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Ty też zostań Świętym 

Mikołajem – Koncert 

Mikołajkowy „Szlachetna 

paczka

 

Banach kolejny 

raz pokazał, że potrafi 

nieść pomoc. Dzięki 

piątkowemu koncertowi 

mikołajkowemu 

uzbieraliśmy pełne 

kartony pożywienia, 

słodyczy oraz innych 

przedmiotów 

codziennego użytku. 

Wszystko to przekazane 

zostanie potrzebującym 

rodzinom objętym 

pomocą Fundacji Wiosna. 

 Uczniowie 

naszego liceum mogą 

spędzić przyjemnie czas, 

jednocześnie pomagając 

potrzebującym. 6. grudnia 

cała szkoła spotkała się 

na koncercie 

mikołajkowym 

organizowanym przez 

klub UNESCO, Samorząd 

Szkolny oraz 

wolontariuszy Szlachetnej 

Paczki. Za organizację 

koncertu i zbiórkę 

artykułów odpowiedzialna 

była pani Agata Słomka. 

Biletem wstępu mogło 

być długoterminowe 

jedzenie, przedmioty 

codziennego użytku, 

słodycze lub artykuły 

piśmiennicze. Za tą 

niewielką cenę 

doświadczyliśmy 

wspaniałej godziny 

oglądania i odsłuchiwania 

naszych znajomych z 

innych klas. Taniec, 

śpiew oraz występy 

teatralne pozwoliły nam 

troszkę odpocząć od 

codziennego, szkolnego 

życia. Kolejny raz 

uczestniczyłam w 

podobnym apelu, ale 

wciąż nie mogę wyjść z 

podziwu, jak bardzo 

utalentowani są 

uczniowie tej szkoły.  

 Akcentem tego 

koncertu był żagański 

zespół Deltapill, w którym 

grają uczniowie naszej 

szkoły – Kamil Kołtan, 

Jędrzej Niczyj i Jakub 

Stankiewicz. Sądzę, że 

każdy przyzna mi racje, 

że ich występ pobudził i 

dodał każdemu energii na 

skończenie tego dnia, a 

nawet na cały weekend. 

 Uważam, że 

każdy z nas, uczniów 

Banacha, powinien być 
dumny. Z poziomu 

artystycznego tej szkoły, 

ale także z 

zaangażowania w sprawy 

pomocy. Bo to, jak 

traktujemy innych, mówi o 

nas wszystko. Możliwe, 

że kiedyś w życiu to my 

potrzebować będziemy 

pomocy. Miejmy nadzieję, 

że spotkamy wtedy takie 

osoby, jak nasi 

banachowicze.  

 

 

 

Agata 

 



Bądźmy szlachetni! 
 

 Projekt SZLACHTNEJ PACZKI został zapoczątkowany w 2000 roku przez 
krakowskich studentów, pod kierownictwem ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa 

Stowarzyszenia 
WIOSNA). Wtedy pomoc 
uzyskało 30 rodzin. Rok 
temu, czyli w 2012 roku 
Super Drużyna dotarła 
do ponad 13 tys. rodzin. 
Projekt był organizowany 
w 432 miejscach w całej 
Polsce, a brało w tym 
udział 7800 

wolontariuszy. 
 Wiem, że to tylko cyferki, jednak chciałabym Wam, czytelnikom, przybliżyć, jak 
szybko rozprzestrzeniła się działalność Szlachetnej Paczki. Udział w niej biorą m.in. 
prezydent wraz z żoną, Jakub Błaszczykowski i Adrian Zieliński.   
 Szlachetna paczka łączy tysiące osób w naszym kraju i połączy jeszcze więcej, bo 
każdy z nas może się zaangażować. Wolontariusze, tzw. Super Drużyna, od których zależy 
okazanie pomocy danej rodzinie, robią wywiady z nimi i oceniają ich potrzeby. Darczyńcy - 
mają za zadanie przygotować paczkę dla konkretnej rodziny. Dobroczyńcy - muszą wykazać 
się nie lada pomocą, to oni angażują się finansowo i dzięki nim to wszystko nadal działa! 
Rodziny potrzebujące naszej pomocy - dzięki nam dostają szansę i nadzieję na lepsze jutro, 
pomagając im mamy pewność, że pod choinką znajdą się prezenty dla każdego, a ich stół 
nie będzie pusty. 
 Pomoc udzielana jest rodzinom żyjącym w biedzie. Czasem może nam się wydawać, 
że to z ich winy, jednak nikt z nas nie ma wpływu na zdarzenia losowe. Dzisiaj my niesiemy 
pomoc, a jutro sami możemy jej potrzebować. 
 Jedną z przyczyn biedy często jest choroba, niepełnosprawność lub nieszczęście 
członka rodziny, za tym idą wysokie koszty lekarstw, rehabilitacji i stała opieka. Kolejną 
przyczyną jest posiadanie rodziny wielodzietnej, gdzie stały dochód na członka rodziny jest 
bardzo niski. Następną jest samotne 
wychowywanie dzieci, tacy rodzice 
najczęściej nie mają do kogo zwrócić 
się o pomoc. Jeszcze inną jest starość i 
osamotnienie, gdy do tego dodamy 
choroby i niska emeryturę, to widać 
ogromną potrzebę takich ludzi. 
 Paczka jest prezentem, który 
spełnia marzenia rodziny. 
Przygotowywana jest ze starannością i 
myślą o konkretnej rodzinie. 
Dobroczyńca spełnia konkretne 
potrzeby danej rodziny. Mogą się w niej 
znaleźć środki czystości, żywność, 
przybory szkolne, odzież, zabawki i 
inne rzeczy, których im brak. 
 Z roku na rok przybywa darczyńców, wolontariuszy, ale i rodzin potrzebujących 
naszej pomocy. Nie bądźmy niewrażliwi! Zaangażujmy się w pomoc, bo uśmiech na 
twarzach rodzin, które są obdarowywane, jest bezcenny i zapewne każdy wolontariusz 
poczuje się spełniony, gdy zobaczy taki widok. :) 

Nelia 

  



Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

Każdy z nas lubi życzliwość, bo miła atmosfera powoduje 

uśmiech, a uśmiech to coś, czego wielu ludziom brakuje. W 

listopadzie jest taki dzień, kiedy można dzielić się uśmiechem i miłym 

słowem. Mowa o Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, który 

odbywa się 21 listopada każdego roku. Święto nie jest 

rozpowszechnione, jednak obchodzi się je w ponad 180 krajach. 

Pomysł tego święta narodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie miał 

zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa pokój. Dzień ten najczęściej 

obchodzi się, wysyłając kartki znajomym, czy całkiem przypadkowym 

ludziom.  

 

Magda 

 

 

WYCIECZKA KLAS DRUGICH DO KRAKOWA 23-25 października 

W dniach 23-25 października klasa 2B oraz część klas 2A i 2D uczestniczyły w trzydniowej 

wycieczce do Krakowa. W Krakowie zwiedziliśmy wiele miejsc- byliśmy m.in. na Wawelu, 

widzieliśmy Dzwon Zygmunta, Kościół Mariacki, Sukiennice, żydowską dzielnicę – 

Kazimierz, Podziemie Rynku. Byliśmy także w teatrze na sztuce S. Mrożka – „Karnawał”. 

Znalazł się także czas na przyjemności, czyli odwiedzenie ogromnej galerii handlowej. W 

drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Oświęcim i zobaczyliśmy dawny obóz 

koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. 

 

 



Dobrze, że to tylko próba… 

Znamy już wyniki próbnych 

matur, organizowanych 

przez wydawnictwo 

OPERON, które 

trzecioklasiści 

pisali w 

listopadzie. Nie 

powalają jednak one 

na kolana. Trudno się 

jednak dziwić – podobno co 

roku jest tak, że to dopiero 

pierwsza próbna matura 

motywuje maturzystów do 

wytężonej pracy. 

Pierwszego dnia pisaliśmy 

arkusz maturalny z języka 

polskiego. Część testową 

uważam za przeciętną, 

chociaż słyszałam wiele 

opinii znajomych, którzy 

twierdzili, że była ona 

trudna. Co do tematów na 

wypracowania, to nie było 

zaskoczenia – „Lalka” i „Pan 

Tadeusz” na maturze 

pojawiały się już 

wielokrotnie. To pewnie 

dlatego tematyka teraz była 

dość wyszukana, a 

fragmenty (zwłaszcza z 

„Lalki”) – epizodyczne. 

Jednak myślę, że jeśli ktoś 

czytał te lektury, nie 

powinien był mieć 

problemu z pracą, bo i 

klucze nie były zbyt „zawiłe” 

– co nie zmienia faktu, że 

nie wszyscy są zadowoleni 

ze swoich wyników. 

Kolejnego dnia pod lupę 

wzięto naszą wiedzę z 

matematyki. I znów 

wyniki nie napawają 

optymizmem. 

Większości 

zdających 

(przynajmniej w mojej 

klasie) trudność sprawiło 

zadanie typu „Wykaż, że…” 

oraz zadanie ostatnie, 

dotyczące wydajności pracy.  

Kolejnego dnia zmagaliśmy 

się z arkuszem z języka 

obcego. Tu, jak zwykle, 

zdania są podzielone. Część 

osób uważa, że matura ta 

była prosta, inni obstają 

raczej przy stwierdzeniu, że 

„w poprzednich latach 

pytania były dużo 

łatwiejsze”… 

W piątek, wyczerpani po 

poprzednich trzech dniach, 

musieliśmy stawić czoła 

arkuszom z 

wybranych przez 

nas 

przedmiotów 

dodatkowych. 

Szczególnie 

zmęczeni byli ci, 

którzy tego dnia 

pisali dwa arkusze z 

zakresu rozszerzonego. 

Możliwe, że to 

„przegrzanie”, czy  

„zmęczenie materiału” 

spowodowało, że większości 

ta część matury poszła 

„słabo”, a co najwyżej 

„przeciętnie”. 

Pierwsze próbne matury już 

za nami. Mam nadzieję, że 

ich wyniki zmotywują nas 

do bardziej wytężonej 

pracy. Myślę, że to dobrze, 

że mamy możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy 

w tej formie już w 

listopadzie, ale dużą wadą 

próbnych matur jest fakt, że 

z większości przedmiotów 

wpisywane są oceny będące 

przeliczeniem maturalnych 

procentów na ustalony 

mianownik (np. z 

matematyki na 25, a z 

języka polskiego na 20-test i 

25-wypracowanie), co 

czasem może skutkować 

obniżeniem oceny końcowo 

semestralnej z danego 

przedmiotu. 

Już 13 stycznia 

rusza kolejna 

runda matur 

próbnych, 

tym razem 

przygotowanych 

przez OKE. Mam 

nadzieję, że pójdą one 

lepiej, niż te poprzednie. 

Wszystkim trzecioklasistom 

życzę więc dobrych 

wyników! 

 

Ola 



Zawsze jest stres i trema! 

Gra na perkusji, śpiewa, występuje na apelach. Rozmowa z Mateuszem Zielińskim, który 

uchyla nam rąbka tajemnicy. 

 

Marta: Jak zaczęła się Twoja przygoda z perkusją? 

Mateusz: Na samym początku mój dziadek, który grał na 

organach, stwierdził, że stukam rytmicznie podczas jego gry i tak 

to się zaczęło. Potem rodzice postanowili zapisać mnie do szkoły 

muzycznej. Następnie wybrałem perkusję i tak się zaczęła moja 

przygoda. 

Marta: Masz jakieś inne talenty lub pasje? 

Mateusz: Z tymi talentami to różnie. Ludzie twierdzą, że umiem 

śpiewać, ale ja bym tego nie powiedział. Jeżeli chodzi o pasje, to 

można powiedzieć, że od kiedy przyszedłem do liceum, to stałem 

się maniakiem sportu. Trochę przesadzam, ale raczej zdrowo.  

Marta: Co zachęciło Cię do brania udziału w apelach? 

Mateusz: Może raczej nie co, a kto. Przychodząc tu do szkoły 

miałem starszego o rok kolegę- Kamila Bucholca, który już miał tu swój zespół i grali na 

apelach. „Wkręcili” mnie w to, potem Kamil powiedział mi, żebym wziął ze sobą pałki i zagrał 

na apelu. Tak to się zaczęło. 

Marta: Jakie emocje towarzyszą Ci przy występach? 

Mateusz: Zawsze dobre i zawsze jest też stres i 

trema. Nie ma tak, że za którymś razem robię to i już 
niby czuję się na luzie. To nie jest prawda, zawsze 

jest trema. A jak jeszcze podczas wykonywania 

piosenki czy utworu, widać uśmiechnięte twarze, to 

jest szczęście. 

Marta: Jakie masz plany na przyszłość? 

Mateusz: Szczerze mówiąc nie mam konkretnych 

planów na przyszłość. Mam na razie zamiar 

skończyć szkołę i potem jakoś to sobie ułożę. 

Marta: Czy jest coś, czego będzie Ci brakowało po skończeniu szkoły? 

Mateusz: Na pewno znajomości, które tutaj zawarłem, z pewnością apeli, kadry, no i 

niezapomnianych ćwiczeń za karę na wf. Najlepiej wspominam całe lekcje, podczas których 

musieliśmy nosić naszych kolegów na barana i na różne inne sposoby, wiadomo, aby się 

zmęczyć. 

Rozmowę przeprowadziła Marta Łuczkowska 



„Konkurs piosenki patriotycznej – 

krótko i na temat” 
 

  Święta narodowe 

kojarzą się nam z chwilą 

zadumy, smutku i nostalgii. 

Pewnie każdy z uczniów 

uczestniczył wiele razy w 

typowym apelu, który co 

roku bywał taki sam. Jednak 

nie zawsze musi to tak 

wyglądać, czego dowodem 

jest nasza szkoła i 

organizowany już drugi raz z 

rzędu Konkurs Piosenki 

Patriotycznej z okazji 

obchodów Święta 

Niepodległości . W tym roku 

odbył się  on 9 listopada, w 

piątek. Udział w nim wzięli 

uczniowie większości klas, 

którzy przygotowali dla nas 

ciekawe i barwne występy. 

Na auli zabrzmiały te znane, 

jak i mniej rozpoznawalne, 

utwory patriotyczne. 

Między kolejnymi 

występami, mogliśmy 

przybliżyć sobie postaci 

słynnych Polaków, 

patriotów, którzy nie mieli 

polskich korzeni. 

Zapoznawał nas z nimi pan 

Rafał Szymczak, będący 

równocześnie 

pomysłodawcą, jak i 

prowadzącym całej imprezy.  

  Ideą tego 

przedsięwzięcia jest przede 

wszystkim pokazanie, że 

Święto Niepodległości, 

można obchodzić w sposób 

wesoły, pozwalający 

wykazać się uczniom, który 

równocześnie integruje 

klasy, a przede wszystkim 

pierwszoklasistów. 

„Tradycje narodowe to nie 

tylko martyrologia, smutek i 

zaduma, ale również radość 

z tego, że jest się Polakiem” 

– mówi pan Rafał. Równie 

ważne jest zapoznawanie 

się z utworami, które na co 

dzień nie są śpiewane, a 

jednak wciąż pozostają 

częścią naszej historii i 

kultury. Nowością 

wprowadzoną w tym roku 

były kotyliony, dzięki którym 

otrzymywało się dodatkowe 

punkty. Jednak pomysł cały 

czas ewoluuje, a pan Rafał 

otwarty jest na propozycje z 

naszej strony. 

               Występy 

Banachowiczów są 

nietuzinkowe i wyróżniają 

się spośród innych szkół, 

dlatego cieszymy się, że 

również podczas Święta 

Niepodległości możemy 

pokazać, na co nas stać.  

Z niecierpliwością czekamy 

na przyszłoroczną odsłonę, 

której na pewno 

towarzyszyć będą ciekawe i 

kreatywne pomysły.

 

 

  



O pierwszaku słów kilka. 

Pomimo młodego wieku osiągnął już duże sukcesy matematyczne. Interesuje się również 
muzyką, a konkretniej grą na gitarze. Niektórzy nazywają go geniuszem, a o kim mowa? O 

Karolu Niczyju. 

 

Oliwia: W gimnazjum brałeś udział w wielu konkursach. Który był dla Ciebie najważniejszy? 

Karol: Najważniejsza dla mnie była Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Jest to 

konkurs o najszerszym zasięgu i myślę, że też trudniejszy od tych kuratoryjnych. 

Oliwia: Odnosisz bardzo duże sukcesy z matematyki. Dużo czasu 

poświęcasz jej w domu? Czy to raczej umiejętność wrodzona? 

Karol: To zdecydowanie umiejętność wrodzona. Matematyka, którą 

uprawiam, to głównie zdolności analityczne, które w dużej mierze 

są wrodzone. 

Oliwia: Myślę, że większość osób słyszała już jak grasz, a jeśli nie, 

to kiedy będzie okazja żeby Ciebie usłyszeć? 

Karol: Właściwie to ledwie parę osób słyszało jak gram, moje 

umiejętności to technika, więc gram głównie utwory klasyczne, 

które rozwijają umiejętności, a wiadomo, że osoby, które nie 

chodziły do szkoły muzycznej rzadko kiedy się interesują taką 

muzyką, lecz wszystkich zainteresowanych zapraszam do szkoły 

muzycznej na popisy, które są dość regularnie organizowane. 

Oliwia: Ile lat już grasz na gitarze? 

Karol: Gram już około 3 i pół roku 

Oliwia: Skończyłeś szkołę muzyczną czy jesteś raczej samoukiem? 

Karol: Nie skończyłem szkoły muzycznej, ponieważ najprościej na 

świecie dalej do niej chodzę, I stopień szkoły kończę w tym roku. 

Oliwia: Jak na tak krótki czas uczenia się, grasz świetnie. Jakim 

sposobem osiągnąłeś aż taki poziom? 

Karol: Ćwicząc, oraz dzięki poświęceniu moim i mojego 

nauczyciela. 

Oliwia: Masz zamiar brać udział w jakimś konkursie w tym roku? 

Może już się do czegoś przygotowujesz? 

Karol: Tak, właściwie to nie zamiar, bo już startuję w Olimpiadzie Matematycznej. 

Oliwia: W takim razie życzę powodzenia i dalszych sukcesów. Wielkie dzięki. 

Wywiad prowadziła, Oliwia Miller z I B.   



Książka 

 
 

Musso i jego twórczość „przewija się” mi dość często przez ręce. Pierwszą książką 
przeczytaną 'od deski do deski', było "Uratuj mnie". To ona króluje na szczycie listy najlepszych 
przeczytanych książek. :) Na pierwszą powieść tego autora, natknęłam sie dzięki przyjaciółce. Od 
samego początku mnie zachęcała i skorzystałam! Dlatego chciałabym sie dziś z wami podzielić 
kolejną książką romantyczną. No więc zaczynamy .. 
 

„Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji.” 
 
 Głównym bohaterem jest zwykły lekarz, psycholog Ethan Whitaker, który twierdzi, że „już 
przeżył życie”. Mężczyzna jest autorem książek, w których daje porady ludziom. Największym 
problemem jest to, że teoria to jedno, a praktyka to drugie i nie zawsze słowa znajdą odzwierciedlenie 
w życiu. Wiedzie spokojne i stonowane życie, bez szaleństw. Jednak wszystko się zmienia, gdy 
pewnego ranka budzi się u boku pięknej, nieznajomej, rudowłosej kobiety. Na dodatek do jego 
gabinetu przychodzi nastolatka, która ma problemy psychiczne. Mężczyzna bagatelizuje ją i dochodzi 
do tragedii. Dziewczyna na oczach Ethana popełnia samobójstwo. Od tego momentu świat, tak dobrze 
ułożony, zaczyna się wywracać do góry nogami i w podsumowaniu całego dnia - sypać. Jego los z 
góry skazany jest na przegraną, ma umrzeć. Czy uda mu się przezwyciężyć ciążące nad nim fatum? 
Czy powtórne przeżycie tego samego dnia wpłynie na istnienie nastolatki? Nie chcę Wam zdradzać, 
więc przeczytajcie i przekonajcie się sami. :) 
 
 
 Przyznam się, że na początku książka wydawała sie nudna. Jednak po przebrnięciu przez 
pierwszą część było tylko lepiej. Dopiero w kolejnym etapie książki akcja zaczyna nabierać rozmachu. 
Czytelnik nie przewidzi zakończenia. Chociaż (i tu teraz spoiler) wątek miłosny zawsze musi się 
skończyć dobrze (koniec!). Mimo tego, że książka spotyka się z ogromem krytyki, mam odmienne 
zdanie. Podbija ona bowiem serce swoją tajemniczością i domieszką fantastyki, która wkrada się w 
każdą kolejną powieść tego autora. 
 
 Jest to książka o szansie na naprawienie wstydliwej przeszłości, zamianę jej na dużo lepszą 
przyszłość, tylko trzeba dobrze i dokładnie spełnić oczekiwania losu, a wtedy wszyscy zaznają 
spokoju. Dla jednych tym spokojem będzie życie przy boku ukochanego, dla innych śmierć... 

 
"Czasem śmierć jest tylko granicą do przejścia. Granicą między końcem jednego życia, a początkiem 

drugiego." 

Nelia 

Tytuł: Wrócę po ciebie 

Autor: Guillaume Musso 

Gatunek: powieść romantyczna  
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