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Cześć!  

Dziękujemy za zakup najnowszego wydania „PANACEUM”! Właśnie 

dzierżycie w dłoniach owoc naszej pracy – wiosenny numer szkolnej gazetki. 

Gdy nużą Was trudy szarej szkolnej 

codzienności, sięgnijcie po nasz magazyn, by 

przywołać wspomnienia i dobre chwile. 

 

 Tradycyjnie znajdziecie tutaj masę 

ciekawych recenzji, trochę wydarzeń z życia 

gimnazjum, interesującą ankietę z męskim 

akcentem, gdzie przyjrzymy się zawiłym 

gustom przedstawicielek płci pięknej oraz 

artykuły o 

tematyce 

bliskiej 

nam wszystkim – przyjaźni. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Z okazji nadchodzących Świąt 

Wielkanocnych gorąco pragniemy życzyć 

Wam niezłomnej pogody ducha na każdy 

zachmurzony dzień (a tego ostatnio mamy 

pod dostatkiem ), ogromu radości i 

szerokiego uśmiechu. Niech ten święty 

czas będzie dla Was niezapomniany! 

Redakcja „PANACEUM” 
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Wyróżniliśmy się, 

czyli o wyjeździe na XV Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych 

 w Rzeszowie 

Zaczęło się normalnie, zwykła sobota, 

jednak uczniowie klasy 2a wstali bardzo 

wcześnie ( kto to 

widział, żeby w 

sobotę wstawać o 

godz 7:00!!!). 

Powód był jeden: 

wyjazd do 

Rzeszowa. 

Baaardzo 

rozentuzjazmowan

i wsiedliśmy do autobusu i…. zaczęło się. 

Czy mamy wszystko? Może przećwiczymy 

tekst? Nie no, żart.. tak powinno to 

wyglądać jednak u nas było całkiem inaczej: 

Chłopcy siedzieli i rozmawiali na naprawdę 

różne tematy, 

dziewczyny 

śpiewały i robiły 

sobie selfie, po 

prostu idealne 

odstresowywanie 

się przed 

występem. Na 

miejscu było 

podobnie, 

teatrzyk 

powtórzyliśmy raz, a potem czekaliśmy i 

czekaliśmy na swoją kolei. Jednych bolał 

brzuch z nerwów, inni w ogóle nie byli w 

temacie. Ale wbrew pozorom po dobrej 

jakości występie nikt nie był smutny, 

rozczarowany. dlatego, że po 

części konkursowej 

obejrzeliśmy   pokaz akrobatyki 

powietrznej czy też wyczynowy 

pokaz jazdy na rolkach w 

wykonaniu uczniów z Gimnazjum 

nr 8 w Rzeszowie. Po wszystkich 

miłych niespodziankach nadszedł 

czas na werdykt. Bardzo się ucieszyliśmy, 

gdy wyczytano nas do „pierwszego 

wyróżnienia”, ponieważ teatrzyki, które 

były na podium 

były bardzo 

obfite w 

stroje i treść, 

niesłychanie 

ambitne. 

Jednak dla nas 

było to naprawdę duże osiągnięcie, A 

ponadto nasza Opiekunka, Reżyserka, 

Choreografka itd., Pani Czaja, w nas 

wierzyła, a my nie poddaliśmy się.      

Karolina,Padlinka 

 

 

 



 
 

CHOINKA 
Jak co roku w naszej szkole 

odbyła się zabawa choinkowa na 

zakończenie okresu karnawałowego. 

W tym roku impreza odbywała się 

pod hasłem „Szał na karnawał”. Tym 

razem Samorząd Uczniowski 

zorganizował konkurs na króla i 

królową balu, którzy zostali wyłonieni 

sposród uczestników tańców 

konkursowych. Zwycięzcami zostali: 

Oliwia Szydło oraz Kamil Sokołowski. 

Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

      Dominika 

Hej, myszka, no nie 

możesz się tak 

pokazać. 

Suszymy ząbki. 

I believe I can fly. 

Dlaczego ja? 

krowę. 

Rączki do góry. 

Ooo… Sięgamy 

chmury 

 

 

 



 
 

 

IDEALNY CHŁOPAK – CZY ISTNIEJE NAPRAWDĘ? 

W ubiegłym roku zastanawiałyśmy się nad tym, jak powinna wyglądać i zachowywać się 

wymarzona dziewczyna. Teraz nadszedł czas na chłopców. Oto rezultaty: 

Najważniejsze cechy, które powinien posiadać Twój obecny/przyszły chłopak: 

 

         czuły,troskliwy,                zabawny, szczery,            inteligentny, wierny                                 

           niegrzeczny                        romantyczny                     odpowiedzialny                                                     

 

        przystojny, fajny,          kochający, szarmancki,            rozważny, miły 

        podobny do mnie                      rozważny                            zabawny 

 

Najważniejsze u chłopaka jest: 

  

atrakcyjny wygląd 
zewnętrzny

20%

poczucie humoru
24%

inteligencja, wiedz
a, zdolności

12%

stałość w uczuciach
16%

musi być dobrym 
człowiekiem

16%

dobrze sytuowany 
materialnie

12%

 

 



 
 

     Lubiłabym, gdyby mój przyszły/obecny chłopak: 

-wspierał mnie                                            -był moim przyjacielem 

-był głupi jak ja                                        -był romantyczny 

-był wysportowany                                 -był moją prawdziwą miłością 

Cechy osobowości, których nie zniosłabyś u swojego chłopaka: 

 

         poważny, głupi                      cwaniak, laluś                      laluś, strojniś, 

            tchórzliwy                            mądrala                               mądrala 

 

 

tchórzliwy, kłamliwy             obleśny, niemęski,                  o nikłej inteligencji 

             dziecinny                           tchórzliwy                     nieodpowiedzialny     

 

Czy miałaś kiedyś chłopaka? 

 

tak, to była 
miłość

32%

niby tak, ale to 
pomyłka

23%

nie, nie miałam 
chłopaka

45%

 



 
 

                   Panaceum 8 

Czego chłopak nie lubiłby w tobie? 

 

Twój idealny model przyszłej rodziny: 

 

 

 

 

Idealny zawód dla twojego przyszłego partnera: 

 

  

Zawód, który pozwalałby mu na realizowanie się i swoich pasji, lecz pozwalałby 

mu na spędzanie czasu z rodziną, jednak 

optymalnym rozwiązaniem byłby naukowiec, 

profesor nauk ścisłych lub humanistycznych, lub polityk 

 

wyglądu
50%

głupoty
20%

humoru
10%

zdenerwowania
10%

nieogarnięcia
10%

Chciałabym mieć męża, a z nim najpierw 

chłopczyka, a potem dwie dziewczynki 

najlepiej, żeby to były bliźniaczki 

2 chłopców bliźniaków i jedną córeczkę 

Rodzina, w której utrzymujemy bliskie 

kontakty, mąż, trzech synów, córka, zwierzęta. 

Ewentualnie mieszkanie z rodzicami w 

podeszłym wieku nie byłoby złe. 

Mąż, bez dzieci, dużo zwierząt 

sportowiec piłkarz weterynarz 

youtuber 

lekarz 

Zarządca  

firmy 

śmieciarz 

piosenkarz 

Karolina, Padlinka 



 
 

 Panaceum 9 
 

KOZIOROŻEC – Gdy nie czujesz się pewny siebie, 

wyobraź sobie, że jest... odwrotnie. Takie drobne kłamstewko 

pomoże Ci poradzić sobie z tremą. Zresztą, kiedy wejdziesz w 

rolę osoby samodzielnej, energicznej, nawet nie zauważysz, gdy 

naprawdę taki się staniesz. 

WODNIK – Jeżeli realizujesz ważny cel, bądź przygotowany 

na następujące po sobie zwycięstwa i porażki. Przewiduj 

konsekwencje swych decyzji. Rozważnie planuj wydatki. 

RYBY –Słońce, Merkury i Wenus znajdują się w dodatku w 

Twoim obszarze kreatywności i przyjemności. Tym samym 

sprawią, że z większą swobodą zaczniesz wyrażać swoje emocje, 

szczególnie jeśli świadomie pozwolisz na spontaniczność. 

BARAN – Jeśli jakieś metody zawiodły, poznasz mechanizm 

porażki. Może zaufałeś niewłaściwej osobie? 

W bliskich związkach mogą wyjść na jaw aspekty spraw, o 

których dotąd nie wiedziałeś.  

BYK –Usiądź wygodnie, zamknij oczy i wyobraź sobie, że 

wznosisz się coraz wyżej i wyżej. Zobacz siebie i swoje życie z 

lotu ptaka. Co dostrzegasz? Czy z tego dystansu widzisz jakąś 

nową perspektywę? 

BLIŹNIĘTA –  Zakończ stare sprawy, zrób bilans zysków i 

strat, wyciągnij wnioski i bez względu na wynik rozejrzyj się 

wokoło ze spokojem, empatią i życzliwością. Dobra energia 

wróci do Ciebie. 

RAK – Twoje szare komórki pracują teraz intensywnie, więc 

zmobilizuj się i nakreśl plany! To dobry czas na podróżowanie, 

kontakty z otoczeniem, szczególnie jeśli chciałbyś 

zaprezentować swój punkt widzenia, kogoś przekonać. 

LEW – Może warto to i owo przemyśleć? Jeśli Twoje działania 

wydają Ci się nieco chaotyczne, zadaj sobie pytanie: dokąd 

zmierzasz? Jeśli odczuwasz brak satysfakcji z życia, 

niezadowolenie bez konkretnej przyczyny, zrób coś... dobrego 

PANNA –Zastanów się, czy w Twoich związkach z ludźmi 

panuje zasada równości, jakie osoby przyciągasz do siebie, 

czego poszukujesz u innych? Jest szansa, że nawet w sytuacjach, 

w których kompromis wydawał się trudno osiągalny, uda wam 

się wyjść sobie w pół drogi. 

WAGA –W sprawach osobistych niejedna okazja, by wyzwolić 

się z niewygodnych układów lub zmienić reguły gry. Samotny? 

Masz szansę stać się obiektem czyjejś adoracji i odwzajemnić 

okazane Ci uczucia. 

SKORPION – Wypisz wszystkie marzenia, które już udało Ci 

się w życiu zrealizować. Zadaj sobie pytanie, co przybliżyło Cię 

do sukcesów. Jak to zrobiłeś? Na koniec napisz, jakie jest Twoje 

kolejne największe pragnienie. Jak je spełnisz? 

STRZELEC - Dziel się pozytywnymi emocjami, mów 

częściej dobre słowa. To dobry czas na nowe przyjaźnie, 

pomaganie ludziom i zwierzętom.            Samael 

 

 

 



 
 

SPORT 
 

 

Już przedwiośnie, my jednak o tym, co jeszcze w zimie się wydarzyło. Jak co rok w 

okresie zimowym odbywa się wiele zawodów. Po zawodach w kosza przyszedł 

czas na ręczną. 26 stycznia w naszym gimnazjum miały miejsce zawody 

dziewczyn. W składzie Frysztaka znalazły się: 

 

- Godek Wiktoria 

- Król Paulina 

- Mikuszewska 

Dominika 

- Mikuszewska Anita 

- Banek Gabriela  

- Wilusz Natalia 

- Szyniec Magdalena 

- Knap Sylwia 

- Kowalska Daria 

-  Tęczar Anna 

 

W zawodach wzięły udział także drużyny z Gogołowa i Stępiny. Frysztak w 

pierwszym meczu przegrał z Gogołowem 7:11. W drugim meczu Gogołów wygrał 

ze Stępiną. Ostatni mecz zakończył się zwycięstwem Frysztaka ze Stępiną 16:3. 

Dziewczyny z naszego gimnazjum zajęły 2 miejsce, Stępina 3.,  a Gogołów, który 

zajął 1. miejsce ,przeszedł do zawodów powiatowych. 

 

Kila dni później, 1 stycznia, odbyły się zawody chłopaków. Wzięły w nich udział 3 

drużyny: Gogołów, Lubla oraz Frysztak. Nasze gimnazjum reprezentowali: 

 

- Antosz Mateusz  

- Bednarz Jakub 

- Król Dawid 

- Godek Jakub 

- Majka Norbert 

- Niemiec 

Michał 

- Rec Arkadiusz 

- Godek Mikołaj 

- Knap Konrad 

- Byś Wojciech 

- Rec Kamil 

- Chmura 

Szymon 

- Papuga Kacper  

 



 
 

Frysztak wygrał z obydwoma drużynami, dzięki czemu zajął 1. miejsce i dostał się do 

następnego etapu. Gogołów zajął 2. Miejsce,  a Lubla 3. 

 

Etap powiatowy odbył się 2 dni później, czyli 3.02 w Strzyżowie. Skład Frysztaka był 

taki sam, jak na zawodach gminnych. Oprócz naszego gimnazjum oraz gospodarzy- 

Strzyżowa, na zawody przyjechały także drużyny z Wiśniowej oraz Lutczy. Frysztak 

pierwszy mecz zagrał z Wiśniową  i wygrał 11:3, dostali się do finału w, którym 

wygrali ze Strzyżowem 11:4. Frysztak zakwalifikował się na zawody rejonowe, które 

odbyły się w Krośnie gdzie zajęli 3. miejsce. Niestety do następnego etapu 

przechodziły tylko 2 drużyny. 

 

W międzyczasie ( 29 stycznia)  odbyły się zawody chłopaków w piłkę nożną. 

Przyjechały na nie drużyny z: Lubli, Gogołowa, SOSW oraz Frysztak. Skład 

Frysztaka: 

- Antosz Mateusz  

- Bednarz Jakub 

- Król Dawid 

- Majka Norbert 

- Niemiec Michał 

- Rec Arkadiusz 

- Knap Konrad 

- Jedzeniak Dariusz 

- Król Lukasz 

- Wawrzkiewicz Jakub 

- Zięba Damian  

- Jedziniak Michał   

 

 Wyniki były następujące: 

 

Lubla : SOSW 7 : 0         Frysztak : Gogołów 2:1      SOSW: Frysztak 7 : 1 

 

Gogołów : Lubla 2 : 1        SOSO : Gogołów 6 : 0      Frysztak : Lubla 3 : 0 

 

 

1. miejsce: Frysztak  

2. miejsce: Gogołów 

3. miejsce: Lubla 

4. miejsce: SOSW 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Latające talerze, sceny rodem z 

koreańskich horrorów czy też niewybredne 

wyrazy szeptane w momentach zimnej 

furii. 

Brzmi znajomo? 

 Witamy w 

cukierkowej krainie 

przyjaźni! Róż, 

pastele i hasanie 

wśród brokatowych 

kwiatów – pod innym 

adresem. 

 Przyjaźń to 

prawdziwe pole 

bitwy. Walka o 

przetrwanie.  

Skupmy się na początkowych 

etapach, czyli poszukiwaniach właściwego 

materiału na towarzysza. 

 Kiedy już zaopatrzymy się w 

przyzwoitą broń małego kalibru, umażemy 

policzki ciemną substancją błotopodobnąi 

przywdziejemy zgniłozielony kostium, 

możemy ruszać na poszukiwanie 

towarzyszy aż po grób. Oddech, dwa, 

trzy… Do dzieła! 

 Umiejętne dobranie przyjaciela jest 

w końcu czynem na miarę herosa! 

Znajdźmy więc sprzymierzeńców na 

życiowej ścieżce. 

 Niezastąpiony jest internetowy 

słownik synonimów, który jak zwykle 

służy radą. Wśród wyrazów o podobnym 

znaczeniu znajduje się słowo „ojciec”. A 

gdyby tak znaleźć przyjaciela z zeszłego 

pokolenia, znającego nas od szkraba w 

brudnej pieluszce? Czemu nie. 

 Ach, mądrości ludowe. Przydatne, 

krystaliczne źródło wiedzy o życiu, 

rodzaju czapek i sposobach pieczenia ciast.  

Decydując się na bliższą relację z 

kimkolwiek starszym, mającym nad nami 

cień władzy rodzicielskiej, nie możemy 

uniknąć rad, szczerej chęci pomocy. Tak 

trudno sobie uświadomić, że te 

osiemdziesięcioletnie babcie w 

kolorowych, moherowych beretach, 

zapracowane „fit 

mamy” czy brzuchaci 

wujkowie w 

rzeczywistości chcą 

jak najlepiej. 

Wymagania 

nastolatków są jednak 

wygórowane, a skoro 

młodzi ludzie wiedzą 

wszystko najlepiej i 

nie zamierzają 

stosować się do czyichś zaleceń, zmieniają 

kierunek poszukiwań. 

Wybór pada na przedstawicieli płci 

przeciwnej. Jesteśmy w końcu 

kreatywnymi i pomysłowymi ludźmi, 

czemu mamy skazywać się na towarzystwo 

osób fizjologicznie identycznych?  

Wtedy pojawiają się wątpliwości. 

Osoba o tak odmiennych 

zainteresowaniach, wartościach i grach na 

telefonie jest w stanie sprostać naszym 

wymaganiom? Niestety nie zawsze. 

Po kolejnym rozczarowaniu, 

wyniszczeni psychicznie i fizycznie, 

zasiadamy do komputera. Ileż możliwości! 

Oczopląs gwarantowany. Znajomość na 

odległość na krótką metę spisuje się 

idealnie, lecz w końcu brak tematów 

zaczyna doskwierać. Och, ironio! 

 A zwierzęta? Domowi pupile z 

puchatym futerkiem, pancerzem lub 

łuskami. Jaka szkoda, że nie potraficie 

mówić!  

Fortuna nie jest łaskawa dla 

biednych gimnazjalistów. Po jakimś czasie  
 

W galerii przyjaciół, 

 czyli po ciemnej stronie mocy 
Ten, kto myśli, że relacja z drugim człowiekiem to fraszka, najwyraźniej nie ma pojęcia o powadze 

sytuacji. Przyjaciel, towarzysz na dobre i złe, wymaga nie lada cierpliwości i uwagi. Jak zatem 

znaleźć wśród tłumu bliźniaczą duszę? O najnowocześniejszej instrukcji obchodzenia się z 

obiektem znanym jako „MÓJ CZŁOWIEK” oraz o tym, jak i gdzie wybrać odpowiedni model 

anioła stróża w śmiertelnym ciele. 



 
 

sąsiadem z ławki, który zawsze 

daje odpisać zadanie.  

Wyniki? Oryginalność na poziomie 

-1, prawdziwego przyjaciela wciąż brak. 

Warto jednak zadać sobie pytanie, 

czy typowa Kaśka z 2c oraz przemiły 

Antek nr 3 z najlepszej klasy w szkole nie 

mają sobie nic do zarzucenia.  

Cóż złego w tym, że zbłądzone 

dusze chciały odnaleźć kogoś, kto je 

zrozumie bez słów? 

 

A może miały zbyt wysokie 

wymagania? Może nie wiedzą jeszcze, że 

na tym łez padole nie ma ludzi 

doskonałych? 

 

Dla naszych szarych 

gimnazjalistów rada jest jedna: trzeba mieć 

dużo cierpliwości, wyrozumiałości i… 

czasu! 

 

Jak zauważono na przestrzeni 

wieków, przyjaźń z początku przypomina 

oswajanie nieufnego zwierzęcia. 

Podchody, łapówka w postaci pysznej 

karmy, prychanie, furczenie, mruczenie 

czy inne niezidentyfikowane odgłosy są na 

porządku dziennym.   

 

Niejednokrotnie mogą nadejść 

chwile chłodnej refleksji – po co 

człowiekowi taki chodzący problem? 

Choć, jak wiadomo, nieszczęsny gatunek 

homo sapiens ma nawyk popadania w 

tarapaty i namiętnie ich poszukuje, każdy 

po pewnym czasie ma dość kłopotów.  

 Warto być wytrwałym. 

  

 

UWAGA! Za pracę tę nasza koleżanka 

otrzymała II MIEJSCE  na VII 

Podkarpackim Konkursie 

Dziennikarskim im. Pawłowskiego. 

Dodajmy, że na konkurs nadesłano 90 

prac. Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

Kim jest ten tajemniczy przyjaciel? 

Może być przy tobie karzełkiem 

albo żyrafą. Młodszy lub znacznie starszy. 

Kobieta czy mężczyzna, to nie ma 

znaczenia.  

 To ktoś, kto bez względu na 

wszystko będzie przy tobie i rzuci się w 

odmęty piekła dla towarzystwa. Pochwali 

cię, jakbyś był kilkuletnim dzieckiem, 

zmiesza z błotem, kiedy zasługujesz. Jego 

ramię, cherlawe lub stalowe, służy za 

poduszkę czy chusteczkę, nawet gdy inne 

rozwiązania techniczne są w zasięgu ręki. 

Przeklina jak szewc gdy trzeba, uratuje 

nawet z największych tarapatów kosztem 

siebie. Nie straszne mu mrozy, śniegi, 

deszcze, jak superbohater pojawi się w 

odpowiednej chwili. Spędziłby z tobą 

dobę, a mimo to chciałby jeszcze trochę 

nacieszyć się twoją obecnością.  

 Przyjaciel jest człowiekiem 

orkiestrą, wielofunkcyjnym robotem, 

zaprogramowanym na każdą okoliczność. 

A daje mnóstwo wrażeń. Śmiech, łzy, 

wściekłość, radość. Pełną paletę emocji. 

Jedna z najcenniejszych relacji w 

życiu, przyjaźń, jest w stanie pokonać 

wszystko, gdy jest prawdziwa. 

A wady? Każdy je ma. 

 Nawet dziecko wie, że nikt oraz nic 

nie jest czarne lub białe. 

 Jest jeszcze szary, kość słoniowa i 

ecru. 

 

Samael 

 

 
 

 



Ulubieńcy dwóch miesięcy, 
czyli to, co warto sprawdzić samemu 

 

Filmy: 
„Anioły i demony”- adaptacja bestsellerowej powieści Dana Browna. Robert Langdon 

(Tom Hanks)  trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci,  

którego odwiecznym wrogiem jest Kościół Katolicki. Gdzieś w Rzymie ich bomba już 

tyka i odmierza czas do wielkiej eksplozji, która ma zniszczyć samo serce Kościoła. 

Langdon wyrusza na poszukiwania, które powiodą go przez opuszczone katedry, mroczne 

katakumby, aż do najbardziej sekretnej krypty na Ziemi. Będzie podążał szlakiem 

symboli, które wyznaczają drogę do jedynej nadziei Watykanu na ocalenie. 

 

 

„Służące”- Akcja filmu toczy się w latach 60. XX w. na 

amerykańskim Południu, w czasach prześladowań czarnoskórych. 

Skeeter, początkująca dziennikarka, niespodziewanie wywraca do 

góry nogami życie mieszkańców rodzinnego miasteczka, gdy 
postanawia przeprowadzić wywiad z czarnoskórymi służącymi 

najzamożniejszych rodzin w okolicy. Dzięki uporowi i empatii 

Skeeter szykanowane kobiety odważą się walczyć o godność. 

Wspólnie napisana powieść 

zaburzy małomiasteczkowy 

spokój i będzie krokiem na 

drodze do zmian. To 

świetnie zagrana, 

wzruszająca i zabawna 

historia.  

 

 

      Książki: 

 

„Byłam schizofreniczką”- Zapis codziennych zmagań z życiem i 

próba rozrachunku z brutalną przeszłością kobiety chorej na 

schizofrenię. Poruszająca historia człowieka, którego cierpienie i 

choroba psychiczna popychają ku samobójstwie. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Igrzyska śmierci”- Trylogia amerykańskiej pisarki Suzanne Collins zdążyła już zyskać 

miano kultowej. Nie ma zagorzałego czytelnika, który nie słyszałby o Katniss Everdeen z 
Dwunastego Dystryktu. Panem to kontynent podzielony na dwanaście dystryktów i 

rządzący nimi Kapitol. Mieszkańcy dystryktów nie są nikim innym, jak niewolnikami 

Kapitolu, który wykorzystuje ich, by żyć w przepychu i zapewnić sobie rozrywkę. 

Rozrywkę w postaci Głodowych Igrzysk, odbywających się raz w roku. Z każdego 

dystryktu dwójka wylosowanych dzieci ściera się ze sobą na arenie na śmierć i życie, a 

zwycięzca może być tylko jeden. Kapitol w ten sposób trzyma w ryzach podwładne 

dystrykty, po tym, jak w Dystrykcie Trzynastym wybuchło powstanie. Dystrykt ten został 

zniszczony, a by nie dopuścić więcej do podobnej sytuacji, wymyślono właśnie ideę 

Głodowych Igrzysk. Władze Kapitolu staną jednak w kłopotliwej sytuacji, gdy jedną z 
trybutek zostaje Katniss Everdeen. Nastoletnia dziewczyna z najbiedniejszego dystryktu, 

która sprzeciwi się okrutnym panowaniom prezydenta Snowa. Trylogia wzrusza, ale 

przede wszystkim szokuje czytelnika. Walka o wolność, poświęcenie, miłość - a to 

wszystko w absurdalnej oprawce telewizyjnego show. Efekt jest zachwycający. Igrzyska 

śmierci w łatwy sposób przekazują ważne wartości, nie tracąc przy tym na napiętej jak łuk 

fabule.  

                    Muzyka: 

AC/DC- australijski zespół hardrockowy założony w 

Sydney w 1973 roku przez braci Angusa i Malcolma 

Youngów. Zespół jest uznawany m.in. za pioniera muzyki 

hardrockowej. Członkowie zespołu, mimo wszystko, 

zawsze klasyfikowali swoją muzykę jako „rock & roll”. Do 

dzisiaj, AC/DC sprzedało ponad 200 milionów albumów na 

całym świecie. Back in Black został sprzedany w ponad 49 

milionach kopii, 

dzięki czemu jest 
drugim najlepiej 

sprzedającym się albumem jakiegokolwiek 

zespołuAC/DC jest sklasyfikowane na 4. pozycji 

listy na 100 Najlepszych Artystów Hard Rocka. 

Obecny skład to: Angus Young, Stevie Young, 

Brian Johnson, Chris Slade, Cliff Williams. W 

2015 roku byli w Polsce na światowym tournee 

promującym najnowszą płytę “Rock or Bust”. 

                          Kuba 



 
 

 

 

  Dowcipy 
Mama pyta się Jasia:  
- Jasiu dlaczego płaczesz?  
- Bo śniło mi się że szkoła się paliła.  
- Nie płacz to tylko sen!  
- Właśnie dlatego płaczę. 

Na lekcji religii ksiądz pyta:  
- Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?  
- U nas w łazience.  
- Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego?!  
- Bo codziennie rano mama wali do drzwi i krzyczy:  
"Boże, jeszcze tam jesteś?" 

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. 

- Stachu! Słyszałeś, co w niedziele w kościele na 
mszy zrobił Janek Nowak?  
- Nie słyszałem.  
- Kościelny szedł zbierać ofiarę, a Janek zasnął w 
ławce i głośno chrapał. Kościelny go potrząsa za 
ramie, a ten na cały glos krzyczy: "Odczep się, 
mam miesięczny!" 

Psychiatra odbiera telefon.  
Głos w słuchawce mówi:  
- Niech pan powie, czy to normalne: od kilku 
miesięcy jeden facet trąbi o szóstej rano w swoją 
trąbkę i budzi ponad setkę ludzi. Czy można coś z 
tym zrobić?  
- Oczywiście, zaraz przyjadę. Proszę podać adres.  
- Koszary, jednostka wojskowa. 
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