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Cześć! 

W ubiegłym półroczu, bazując na 

różnorodnych tekstach kultury, staraliśmy się 

przedstawić niejednorodny wizerunek 

mężczyzny, spróbować odkryć przynajmniej 

część prawdy o typowym nastolatku. 

 

 Teraz przyszła pora na gimnazjalistki! 

 

Prezentujemy najnowszy numer 

„PANACEUM”, gdzie wspólnymi siłami 

postaraliśmy się przybliżyć Wam portret tak 

zawiłej i niezrozumiałej istoty, jaką jest 

kobieta.  Mamy nadzieję, że podołaliśmy temu arcytrudnemu zadaniu .  

 
Wiosenny numer naszej gazetki kryje w sobie 

również informacje z życia naszej szkoły, ciekawe 

artykuły i (tradycyjnie) dowcipy na każdą okazję. 

           Na koniec, z okazji Dnia Kobiet, pragniemy 

złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim 

gimnazjalistkom oraz żeńskiej części kadry naszej 

szkoły. Wszystkiego najlepszego! 

Z „PANACEUM” nie zaznasz nudy! 
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                     Dziewczyny z Gimnazjum we Frysztaku  

w krzywym zwierciadle satyry … 

Gimnazjalistki, czyli nasze koleżanki to jeszcze nie kobiety, ale wiele z nich ma już na nie 

zadatki. Wszyscy widzimy, że zmienił się nie tylko ich wygląd, ale i charakterek, który 

będzie im towarzyszył przez resztę życia. Czasami, aż 

strach pomyśleć, jak trudno będzie z nimi żyć. Jest 

mało rzeczy, które im pasują. Zwykle, gdy coś robimy 

padają słowa „To nie tak!”, „ To zrobiłeś źle!”, „ A to 

jest całkiem do niczego!”. Jeżeli coś nie jest po ich 

myśli, wtedy na własnej skórze czujemy, co to znaczy 

prawdziwy foch. Nasze koleżanki ubierają się prawie 

jednakowo. Jeżeli w galerii pojawi się jakiś nowy, 

modny ciuch, zaraz ma go połowa dziewczyn. 

Najważniejsze jednak jest to, która została jako 

pierwsza posiadaczką owego modnego fatałaszka. 

Rozmów, a nawet sprzeczek na ten temat nie ma 

końca. Na modnym ubieraniu nie poprzestają, chcąc 

wyglądać doroślej, malują sobie, co tylko można. W 

ich kosmetyczkach nie może nigdy zabraknąć: 

błyszczyków, lakierów, tuszów, perfum, 

dezodorantów, pudrów, cieni, podkładów, róży oraz 

mgiełek, z którymi nie rozstają się nawet w szkole i 

innych rzeczy, których my, chłopacy, nigdy nie 

będziemy w stanie ogarnąć. Kolejną bardzo ważną 

kwestią w ich życiu jest sprawa diety, która kończy się 

dzień po jej zaczęciu. Oczywiście każda dziewczyna 

uważałaby, że jest za gruba nawet, jeśli miałaby 

anoreksję. Może powyższe rozważania nie 

przedstawiają naszych koleżanek w najlepszym 

świetle, ale jak pusty byłby bez nich nasz świat, jak 

nudne i beznadziejne nasze życie. 

 

                                                Jestem niewinny 

                                                 Kuba G. 

 

 



 
 

PORADNIK 

8 
1.Dobrze – to wyraz, którego kobiety 

używają, by zakończyć kłótnię kiedy mają 
rację, a Ty masz prawo zachować milczenie. 
WSKAZÓWKA: Gdy usłyszysz słowo 
„dobrze”, wiedz, że coś się dzieje! 

2. Pięć minut!– jeśli się ubiera, oznacza 

to pół godziny (lub więcej) 
WSKAZÓWKA: Pięć minut ma znaczenie 
dosłowne, gdy tyle czasu wyznaczyła Ci na 
obejrzenie meczu lub posprzątanie w pokoju. 

3.Nic… –zwiastun III wojny 

światowej. „Nic” to zawsze coś! 
WSKAZÓWKA: Wyraz często łączony z 
„dobrze”! 

4. Śmiało, proszę!- to nie pozwolenie, 

a prowokacja! 
WSKAZÓWKA: Nie rób tego! 

5. W porządku – jedno z 

najniebezpieczniejszych stwierdzeń. 
Oznacza, że kobieta szykuje 
najbardziej bolesny i krwawy sposób 
ukarania Cię za Twoje liczne grzechy. 
WSKAZÓWKA: Wiej! 

7. Jak chcesz – alternatywny sposób 

powiedzenia – zostaw mnie/jak możesz wątpić 
w to, że mam rację/ niby nie obchodzi mnie co 
zrobisz. 
WSKAZÓWKA: Nie dolewaj oliwy do ognia! 

8. Zostaw, zrobiłam to za 
Ciebie- niezwykle niebezpieczne 

stwierdzenie. Oznacza, że prosiła Cię o 
coś kilka razy, ale nie doczekała się 
pomocy. 
WSKAZÓWKA: Patrz – punkt 3. Samael 

Najgroźniejszych słów 
       UŻYWANYCH PRZEZ  

   KOBIETY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dziękuję – mężczyzno! Nie daj się 

zwieść pozorom! Nie zadawaj pytań, nie mdlej 
z wrażenia. 
WSKAZÓWKA: Jeśli powie: „Dziękuję bardzo” 
to czysty sarkazm. 



 
 

 

       Zabawa choinkowa w naszym Gimnazjum  

            W czwartek 26.01.2015r. odbyła się zabawa choinkowa. Motywem 

przewodnim dyskoteki były lata 50/60 i w związku z tym zorganizowano konkurs na 

najlepsze przebranie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Karolina Jedziniak, drugie 

Kamil Staniszewski oraz trzecie miejsce Katarzyna Winiarska. Szkoda, że nie wszyscy 

wcisnęli się w kostiumy z epoki… 

 

Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym.  Mika 

I znowu na 

zdjęciu. Jestem 

mistrzem 

drugiego planu. 

Hej, jak myślisz 

mam szanse u tej 

laski obok? 

Za wysokie 

progi! 



 
 

                   Trendy „Wiosna 2015” 

Wiele z Was chciałoby ubierać się modnie, ale czy znacie już trendy „Wiosna 2015”? 

Specjalnie dla was parę porad modowych na ten sezon: 

  

1. Dżins 
Dżinsowe sukienki, spodnie 

lub koszule to najczęściej 

noszone ubrania w tym 

sezonie . 

 

 

 

2.Koszule w kratki 

Mają wiele kolorów i zastosowań, dlatego są wszędzie. Można je ubrać do spódniczki, 

założyć do spodni lub po prostu zawiązać w pasie. 

3.Spodnie z wysokim 

stanem 

Są popularne, ponieważ można z 

nimi stworzyć wiele ciekawych 

stylizacji. 

 

 

 

 

 

Hi,hi,hi na tym 

zdjęciu to ja 

wyjdę najlepiej. 



 
 

 

 

4.Pudrowy róż 

 Będzie jednym z najmocniejszych akcentów tego lata. Bez wątpienia doda naszym 

stylizacjom wdzięku i uroku.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.Wielki powrót koronki 

Koronka wraca w bardzo niestandardowej formie. Może stanowić element stylizacji. 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                         Manicure 

 

Skoro nadchodzi wiosna, to oprócz naszej garderoby warto także przygotować nasze 

paznokcie na nadejście nowego sezonu. Tym razem na wiosnę najmodniejsze będą 

paznokcie pomalowane tylko samą odżywką. Oprócz tego brzoskwinia oraz 

pastelowe błękity. W zestawieniach pojawiają się także: zieleń, perłowy, szary, 

fiolet, burgundy, liliowy oraz złoty.Trendem manicure na wiosnę 2015 będzie 

łączenie przynajmniej dwóch kolorów. Najmodniejsze połączenia to: biel i róż, czarny 

i zielony oraz beż i złoto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eksplozja kolorów w świecie zegarków 

Tej wiosny świat zegarków nasycony jest kolorami, które do tej pory zarezerwowane były dla 

zegarków sportowych. Zupełnie nowym trendem są kolorowe tarcze eleganckich modeli. 

 

 

 

Mika 



 
 

 

Czas na wiosenne porządki - włosy 

 

Na przedwiośniu włosy często są osłabione, łamliwe. Mogą wypadać, a 

ich końce rozdwajać się. Rozpocznij kurację wzmacniającą! 

 

1. Do mycia wybierz szampon regenerujący, z witaminami, 

składnikami roślinnymi (skrzyp polny, żeń-szeń). Odbuduje strukturę 

włosów, zapobiegnie ich wypadaniu i wzmocni cebulki. 

 

        2. Jeśli końce włosów rozdwajają się, sięgnij po specjalne serum, 

które odbuduje je i ochroni przed uszkodzeniami. Czasem jednak 

końcówki trzeba podciąć. 

 

3. Na zniszczone włosy dobrze zadziała maska z naturalnego jogurtu, 

bogatego w proteiny i minerały. Kilka łyżek jogurtu wymieszaj z 

jajkiem. Miksturę nałóż na włosy zaraz po umyciu i pozostaw na 

kwadrans. 

 

4. Łupież najczęściej jest spowodowany suchą skórą, dlatego najlepiej używa szampony z 

delikatnym składem (dla dzieci) 

 

5. W codziennej pielęgnacji stosuj nawilżające 

szampony i odżywki: z aloesem, algami. Po umyciu 

włosów nakładaj na nie odżywkę, która domknie 

odchylone łuski włosa. Proste domowe zabiegi 

dodadzą włosom energii i blasku. Po umyciu możesz 

je płukać letnią wodą z dodatkiem soku z cytryny albo 

łyżką octu. Przesuszonych, matowych włosów nie 

powinno się myć w gorącej wodzie, bo tracą połysk. 

Zadbaj też o menu: witaminy i minerały to dawka 

energii dla włosa. 



 
 

                                                                                

 

Ankieta 

                              

WYMARZONA DZIEWCZYNA? 
Chyba każdy chłopak ma wizję swojej idealnej dziewczyny. Zaciekawione,  jaki 

powinien być ideał tej wymarzonej, przeprowadziłyśmy sondaż na ten temat. A oto 

najciekawsze wypowiedzi: 

- Moja wymarzona dziewczyna powinna być szczupła, 

wysoka, powinna mieć poczucie humoru oraz być 

sprawiedliwa. Najlepiej jeśli byłaby to brunetka. 

-Byłbym zadowolony, gdyby była mojego wzrostu lub 

troszkę niższa. Poza tym musi być inteligentna, 

wysportowana oraz zabawna 

-Powinna być mądra, zaradna, pracowita oraz dbająca o 

wygląd. Musi również zachowywać się dojrzale. 

-Moim ideałem jest dziewczyna z długimi włosami, 

wyluzowana, oryginalnie się ubierająca oraz, co 

najważniejsze, nieuzależniona od papierosów i alkoholu. 

-Nie miałbym nic przeciwko, gdyby była ładna, ale dla 

mnie ważniejsze jest to, żeby była sympatyczna oraz 

wesoła. 

 

Z wszystkich uzyskanych odpowiedzi wynika, że dziewczyna, 

która spodobałaby się większości chłopaków powinna być: 

szczupła, sympatyczna, wesoła, zabawna, wysportowana, 



 
 

pracowita, kulturalna, zaradna i najlepiej, jeśli to będzie 

brunetka. 

Karolina, Padlinka 

    Zimowe rozgrywki gimnazjalne 

 

Ostatnio w naszej Szkole odbyły się zawody gminne w piłkę ręczną, w których wzięły 

udział drużyny dziewczyn i chłopców z gimnazjów z Gogołowa, Lubli, Stępiny oraz 

oczywiście drużyny z Frysztaka. Frysztak reprezentowali:  

 

        Dziewczyny:                                                            Chłopcy:     

 

      W rozgrywkach dziewcząt I m. zajął Gogołów, II Frysztak, III Lubla, a IV Stępina. W 

rozgrywkach chłopców I m. zajęli chłopcy z Frysztaka, dzięki czemu dostali się do 

zawodów na szczeblu powiatowym, które odbyły się 29 stycznia w Strzyżowie. Nasi 

panowie zajęli II m., I m. zajęła Wiśniowa, III Strzyżów, a IV Lutcza. 

 

 

 

 

 

 

 

- Karolina Błoniarz  

- Karolina Tuleja 

- Jola Uliasz 

- Gabrysia Boroń 

- Wiktoria Godek 

- Magda Bieszczad 

-Magda Szyniec 

- Anastazja Ząbik  

- Ulka Chmura 

- Anita Mikuszewska 

- Andrzej Łętowski 

- Karol Jurasz 

- Kuba Bednarz 

- Dawid Król 

- Michał Niemiec  

- Tomek Pękosz 

- Kuba Kowalczyk 

- Przemek Banek  

- Michał Filip  

- Patryk Świstak 

- Kamil Rec 



 
 

LITANIA DO SZAFY, CZYLI NAGA PRAWDA O NASTOLATKACH 

Blogerka modowa 

 

 

 

„Nie!”- do moich uszu dobiegł 

krzyk siostry. Z prędkością 

Usaina Bolta dostaję się na 

górę. Przez myśl 

przechodzą mi koszmarne 

scenariusze z mrocznymi 

mężczyznami w długich 

płaszczach, którzy z 

diabelskim uśmiechem 

wyciągają siekiery.  Jak 

burza pojawiam się w jej 

pokoju i…   „Nie! Ja się 

poddaję! Nie mam pojęcia 

w co się w co ubrać!” 

Ogarnia mnie 

niewyobrażalna złość, a 

moje oczy iskrzą się 

niebezpiecznie. Oj tak, w 

tamtym momencie najchętniej 

utopiłabym siostrę w łyżeczce od herbaty, 

ale tylko załamuję ręce. Zaczęło się.  

Zdesperowana nastolatka VS 

wypełniona po brzegi szafa. 

W prawym narożniku samica 

rodzaju ludzkiego, lat „naście”, uzbrojona 

w wszechwiedzące magazyny o modzie, 

zawierające cudowne leki na trądzik oraz 

niezawodne sposoby na hollywoodzki 

uśmiech. Po lewej prezentuje się 

wymagający przeciwnik, narzędzie 

szatana, pożeracz czasu, zdrowia i 

pieniędzy- Ladys and Gentelmens- 

SZAFA. 

Każdemu, w miarę rozumnemu i 

normalnemu człowiekowi, pytanie zadane 

przez moją siostrę wydaje się być zbędne, 

ponieważ odpowiedź jest oczywista: w to 

co, jest odpowiednie na daną pogodę i w 

czym jest ci wygodnie. Niestety, owa 

nastolatka już dawno pożegnała się ze 

swoim rozsądiem, niczym „Head and 

Shoulders” z łupieżem. 

Czyli szybko i skutecznie. 

Po zaledwie godzinie nasza 

bohaterka zmienia pole walki. 

Bitwa pod Łazienką odbywa się 

równo o 7.00. Tym razem krwawe 

boje mają przynieść łupy w postaci 

fryzury godnej Angeliny Jolie i  

makijażu Anji Rubik. 

 Tak czy inaczej, o godzinie 

7.40, nastolatka ta w tajemniczy 

sposób dostaje się na elitarny pokaz 

mody, zwany szkolnym 

korytarzem, gdzie znajduje podobne 

sobie samice rodzaju ludzkiego, 

obmawiające 

właśnie najnowszą fryzurę 

przywódczyni wrogiego stada. 

Szkoły zmieniają się w 

prawdziwe rewie mody. 

Wyreżyserowane i zaplanowane w 

najdrobniejszych szczegółach, gdzie nie 

ma miejsca na pomyłki czy sentymenty. 

Warto jedna zadać sobie pytanie, dlaczego 

współczesne gimnazjalistki tak szybko 

chcą upodobnić się do trzydziestoletnich 

kobiet? Dlaczego tak ślepo podążają za 
modą, tracąc przy okazji własną 

osobowość i unikatowość? 

Cóż, chyba nigdy się nie dowiemy 

 

Samael 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOZIOROŻEC -Wenus oraz Mars w nieharmonijnym układzie to sugestia, 

by tego, na czym Ci zależy, nie zostawiać na łut szczęścia - bo ono okaże się w tych 

dniach zmienne. 

WODNIK - Mapa Twojego nieba wygląda na razie sympatycznie – wspiera 

Cię Merkury, Mars i Wenus - więc masz powody do zadowolenia. Nerwowość i 

pośpiech nękać będą kogoś innego. Dobrą, wspierającą energię znajdziesz w domu, 

wśród najbliższych. 

RYBY- To dobry czas na poznawanie świata, dosłownie i w przenośni. 

Podróżuj, ale także więcej czytaj, rozwijaj zainteresowania i poszerzaj 

horyzonty. Nauka łatwiej wchodzić Ci będzie do głowy, masz więc szansę na 

zdobycie nowych, cennych umiejętności. 

BARAN - Bojowy Mars rozrabia w Twoim znaku, ale na szczęście towarzyszy 

mu urokliwa Wenus. Radykalny nastrój, w którym będziesz teraz, może przynieść 

korzystne rezultaty. Warunek? Nie miotaj się, nie narzekaj, tylko skieruj całą energię 

na osiągnięcie konkretnego celu. 

BYK- To dobry moment, by zrobić coś dobrego dla zdrowia i urody. Jeśli 

coś Ci dolega, wybierz się wreszcie do lekarza i zastosuj do jego zaleceń. Twój 

organizm szybko zareaguje na kurację. Jeżeli zaś chciałbyś po prostu lepiej 

wyglądać, łykaj witaminy, stosuj dobrą dietę. 

BLIŹNIĘTA- Sprawy, które trwały w stanie zawieszenia lub nawet 

wydawały się przegrane, rozwiążą się pomyślnie. Jeśli przymierzasz się do nowych 

pomysłów, powinieneś zaufać dobrym przeczuciom. Coś Ci mówi, że plany się 

powiodą? Zaryzykuj. 

RAK-Wiem, wiem. Nuda jest dla Ciebie zabójcza, ale nic na siłę. Nie komplikuj 

sobie życia, nie wprowadzaj bezsensownego chaosu! Słońce ustawiło się w 

korzystnym położeniu, ale sytuację komplikuje narwany Mars. 

LEW- Twoim najlepszym przewodnikom stanie się teraz... intuicja. To skarb! 

Podpowie Ci, jak wykorzystać niespodziewaną szansę. Pojawi się możliwość, aby 

zaprezentować swoją pomysłowość. 

PANNA- Uporządkuj swoje życie. Zrób bilans swych dokonań i przyznaj się do 

błędów... przynajmniej sam przed sobą. Odważ się zrezygnować z toksycznych znajomości, 

chybionych pomysłów. 

WAGA-Merkury w obszarze kreatywności, a Mars i Wenus w sektorze 

partnerskim to bardzo interesujący goście. Poczujesz się gotowy do podjęcia 

wyzwań! W samą porę. Pora zacząć ambitny projekt, zrobić krok do przodu. 

SKORPION- Wygląda na to, że nie musisz się teraz nigdzie spieszyć, więc żyj 

spokojnie, rozwijaj swoje pasje lub poświęć się zajęciom, na które dotąd nie miałeś czasu. 
Życie towarzyskie okaże się całkiem interesujące, ale może znajdziesz również wreszcie 

czas, aby przeczytać książkowy bestseller, posłuchać muzyki. 

STRZELEC-Warto nawiązywać nowe kontakty, a w już istniejące 

zainwestować nieco czasu, by poprawić wzajemne relacje. To także dobry czas na 

uczestnictwo w konkursach, zajęciach rozwijających talenty, kreatywność lub 

samodzielne pielęgnowanie pasji. Samael  



 

 

  

 

 

 

1. Nie mówi się bede tylko bedę.  

 

2. -Jakie ukształtowanie mają Włochy? 

        -Pagórkowaty… Pagórzysty. 

 

    3. -Na jakim półwyspie leżą Włochy? 

   -Yyy, na Półwyspie Skandynawskim 

 

    4.Gdzie znowu są te sieroty? 

 

5. Ja może zacznę wpisywać te uwagi! Albo może lepiej nie. 

Mika 



 

 

DOWCIPY 
 

 

 

Syn wraca do swojej wsi z Londynu.  

Ojciec na przywitanie mówi:  

- O, dobrze, żeś jest, idź, wynieś łajno.  

a syn na to:  

- Łot (what)  

A ojciec na to:  

- Łot krowy i świni.  

Jedzą sobie dwie świnki z korytka.  
Jedna zwymiotowała, na to druga:  
- Ty, nie dolewaj, bo nie zjemy. 
 

- Jasiu nie pij wody z kałuży, przecież w niej 

jest mnóstwo bakterii - ostrzega mama.  

- Nie ma, wcześniej przejechałem je rowerem. 

Szkot wsiada do taksówki i pyta:  

- Ile zapłacę za przejazd na dworzec?  

- Dwa funty.  

- A za walizkę?  

- Walizkę zawiozę za darmo.  

- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę  

piechotą! 

Jasiu pragnął mieć papugę.  

Rodzice zdecydowali się kupić.  

Mama pyta Jasia: „Jaka jest pogoda?” A 

Jasiu na to: „Ale leje.” Papuga to 

zapamiętała.  

Jasiu wybiera się do szkoły z papugą i  

z pewnego domu słyszy:  

„Oddawaj te pieniądze złodzieju!” Papuga to 

zapamiętała. Mama Jasia szykuje tatę Jasia 

do pracy i mówi „Uważaj na zakrętach 

kochanie!” Papuga to zapamiętała. W 

niedziele Jasiu zabiera papugę do kościoła.  

Ksiądz kropi kropidłem, a papuga: „ Ale 

leje!  

Ksiądz zbiera na ofiarę, a papuga: „Oddawaj 

te pieniądze złodzieju!”  

Ksiądz się zdenerwował i zaczął ganiać 

papugę po kościele, a papuga do niego:  

„Uważaj na zakrętach kochanie!” 

Przychodzi Blondynka do fryzjera ma tylko 

trzy włosy na głowie .  

-Co mam pani zrobić z tymi trzema włosami? 

- pyta fryzjerka.  

-Proszę zrbić mi warkocz.  

-Dobrze, postaram się.  

Niestety fryzjerka niechcący oberwała jeden 

włos i powiedziała to klientce, na co ta 

odpowiedziała:  

-To proszę mi zrobić koka!  

-Postaram sie - powtórzyła fryzjerka, ale i tym 

razem oberwała jeden włos.  

Zdenerwowana blondynka wychodzi z salonu 

fryzjerskiego i na pożegnanie oznajmia 

fryzjerce:  

-Przez panią muszę iść na wesele siostry w 

rozpuszczonych włosach!! 

                                                                                           Kasia 
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