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Cześć! 

Kiedy w powietrzu czuć już wakacyjną woń, my w pocie czoła tworzymy dla 

Was kolejne wydanie gazetki szkolnej. Aż wreszcie oddajemy w Wasze ręce 

majowo-czerwcowy  numer. 

Zapraszamy na OSTATNIE wydanie „ Panaceum” w 

tym roku szkolnym. 

Co kryje ta gazetka? 

Przygotowaliśmy dla Was ciekawą ankietę, nowiny 

ze świata sportu, interesujące artykuły na temat 

wymiany polsko-niemieckiej, horoskopy oraz wiele, 

wiele innych. 

Mamy nadzieję, że nowa redakcja, ciężko pracująca przez ten rok szkolny, 

wkradła się w Wasze łaski i choć trochę osłodziliśmy Wam trud życia ucznia 

przez ten rok  

Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń w te wakacje, 

czasu spędzonego w ciekawych miejscach z ciekawymi 

ludźmi oraz dużo, dużo uśmiechu  

Do zobaczenia za rok! Redakcja PANACEUM 
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Dzień Matki – jedyny taki dzień w roku 
 

Sposoby na udane święto: 

Dzisiaj Dzień Matki można obchodzić na wiele sposobów. Jeżeli mama 

nie mieszka w pobliżu, najlepszym prezentem dla niej, będzie nasza 

wizyta. Jeśli natomiast codziennie widujemy się z naszą mamą, warto 

zadbać o to, aby ten dzień był wyjątkowy. Jest to najlepszy moment, aby 

spędzić trochę czasu razem, tym bardziej, jeśli w życiowym biegu często 

o tym zapominamy. Można zorganizować wycieczkę do kina, teatru, czy 

na ciekawy koncert. Mama na pewno ucieszy się ze wspólnego spaceru 

zakończonego aromatyczną herbatką w przytulnej kawiarence. 

 

 

 

 

Nie zapominajmy też o drobnych uczynkach, które wywołają uśmiech na jej twarzy: 

pomoc przy obiedzie, w codziennych porządkach lub upieczenie pysznego ciasta. 

Uwaga! Gdy zapomnieliśmy o celebrowaniu Dnia Matki w tym roku, zawiązać supełek 

na chusteczce i zrealizować w przyszłym! Pa! 

 



 
 

CO NAS ZASKOCZYŁO PODCZAS POBYTU  

W NIEMCZECH? 
 

Wymiana to jeden ze sposobów, aby podszkolić się z języka niemieckiego oraz zawrzeć nowe 

znajomości. W tym roku szkolnym wymianowicze zostali zapytani, co ich zaskoczyło, co im 

się podobało, a co nie, oraz czy coś zwróciło ich szczególną uwagę. A oto wypowiedzi 

uczniów: 

-„Jestem pod wrażeniem szkoły Realschule w Bad Iburgu” 

-„Najbardziej zaskoczyło mnie zwiedzanie Kolonii i pobyt w parku linowym” 

-„Podobało mi się wspólnie jedzenie śniadań i obiadów z rodziną mojej wymienniczki” 

-„Nie podobało mi się pierwszego dnia, gdy musiałam przyzwyczajać się do nowego miejsca i 

otoczenia” 

-„Jestem pod wrażeniem katedry w Kolonii” 

-„Najbardziej zaskoczyła mnie rodzina mojej wymienniczki, która traktowała mnie bardzo 

przyjaźnie” 

-„Podobała mi się wycieczka do parku linowego” 

-„Nie podobało mi się, gdy mieliśmy dzień wolny i spędziliśmy go nad jeziorem” 

-„Ogólnie bardzo mi się podobało” 

-„Było super” 

 

Podsumowując: opłacało się jechać! Nawet jeśli ktoś nie miał okazji pojechać 

w tym roku, zawsze można pojechać w następnym bo jest to niewątpliwie 

super przygoda i niezapomniane przeżycia (w końcu kiedy jeszcze może 

nadarzyć się okazja do poznania nowych ludzi, zwiedzenia kraju i 

podszkolenia się w języku w ciągu jednej wycieczki). 

Karolina, Padlinka 

 
 



 
 

 

 

Weekend to chyba ulubione słowo gimnazjalistów ( oprócz wakacji i ferii). Po całym tygodniu 

nauki można wreszcie odpocząć, zająć się tym, na co być może przez ostatnie dni nie było 

czasu, albo po prostu dobrze się bawić z innymi. Bardzo ciekawiło nas, jak uczniowie naszej 

szkoły spędzają ten upragniony czas ( niestety, tylko dwa dni). A oto jakże „ nieoczekiwane” 

odpowiedzi: 

-„Śpię do południa, oglądam telewizję, a wieczorem spotykam się z przyjaciółmi i oglądamy 

YT” 

-„Śpię, chcę się uczyć ( ale zaraz mi przechodzi), śpię, jem obiad, śpię, jem kolację, idę spać” 

-„Gram w piłkę, długo śpię, gram na kompie” 

-„Często słucham muzyki, oglądam TV, większość czasu spędzam na podwórku” 

-„Oglądam TV, jeżdżę konno, chodzę do koleżanek, chodzę na spacery, oglądam filmy na 

laptopie” 

-„Śpię, wstaję, oglądam serial i gram na kompie” 

-„Budzę się, gram na xboxie, gram na komputerze” 

-„Wstaję, idę coś porobić na kompie, a następnie gram w piłkę” 

-„Gram w koszykówkę, jeżdżę na rowerze” 

-„Spotykam się ze znajomymi, oglądam TV, jeżdżę na rowerze, jem, słucham muzyki” 

-„Śpię, przebywam na świeżym powietrzu, oglądam telewizję, sprzątam” 

-„Odwiedzam rodzinę, czytam książki, chodzę na tańce, długo śpię, sprzątam, jeżdżę na 

rolkach i rowerze, pomagam rodzicom, oglądam filmy, spotykam się z przyjaciółmi”. 

Karolina, Padlinka 

 



 

 

 

9 maja klasa 1a brała udział w pokazach fizycznych na Politechnice Rzeszowskiej. 

Pokazy były prowadzone przez wielu profesorów na różne tematy. 

 

 

 

        Mika 

 



 
 

Wiosenne rozgrywki sportowe 

rozpoczęły Się zawodami 

lekkoatletycznymi w dniu 

13.05.2014r. Była to drużynowa liga 

atletyczna w której wzięły drużyny 

chłopców i dziewczyn gimnazjum z 

Lubli, Gogołowa i Frysztaka. Obydwie drużyny z Frysztaka zajęły 

pierwsze miejsce. Zawody powiatowe odbyły się w Strzyżowie 25 

maja bez udziału drużyn naszego gimnazjum z powodu niskiej frekwencji zawodników. 

 Szymon Chmura 4,95 m 

 Tomasz Pękosz 4,65 m 

Konkurencja Zawodnik   Wynik 

DZIEWCZYNY 

Bieg na 600 m Katarzyna Garncarska 2,05,38 min 

 Oliwia Szydło 2,06,69 min 

 Natalia Kowalska 2,08,43 min 

 Andżelika Majewska 2,14,22 min 

 Gabriela Chmura 2,16,21 min 

   

Pchnięcie kulą Urszula Chmura 8,67 m 

 Julia Pyzocha 7,88 m 

 Ilona Romańska 6,63 m 

   

Bieg na 100 m Anita Mikuszewska 14,74 s 

 Sylwia Knap 15,12 s 

   

Skok Jolanta Uliasz 4,25 m 

 Boroń Gabriela 3,90 m 

 Gabriela Koś 3,62 m 

   

CHŁOPCY 

Bieg na 1000 m Konrad Bernal 3,23,46 min 

 Przemysław Banek 3,25,14 min 

 Jakub Kowalczyk 3,35,80 min 

 Dawid Ciołkosz 3,41,26 min 

 Radosław Mastej 4,03,30 min 

   

Pchnięcie kulą Andrzej Łętowski 9,62 m 

 Krzysztof Jurasz 9,12 m 

 Jakub Godek 9,10 m 

 Michał Niemiec 9,05 m 

 Kamil Frodyma 8,69 m 

   

Bieg na 100 m Piotr Farej 12,03 s 

 Jakub Bednarz 12,50 s 

 Konrad Knap 12,94 s 

   

Skok w dal Dawid Król 5,01 m 

 Norbert Majka 5,00 m 



 

 

 
W dniu 15 maja odbyło się przedstawienie przedstawiające roczną działalność 

projektu „Żywe kamienie”. W drugiej części występu artyści przedstawili pantomimę 

pt.: „Ręce”. 

 

A teraz „Tańce 

połamańce”. 

Ała, moje 

oko.  
Przepraszam

.  

Grupa z projektu „Żywe kamienie” 

 



 
 

Ostatnimi czasy, błądząc w 

przeróżnych zakątkach polskiego 

Internetu, natrafiłam na niepozorną 

przeróbkę flagi niemieckiej. Przy 

obrazku umieszczony był lakoniczny 

opis. Z miną znawcy zwróciłam 

znużony wzrok w stronę tekstu, a 

właściwie tylko słowa: porównaj. 

Na moim czole 

pojawiła się 

zmarszczka 

oznaczająca 

wzmożony wysiłek 

umysłowy. Od czego 

zacząć…  

 O naszych 

niemieckich sąsiadach 

z przymrużeniem oka. 

Stwierdzenie, że poziom życia w 

Niemczech stanowił dla nas 

zaskoczenie, byłoby nie na miejscu.  

 Rzeczywiście poziom estetyki 

miast oraz jakości dróg jest 

nieporównywalnie wyższy (również 

ceny – bajońskie), wartość zakupionych 

produktów jest zdecydowanie większa, 

ale… 

Jednak obalanie powszechnych 

mitów na temat życia w tym kraju jest 

ważniejszym zadaniem niż 

wymienianie minusów naszego 

pięknego kraju. Polacy lubią się 

dołować. Zupełnie niepotrzebnie. 

Z czym może nam się kojarzyć 

ojczyzna Beethovena? Z 

niesamowitymi samochodami, 

oczywiście.  

Wbrew panującej ogólnej opinii 

mercedesy w Niemczech nie rosną na 

drzewach. Czterdziestoletni, dobrze 

ułożony, spokojny przedstawiciel ludu 

germańskiego po równych autostradach 

porusza się peugeotem lub skodą. 

Zaskoczeni? 

Bardzo ciekawą kwestią jest 

system szkolny w kraju nad Sprewą. 

Nasi niemieccy rówieśnicy pojawiają 

się w szkole o 7.30, by po trzech, 

dziewięćdziesięciominutowych  

lekcjach, ok. 12.45 kierować się w 

stronę domów.  

Faktem jest, że w 

niektórych niemieckich 

domach nie panuje 

zwyczaj rozpieszczania 

podniebienia. Typowe dla 

tego kraju danie, tzw. 

Eintopf zawiera wszystko, 

czego dusza zapragnie. 

Jeżeli zatem jesteś 

szczęśliwym posiadaczem dobrego 

wzroku możesz zauważyć, że w 

takowym „daniu jednogarnkowym”  

znajdują się przeróżne produkty, od 

kiełbas przez rozmaite warzywa i masę 

przypraw, co tworzy niezbyt smaczną 

mieszankę. 

Jednak o gustach się nie 

dyskutuje, bo nie warto i nie o tym 

dzisiejszy felieton. Warto jednak 

dopisać, że mimo tego feralnego dania, 

Niemcy są wprawnymi kucharzami, 

niekiedy wręcz czarującymi w kuchni. 

 Mogę śmiało powiedzieć, że 

wymiana polsko-niemiecka była jedną 

z najwspanialszych przygód, jaką w 

życiu przeżyłam. Dosadnie 

uświadomiłam sobie, że kraj, 

pochodzenie, język nie mają żadnego 

znaczenia, ponieważ wszyscy jesteśmy 

tacy sami. 

Samael 

KRAJ MIODEM I MLEKIEM PŁYNĄCY, CZYLI O 

STEREOTYPACH ŻYCIA W NIEMCZECH 



[Type the document title] 
 

Horoskop letni 

 
KOZIOROŻEC - Koniec miesiąca to moment na podejmowanie skomplikowanych 

decyzji lub też realizację ambitnego przedsięwzięcia. Intuicja może dziś odegrać 

znaczącą rolę w Twoim życiu. Dużo zależy od tego, czy zrobisz to, co Ci podpowie. 

WODNIK - Nawet jeśli wakacje są, póki co, odległą perspektywą, może być całkiem 

miło, jeśli od czasu do czasu dasz sobie trochę luzu. Pomoże ci w tym Wenus w 

życzliwym Ci znaku raka.  

RYBY – Mars i Merkury będą Cię zachęcać do częstszego opuszczania domu. Staraj się 

więc spędzać wolny czas w jakimś przyjemnym otoczeniu. Zmiana krajobrazu czy 

aktywny wypoczynek jest w stanie usunąć objawy zmęczenia i wyleczyć Cię ze stresu. 

BARAN - Niech Cię nie zwiedzie leniwa czerwcowa atmosfera. Dla Ciebie to coś w 

rodzaju półmetka, moment, kiedy różne projekty dochodzą do punktu kulminacyjnego.  

Dowiesz się czegoś ważnego, to stanie się jak impuls do działania. 

BLIŹNIĘTA - Słońce w piątek dołączy do Merkurego oraz Marsa w obszarze 

kreatywności i przyjemności, zapowiadając twórczy czas. Szykuje się sporo udanych 

kontaktów z ludźmi; znajomi i przyjaciele będą o Tobie pamiętać. 

RAK- Choć słońce świeci i pachną piwonie, pod koniec czerwca szykuje się sporo 

obowiązków zawodowych i rodzinnych. To rezultat wpływu Słońca i Marsa w obszarze 

pracy. To, co wydaje Ci się trudne lub nudne, w efekcie okaże się pożyteczne. 

BYK -Wystartujesz dużo lepiej, jeśli pozbędziesz się starych długów i zobowiązań. 

Możesz rozpocząć coś, z czym wiążesz nadzieję na sukces. Jeżeli zależy Ci na 

karierze, wprowadź w życie swój plan i zaufaj, że wszystko się uda. 

LEW - Skup się jednak także na pracy zawodowej i finansach. Może trzeba znowu podnieść 

kwalifikacje lub jeszcze przed wakacjami nauczyć się obcego języka? A może masz przed 

sobą egzaminy? Pracuj i motywuj się myślą, że najlepsze chwile są przed Tobą. 

PANNA -Spójrz na siebie i zastanów się, jak chciałbyś być odbierany przez innych, po 

czym stań się taką osobą. Nie będziesz długo czekać na zmiany. Naucz się 

odreagowywać stres. Niecierpliwość, zamiast przyspieszyć sukces, może go opóźnić. 

WAGA - Czas pracuje dla Ciebie. Poszukaj teraz wewnętrznego spokoju, nie poganiaj serca. 

Pozwól sobie na przyjemność, jaką jest niespieszne podążanie przed siebie. Jeśli odczuwasz 

potrzebę uczuć, przejmij inicjatywę i stwórz odpowiednią atmosferę. Nie ukrywaj swoich 

pragnień. 

SKORPION  - W pierwszej połowie czerwca to, co jeszcze niedawno mogło wydawać 

Ci się ponad siły, okaże się całkiem proste. Pozytywne nastawienie zawdzięczasz 

pomocy wielu planet: Marsa, Słońca, Wenus. Załatwiaj pilne sprawy, zdawaj egzaminy. 

STRZELEC - Planety w korzystnym położeniu dostarczają Ci okazji do 

sukcesów. Otwórz się na nie! Pamiętaj, że w Twoim znaku znajduje się 

Jowisz! Masz dobry czas na kontynuację zawodowych i osobistych planów, 

dopracowanie i sfinalizowanie jakiegoś projektu. 
Samael 



 
 

Dowcipy 
 

Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.  

Mama obserwuje Jasia, wreszcie 

mówi:  

- Jasiu, podziękuj dziadziusiowi.  

- Ale jak?  

- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś 

daje mi pieniążki.  

Jasiu zwraca się do dziadzia:  

- Czemu tak mało? 

Jaka jest różnica między teściową a 

Słońcem?  

Żadna, na jedno i na drugie nie da się 

patrzeć... 

 Dlaczego blondynka bierze drzwi od 

samochodu na pustynię?  

Bo jak jej będzie duszno to otworzy 

okno. 

- Wziąłeś prysznic? - pyta pani Jasia 

na kolonii.  

- No tak, jak coś zginie to zawsze jest 

na mnie.    

Co mówi ksiądz po ślubie 

informatyka? 

- Pobieranie zakończone! 

Jaki jest ulubiony program kanibali?  

- Surowi rodzice. 

Co mówi ściana do ściany?  

-Spotkajmy się na rogu. 

Czym różni się blondynka od papieru 

toaletowego?  

Papier toaletowy się rozwija . 

- Co to jest: lata po pokoju i robi yzb, 

yzb, yzb?  

- Mucha na wstecznym biegu! 

Jak blondynka robi dżem?  

Obiera pączki. 

 

 



 
 
 

 


