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Cześć! 

Powoli rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Nowe wyzwania, niespodziewane sytuacje i stały 

szkolny rytm znów wypełniają nasze myśli, pochłonięte szaleńczym pędem wokół 

sprawdzianów, kartkówek oraz zadań 

domowych. 

Jak zwykle Redakcja (w starym składzie) wita 

następne gimnazjalne zmagania z nieciekawą 

rzeczywistością, która wysysa z każdego z nas 

resztki chęci do życia…  

…Nie taki diabeł straszny, jak go malują! 

Nasza benedyktyńska praca zaowocowała w 

artykuły przyjemne i pożyteczne, czyli w tym 

numerze opowiemy o dostępnej dla 

wybranych sztuce przetrwania w szkole. 

Uchylimy rąbka tajemnicy, opowiemy jaki będzie I semestr, poznamy bliżej nowych 

nauczycieli, opiszemy aktualne wydarzenia w naszej szkole, weźmiemy pod lupę rozmaite 

książki, płyty… i wiele, wiele innych! 

W chwilach wytchnienia czy zabiegania, gdy za oknem staje się szaro, ulewy dokuczają, a 

natura płata figle, sięgnijcie po pierwszy numer „PANACEUM” roku szkolnego 2015/2016. Z 

gazetką Gimnazjum nr 1 we Frysztaku unikniecie nudy! 

Wszystkim Uczniom i Nauczycielom serdecznie życzymy udanej próby sił 

 z groźnym przeciwnikiem… gimnazjum. 
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1 września zaczęliśmy ponownie naukę w naszym Gimnazjum. Jak zwykle bardzo przyjaźnie 

przyjęliśmy nasze nowe  „kociaczki”. Mamy nadzieję, że pierwszoklasiści będą się dobrze czuli w 

nowej szkole. Każdy jest na wagę złota, ponieważ z roku na rok coraz ich mniej. Redakcja pozdrawia!  

Klasa 1a 

Klasa 1b 

         Mika 

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 



 
 

mniejszy niż idąc 
do podstawówki

5%
porównywalny

17%

większy
78%

 

„PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY”, czyli jak pierwszaki 

odnalazły się w gimnazjum i co sądzą o nowej szkole 

Pierwszy dzwonek dla „starszaków” nie jest niczym nowym. Jednak co 

roku pierwszaki bardzo przeżywają początek nauki w nowej szkole: co ich 

spotka, jak zostaną odebrani przez innych, kto będzie wychowawcą, jak 

wyglądają lekcje, czy będzie fajnie i ciekawie, czy też nie. A jak było w tym 

roku? Co sądzą o nauczycielach, nauce, starszych kolegach? 

1. Gimnazjum odbieram jako szkołę:  

 
2. Dyscyplina w gimnazjum jest: 

 
3. Idąc do gimnazjum, odczuwam stres: 

 

 

 

 

 

lepszą niż 
podstawówka

32%

porównywalna
24%

gorszą
44%

większa niż w 
podstawówce

80%

porównywalna
20%

 



 
 

 

4. To, co mógłbym zarzucić nauczycielom to: 

„ Traktowanie uczniów zbyt poważnie. My nie jesteśmy jeszcze dorośli. Co 

prawda pięciu lat nie mamy, ale chcemy chodzić do szkoły, a nie do miejsca, które 

kojarzy nam się tylko z  pytaniem, ocenami i dyscypliną” 

 „ Surowe ocenianie i duże wymagania” 

„ Są za ostrzy. Niektórzy nie traktują nas zbyt poważnie, wszystkiego się czepiają” 

„ Brak poczucia humoru i duże przestrzeganie zasad” 

„ Za dużo pytają, za mało się uśmiechają, są surowi, niektórzy zadają za dużo 

zadań” 

„ Nie mam im nic do zarzucenia, są fajni” 

„ Ogólnie się przy nich stresuję, nie lubię, gdy zostawiają najważniejsze informacje 

na koniec (np. oceny z kartkówki)” 

5. To, co mógłbym zarzucić starszym kolegom, to: 

„ Myślą, że są lepsi od nas, są denerwujący, czasem zaczepiają, myślą, że są fajni” 

„ Uważają nas za gorszych od siebie” 

 „ Nie mam im nic do zarzucenia” 

 „ Naśmiewają się z nas, obgadują, zachowują się jakby szkoła należała tylko do 

nich, a pierwszaki nie miały nic do powiedzenia” 

„ Kici kici, obgadują, myślą, że są lepsi, patrzą na nas z pogardą, są mało 

koleżeńscy. Oczywiście niektórzy są mili. 

6. Nauki w gimnazjum jest: 

 

więcej niż w 
podstawówce

100%

porównywalnie

0%

mniej
0%

 



 
 

 

 

7. W gimnazjum: 

 

 
8. Najmilej zaskoczyło mnie to, że: 

„podczas przerw można korzystać z telefonów komórkowych, co w podstawówce 

było zabronione.” 

„ jest tu dużo organizacji i projektów, w których można uczestniczyć” 

      „w jednej z klas jest słodki żółw” 

„ fajny wychowawca” 

„ wuef jest dużo fajniejszy niż w szkole podstawowej” 

„ jest tutaj o wiele ciekawiej i nie jest tak strasznie, jak opowiadali nam poprzedni 

nauczyciele” 

„ nauczyciele potrafią mi wszystko wytłumaczyć”. 

 

9. Nieprzyjemnym zaskoczeniem było: 

„ zamknięty sklepik” 

„ dużo więcej przedmiotów i co się z tym wiąże, dużo więcej nauki” 

„ za nic nieznaczące sprawy nauczyciele bardzo się denerwują” 

„ nie można chodzić do podstawówki”. 

 

odnalazłem 
się już
56%

nie do końca 
się 

odnalazłęm
32%

czuję się jak 
ryba w wodzie

12%

 

 



 
 

skok w dal
24%

pchnięcie kulą
32%

bieg na 100
16%

biegi 
długodystansowe

28%

piłka ręczna
16%

piłka nożna
28%

siatkówka
36%

koszykówka
20%

SPORT, SPORT I JESZCZE RAZ SPORT! 

Co tu można dużo mówić, po prostu SPORT. Jest on teraz dość modny i popularny. Składa się na 

niego dużo dyscyplin, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedni wolą gry zespołowe, inni są 

indywidualistami i lepiej czują się w lekkoatletyce. Są też tacy, którzy w ramach SPORTU wolą jeździć 

na rolkach, deskorolkach czy innych pojazdach napędzanych siłą mięśni. Przeczytajcie co nieco 

 o preferencjach sportowych naszych studentów. 

1.Ulubiona dyscyplina lekkoatletyczna: 

 

 

  

 

2. Ulubiona gra zespołowa: 

 

 

3. Ulubiony sportowiec z Polski: 

1. miejsce: Robert Lewandowski 

  2. miejsce: Marcin Gortat 

 3. miejsce: Piotr Żyła  

4. miejsce: Michał Winiarski 

4. Ulubiony sportowiec z zagranicy: 

1. miejsce: Lionel Messi 

2. miejsce: Cristiano Ronaldo 

3. miejsce: Pepe  

4. miejsce: Neymar 

 

 



 
 

Ledwie wrzesień miejsce w kalendarzu sobie wymościł, a już z Niemiec 

mieliśmy gości! Uczniowie z niemieckiej szkoły ponownie przyjechali do Frysztaka. Jak 

zawsze mile oczekiwani i goszczeni wedle polskiej zasady: „Gość w dom, Bóg w dom”. 

Atrakcyjny program pobytu niemieckiej młodzieży przygotowały Panie Germanistki.  

Grupa „wymiennicza” 

Wymiana polsko-niemiecka 

Pozostałości z pokazu 

mody na dłoniach… 

My i te nasze 

szczere 

uśmiechy 

 

 



 
 
 

 

Top trzech rzeczy, które musisz posiadać jesienią: 

 

1. Mały, duży, czarny, granatowy, to nieważne. 

Kapelusz to niezbędny dodatek do jesiennej 

stylizacji, dodaje jej jesiennego uroku. Można 

kupić w Zarze lub wykonać z masy papierowej. 

 

 

 

 

2. Grube szaliki to kolejne 

przedmioty, których nie może 

zabraknąć w twojej szafie. Akcesoria te 

nie dość, że są ciepłe, to świetnie 

wyglądają w każdego typu outficie. 

 

 

 

3.Ciepły sweter to już ostatnia rzecz, bez 

której nie obejdziesz się jesienią. Zawsze 

wygląda stylowo i można w nim zanurzyć 

się  podczas mrożącej krew w żyłach lekcji. 

„Must  Have” Jesień 

 

 



 
 

WYWIADY Z NOWYMI NAUCZYCIELAMI 
 

Rozmowa z księdzem Damianem Tomasikiem – nowym katechetą frysztackiego 
gimnazjum 

 
 
Latareła: Dlaczego Ksiądz wybrał akurat „zawód“ kapłana? 

 
Ksiądz:  Kapłaństwo traktuję bardziej jako powołanie niż zawód. Nie wiem, dlaczego 
otrzymałem takie powołanie od Pana Boga, ale cieszę się z tego i czuję się szczęśliwy. 
 
L: Jak zaczęło się Księdza zainteresowanie religią? 
 
K: Od 2. klasy szkoły podstawowej byłem ministrantem w kościele i tak się to zaczęło. 
 
L: Co Ksiądz sądzi o frysztackiej młodzieży? 

 
K:  Młodzież w gimnazjum jest dobra. Czasem zdarzają się jakieś trudniejsze przypadki, ale 
to jest taki trudny wiek dorastania. 
 
L: Czy stawia Ksiądz duże wymagania uczniom? 

 
K: Oczywiście, że stawiam wymagania! 
 
L: Dlaczego? 
 

K: Ponieważ bez wymagań człowiek się nie rozwija. 
 
L: Dziękuję bardzo za wywiad. 
 

K: Ja również dziękuję. 
 
Wywiad z Panią Agnieszką Kuternogą-Witalec, nauczycielką języka niemieckiego 
 
L: Dlaczego  Pani wybrała zawód germanistki ? 
 
Pani: Gdy kończyłam liceum i musiałam się zdecydować co dalej, tzn. jakie wybrać studia, 
zaczęłam się zastanawiać, co mnie tak naprawdę interesuje. Zaczęłam analizować z czego 
jestem dobra. I padło na język niemiecki, z którym nigdy nie miałam większych problemów w 
szkole.  
 
L: Jak zaczęło się Pani zainteresowanie językiem niemieckim ? 
 

P: Zaczęłam się uczyć języka niemieckiego w 3. klasie szkoły podstawowej, już wtedy 
musiałam zdecydować, który język będzie przewodni. Moi starsi bracia również uczyli się 
języka niemieckiego i nie mogłam wybrać innego, bo kto pomógłby mi wówczas w zadaniach 
domowych. ;)  Także później, gdy już byłam grupie zaawansowanej a doszły lekcje 
angielskiego, byłam na sto procent pewna, że z niemieckim chcę wiązać dalsze plany. 

  

 

 



 
 
L: Czy od zawsze myślała Pani, że będzie nauczycielką języka niemieckiego ? 

 
P: Jak większość małych dziewczynek moim marzeniem było zostać nauczycielką, lecz 
myślałam, że to dość odległy plan. Wyklarowało to się wówczas, gdy zdecydowałam się na 
studia filologii germańskiej. Połączyłam marzenie z kierunkiem studiów, który wybrałam: 
filologia germańska ,specjalizacja nauczycielska.  
 
L: Co mogłaby Pani powiedzieć o naszej szkole. ? 

 
P: Również jestem absolwentką naszego Gimnazjum. I co mogę powiedzieć, hmmm…Jest 
to najlepsze gimnazjum, jakie można wybrać ;).  Z perspektywy ucznia gimnazjum może nie 
ma aż tak pozytywnej oceny. Ja nigdy nie żałowałam, że uczęszczałam do tej szkoły. Uczyli 
mnie ci sami nauczyciele, co Was teraz i są to bardzo dobrzy nauczyciele. Także macie 
szczęście ;]. 
 
L: Jakie jest Pani zdanie o dzisiejszej i tutejszej  młodzieży ?  
 
P: Uważam, że jesteście bardzo kreatywni, inteligentni, ale leniwi! W każdym drzemie jakiś 
potencjał, tylko trzeba go odkryć.  
 
L: Jak podoba się Pani rola nauczycielki ? 

 
P:Ja dopiero rozpoczynam swoją drogę zawodową, ale po miesiącu pracy jako nauczycielka, 
mogę powiedzieć, że to jest to, co naprawdę chcę robić w życiu.   
 
L: Czy stawia Pani duże wymagania uczniom ? Jeśli tak ,to dlaczego ?  
 
P: Czy stawiam duże wymagania uczniom?  Trudne pytanie. Odpowiedzi powinni udzielić 
uczniowie. Powiem tak : podręcznik i podstawa programowa wyznaczają mi pewne ramy, 
choć osobiście chciałabym, aby lekcje języka niemieckiego były bardziej rozbudowane. 
Znajomość języków obcych jest teraz bardzo ważna. 
 
L: Czy praca z tutejszą młodzieżą sprawia Pani przyjemność ?  
 
P: Oczywiście, że mi sprawia przyjemność. I każdego dnia uczycie mnie Wy, jako uczniowie, 
czegoś nowego.  
 
L: Jakie są wady i zalety pracy nauczyciela ?  
 

P: Do zalet bez wątpienia należy kontakt z młodzieżą. Nauczyciel może zaobserwować to, 
jak się uczniowie rozwijają.  Sam się  ciągle kształci,  pomaga wam w rozwoju, zaszczepia 
ideały.  
A wady : sporo papierkowej roboty, nieprzewidziane sytuację z młodzieżą oraz poprawianie 
wieczorami w domu sprawdzianów, kartkówek, klasówek – praca po godzinach, czasami 
kosztem wolnego wieczoru z rodziną. :D  
 
L: I ostatnie pytanie: jak Pani ocenia swój zawód ? 

 
P: Według mnie zawód nauczyciela jest najważniejszy. To, kim będą uczniowie w 
przyszłości, w dużej mierze zależy od tego, jak są wychowani w domu i szkole. Jestem 
nauczycielem j. niemieckiego i dziękuję za to tym, którzy mnie uczyli od najmłodszych lat. 
Zaszczepili we mnie chęci do nauki i  byli dla mnie wzorem dla naśladowania.  
 
L: Dziękuję za to, że zechciała Pani odpowiedzieć na nasze pytania. 

P: Również dziękuję.                                                              Wywiad przeprowadziła: Latareła   



 
 

ULUBIEŃCY DWÓCH MIESIĘCY, 

  CZYLI FILMY GODNE OBEJRZENIA  

 

, 

„Więzień Labiryntu: Próby 

Ognia” -Druga z cyklu 

ekranizacji bestsellerowych 

powieści Jamesa Dashnera, 

thriller science fiction, 

którego akcja rozgrywa się 

w świecie dotkniętym 

wielkim kataklizmem. 

Thomas był pewien, że 

ucieczka z labiryntu będzie oznaczała 

wolność dla niego i jego przyjaciół. 

Tajemnicza organizacja DRESZCZ 

nie zakończyła jednak swych 

niesamowitych eksperymentów. 

Rozpoczyna się Faza Druga. Na 

drodze do wolności stoi Pogorzelisko 

- najbardziej spaloną część świata, pustynia, na której na każdym kroku 

czyha niebezpieczeństwo. Dodatkowych emocji dodają szybkie zmiany 

akcji, oraz wybory bohaterów, których nikt się nie spodziewał. W 

kinach od 18 września. 

 

 

 

„Duża Ryba”- Film reżyserii Tima Burton’a. Dramat z 

elementami fantastyki i wielkiej miłości. Opowiada o 

Williamie Bloom’mie , który jest statecznym i 

poważnym człowiekiem w odróżnieniu od swojego 

rozmarzonego i radosnego ojca Edwarda, z którym nie 

rozmawiał od wielu lat. Stracił swoją dziecięcą wiarę w 

niezwykłe opowieści ojca, który żyje w świecie z 

pogranicza prawdy i fałszu. Kiedy pewnego dnia 

dochodzi do niego wiadomość o jego krytycznym 

stanie, jedzie aby być 

przy nim w ostatnich 

chwilach życia. W miarę 

czasu poznaje nieodkrytą 

historię  jego życia i zaczyna rozumieć sens jego opowieści.   

                                                                    

 

 

        

 

 



 
 

KSIĄŻKA WARTA PRZECZYTANIA TO: 

 

„7 razy dziś” Lauerna Oliviera-„Wychodzę z imprezy. 

Oślepiają mnie światła samochodu jadącego z 

naprzeciwka. Czuję niewyobrażalny ból. Spadam w 

niekończącą się pustkę. Umarłam? 

 A jednak budzę się w swoim łóżku. Tylko że znów jest 

piątek 12 lutego, a ja od nowa przeżywam ten sam dzień. 

Czy naprawdę zasłużyłam na tak surową karę? Chcę 

tylko odzyskać moje idealne życie.”- fragment z 

opowieści Sam Kingston, która 7 razy przeżyła ten sam 

dzień aby naprawić swoje błędy.      

  

  

 

 

„My, dzieci z dworca ZOO” to książka 

napisana na podstawie relacji Christiane 

F. z Berlina Zachodniego, a także na 

podstawie relacji jej matki, pedagogów 

oraz policjantów. Jest to bardzo dobra 

książka przeznaczona nie tylko dla 

młodzieży, ale również dla dorosłych. 

Treść książki ukazuje nam prawdziwe 

życie narkomanów, ich problemy, ich 

przeżycia, a prawdziwe zdjęcia bohaterów książki potwierdzają 

prawdziwość tej książki. Jest to utwór wstrząsający i wzruszający. 

Mało w niej sztucznej wrażliwości, a dużo szarej rzeczywistości, z 

którą trudno jest się pogodzić. Przedstawione jest tam bez żadnych 

zakazów ani cenzur życie narkomanów z różnych środowisk W 

książce nie jesteśmy biernymi widzami – stajemy w samym centrum wydarzeń, 

obserwujemy, jak bohaterka dokonuje przerażających i nielogicznych dla nas 

wyborów, widzimy rozpaczliwą, bezskuteczną walkę z nałogiem. Szokująco 

przedstawia nam ten „inny” świat, który znajduje się tuż obok nas. 

 

 

                                      Muzyka: 

                                  

„High by the Beach”- singiel promujący nową płytę Lany 

Del Rey „Honeymoon”. Singiel został wydany 10 sierpnia 

a płyta 18 września 2015 r. Słowa tworzyli Lana Del Rey, 

Kieron Menzies i Rick Nowels. 

 

 

 

                                                                         
 



Sport                                            
 

                                           NIE MA JAK SPORT W GIMNAZJUM 
 

 

 

Potyczki sportowe jak co rok zaczęły się od Indywidualnych Mistrzostw 

Lekkoatletycznych. Na pierwszy etap nie trzeba było czekać długo, ponieważ 

zawody odbyły się już 21 września we Frysztaku. Na zawodach gminnych 

naszą szkołę reprezentowało około 30 uczniów.  

 

 

 

 

 

 

Do zawodów powiatowych dostały się pierwsze trzy osoby z każdej kategorii. Osoby, które 

przeszły do zawodów powiatowych: 

 

100m:                         600/1000m:                              Skok w dal:                Pchnięcie kulą: 

- Król Paulina           -Garncarska Katarzyna            -Płaziak Sylwia              - Banek Gabriela 

- Bednarz Jakub       - Szydło Oliwia                        -Kowalska Daria            - Pyzocha Julia 

- Farej Piotr              -Szopa Łucja                            - Król Dawid                  - Godek Jakub 

- Antosz Mateus      - Bernal Konrad                       - Chmura Szymon          - Niemiec Micha 

                                 -Tokarski Dominik 

 

                28 września w 

Strzyżowie odbył się 

drugi etap zawodów 

lekkoatletycznych. 

Pomimo dokuczającego 

chłodu wszyscy starali 

się osiągnąć jak 

najlepsze wyniki. 

Niestety, wszyscy nie 

mogli zakwalifikować 

się do zawodów 

wojewódzkich. Udało 

się to Katarzynie 

Garncarskiej, która osiągnęła 1. wynik 2.01 min, Oliwii Szydło z 2. czasem na 

zawodach 2.03 i Sylwii Płaziak, która zajęła 2. miejsce z wynikiem 3.83 m. Z 

chłopców udało się to tylko Konradowi Bernalowi, który zajął 1. miejsce z 

czasem 3.05 min. Julia Pyzocha zajęła 3. Miejsce 

Podczas zawodów wojewódzkich nikomu nie udało zająć się miejsc na podium. 

Wszystkim gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów oraz 

determinacji w drodze do sportowej sławy.  

 



 
 

Samael 

 
 
Pięknego, słonecznego popołudnia 

pierwszego dnia września pogoda dopisywała 
od świtu do zmierzchu… 

Brzmi jak bajka?  

Miłe złego początki, lecz koniec 

żałosny, jak mawiał Ignacy Krasicki. Owego 
dnia, trzymając w dłoni 

nowy rozkład zajęć 

lekcyjnych przeżyłam istny 
szok. Jak to?! To już?! 

Wakacje się skończyły!? 

Wśród dzikiej 

gonitwy myśli uformował 
się (och, jakże odkrywczy) 

wniosek – nic na to nie 

poradzę. 
Uderzyła mnie nagła 

fala bezwładności, więc 

pogrążona w depresji 

podążyłam smętnym 
krokiem do frontowych 

drzwi domu, w akcie 

desperacji rzuciłam się na 
kanapę i postanowiłam zrobić coś ze swym 

nędznym żywotem – mianowicie obejrzeć 

serial. 
Oczywiście, nic nie relaksuje tak 

bardzo jak widok średniowiecznej scenerii, 

mrożące krew w żyłach zbrodnie, pojedynki, 

przy których nie sposób nie stracić oddechu 
czy też szatańskie intrygi polityczne. Gorąco 

polecam. 

Pomińmy jednak ewentualne 
uduszenie się, zatrzymanie akcji serca czy inne 

nieprzyjemne skutki uboczne upartego 

śledzenia seriali na HBO. Tak, szkoła zmusza 
do poświęceń takich jak ryzyko zawału, 

zarówno uczniów jak i grono pedagogiczne.  

Przeróbka ulubionego sloganu ociekała 

gorzką rzeczywistością.  
         „School is coming” będzie maksymą na 

najbliższe kilkanaście godzin. 

Wpatrując się w zabójstwo 
ukochanego bohatera (co dotarło do mnie po 

kilku dniach…), powróciłam  do wydarzeń z 

popołudnia.  

Ironicznie zaczęłam dostrzegać 
rozmaite analogie między ubitym polem walki  

 

 
państwa wieków średnich, a  
 

 
 
wnętrzem gimnazjalnej klasy. Krew 

może polać się  

 

zarówno na szklanym ekranie, jak przy 
szkolnej tablicy, a spiski plotkarskie z 

sąsiedniej klasy mogą w końcu wyciągnąć 

zachłanne szpony po wszystkich, bez wyjątku. 
Następnym 

emocjonalnym wstrząsem  

(wciąż dziwię się, że 
ciągle oddycham) było 

nagłe, ogromne i szczere 

przerażenie. Jak więc 

przeżyć, zanim twoje 
życie prywatne odbiorą 

obowiązki i nauka? 

Myślałam, 
myślałam… i 

wymyśliłam.  

A jak wiemy, bawoli upór 
poparty herkulesowym 

wysiłkiem, czy to 

fizycznym czy 

intelektualnym, może przynieść korzyści, 
nawet w moim przypadku. 

Punkt 1. – Owiane tajemnicą, głęboko 

ukryte zasady zatraconej dawno sztuki 
przetrwania  w gimnazjum są prostsze niż się 

wydaje. 

Punkt 2. – Dobrze, dobrze, zdradzimy 

sekret…chwila napięcia….i…. 
Punkt 3. – Indywidualność. 

Jednostka goniąca marzenia, płynąca 

pod prąd. Chodząca własnymi szlakami, która 
nie straci siebie. Nigdy.  

Czy bycie sobą jest gwarancją sukcesu 

zawsze i wszędzie? Być może nie, ale tak jak 
w każdej hollywoodzkiej produkcji, nawet bez 

szalonego romansu z Antonio Banderasem w 

roli głównej, w każdej porywającej książce, 

która wbija w fotel, w każdym scenariuszu 
napisanym przez życie, zawsze jest możliwość 

szczęśliwego zakończenia. W szkole również. 

Wystarczy tylko chcieć. 

JAK PRZEŻYĆ W GIMNAZJUM I NIE ZWARIOWAĆ 
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KOZIOROŻEC –Dawne sprawy przeciągną się na bieżący rok, a do 
tego przyczyni się Neptun. Jest przede wszystkim planetą lubiącą 
zwodzić, można popełnić wiele pomyłek, których się nie spodzie- 
wacie, aleKoziorożce potrafią wybrnąć nawet z trudnych sytuacji. 
WODNIK -Jeżeli zachowacie rozsądek, opanujecie nerwy i 
wykorzystacie pozytywne cechy Saturna, który zmusza do skupienia 
oraz wytrwałości, to przypuszczalnie poradzicie sobie ze wszystkim. 
Myślcie pozytywnie, a wszystko będzie dobrze. 
RYBY –W tym roku układ gwiazd jest sprzyjający. To Pluton stanie 
się Waszym sprzymierzeńcem w dalekosiężnych planach i 
najgłębszych pragnieniach. Pewne jest to, że należy pogodzić się ze 
zmianami, które przed Wami otwiera. 
BARAN –Rok szkolny 2015/2016 wypełniony będzie mnóstwem 
zajęć, nieco czasu zostanie na rozrywki i prowadzenie życia 
towarzyskiego. Solidni i sprawdzeni przyjaciele nie zawiodą. 
BYK -Będziecie mieć ochotę wywrócić całe życie do góry nogami, 
przy swojej żądzy przygód zechcecie zerwać się z uwięzi! Jowisz 
będzie kusić nową przygodą – i co wtedy? Otóż teraz przypomni o 
sobie Pluton! On sprowadzi Was z obłoków na ziemię. 
BLIŹNIĘTA–Chwile refleksji pozwolą wyznaczyć właściwy kurs na 
życie. Warto teraz zastanowić się, co może przydać się Wam w 
niedalekiej i nieco bardziej odległej przyszłości. Jeśli Wasze pomysły 
nie były wcześniej docenione, wkrótce będzie szansa udowodnić, że 
naprawdę są dobre. 
RAK -Będziecie się czuć krępowani w swych pomysłach. W spra-
wach konkretnych jest to rok opóźniający, ograniczający. Możecie 
odnosić wrażenie, że nie dokonujecie postępów albo jesteście 
zmuszeni bardziej się wysilać, żeby uzyskać te same rezultaty. 
LEW -Dzięki Uranowi zaczniecie zmierzać milowymi krokami ku 
niespodziewanym okazjom, które z dnia na dzień mogą zmienić 
wasze życie. Drzemiący w Was sprawiedliwy i szlachetny Lew będzie 
miał nagle wielkie szanse na poświęcenie się dla społeczeństwa. 
PANNA -Słońce w tym znaku wskazuje na zaangażowanie w pracę. 
W tym roku Merkury przestanie się cofać i popchnie do przodu kilka 
zaległych spraw. Weźcie się przede wszystkim za to, co wymaga 
rzetelności, koncentracji, ale także wprowadzenia ładu. 
WAGA -Uważajcie, aby nie przedobrzyć w pomysłach i działaniu. 
Znajdźcie czas na rozluźnienie się, aby uspokoić zbyt pobudzony 
system nerwowy. Unikajcie pośpiechu i nadmiernej nerwowości – 
czynników powodujących nieodpowiednie posunięcia. 
SKORPION -Można powiedzieć, że planety wysłuchały Waszych 
próśb, doceniły wysiłki i postanowiły ułatwić Wam teraz życie. Mogą 
wpaść Wam w ręce nieoczekiwane szanse,  odczujesz przypływ 
gotówki, pojawią się ciekawe propozycje. 
STRZELEC -W charakterze urodzonych w tym ognistym znaku 
istnieje tendencja do wyręczania się innymi, zwłaszcza gdy problem 
wymaga wytrwałości, samozaparcia, czyli cech przypisywanych 
„niewolnikom”, którymi chętnie się wyręczają. Niestety, w bieżącym 
roku samemu trzeba zakasać rękawy i zabrać się pracy. Samael 

 
 

 

  



 
 

      Dowcipy 

 
Czego używa łysy do mycia głowy?  

Cif, bo tylko on nie rysuje powierzchni. 

Jaka jest różnica między policjantem a księdzem?  

Ksiądz mówi: Pan z wami.  
Policjant: pan z nami. 

Dlaczego piłka nożna to nie jest sport dla 

dziewczyn?  

- A znasz taką, która wytrzyma 90 minut w 
towarzystwie innych lasek, ubranych tak samo jak 

ona? 

 

Blondynka w milionerach. Pada ostatnie pytanie 

do miliona.  
- Które ptaki nie zakładają gniazd:  

a) bociany, b) kukułki, c) jaskółki, d) dzięcioły?  

Blondynka odpowiada:  
- Kukułka (!!!)  

- Brawo, brawo wygrała pani milion!!!  

Po tygodniu koleżanka blondynki pyta:  

- Skąd wiedziałaś, że to kukułki nie zakładają 
gniazd?  

Blondynka:  

- To proste, kukułki mieszkają w zegarach!!!! 

Pingwin wycina w lodzie na jeziorze przerębel, 

żeby złowić coś na obiad.  
- TUTAJ NIE MA RYB!- rozlega się donośny 

głos.  

Pingwin jest nieco zaskoczony, ale dalej łowi 
ryby, jakby nigdy nic.  

- GŁUCHY JESTEŚ? NIE MA TUTAJ RYB! 

- Kto do mnie przemawia? - pyta się pingwin, 

drżąc ze strachu. To ty, o Panie Boże?  
- Nie - odpowiada głos - To ja, Dyrektor tego 

lodowiska. 

 

W szpitalu psychiatrycznym idzie pacjent ze 

szczoteczką do zębów na smyczy.  
Przechodzący lekarz mówi do niego:  

- O...jaki ładny piesek, panie Nowak.  

- Co pan, panie doktorze, zwariował pan? 
Przecież to szczoteczka do zębów!  

Lekarz trochę zmieszany poszedł do gabinetu, a 

świr na to (do szczoteczki na smyczy):  
- Widzisz Azor, jak żeśmy pana doktora w konia 

zrobili? 

Został Jasio wezwany do sądu za rozwalenie domu 

sąsiadowi.  
Sąd pyta sąsiada:  

- Co się stało?  

- Jasio rozwalił mi chałupę.  
- Nie, to nieprawda. - mówi Jasio.  

- No dobrze, co masz na swoją obronę, Jasiu?  

- Czołg w stodole. 

 



Kalendarz 
  

Poniedziałek 
 

Wtorek 
 

Środa 
 

Czwartek 
 

Piątek 
 

Sobota 
 

Niedziela 

28 29 30 1 
Światowy Dzień 

Wegana 

 

2 
Światowy Dzień 

Uśmiechu 

3 
Dzień Bez Tytoniu 

 

4 
Międzynarodowy 

Dzień Zwierząt 

5 
Światowy Dzień 
Czytania Poezji 

6 
Dzień Mycia Aut 

Rodzicom 

7 
Dzień Bez Telefonu 

8 
Dzień Bez Spodni 

9 
Dzień Bibliotekarza 

10 
Dzień Jedzenia 

Żelków 

11 
Dzień 

Wychodzenia z 
Szafy 

12 
Dzień Czekolady 

13 
Dzień Pomyślności 

Szarych Myszek 

14 
Dzień Edukacji 

Narodowej 

15 
Dzień Dobroci na 

Matematyce 

16 
Dzień Bez Makijażu 

17 
Dzień Sprzątania 

Biurka 

18 
Dzień Nieustannej 

Nauki 

19 
Dzień 

Nieustannego 
Witania Nauczycieli 

20 
Dzień Odpoczynku 

21 
Dzień Bez 
Skarpetek 

22 
Dzień Osób 

Inteligentnych 

23 
Dzień Chillout-u 

24 
Dzień Pocałunku 

25 
Dzień Pikantnych 

Potraw 

26 
Dzień Bez 

Kupowania 

27 
Dzień Zgadzania się 

na Wszystko 

28 
Dzień Wikipedii 

29 
Dzień Worka na 

Głowie 

30 
Dzień Spódnicy 

31 
Halloween 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasz skład :) 
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