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Cześć! 

 

Za oknem znów pojawił się śnieg, lód szturmem przejął 

okoliczne drogi, a uczniowie frysztackiego gimnazjum 

pogrążyli się w przedświątecznej nawałnicy reklam, 

zadań domowych i sprawdzianów wielorakich – to 

bezsprzecznie objawy nadchodzącego Bożego 

Narodzenia!  

 

Zanim zarejestrujemy w naszych domach zapach 

pierników, strojne choinki i szał porządków, warto 

sięgnąć po grudniowy numer szkolnej gazetki 

„Panaceum”, przygotowanej specjalnie dla każdego 

gimnazjalisty, który zamierza przetrwać coroczną burzę 

obowiązków i optymistycznie powitać nadchodzący rok 

2017.  

 

Przed tym zapraszamy Was do ponownego przeżycia najciekawszych wydarzeń ostatnich 

miesięcy razem z nami! W tym numerze jak zwykle odnajdziecie najbardziej interesujące 

fakty z życia szkoły, relacje z zawodów sportowych, porady, recenzje książek na długie 

zimowe wieczory, przepowiednie oraz wiele, wiele innych! 

 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 

i kolejnego roku 2017 pragniemy przekazać 

najserdeczniejsze życzenia wszystkim uczniom 

oraz pracownikom naszego gimnazjum, aby ten 

szczególny czas w roku przyniósł wiele szczęścia, 

niespodzianek, sukcesów i radości z przebywania 

w gronie najbliższych. 

Redakcja  
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Pierwsza dyskoteka „samorządowa” odbyła się 10 listopada 2016r. „Jesienne party” bogate 

było w jadło zdrowotne własnej roboty. Nie zabrakło również zabaw  przygotowanych przez 

Samorząd Uczniowski. A„gorące krzesła” po zaciętej walce wygrał Kuba Godek. Szacuneczek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienne party 

Mogę prosić 

do tańca? 

Tam są 

ładniejsze!e

eei! 

Udawaj, że to 

wcale nie ty zjadłeś 

całe żarcie. 

Poleca… Ewa 

Wachowicz. 



 

 

W czwartek  24 listopada 2016r. odbyły się szkolne andrzejki. Wróżby, które przygotowali uczniowie 

klas pierwszych, urozmaiciły całą zabawę. Można było wywróżyć  własną przyszłość lub… poznać imię 

przyszłego męża…cóż, pierwszaki. Po zabawach nadszedł czas na tańce. I tym razem nie narzekaliśmy 

na brak ludzi na parkiecie. Wszyscy bawili się genialnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzejki 

Gębę widzę w tej 

kuli.Swoją. 

Ja 

serfujeeę. 

Co ona 

brała? 

I jak tu ją teraz 

na pizzę 

zaprosić? 

A idź pan z 

takimi 

piosenkami. 



 
 

GRUDNIOWY ZAWRÓT GŁOWY  

CZYLI CO? I GDZIE? 

1. Gdzie spędzasz święta? 

 

 

 

 

2. Gdzie spędzasz Sylwestra? 

 

 

 

 

3. Co na prezent dla: 

Chłopaka:                                                                           

 Bielizna z Calvin Klein 

 Perfumy 

 Karnet na siłownię/ basen 

 Gra 

 Płyta 

 Słodycze 

 Koszulka 

 Książka 

 Świąteczne skarpety 

 

Dziewczyny: 

 Puzzle 

 Kosmetyki 

 SŁODYCZE 

 Książka 

 Miś 

 Album 

 Biżuteria 

 Akcesoria do włosów 

 Kwiaty

w domu
60%

u rodziny
40%

w domu
59%

u rodziny
6%

u 
znajomych

35%

 



 
 

TO JUŻ JEST KONIEC – PODSUMOWANIE ROKU 2016 

1.Co z Twoich postanowień na ten rok udało ci się zrealizować? 

 Jeść mniej słodyczy 

 Bardziej dbać o siebie 

 Miałam świadectwo z paskiem 

 Być wysportowanym 

 Schudłam 

 Zaczęłam jeździć konno 

 Zaczęłam czytać książki 

 Lepiej się zachowywać 

 Poprawiłam oceny z niektórych przedmiotów 

2. Czego z Twoich planów nie udało Ci się zrealizować? 

 Wszystkieg,o co miałem w planach 

 Lepiej się uczyć 

 Przestać być leniwym 

 Być fit 

 Mieć świadectwo z paskiem 

 Nie schudłam 

 Spędzać mniej czasu na telefonie 

 Pojechać do Ameryki 

 

3. Postanowienia na rok 2017: 

 

 Przeczytać dużo książek 

 Bardziej rozwijać swoje pasje 

 Polecieć samolotem 

 Solidnie wziąć się do nauki na tety gimnazjalne 

 Być mniej leniwym 

 Zacząć dbać o swoje zdrowie poprzez dietę i ćwiczenia 

 Więcej wychodzić z domu i spotykać się ze znajomymi 

 Dostać się do dobrej szkoły

         Karolina, Paulina 
 



Wywiad z alkoholikiem 

 

W związku z udziałem w szkolnym konkursie ortograficznym każdy z 

uczestników musiał zrobić coś w związku z walką z alkoholizmem. Niektórzy 

musieli zrobić plakat inni ankiety, a jeszcze inni rozdawać ulotki. Ja 

postatnowiłam zrobić wywiad z anonimowym alkoholikiem abyśmy mogli nieco 

zrozumieć sytuację człowieka z tego typu nałogiem. Ze względu na ochronę 

prywatności niestety nie przedstawię naszego gościa. Wyjawię tylko, że to już 

trzeźwy od 17 lat alkoholik. W naszym wywiadzie opowiada o swojej drodze do 

trzeźwości i o tym, co pomogło mu przejść przez najtrudniejszy okres w życiu. 

L:Jak zaczęła się Pana historia z piciem? 

 Całkiem zwyczajnie. Byłem sześć lat po ślubie, miałem w domu dwie świetne 

kobiety: żonę i czteroletnią córkę. Pracowałem w urzędzie, miałem dobrą i 

stabilną pracę. W latach 90., w moim mieście, to była porządna praca, taka do 

pochwalenia się. Własne mieszkanie. I kolegów... 

L: Kolegów? 

 Tak. Z młodości, z czasów liceum. Moja żona i ja pochodziliśmy z tego samego 

miasta, po studiach do niego wróciłem. Tak wtedy robiło wielu moich 

rówieśników. I była nas cała zgraja, takich co po pracy potrzebowali rozrywki. 

L: Rozrywki w postaci... ? 

Wyjścia do baru. Ze znajomymi, z kumplami, nawet z koleżankami. To była 

stała grupa, w większości ludzi z mojego rocznika lub niewiele starszych, czy 

młodszych. Większość z nich była już po ślubach, mieli dzieci. Do baru 

chodziliśmy w ramach relaksu, tak zwanego odstresowania się. W domu się nie 

dało odpocząć. Było krzyczące dziecko, narzekająca żona, obowiązki. A ja 

chciałem odpocząć. Więc uciekałem, siedziałem w barze, popijałem i miałem 

wrażenie, że nic nie muszę, że jestem wolny i młody. 

 

 

 

 



L: Uważał się Pan za szczęśliwego w małżeństwie? 

Tak. Kochałem moje kobiety. Chciałem ślubu. Chciałem dziecka. Tylko... 

gdzieś po drodze się zgubiłem. Początkowo piłem tylko od święta, w piątki czy 

przy imieninach kolegów. Później okazji pojawiało się coraz więcej i więcej. 

L: Pamięta Pan moment w którym stwierdził, że wizyty w barze i tak częste 

picie są problemem? 

Nie. Nie ma jednego takiego momentu z tamtego okresu. Wszystko zlewa mi się 

w jeden obraz: praca - bar - awantura w domu. I tak w kółko. Z perspektywy 

czasu powiem, że pierwszym, co zrobiło na mnie jakiekolwiek wrażenie, była 

reakcja mojej matki. Nie pamiętam już z jakiego powodu, ale zjawiła się w 

moim domu tuż przed moim przyjściem. Gdy tylko wszedłem przez drzwi 

złapała mnie za kołnierz z siłą, której nie spodziewałem się po kobiecie 

sięgającej mi pod pachę i wyciągnęła za drzwi. Zapakowała do PKSu i zabrała 

do swojego domu, do swojej parafii, przy której prowadzone były mitingi AA. 

L: Pańska matka była pierwszą osobą, która postanowiła panu pomóc... 

Pierwszą. Ale ja się nie dałem. Zjadłem, wyspałem się i uciekłem. Uciekałem 

tak kilkakrotnie, kilka razy od niej z domu, kilka od żony, która zaczęła ją 

popierać, kilkakrotnie z mitingów, które rozpoczynałem. Uciekając od jednej 

wędrowałem do drugiej i obiecywałem poprawę. 

L: Jak reagowali pozostali bliscy? Czy ktoś poza matką oferował pomoc? 

Żona histeryzowała, płakała, nie radziła sobie z całą sytuacją. Mnie to było na 

rękę. Wiedziałem, że nic mi nie może zrobić, że mi nie zabroni i ja jej nie 

posłucham. Fakt, było mi jej szkoda. Bardzo. I wtedy miewałem pomysły o 

zaprzestaniu picia, o byciu dobrym mężem i ojcem. Ale kończyło się na dobrych 

chęciach. To moja matka postawiła nas na nogi, mnie i ją. Ją pierwszą. Nie mam 

pojęcia jak, ale sprawiła, że w pewnym momencie moja żona stanęła murem po 

jej stronie. Obie nalegały, obie gnębiły, obie woziły mnie na spotkania. 

L: Jak długo trwał okres w którym Pan pił? 

 

 

 

 



Łącznie jakieś trzy lata. Dwa to był czas, gdy wszystko się zaczynało, gdy 

mieszkałem jeszcze z żoną i córką. Ostatnie siedem miesięcy to wędrówka 

między domami i próby leczenia. 

L:Wspominał Pan, że na pierwsze spotkanie AA zawiozła Pana matka. Czy tam 

kontynuował Pan leczenie? 

Tak, tam zacząłem i zapewne tam zostanę. To w ogóle zabawna historia, bo 

moja matka jest bardzo wierzącą osobą. Żyje w bardzo dobrych relacjach z 

księżmi, z zakonnicami. To był prawdopodobnie jej jedyny pomysł na pomoc 

mi, zawieźć do kościoła, oddać w ręce księdza i pracującego z AA psychologa. 

Byłem znany im z opowieści mamy, więc i ksiądz odprawiał msze w mojej 

intencji i zakonnice się modliły i sąsiadki, niemal pół miasta. Może i to też 

pomogło, ta ich wiara, że mi się uda, że coś mi pomoże. 

L: A co według Pana było najbardziej pomocnym czynnikiem? 

Nie jestem wierzący. To znaczy wierzę, ale sam nie wiem czy w to co inni. Nie 

upatruję jednak w tym czymś źródła swojego powodzenia. Przestać pić można 

samemu, ja przestawałem wiele razy. Najtrudniej jest wytrwać. I nie pomoże ci 

w tym nikt kto Twojego pragnienia nie zrozumie. Ani żona, ani matka, ani ich 

uczucia. 

L: Kto więc najlepiej pomoże? 

Alkoholik, trzeźwy alkoholik. Mnie najbardziej pomogło zaprzyjaźnienie się z 

Markiem, z pierwszym facetem obok, którego usiadłem podczas mitingu. Jakoś 

tak wizualnie mi się spodobał, był podobny do mnie, miał podobną historię. 

Mieszkał niedaleko i miałem poczucie, że w razie potrzeby jest, aby postawić 

mnie do pionu. 

Grupy AA i terapia pomagają zrozumieć, że jest się chorym, że alkoholikiem 

będzie się zawsze i nigdy nie będzie się w stanie kontrolować picia. Idziesz na 

takie spotkanie i widzisz jednego, któremu udało się wytrwać 10 lat. Dla ciebie, 

początkującego, brzmi to jak wyczyn supermena. Ale też jak wyzwanie, bo 

widzisz drugiego, który wydawał się silny, przekonany o możliwości pilnowania 

ilości przechylanych kieliszków, a mu nie wyszło. Patrzysz i wiesz, że tak ci nie 

wolno, że w tej kwestii jesteś bezsilny, z wódką nie wygrasz. 

 

 



10% 

15% 

30% 

45% 

Czy kiedykolwiek miałeś/aś 
kontakt z napojami 

alkoholowymi? 
Tak, piję często 

Tak, piję okazjonalnie 

Spróbowałem/am 
tylko raz 

Nie, nigdy 

40% 

20% 

40% 

0% 

W jakim wieku pierwszy raz 
spożywałeś/aś alkohol?  

Wiecej niż 
13 lat 
13 lat 

Mniej niż 13 
lat 

70% 

20% 

0% 
10% 

Z kim po raz pierwszy piłeś/aś 
alkohol? 

Ze znajomymi 

Z rodziną 

Z przypadkową osobą 

Sam 

ANKIETA  

SPOŻYWANIE ALKOHOLU PRZEZ UCZNIÓW GIMNAZJUM 

W ciągu ostatnich  tygodni w naszym gimnazjum odbyła się anonimowa ankieta, która miała 

ujawnić stosunki młodzieży z alkoholem i rzetelnie przekazać informacje na temat zjawiska 

spożywania napojów wysokoprocentowych przez nastolatków.  

W badaniu składającym się z 

siedmiu pytań anonimowo 

wypowiedziało się 10 

dziewcząt i 10 chłopców. 

 

 

1.Aż 55 % gimnazjalistów 

potwierdziło swoją inicjację 

alkoholową, a 10 % utrzymuje 

z nim stały kontakt.   

 

 

2. 40 % procent ankietowanych 

potwierdziło pierwsze spotkanie z 

alkoholem jeszcze przed 13 

urodzinami, natomiast kolejne 40 

% - po nich. 

 

 

 

3. Większość uczniów (70 %) 

przeszło inicjację alkoholową w 

gronie kolegów i koleżanek, 20 

% w towarzystwie rodziny, a 10 

% samotnie. 

 

 



 
 
Listopad, grudzień, styczeń... Na dworze chłód, czasem 

nawet śnieg. Traci się ochotę na robienie czegokolwiek. 

Lecz dla prawdziwego sportowca nie ma czasu do 

stracenia. Dlatego gdy skończył się sezon lekkoatletyczny, 

zaczyna się sezon zawodów halowych. A zaczęło się od 

zawodów dziewczyn w koszykówkę. 22 listopada do 

naszej szkoły przyjechały reprezentantki Lubli, Gogołowa, 

Stępiny. Oczywiście wzięły w nich udział także dziewczyny 

z Frysztaka. Gry odbyły się systemem „każdy z każdym”.                                                                                                                                                                                      

Do następnego etapu przeszły, z 1 miejsca, reprezentantki 

naszego gimnazjum. Wszystkie 3 mecze wygrały ze 

znaczną przewagą:                                                                                                                                                                       

Frysztak : Stępina (20:4)                                        Frysztak : Lubla (19:4)                         Frysztak : Gogołów (20:2) 

Po zawodach dziewczyn przyszedł czas na chłopaków, 

ich zawody w kosza odbyły się 28 października, 

oczywiście we Frysztaku. Wzięły w nich udział tylko 3 

drużyny: Gogołów, Lubla i Frysztak. Grali systemem 

każdy z każdym. W naszej drużynie znaleźli się: Godek 

Mikołaj, Feliks Jakub, Kaleta Mateusz, Piękoś Konrad, 

Król Łukasz, Rec Arkadiusz, Kalisztan Patryk, Godek 

Jakub, Byś Wojciech, Góra Arkadiusz, Papuga Kacper, 

Wilk Kamil 

Frysztak wygrał obydwa mecze. Pierwszy z Lublą, z 

zaskakująco mała przewagą  4:2. Drugi z Gogołowem 

poszedł znacznie lepiej- 23:2. 

 
Kolejny sukces nasze dziewczyny odniosły 28 listopada na 
zawodach powiatowych, gdzie zajęły 1 miejsce a tym 
samym dostały awans rejonów. Rozegrały dwa mecze. W 
pierwszym wygrały 35:32 z Pstrągową. W meczu o pierwsze 
miejsce wygrały ze Strzyżowem 28:23. 

 

 
Powiaty w kosza chłopaków 
odbyły się dwa dni później 
również w Strzyżowie. W 
zawodach wzięły udział 
drużyny z Lutczy, Czudca, 
Frysztaka i drużyna 
gospodarzy ze Strzyżowa. 
Po losowaniu nasza drużyna 
pierwszy mecz zagrała z 
Czudcem. Zakończył się 
zwycięstwem Frysztaka 42-
12. W finale zagrał z 
gospodarzami. Jak to się 
mówi „cos nie pykło” i 
Frysztak przegrał 7:53. 
Niestety drugie miejsce nie 
dostaje awansu do 
kolejnego etapu. 

 



ULUBIENCY DWÓCH MIESIĘCY                                                                                                                                         
czyli to co warto sprawdzić samemu 

Film:                                                                                                                                                             

„Połączenie”- Jordan Tuner 

jest operatorką linii 

alarmowej 911. Kobieta jest 

przyzwyczajona do 

dramatycznych zgłoszeń i 

kryzysowych sytuacji, jednak 

to połączenie przebija 

wszystko, z czym miała do tej 

pory do czynienia. Śmiertelnie 

przerażona nastolatka usiłuje schronić się przed psychopatą, który 

właśnie włamał się do jej domu. Połączenie przerywa się, a kiedy Jordan 

oddzwania do dziewczyny, dźwięk dzwonka pozwala napastnikowi 

zlokalizować ofiarę… Kilka miesięcy później inna nastolatka wykonuje 

dramatyczne połączenie. Jest uwięziona w bagażniku porywacza, który 

wywozi ją w nieznane. Tym razem Jordan nie może pozwolić na błąd… 

„Życie Pi”- Ekranizacja bestsellerowej 

powieści Yanna Martela. Pi Patel, syn 

właściciela zoo, mieszka wraz z rodziną w 

Indiach. Wkrótce życie postawi przed nim 

wyzwanie, które będzie wymagało od niego 

niezwykłej determinacji. Rodzina Pi 

postanawia przenieść się do Kanady. W 

trakcie podróży statek ulega uszkodzeniu i 

tonie. Pi znajduje się w niewielkiej szalupie 

na środku Oceanu Spokojnego w towarzystwie hieny, orangutana, zebry i tygrysa 

bengalskiego o imieniu Richard Parker. 

Rozpoczyna się walka o przetrwanie. 

„Krudowie”- Żyjąca w czasach prehistorycznych 

rodzina Krudów przetrwała dzięki przestrzeganiu 

zasad. Grug, jako głowa rodziny, nakazuje 

wszystkim wystrzegać się tego, co nowe i 

pokładać nadzieje w bezpiecznej jaskini. Jednak 

wszystko ma ulec zmianie. Eep wymyka się nocą i 

spotyka Guya, który opanował sztukę rozpalania ognia. Ten opowiada dziewczynie o 

zbliżającym się kataklizmie. Niebawem ogromne trzęsienie zasypuje jaskinię Krudów. Chcąc, 

nie chcąc, jaskiniowcy muszą wyruszyć w daleką wędrówkę, by znaleźć nowy dom. 



Książki: 

„Osobliwy dom pani Peregrine”-  Wprowadza czytelnika do 

niesamowitego świata osobliwców, pełnego niezwykłych postaci i 

przerażających potworów. Młody Jacob po tajemniczej śmierci dziadka 

wyrusza na odciętą od świata wyspę, by zgłębić jej tajemnice. Świat 

realny zaczyna przeplatać się z osobliwcami ze starych fotografii. Kiedy 

jednak chłopak trafia w ruiny osobliwego domu pani Peregrine, odkrywa, 

że dzieci stamtąd były nie tylko tajemnicze, ale i niebezpieczne. Może 

więc nie bez powodu zostały izolowane? Fascynujący, trzymający w 

napięciu thriller dla młodzieży, ozdobiony starymi niecodziennymi 

ilustracjami. 

 

„Olivier i zeszyt z marzeniami”- Olivier ma jedenaście lat i 

uwielbia fakty. Chce wiedzieć wszystko o sterowcach, 

duchach, naukowcach i jak to jest, kiedy po raz pierwszy 

całuje się dziewczynę. Olivier ma też listę marzeń do 

spełnienia. Czy uda się je zrealizować choremu na białaczkę 

chłopcu? Ważna książka poruszająca trudny i tragiczny 

problem - śmierć dziecka dotkniętego chorobą 

nowotworową. Niezwykła forma - bardzo osobisty i prosty 

dziennik jedenastoletniego Oliviera - pozwala poznać 

psychikę chorego chłopca, daje pojęcie o jego dramatycznej 

walce z cierpieniem i bólem, a jednocześnie pokazuje, że 

nawet wtedy można się uśmiechać 

i spełniać marzenia. 

                                            Muzyka: 

Aretha Franklin - Królowa Soulu oraz jego pierwsza dama, 

wybitna wokalistka soulowa i popowa. Kompozytorka oraz 

producentka nagrań. Urodziła się w 1942 roku, w Memphis. 

Śpiewać zaczynała w chórze kościelnym. Debiutowała w 1956 

roku albumem "The Gospel Soul of Aretha Franklin". 

Na długie lata związała się z Atlantic Records, dla 

której nagrała swoje najważniejsze płyty: "I Never 

Loved A Man The Way I Love You", "Lady Soul" i 

"Amazing Grace".  Nagrała ponad 50 albumów, a jej 

piosenki wykonywane są przez kolejne pokolenia 

artystów - stała się jedną z najważniejszych wokalistek 

drugiej połowy XX wieku.  



Horoskop na rok 2017 
KOZIOROŻEC – Optymizm nie będzie opuszczał Koziorożca w tym 

roku. Dobra passa nie będzie miała końca, dzięki czemu Koziorożec 

będzie mógł mocno rozwinąć swój potencjał. Będzie odznaczał się 

niezwykłą charyzmą . 

WODNIK – Ten rok zapowiada się całkiem interesująco dla 

Wodnika. Czekają go pewne zmiany, lecz one nie rozwiążą 

wszystkich jego problemów. Choć nie będą poważne, z pewnością 

przyprawią Wodnika o kilka nowych, siwych włosów. 

RYBY – Dla Ryb jest to rok przejściowy. Układ planet sprzyja 

zmianom w sferze zawodowej oraz rodzinnej. Warto teraz spróbować 

uwolnić się od ograniczeń starych przyzwyczajeń. Szczególnie na 

początku roku Ryby mogą odczuć palącą potrzebę dokonania pewnych 

zmian.  

BARAN – Wraz z kilkoma planetami wchodzącymi w nowe znaki w 

tym roku, Baran będzie mieć możliwość dokonania pewnych zmian w 

swoim życiu. Będą się one z pewnością wiązać z wytężoną pracą, 

stawieniem czoła rzeczywistości i podejmowaniem trudnych decyzji. 

Nie każdy wybór będzie łatwy. 

BYK –Byk cierpliwie pracował i czekał na efekty swoich wysiłków 

od dawna. W tym roku nareszcie zacznie dostrzegać pierwsze 

przebłyski sukcesu.. Nie może pozwolić sobie teraz na zwolnienie 

tempa, bo wszystko może się jeszcze rozsypać jak domek z kart.  

BLIŹNIĘTA – Bliźnięta lepiej zrozumieją możliwości, jakie otwierać 

się będą w przyszłości. W tym roku o wiele większego znaczenia 

nabierze duchowość. Zapragną więc poświęcić więcej czasu na 

wewnętrzne poszukiwania.  

RAK –.Ostatnie lata były dla Raka dość nieprzyjemne, ale z tym już 

koniec. Rok 2017 będzie o niebo lepszy. Nadszedł czas świętowania i 

zbierania owoców ciężkiej pracy. W drugiej połowie roku  Rak  może 

liczyć na szczególnie sprzyjający czas . 

LEW - Cóż to za rok czeka na Lwa! Pojawi się wiele nowych 

możliwości, a część z nich znacząco ulży mu w cierpieniu. Niektóre 

sprawy męczyły go od jakiegoś czasu, jednak teraz przekona się, że 

radość można znaleźć wszędzie. 

PANNA – Rok 2017 przyniesie tyle zmian i fascynujących wydarzeń, 

że Panna  nawet przez chwilę nie będzie się nudziła. Będzie to czas 

zarówno intelektualnej i społecznej ekspansji, jak i kreatywności oraz 

wielu osobistych osiągnięć.  

WAGA – Planety w 2017 roku układają się w bardziej harmonijny 

sposób. To dobrze, ponieważ Waga ma już dosyć trudów poprzednich 

lat. Na szczęście wszechświat ma teraz dla niego o wiele piękniejsze 

plany. Pojawią się nowe okazje i możliwości. 

SKORPION – Będzie to więc czas pokonywania przeszkód, 

rozwiązywania problemów oraz uczenia się cierpliwości. Szczególnie 

to ostatnie jest dla Skorpiona trudną lekcją, ponieważ jest to człowiek 

chcący mieć wszystko „na wczoraj”. Niestety w tym roku niczego nie 

dostanie od razu. 

STRZELEC –W tym roku zdobędą bowiem uznanie i niezwykłe 

powodzenie. Strzelce są doskonale przygotowane do tego, by teraz 

osiągnąć sukces. Mogą z łatwością wykorzystać swoje umiejętności i 

talenty. Nic dziwnego, że to im przypadną w udziale liczne 

wyróżnienia i nagrody. Samael 

 
 

 

 

 

 



Zagubieni w akcji, czyli reforma edukacji okiem 

ucznia 
Nieuchronnie zbliżające się święta Bożego Narodzenia rozsiewają radosną aurę, 

woń pierników igra z zapachem wszechobecnych mandarynek, a we wszystkich 

domach trwają już mniej lub bardziej spazmatyczne przygotowania do Wigilii, a ta 

zwieńczyłaby się istnym kataklizmem, gdyby zabrakło tej wyznaczonej liczby 

pierogów czy uszek. Czas podsumowań majaczy na horyzoncie, a przeciętny 

przedstawiciel zagrożonego wyginięciem gatunku nastolatek normalny z 

rozmarzonym wzrokiem zasiada przed strojną choinką, która grozi zawaleniem za 

sprawą nadmiaru błyszczących świecidełek lub niesfornego kota, widzącego w niej 

odwiecznego wroga. 

Ów ogarnięty nagłym rozczuleniem uczeń, uzbrojony w nowe skarpetki od 

babci czy wymarzoną grę, staje pod obstrzałem pytań i rad wszechwiedzących ciotek, 

wujków oraz dziadków, bombardujących go pytaniami o przyszłość i z troską 

udzielających niezbędnych rad, bo bez nich nie ma szans na przetrwanie w dżungli 

życia. Nastolatek, stosując tajemną sztukę „3Z” (zapoznaj się, zatwierdź, zapomnij), 

ku rozpaczy otoczenia odcina się od uniwersalnych źródeł wiedzy w postaci krewnych 

i czasem wbrew sobie zaczyna się zastanawiać nad pozostałościami po ich wywodach.  

Do rozmyślań o dalszej egzystencji skłaniają go do tego też nadchodzący rok 

oraz ogólne zawirowania związane z wyższą instancją, na którą wpływu on nie ma. 

Stanowi to nawet źródło jego radości, dopóki ta nie miesza się w jego monotonne, 

słodko-nudne życie  oraz nie narusza jego struktur, ale gdy już i tak się dzieje, to uczeń 

uzbraja się w zaciętą minę, spore zasoby czasu oraz zbroję odporności na głupotę i 

postanawia szukać informacji. Polityką się nie zajmuje, bo mógłby osiwieć przed 

stateczną trzydziestką, ale reforma edukacji wdarła się w jego codzienność i tak tego 

zostawić nie może.  

Samotny nastolatek ląduje w gąszczu planów, projektów i pomysłów, z których 

połowy nie chce rozumieć, a połowy nie przyswaja. Z lękiem patrzy na własną 

placówkę edukacyjną, którą nawet darzył umiarkowaną sympatią, na  młodszą siostrę 

czy brata w ze smoczkiem w ustach i zastanawia się, co też stanie się z przyszłością 

takiego malca, skoro on sam nie jest w stanie się odnaleźć. 

Miesiące mijają nieubłaganie, a termin podjęcia ważnych życiowych decyzji 

zbliża się w zawrotnym tempie. W ogólnym rumorze, szumnych protestach i lawinach 

narzekań nastolatek próbuje odszukać jakiś klarowny powód całego zamieszania, 

którego stał się ofiarą, ale nawet tego nie jest w stanie zrobić, a przecież trzeba 

wykazać się własnym, dojrzałym stanowiskiem jak na młodego dorosłego przystało.  

Bezimienny młody człowiek w niewiedzy kończy kolejny rok i z niepewnością 

rozpoczyna kolejny, a wraz z nim jego rodzice, obawiający się o przyszłość dziecka. 

Godny pożałowania jest właśnie fakt, że w całym zamieszaniu pomija się jego 

najważniejszy aspekt – ucznia. 

 

Samael 
 

 



 

DOWCIPY 

Rozmawiają koledzy po pracy:  
- Jak minęły święta?  
- Wspaniale! Żona serwowała mi same 
zagraniczne dania.  
- A jakie?  
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, 
pierogi ruskie i sznycle z kapustą włoską. 

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych 
rodziców?  
- Cicha noc 

Co mówi bombka do bombki?  
Chyba nas powieszą. 

Są święta Bożego Narodzenia.  
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:  
-Mamo, choinka się pali.  
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".  
Po chwili Jasiu znów przychodzi:  
-Mamo, a teraz firanka się świeci. 

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku 
autobusowym. Przechodzi obok chłopak i jej mówi:  
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta.  
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje 
imieniny... 

  

  

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas
http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-mowi-bombka-do-bombki-chyba-nas
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