.  
9. Kiedy ogarnia cię ochota do pracy, usiądź i 
poczekaj, aż ci przejdzie.  
10. Praca uszlachetnia, lenistwo uszczęśliwia. 

Przychodzi Baca do ubikacji.  

Czeka, czeka, wszystkie kabiny zamknięte.  

Zniecierpliwiony, zapytuje:  

- Je tam kto?  

W odpowiedzi dochodzi go zduszony głos:  

- Tu się nie ji, tu się sro! 

Idzie policjant w mieście, patrzy, a kilka metrów 
przed nim klaun rozmawia przez telefon.  
Klaun mówi do słuchawki:  
- Kuchnia, Halina, nie mogę dzisiaj wrócić 
wcześniej!  
Podchodzi do nie go policjant i mówi:  
- Dostaje pan mandat.  
- Za co?  
- Za użycie niecenzurowanego słowa.  
- Jakiego?  
- Kuchnia.  
Klaun znowu przykłada słuchawkę i mówi:  
- Ej, Halina, dzisiaj Wigilia, bo pies do mnie gada?  
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