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Cześć!  
 
Redakcja „PANACEUM” ma przyjemność zaprosić Was na ostatni już w tym roku, 
czerwcowy numer szkolnej gazetki! 
Słoneczna pogoda i niebezpiecznie wysoka temperatura sygnalizują jedno – 
nieubłaganie nadchodzi upragniona, wytęskniona letnia przerwa – wakacje, czyli 
ulubiony okres w roku! 

 
Wycieńczeni po całorocznej pracy, zmęczeni Uczniowie 
frysztackiego gimnazjum znajdą chwilę wytchnienia, warto 
poświęcić ją na lekturę najnowszego „PANACEUM”! 
 
Tym razem przygotowaliśmy dla was wakacyjne ankiety, 
bogate recenzje, ciekawe reportaże, dokładne relacje ze 
szkolnych wycieczek, felieton, konkursowy wywiad oraz 
horoskop, czyli przepowiednię na najbliższe miesiące lata! 
 
Pragniemy życzyć wszystkim 
Czytelnikom pełnych 
przygód wakacji, wiele 

słońca, szczęśliwych dni, inspirujących spotkań, 
mnóstwa niesamowitych miejsc i nowych doświadczeń, 
abyśmy mogli powrócić 1 września do szkół z 
uśmiechem na ustach  
 
Do zobaczenia za rok! 
Redakcja „PANACEUM” 
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 Panaceum 4 

Konstytucja 3 maja  

 

 

 

W piątek 29.05.2016r. na 

auli szkolnej odbyła się 

akademia ku czci 

podpisania konstytucji w 

1791r. Przedstawienie 

przygotowały Pani 

Stodolak oraz Pani Godek 

wraz z uczniami klasy 1b. 

Jednym z punktów 

występu był pokaz wierszy 

i piosenek patriotycznych 

przedstawionych przez 

uczniów wszystkich klas 

gimnazjum. 

 Dominika 

 

To ja będę tym 

który zda maturę z 

chemii. 

To się jeszcze okaże.  

No to panowie 

ruszamy, żwawo! 

Raz…Dwa…Trzy…C

ztery… 

Dzień dobry, 

chciałam zapytać, 

czy na tą pizzę to 

jeszcze długo mam 

czekać? 



 
 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 9.05.2016r. 

zorganizował ostatnią dyskotekę tego roku 

szkolnego. Zabawa nosiła nazwę „Majówka-szkolna 

potańcówka”. Impreza trwała od 17-20 i wzięło w 

niej udział 50 uczniów naszego gimnazjum. Początki 

jak zwykle bywają trudne, ale na szczęście wszyscy 

uczestnicy się rozkręcili i świetnie się bawili. 

 

Dominika 

Majówka-szkolna 

potańcówka 

Może jak się będziemy 

uśmiechać to sobie 

pójdą 

No to selfie na zgodę. Ale z 

dzióbkiem! Będą lajki na 

insta. 

Musze pilnie do 

ubikacji!!! 



 
 

 

 

SPOTKANIE Z UFO JEST MOŻLIWE 

           Każdemu z nas zdarzają się niezwykłe rzeczy, nawet w zwykłe dni. Nasz dzień może i nie był do 

końca zwykły (w końcu jechałyśmy odebrać nasze wyróżnienia), ale z pewnością zostanie w naszej 

pamięci z powodu kilku faktów, które miały miejsce w tamto popołudnie.  

          Zaczęło się od tego, że razem z panią Czają pojechałyśmy do Krosna, do Miejskiego Zespołu Szkół nr 

4 na galę wręczania dyplomów. Po stresie związanym z odbieraniem wyróżnień, poczułyśmy ulgę, kiedy 

jechałyśmy już na rynek, żeby uczcić sukcesy gorącą czekoladą… i wtedy … i wtedy… Zuza zauważyła, kto 

kieruje autem jadącym za nami. 

         -Mijal! Tam jest M i j a l! - mówiła z entuzjazmem. Wtedy odwróciłyśmy się już wszystkie. I 

rzeczywiście - w aucie za nami jechał Mateusz Mijal. Zaparkowałyśmy samochód i wyszłyśmy z niego. 

Okazało się, że pan Mateusz zaparkował zaraz za nami. Pani Czaja podeszła do auta piosenkarza i 

zapytała, czy mogłybyśmy prosić o zdjęcie i autograf, na co pan Mateusz się zgodził. Szybko zrobiliśmy 

sobie zdjęcie, dostałyśmy autografy i poszłyśmy na rynek pić gorącą czekoladę, bo panu Mateuszowi  

spieszyło się na wywiad do radia.  Później spotkałyśmy muzyka ulicznego, grającego piosenkę 

ukochanego artysty Łucji, Jacka Kaczmarskiego. Po krótkiej rozmowie pochodziłyśmy jeszcze po rynku, 

porobiłyśmy sobie zdjęcia i bardzo zadowolone pojechałyśmy do swoich domów. 

 Trzeba przyznać, że nie było to zwykłe popołudnie. Na co dzień nie spotykamy piosenkarzy, nie 

dostajemy dyplomów i nie jest aż tak miło. Rzeczy niezwykłe dzieją się zwykłym ludziom w zwykłe dni, a 

powyższa historia to udowadnia! Oby i Wam się zdarzyło! 

 

                                                                      Łucja, Zuza i Kinga 

 

 

 

                     

 

 



 
 

Maj… I zaczeły się zawody lekkoatletyczne, które dla Frysztaka zakończyły się dosyć szybko. 

Pierwszy szczebel zawodów odbył się jak zawsze we Frysztaku 16.05.Była to drużynowa liga 

atletyczna. Udział w nich wzięło niestety tylko gimnazjum z Gogołowa i Frysztaka, prawdopodobnie z 

powodu pogody. Naszą szkołę reprezentowali: 

1.Knap Sylwia  

2.Mikuszewska Anita 

3.Król Paulina 

4.Kowalska Daria 

5.Farej Piotr 

6.Bednarz Jakub 

7.Chmura Szymon 

8.Antosz Mateusz 

9.Szopa Łucja  

10.Szydło Oliwia 

11.Majewska Andżelika 

12.Szopa Klaudia 

13.Bernal Konrad 

14.Tokarski Dominik 

15.Jamrogowicz Dominik 

16.Plaziak Sylwia 

17.Husar Kinga 

18.Rec Arek 

19.Sokołowski Kamil 

20.Pyzocha Julia 

21.Majka Norbert 

22.Banek Gabriela 

23.Wilusz Natalia 

24.Niemiec Michał 

25.Godek Jakub 

26.Stadnicki Seweryn 

27.Raś Szymon 

28.Raś Emilia 

 

Do drugiego etapu przechodziła jedna drużyna chłopców i dziewczyn, byli to chłopcy z naszego 

gimnazjum oraz dziewczyny z Gogołowa, które wygrały z naszymi 40 punktami. Zawody powiatowe 

odbyły się w Strzyżowie 20.05. Reprezentanci naszej szkoły zajęli na nich 3 miejsce co nie dało im 

awansu do zawodów wojewódzkich. Pocieszeniem może być to że dziewczyny z gimnazjum z 

Gogołowa zajęły 1 miejsce i będą reprezentować naszą gminę na zawodach wojewódzkich.  

 



 
 

 Panaceum 10 

HOROSKOP LETNI 
KOZIOROŻEC – Wyobraź sobie, że planety użyczają Ci swego blasku, 
sprawiając, że prezentujesz się efektowniej, jesteś bardziej widoczny w 
tłumie. Dziel się dobrym nastrojem. Rozmawiaj z ludźmi, zachęcaj innych 
otwartością i życzliwą postawą. To działa! 
WODNIK –  niektórych sytuacjach postawienie sprawy jasno może 
przyczynić się do poprawy wzajemnych stosunków. Ludzie powinni wiedzieć, 
czego oczekujesz, co jest dla Ciebie ważne.  
RYBY –Weź też udział w jakimś konkursie albo… loterii. Jeśli chorowałeś, 
szybko wrócisz do zdrowia. Będziesz się także cieszyć powodzeniem. Jeśli 
jednak chcesz swoje życie uczuciowe zmienić w końcu na lepsze, zastanów 
się, o co tak naprawdę Ci chodzi. 
BARAN – Odłóż na razie delikatne sprawy, trudne rozmowy, daruj sobie 
start z ryzykownym przedsięwzięciem. Daj sobie nieco czasu, nie naciskaj, 
pamiętając, że czasem cofnięcie się o krok pozwala wziąć… większy rozpęd.  
BYK – Nie warto teraz kalkulować, chyba, że w sprawach finansowych. 
Merkury sprzyja przepływowi pieniędzy. Jeśli więc chcesz kupić lub sprzedać 
coś wartościowego, nie zwlekaj. Nie wydawaj natomiast pieniędzy na 
głupstwa. 
BLIŹNIĘTA –.Staniesz oko w oko z konkurencją albo z osobami, z którymi 
różnią Cię poglądy na jakiś temat. Może to być nieporozumienie z 
przyjacielem, trochę napięć w pracy lub w domu.  
RAK – Jeśli oczekujesz wzajemności, sam zrób to, na czym Ci zależy. 
Chciałbyś, aby ktoś Cię podziwiał? Zacznij podziwiać. Chcesz czuć się 
kochany? Spraw, by ktoś to poczuł. 
LEW – Nawiążesz nowe, ciekawe kontakty, szykuje się bowiem korzystny 
czas dla relacji osobistych lub służbowych. Pojawią się życzliwe osoby, dzięki 
którym realizacja planów okaże się łatwa.  
PANNA –Nie zdziw się, jeśli do pewnych spraw zaczniesz podchodzić 
bardziej emocjonalnie. Sam rozumiesz, że lepiej nie prowadzić w tym czasie 
rozmów wymagających pokerowej miny. Życie rodzinne narażone jest na 
pewne turbulencje. 
WAGA  -Szykuje się też przypływ weny artystycznej. Spróbuj stworzyć coś 
pięknego, namaluj akwarelkę, przemebluj mieszkanie lub załóż blog, by 
wyrazić w nim swoje emocje. Poczujesz się doceniony.  
SKORPION – W rodzinnych sprawach pora, by spokojnie przyjrzeć się 
sytuacji. Jeśli coś was poróżniło, nie upieraj się tylko po to, by wygrać.  
STRZELEC - Koniecznie zregeneruj siły! Lepiej oddaj długi, zapłać zaległe 
rachunki. Jeśli powinieneś z kimś porozmawiać, nie ociągaj się dłużej. 
Możesz liczyć na przyjaciół i ich rady.                             Samael 

Samael  



 
 

BALLADA O UCZNIACH POSKROMIONYCH, CZYLI 

WYCIECZKI SZKOLNE 

Kiedy słońce uporczywie naciera na 
bezsilną ludzkość, bestialski upał torturuje 
histeryzujących zwolenników zimy, a kartki 
kalendarza zwiastują letnią przerwę, 
wszyscy są zgodni. Oto nadciąga czas 
wycieczek szkolnych, czyli chodząca 
apokalipsa w postaci spuszczonych ze 
smyczy uczniów. 

W utarte przez tabuny 
rozentuzjazmowanych turystów szlaki 
zabębniły też setki 
gimnazjalnych stóp, 
gotowych stratować 
każdego nieuważnego 
przechodnia. Wszelkie 
złowrogie dźwięki, 
które ulatniają się z ich 
warg, nieustanne 
błyski fleszy, zgliszcza 
schludnej wcześniej 
dróżki stanowią nieodłączny element 
szkolnych wypraw. Samo wyobrażenie 
sobie eskapady krnąbrnych uczniów może 
przyprawić niejedną stateczną duszę o 
niekontrolowane dreszcze.  Pojawia się 
pytanie – jak okiełznać to dzikie stado 
pełne młodzieńczego zapału? 

Ta iście diabelska sztuka, która 
niewątpliwie wymaga zawarcia paktu z 
siłami piekielnymi, oznacza herkulesowy 
wysiłek ze strony potencjalnych 
organizatorów wycieczek. Spróbujmy 
zgłębić tajniki tych zakazanych praktyk i 
przyjrzyjmy się bliżej niezawodnym 
technikom spacyfikowania uczniów.  

Istotnym elementem doskonałej 
strategii jest znajomość mankamentów 
wroga, a nic nie jest w stanie tak 
wykończyć gimnazjalistów, jak potężna 
dawka informacji rodem z okolicznych 
muzeów Wiedzy Rzadko Użytecznej. Te 
sumiennie atakują bezbronny umysł 
nastolatka, powodują nagłe zawroty głowy 

oraz gwałtowną utratę sił życiowych. 
Słowem – klucz do sukcesu! 

Wprawny wojownik nie toleruje 
monotonii na polu bitwy, a osłabieni 
antagoniści nie dostarczają tak wielu 
wyzwań. Warto więc na chwilę tchnąć 
nadzieję w omdlałe, młodzieńcze serca, 
dostarczając im nieco czasu wolnego i 
stwarzając pozory swobody. Obiekty 
poczują uskrzydlenie, wzbudzi się w nich z 

dawna zapomniana chęć do 
zabawy, lecz 
nauczenibolesnym 
doświadczeniem będą 
względnie spokojniejsi, co 
niewątpliwie jest 
osiągnięciem na skalę 
ogólnonarodową.  

Gdy przeciwnik jest 
już ujarzmiony i nie sprawia 

większych kłopotów wychowawczych, 
warto, z uwagi na uzasadnioną ostrożność, 
zadać cios ostateczny. Ostatni akt odegra 
się na arenie powszechnie znanej jako 
chodnik. Skąpane w powodzi potu i żaru 
trakty miejskie to finalny gwóźdź do 
trumny młodego człowieka, który tylko 
pragnął miło spędzić czas bez szkoły.  

Osnute mrokiem wizje mnożą się w 
umysłach niedoświadczonych 
wycieczkowiczów, a ci zaprawieni w 
podobnych bojach śmieją się pod nosem. 
Jak to często bywa, praktyka staje się 
diametralnie różna od teorii, bo szkolne 
wyprawy często są bojkotowane przez 
tych (w zamierzeniu) potulnych uczniów.  

Odwieczny, serdeczny bój 
nauczyciela z niesfornymi studentami 
trwał, jest ciągle żywy i będzie 
kontynuowany. Dlaczego? Wszystko 
wskazuje na to, że ta zagadka pozostanie 
jedną z wielu nierozwikłanych. Może to 
lepiej? Przecież w życiu najpiękniejsze są 
właśnie tajemnice.                              Samael 



 
 

Ulubieńcy dwóch miesięcy 
czyli to, co warto sprawdzić samemu 

 

Filmy: 

„Pojutrze”-Klimatolog Jack Hall od wielu lat 

pracuje nad odpowiedzią na pytanie, czy Ziemia stoi 

u progu nowej epoki lodowcowej. Wyniki badań, 

które przeprowadził na Antarktydzie dowodzą, że 

nasza planeta już 10 tysięcy lat temu zmierzyła się z 

podobnym problemem i wygląda na to, że przyroda 

chce zafundować ludzkości powtórkę z historii. 

Nowy Jork zostaje zalany przez gigantyczną falę 

powodziową, po  

 

której 

następ

uje 

gwałtowny spadek temperatury. Wszystko 

zamarza w ciągu kilku minut. Tymczasem 

przebywa tam 17-letni syn Jacka, Sam, który 

wraz z grupą ocalałych z powodzi chroni się w 

bibliotece publicznej, skąd udaje mu się 

zadzwonić do ojca. Jack z przyjacielem 

Frankiem Harrisem wyrusza na północ, by 

ratować syna. 

 

„Alicja w Krainie Czarów”- Kiedy Alicja była małą 

dziewczynką, pobiegła za Białym Królikiem, wpadła do jego 

nory i niespodziewanie znalazła się fantastycznym i nieco 

dziwacznym świecie, gdzie żyją bajkowe stwory, mówiące 

zwierzęta i śpiewające kwiaty, a mieszkańcy obchodzą nie-

urodziny. Teraz dziewiętnastoletnia Alicja (Mia Wasikowska) 

powraca do dziwacznego świata i wyrusza w podróż, by odkryć 

swe prawdziwe przeznaczenie. Na jej drodze staną m.in. Szalony 

Kapelusznik (Johnny Depp), Biała Królowa (Anne Hathaway), 

Czerwona Królowa 

(Helena Bonham Carter) i 

Biały Królik. Od 26 maja 

w kinach kontynuacja 

filmu w której Alicja 

powraca do Krainy 

Czarów, by razem z 

przyjaciółmi powstrzymać 

złego Władcę Czasu i 

przywrócić porządek w 

magicznym świecie. 
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Książki: 

 

„Florystyka”- Hubert Meyer popełnił błąd 

w profilu i porzucił pracę w policji. Stary 

przyjaciel prosi go o pomoc w 

przesłuchaniu młodej kobiety, w związku z 

zaginięciem jej 9-letniej córki. Policjanci 

próbują łączyć tę sprawę z bestialskim 

zabójstwem 11-letniego Amadeusza, 

którego matka jest szanowaną w mieście 

florystką. Okazuje się, że była ona ostatnią 

osobą, która widziała Zosię żywą. Florystka 

początkowo pomaga w poszukiwaniach, ale 

gdy ciało dziecka odnajduje się na tym 

samym cmentarzu, gdzie pochowano 

Amadeusza, staje się główną podejrzaną.  

 

 

 

 

 

 

„Hobbit”-Pierwsza książka Tolkiena zdobyła tak 

ogromną popularność, że dziś trudno wręcz 

spotkać kogoś, kto nie słyszałby o hobbitach. Od 

1937 roku jest nieprzerwanie wznawiana na całym 

świecie.Tolkien napisał ją dla swoich dzieci, ale 

stała się klasyką i wstępem do Władcy 

Pierścieni.To właśnie w Hobbicie Tolkien po raz 

pierwszy odmalował wypełnionąprzez smoki, 

czarodziei i magiczne przedmioty krainę, którą 

przemierzają niezwykli bohaterowie w odwiecznej 

walce dobra ze złem.Hobbit to opowieść o 

niezwykłej podróży podjętej przez krasnoludy, 

które wyruszają wykraść strzeżone przez smoka 

złoto. Ich nieoczekiwanym partnerem staje hobbit 

Bilbo Baggins. Bilbo, jak wszyscy hobbici, bardzo 

sobie ceni dobre jedzenie, spokój i wygodę, ale 

jego udziałem staje się wielka przygoda... 

 

 

 

Muzyka: 

 

 

„Me Too”- piosenka 

amerykańskiej 

piosenkarki z drugiej 

płyty studyjnej „Tank 

You”. Teledysk do 



 
 

 

 

DoWcIpY 

-Dlaczego zimowa kurtka nie może kupić 
alkoholu? 
-Bo jest nieletnia. 

-Jak nazywa się państwo na jedną literę? 
-Samoa. 

-Kogo wita obraz ? 
-Obraz Wita Stwosza! 

-Dlaczego sosna nie jest głodna? 
-Bo jodła! 

-Jak nazywa się wymarzone miejsce stopy? 
-Rajstopy! 

-Jak nazywa się osoba, która natychmiast 
chce prezent?  
-Dariusz. 

-Dlaczego wulkan dostał 5 na lekcji? 
-Bo był aktywny! 

-Jak nazywa się miejsce, gdzie koty łapią 
myszy? 
-Kotłownia. 

Kobieta na ulicy uśmiecha się do jakiegoś 
faceta,, a on na to:  
- Po pani uśmiechu sądzę, że złoży mi pani 
wizytę  
-Oooo, podrywacz z pana!  
-Nie dentysta. 

Blondynka zdaje egzamin na prawo jazdy.  
Nagle instruktor pyta ją:  
- Co pani zrobi, jeśli w czasie jazdy zgubi pani 
koło?  
- Zwiększę prędkość, żeby je dogonić. 

  

 

 


