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  Witajcie! 
 

  Cieszę się, że mogę powitać Was po dwumiesięcznej przerwie, że 

wszyscy wrócili do szkoły z nowymi pokładami energii, a korytarze podczas 

przerw znów tętnią życiem. Szczególnie gorąco witam pierwszoklasistów, 

zwłaszcza nowych członków redakcji gazetki. Niezmiernie cieszę 

się,  

że jest Was tak dużo i jednocześnie mam nadzieję, że nasza 

współpraca będzie się układać jak najlepiej, a gazetka będzie 

coraz piękniejsza i bogatsza! 

  Mam nadzieję, że ten rok będzie dla wszystkich czasem 

owocnym, spędzonym w przyjaznej atmosferze, pełnym niezwykłych 

przygód. Jednocześnie z tego miejsca życzę sobie i wszystkim 

trzecioklasistom jak najlepszego przygotowania do matury, 

wspaniałych wyników i dobrego świadectwa. 

 

  Na koniec gorąco zapraszam do lektury QQryQ, a 

także do współpracy z redakcją i współtworzenia naszej gazetki.  

Do zobaczenia na zebraniach redakcji oraz na szkolnych korytarzach!   

             Ola 

Pierwsze spotkanie redakcji.  Fot. Marta Kałużna 
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O OTRZĘSINACH, 
 czyli od starszych kolegów do 

pierwszaków słów kilka  
 

  Skoro mieliście już 
przyjemność przeczytać 
oficjalnie o otrzęsinach, 

zapraszam do przyjrzenia 

się im z innego punktu 

widzenia.  

20. września 

mieliśmy okazję 

uczestniczyć w corocznych 

otrzęsinach klas 

pierwszych. Jak zwykle 

miało być wesoło, ciekawie i 

miło. I było, zanim my - 

„starszacy” - obejrzeliśmy 

występy młodszych 

kolegów. Nie będę tutaj 

oceniała tego, kto w 

poszczególnych klasach i w 

jakiej mierze był 

zaangażowany w 

przygotowywanie strojów 

czy występów, jednak warto 

tutaj się zastanowić nad ich 

jakością, a właściwie jej 

brakiem. I żeby była tutaj 

jasność – nie mówię tutaj o 

wszystkich klasach, gdyż 
nieliczne (a właściwie chyba 

tylko jedna!) 

zaprezentowały się dość 
przyzwoicie. Niektóre 

aspekty można zrozumieć  
– może pierwszaki miały za 

mało czasu na 

przygotowanie swoich 

występów, może klasa była 

mało zintegrowana i 

zorganizowana. Rozumiem 

także (bo przechodził to 

każdy z nas), że gdy 

zaczyna się liceum jako 

pierwszak, „licealistą” jest 

się jedynie z nazwy,  

a wśród większości z 

najmłodszych członków 

szkolnej społeczności 

szaleje wciąż tzw. „syndrom 

gimbusa”.  

Nie rozumiem 

jednak, o czym myślała 

jedna z klas pierwszych 

przygotowując swój występ. 

Miał on rozweselić 
publiczność i pozostawić po 

sobie pozytywne wrażenie, 

a jedyne co pozostawił, to 

zniesmaczenie wśród 

starszych klas i, co gorsza 

 – nauczycieli. I to 

zniesmaczenie tak wielkie, 

że (co zaobserwowałam) 

wiele osób było bardzo 

zdziwionych, jury nie 

wiedziało, co powiedzieć i 
jak wybrnąć z sytuacji,  

a jeden z kolegów ukrył 

twarz w dłoniach w geście 

rezygnacji i zdruzgotania… 

Jeśli kochani pierwszacy 

nie mieli okazji widzieć min 

członków grona 

pedagogicznego i Pana 

Dyrektora, to niech 

naprawdę się cieszą. 

Drodzy młodsi 

koledzy. Powinniście 

zrozumieć, że liceum to już 

nie gimnazjum. Trzeba 

zacząć zachowywać się 

poważniej, a jeśli tego nie 

potraficie, to spróbujcie 

chociaż udawać. W naszej 

szkole będzie się od was 

wymagać odpowiedniej 

postawy w różnych 

sytuacjach, ponieważ nie 

jesteście przecież już 
małymi dziećmi.  

Pamiętajcie o tym 

następnym razem, gdy 

będziecie przygotowywali  

kolejny występ publiczny 

 (i nie tylko)! Może wtedy z 

widowni nie padnie – tak jak 

na ostatnich otrzęsinach  

– pytanie: „Może ktoś im 

wreszcie odetnie ten 

prąd?!”, a starsze klasy nie 

będą się wstydziły 

młodszych kolegów? 

Na koniec, aby nie 

kończyć pesymistycznie 

 – gratuluję tym nielicznym 

pierwszakom, którzy 

potrafili się zachować już 
jak dorośli i podeszli do 

zadania profesjonalnie. 

Liczymy, iż inni wezmą z 

was przykład i nie zgotują 

nam takiego 

nieprzyzwoitego 

„przedstawienia” ponownie. 

                                     

               Alicja 
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Zdjęcia- Marta Sawicka
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A kuku!  
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O tym, jak zszokować 

pierwszaka 
 

 

   

  Co miłego będziemy 

wspominać po wyjściu ze 

szkoły? Na pewno 

otrzęsiny. Tak jak powitał 

nas Banach, nie powita 

nigdy nikogo żadna inna 

szkoła. Szalone jury, 

dopingujący nas 

nauczyciele i cała reszta 

ekipy przygotowująca tę 

imprezę pozytywnie 

zaskoczyła pierwszaków. 

Nie były to zwykłe zawody, 

jakich się spodziewaliśmy. 

To była piękna i czysta 

zabawa.  

 Na przygotowanie 

się nie mieliśmy zbyt wiele 

czasu. Zaledwie tydzień. 

Kiedy dowiedzieliśmy się o 

tym, jakie mamy zadania, 

pewnie w niejednej klasie 

zrobił się chaos. Prawie w 

ogóle się nie znaliśmy,  

a tu trzeba pracować 
wspólnie, bo nic nie 

osiągniemy. Nie wiem, jak 

to było w innych klasach, 

ale w mojej na początku nie 

szło to zbyt dobrze. Z 

każdym dniem jednak 

zespajaliśmy się 

coraz bardziej, w końcu 

tworząc drużynę, a im bliżej 

dnia otrzęsin, tym więcej 

pomysłów na to, jak wygrać. 
Ogłoszenia w radiu , 

przekupstwo sędziów…  

Ile głów, tyle pomysłów. 

 W piątek na 6. 

godzinie zaczęło się. 

Zostaliśmy pełnoprawnymi 

członkami Banacha. Bardzo 

dużo osób przyszło 

obejrzeć nasze zmagania. 

Mieli co oglądać, bo żadna 

konkurencja nie obeszła się 

bez salw śmiechu. 

Podziwiam każdą klasę za 

to, co wymyśliła, bo łatwo 

nie było. Co do zadań 
wymyślanych przez 

starszaków, nie były one 

najtrudniejsze, ale trzeba 

się było pomęczyć.  

 Na początku każda 

klasa musiała przedstawić 
swoja subkulturę 

 (klasa A – metale; klasa B 

– hip hop’owcy; klasa C – 

reggae;  klasa D – disco 

polo). Każda klasa była 

bardzo kreatywna i choć nie 

obyło się bez krytyki 

naszych sędziów, to 

wszyscy byli zadowoleni z 

występów. W końcu liczyła 

się świetna zabawa. 

Następnymi konkurencjami 

było malowanie portretu 

swojego wychowawcy, bieg 

z przeszkodami z 

dodatkowym jajkiem na 

łyżce, quiz o szkole i 

pakowanie ludzi do 

pudełek.  

 Pierwsze miejsce 

zajęła klasa C. Zasłużyli na 

to i chyba wszyscy się 

zgodzą, że byli najbardziej 

kreatywni w kwestii 

zaprezentowania klasy. Ale 

wielkie brawa należą się 

głównie organizatorom. 

Wymyślili nie tylko to,  

jak zgrać nasze klasy na 

samym początku, ale zrobili 

tak wielkie show, że inne 

szkoły mogą nam 

pozazdrościć. Teraz na 

pewno każdy czuję się,  

jak stuprocentowy uczeń 
Banacha. 

Agata 
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Oczami pierwszoklasisty, czyli o tym, jak 

nowy uczeń czuje się w nowym otoczeniu. 
 

  Pierwsze dni w 

nowej szkole już za mną. 

Zdziwiła mnie głównie… 

cisza. Jedna wielka cisza, 

która panuje na każdej 

przerwie. Nikt nie krzyczy, 

nie biega, nie przepycha 

się. Od pierwszej 

przerwy czuje się, że 

to liceum. Życie 

szkolne zaczęło się 

zupełnie inaczej, niż 
przez trzy ostatnie lata 

w gimnazjum. 

Wszystko toczy 

się trochę 

nietypowo, 

jest 

pewien 

kontrast.  Na 

początku trochę trudno 

jest  się do tego 

przyzwyczaić, w końcu to 

nowa sytuacja, coś zupełnie 

odmiennego, niż jeszcze 

przed wakacjami. Bardzo 

motywujące jest jednak to, 

że na początku, kiedy  

jeszcze gubiłam się i nie 

wiedziałam, gdzie 

powinnam iść, inni 

uczniowie chętnie mi 

pomagali. Atmosfera od 

razu mi się spodobała. 

Mimo, że każdy żyje swoim 

życiem i ma swoje zadania, 

zatrzymuje się na chwilę, 

kiedy 

widzi, że 

pierwszak jeszcze się gubi. 

Akurat tego się nie 

spodziewałam, ale jestem 

mile zaskoczona 

życzliwością innych, 

zarówno uczniów, jak i 

nauczycieli, którzy patrzą 

na nas z wyrozumiałością i 

zrozumieniem w oczach.  

W liceum na pewno 

wszystko jest trochę 

poważniejsze. Na początku 

czułam się trochę nieswojo, 

jednak z czasem 

przyzwyczaiłam się do 

panującego tutaj spokoju. 

Mogę powiedzieć też, że 

bardzo mi się to podoba.  

Spodziewałam się 

diametralnej zmiany 

zważając na 

zmianę szkoły, 

ale mimo 

wszystko 

można się 

odnaleźć w 

nowym miejscu. 

Zaklimatyzowanie 

się wcale nie było 

takie trudne, bo już 
po dwóch tygodniach czuję 

się uczennicą Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Stefana Banacha w 

Żaganiu.  

 

 

Magdalena Adamczyk
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   Szymon podbija muzyczny świat! 

  Miło nam przypomnieć, że 

Szymon Rzeszowski zajął II miejsce w 

kategorii wiekowej 17-21 lat na Gali 

Finałowej I Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w 

Opolskim Amfiteatrze. Co więcej, Szymon 

otrzymał też zaproszenie na tygodniowe 

warsztaty wokalne od Laboratorium 

Śpiewu i Mowy, które odbędą się zimą we 

Wrocławiu. 

  Szymon miał okazję wystąpić na 

deskach sceny, na której co roku 

występują polskie gwiazdy. Nasz kolega 

miał też okazję osobiście poznać Ewelinę Lisowską, która była gościem festiwalu, i która 

wręczyła młodym wokalistom zasłużone nagrody.  

  Serdecznie gratulujemy Szymonowi i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Od niepodległości 

do… matury!

  W tym roku 

szkolnym ponownie pełną 

parą ruszył projekt Instytutu 

Pamięci Narodowej „Od 

niepodległości do 

niepodległości. Historia 

Polski od 1918-1989”, w 

którym uczestniczymy 

razem z uczniami z Zespołu 

Szkół Tekstylno-

Handlowych. Comiesięczne 

wykłady mają przybliżyć 
nam historię naszego kraju 

po I Wojnie Światowej. 

Zajęcia są interesujące i 

bardzo pomocne między 

innymi w nauce do matury. 

Jedyną  innowacją jest to, 

że od tego roku co miesiąc 

prowadzić je będzie inny 

wykładowca.  

Czy trzeba się na nie 

przygotowywać? Wystarczy 

przeczytać jeden rozdział 

książki na każde zajęcia. 

Każdy uczestnik dostaje 

zestaw zadań z matur z 

zeszłych lat, które wspólnie 

rozwiązujemy. Jest to dobry 

trening przed tym 

najważniejszym szkolnym 

egzaminem, jaki czeka 

trzecioklasistów już w maju. 

 Udział w wykładach 

polecam wszystkim, którzy 

pasjonują się historią i tym, 

którzy myślą o zdawaniu 

matury z tego przedmiotu. 

Do zobaczenia na 

październikowych 

wykładach! ;)  

Magda 

fot. Marta Kałużna 
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Kilka słów na Kilka słów na Kilka słów na Kilka słów na 

powitaniepowitaniepowitaniepowitanie    
Wrzesień to miesiąc powitań. Witaliśmy już 
naszych kolegów – pierwszoklasistów, ale 

przecież nie tylko oni zaczynają przygodę z 

naszą szkołą. Pracę tutaj rozpoczęło bowiem 

dwóch Księży, ks. Sebastian Kazimirski oraz 

ks. Mariusz Słaboń. Witamy Ich gorąco i 

życzymy wiele radości i zadowolenia z pracy 

w naszej szkole. Zapraszamy też do 

przeczytania wywiadu z ks. Sebastianem! 

Ola: Jak Ksiądz odnajduje się w naszej szkole, a także w nowej parafii? Czy podoba 

się Księdzu w Żaganiu? Czy obecna parafia i szkoła bardzo różnią się od tej, w której 

pracował Ksiądz poprzednio? 

Ks. Sebastian: Jeszcze wszystko jest nowe i czasami zaskakujące, ale jest miło. Żagań jest 

bardzo ciekawym miastem, wcześniej dla mnie nieznanym. Specyfika parafii i szkoły jest 

inna od mojego poprzedniego miejsca pracy. Łagów to mała miejscowość, a lo to nie 

gimnazjum. 

O: Jak Ksiądz wspomina czas spędzony w liceum? Jaki przedmiot był Księdza 

ulubionym, a jaki sprawiał trudności? 

KS: Liceum to wspaniały czas, trzeba było się dużo uczyć, ale to procentuje w przyszłości. 

Wbrew pozorom ulubioną lekcją nie była religia. Historia to mój ulubiony przedmiot, a chemia 

i fizyka sprawiały niewielkie trudności. 

O: Kolejne pytanie było już zapewne często zadawane, ale wiele osób chciałoby 

wiedzieć, dlaczego zdecydował się Ksiądz na wstąpienie do Seminarium? Co lub kto 

wpłynął na podjęcie takiej decyzji? 

KS: To nie jest łatwe pytanie. Wierzę, że Bóg sprawił, że się narodziłem i prowadził mnie 

swoją drogą przez: szkołę, studia, wyjazdy, podróże, a także wskazywał ludzi, których 

stawiał na mojej drodze życia: rodzinę, przyjaciół, kapłanów. Bardzo ważną osobą dla mnie 

był Brat Roger Schütz, założyciel wspólnoty z Taizé i jego ekumeniczne poszukiwanie Boga. 

O: Czym się Ksiądz interesuje? Jak spędza wolny czas?  

KS: Interesuję się rzeczami teologicznymi z racji tego, kim jestem, ale lubię też powieści 

hiszpańskie, ambitne kino i dobrą muzykę. 

O: Ponieważ jest to wrześniowy numer gazetki, nie sposób nie zapytać o minione 

wakacje - jak je Ksiądz spędził, czy były udane? 

KS: Na początku wakacji zorganizowałem pięciodniowy wyjazd dla pięćdziesięciorga dzieci 

w góry, byłem także z młodzieżą we Francji w Taizé, a później będąc na parafii korzystałem 

z uroków Łagowa i pakowałem się do Żagania. 

O: Dziękuję za rozmowę.  
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Z życia szkoły… 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koniec remontów w radiowęźle. Teraz czas na klimatyczny wystrój!  
Fot. Marta Kałużna    

Testerki nowych mundurków szkolnych. 
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Czas wziąć się do 

pracy! 

Kiedy wracamy do 

szkoły po wakacjach, 

wszyscy obiecujemy sobie, 

że ten rok będzie pracowity 

jak żaden inny, będziemy 

codziennie pilnie się uczyć  
i skrupulatnie odrabiać 
wszystkie zadania domowe. 

Pełni jesteśmy 

optymistycznych wizji o tym, 

jak  nasza systematyczna 

praca przynosi 

spektakularne efekty,  

a średnia naszych ocen jest 

taka, jak jeszcze nigdy nie 

była.    

Wrzesień mija, a my 

orientujemy się, że 

wcielanie naszego planu w 

życie nie do końca nam 

wyszło.  Zawalona 

kartkówka, sprawdzian 

nadający się do poprawy 

czy 
�

�
 za barak zadania 

domowego, a my czujemy 

się pozbawieni chęci do 

pracy. Sądzimy, że i tak się 

nie uda i nie ma sensu 

walczyć o lepsze oceny, 

 tak jak jest  

- jest dobrze.  

Dlaczego w 

takim momencie 

wato jednak  

zebrać w 

sobie siły 

i 

powrócić 
do starań 

ze zdwojonym 

zaangażowaniem? 

Przede wszystkim: 

matura. Nauczyciele 

starszą nas nią w zasadzie 

od kiedy tylko przekroczymy 

próg szkoły, a nam wydaje 

się, że zwyczajnie 

przesadzają.  W prawdzie 

wiemy, że wszyscy musimy 

ją napisać i chcielibyśmy, 

żeby poszła nam dobrze, 

ale często tak naprawdę 

zapominamy, jak wiele od 

niej zależy. Liczmy na łut 

szczęścia i staramy się o 

tym nie myśleć, tłumacząc 

sobie, że „jakoś to będzie”.  

Zdarzają się też osoby, 

które niby się martwią  

i przejmują, ale w 

rzeczywistości nic z tego 

nie wynika. Zamiast 

nadrobić zaległości z 

jakiegoś przedmiotu wolą 

spędzić wieczór  

z przyjaciółmi. Trudno się 

dziwić. Chyba każdy by 

wolał. Sęk w tym, 

 że czasami trzeba się 

poświęcić, bo zwyczajnie 

warto.  

Jeśli za dwadzieścia 

lat zamiast robić karierę w 

wymarzonej przez siebie 

branży będziesz tkwić w 

pracy, której nie cierpisz, 

 bo nie dostałeś się na 

wymarzone  studia,  

które chciałeś, czy nie 

będziesz żałować, że nie 

mogłeś się zdobyć na tę 

odrobinę wysiłku i 

regularnie spędzać trochę 

czasu przy książkach? 

Przecież tak naprawdę nie 

musisz z niczego 

rezygnować, jeśli tylko 

dobrze się zorganizujesz 

starczy Ci czasu i na naukę, 

i na przyjemności. Musisz 

jedynie tego chcieć. 
Wyznacz sobie cel i staraj 

się go realizować. Niech nie 

będzie to jednak byle co, 

bądź ambitny, nie bój się 

porażki. Nawet jeśli ci nie 

wyjdzie, to i tak osiągniesz 

sporo.   

Nie pocieszaj się, 

 że niektórym idzie gorzej 

niż Tobie. Staraj się być jak 

najlepszy, bez względu na 

to, co robią inni, bo to 

właśnie takie osoby mają 

największą szansę na 

sukces w późniejszym 

życiu.  

Do uczniów 

pierwszych klas: różnica 

między gimnazjum a liceum 

jest znaczna, tutaj wymaga 

się więcej.  W dodatku nikt 
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nie przypomina Ci 

nieustanie,  czego musisz 

się nauczyć, co musisz 

zrobić. Musisz pilnować 
tego sam. Dopiero oceny ze 

sprawdzianów pokazują,  

czy dajesz sobie radę, czy 

też nie do końca, dlatego im  

szybciej się przestawisz, 

tym lepiej. Oszczędź sobie 

stresu na koniec  półrocza, 

nie rób sobie zaległości,  

bo uwierz - ciężko jest to 

później nadrobić. Pamiętaj 

też, że na początku 

przyszłego semestru 

będziesz wybierać blok 

przedmiotów 

rozszerzonych, a to, czy się 

na niego dostaniesz będzie 

zależne od Twoich ocen za 

pierwszy semestr.  Dlatego 

koniec wymówek i do 

roboty! ;)  

Justyna 

 

 

 

 

Pierwsze koty za płotyPierwsze koty za płotyPierwsze koty za płotyPierwsze koty za płoty    

Moje pierwsze 

wrażenia z tzw. "Banacha" 

to szok i przerażenie. A co 

mnie tak przestraszyło? 

Oczywiście wielkość szkoły. 

Myślę, że większość z nas 

miała na początku takie 

same odczucia. Budynek 

jest ogromny i przez 

pierwszy tydzień gubiłam 

się niezliczoną ilość razy, 

ale po kilku dniach, już 
potrafiłam się odnaleźć. 
Pomimo tego, szybko 

zaklimatyzowałam się w 

nowej szkole, która bardzo 

mi się spodobała.  

Ludzie są całkiem 

inni niż w gimnazjum, nikt 

nie traktuje nas z góry, 

panuje przyjazna 

atmosfera. To właśnie od 

osób ze starszych klas 

dostałam wiele pomocnych 

rad, jak odnaleźć się w tej 

szkole. Bardzo podoba mi 

się też radiowęzeł, który 

urozmaica przerwy. Jak leci 

któraś z naszych ulubionych 

piosenek, od razu mamy 

pozytywniejsze nastawienie 

do dnia, który czasami 

bywa ciężki. Trzeba się w 

końcu przestawić na 

wcześniejsze wstawanie i 

więcej nauki. Wiem, że 

często nie będzie łatwo, ale 

mimo to warto być w 

"Banachu". 

   

   

 Marta Łuczkowska   

 

 

    Nie taki diabeł straszny 

  

  Pierwsze kroki w 

nowej szkole zawsze stawiane 

są w bardzo niepewny  

 i uważny sposób.  

Boimy się nieznanego i tego, 

co nas może spotkać. 

Ostrożnie przechadzamy się 

korytarzami, obserwujemy 

nowe otoczenie i ludzi. Nie 

znając jeszcze zbyt dobrze 

swojej klasy, staramy się w 

jakiś sposób nawiązać kontakt. 

Czy to przez szczery uśmiech, 

czy zwyczajne przedstawienie 

się. Zawsze jest to jakiś 

sposób, aby poznać inną 

osobę. Dzień po dniu 

odkrywamy siebie nawzajem 

 i uświadamiamy sobie,  

że mamy do czynienia ze 

wspaniałymi osobami, a szkoła 
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wcale nie jest taka straszna.  

  Przychodząc do 

Banacha od razu 

zauważyliśmy, jaka miła 

atmosfera tu panuje. Każdy 

jest tolerancyjny i chętny, aby 

nam pomóc, gdy 

mamy jakiś problem. 

Dostaliśmy już swoje 

niepowtarzalne 

niebieskie szafki,  

co jest chyba jedną z 

najbardziej 

wyczekiwanych chwil 

w nowej szkole. 

Panuje tu  zupełnie 

inna „rzeczywistość” 

niż  

w gimnazjum. Ludzie 

po prostu wiedzą, że 

jest to ich "wiosna życia" i nie 

mają czasu na rozwiązywanie 

swoich problemów krzykiem, 

przemocą i tego typu 

sposobami. Na przerwach 

wręcz zapominamy  o tym,  

że jesteśmy w szkole. Radio  

i muzyka, która swym  

brzmieniem wypełnia 

korytarze, to wspaniała 

sprawa. Bardzo podoba nam 

się to, że można się 

wykazywać  w wielu 

dziedzinach i brać udział  

w życiu szkoły, bo dzięki temu 

nie kojarzy się ona jedynie  

z nauką. Każdy jest doceniany 

i może zaangażować się  

w różne akcje.  

Dzięki temu mamy  wiele 

ciekawych możliwości,  

aby zdobyć znane już 

wszystkim „punkty na górkę”.  

  Nauczyciele są 

"wyluzowani", próbują nas 

zrozumieć, pomóc nam. Już na 

pierwszy rzut oka widzimy 

zdecydowanie wyższy poziom 

nauczania. Co się z tym 

również wiąże? Oczywiście 

więcej nauki. Nasza lista 

przedmiotów znacznie się 

wydłużyła, ale mamy nadzieję, 

że jakoś damy sobie radę. 

   Na początku ciężko 

nam było odnaleźć 

jakiekolwiek miejsce w szkole. 

Wszystkie korytarze są kręte 

 i trudno się połapać, co,  

w którym miejscu się znajduje. 

Wchodząc do piwnicy, mamy 

wrażenie, jakby wkraczało się  

w jakąś inną rzeczywistość. 

Żółtawe światło, półmrok, 

zupełnie jak sceneria 

 z jakiegoś horroru. Jednak nie 

ma to nic wspólnego z tego 

typu filmami, a rzeczywistość  

to zupełnie inna, pozytywna, 

bajka. Oczywiście nie mogłoby 

obyć się bez wad, ale na 

szczęście nie ma ich dużo. 

Jedyne co mamy do 

zarzucenia to, to, że trzeba się 

porządnie "nachodzić",   

żeby trafić do klasy, w której 

aktualnie mamy lekcje. Jednak 

i  na to można spojrzeć z innej 

perspektywy. Dzięki 

temu, że jest tyle 

zakrętów, schodów i na 

każdym kroku, 

różniących się od siebie 

miejsc, szkoła staje się 

ciekawsza, bo jeszcze 

przez nas nieodkryta.  

  Jednak nic nie 

byłoby takie wspaniałe  

i kolorowe, gdyby nie 

osoby, z którymi z dnia 

na dzień coraz bardziej 

się integrujemy i 

spędzamy kolejne 45 minut w 

klasie, jak 

 i poza nią. Poznaliśmy ludzi, 

którzy myślą podobnie do nas. 

Czujemy, że wśród nich jest 

nasze miejsce. Krótko mówiąc, 

nie mogła nam się trafić lepsza 

klasa i mamy nadzieję, że inni 

również mogą powiedzieć to 

samo. 

   Jak już na początku 

wspominaliśmy, Banach to 

zupełnie inna szkoła, 

oczywiście w tym pozytywnym 

tego słowa znaczeniu. Mamy 

nadzieję, że zapamiętamy  ją 

na długie, długie lata   

i wykorzystamy w pełni czas 

nazwany przez Pana 

Wojciecha Furtaka naszą 

"wiosną życia". 

 

    Ania i Patryk 
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W SZKOLE CZUJĘ SIĘ „JAK U 

SIEBIE”... 
 

Chyba nie ma osoby w szkole, która by jej nie rozpoznawała. 

Przyszła absolwentka naszej szkoły, a zarazem obecna 

naczelna gazetki - Aleksandra Zakrzewska - odpowie na 

kilka naszych pytań. 

Oliwia: Dlaczego po ukończeniu gimnazjum wybrałaś akurat 

naszą szkołę?  

Ola: Bo jest najlepsza! Szczerze powiedziawszy to nigdy nie 

pomyślałam, że mogłabym iść do innego liceum. Banach zawsze 

miał świetną renomę, poza tym mieszkam niedaleko i nie muszę 

dojeżdżać - dlatego mój wybór był oczywisty. 

Oliwia: Jak na początku się w niej czułaś, a jak jest teraz?  

Ola: Myślę, że początki zawsze są trudne, a pierwsze dni w szkole zapamiętuje się na długo. Na 

pewno w aklimatyzacji pomogli znajomi z gimnazjum, z których duża grupa trafiła ze mną do jednej 

klasy. Dzięki nim nie czułam się obco, łatwiej też było mi przetrwać pierwsze chwile w nowym miejscu. 

Z czasem jednak okazało się, że atmosfera tutaj jest wspaniała, a zarówno uczniowie, jak i 

nauczyciele, bardzo sympatyczni. Teraz w szkole czuję się "jak u siebie". 

Oliwia: Jesteś już w trzeciej klasie, więc w tym roku czeka Cię matura. Czy w związku z tym 

masz już jakiś plan na przyszłość?  

Ola: Plany są, ale zmienne... Wiem, że swoją przyszłość chcę związać z przedmiotami ścisłymi, ale 

to, w jakim dokładnie kierunku pójdę, rozstrzygnie się w ciągu najbliższych miesięcy. 

Oliwia: Jak się czujesz jako redaktor naczelna naszej gazetki?  

Ola: Naczelną gazetki jestem już od dwóch lat. Przyznam, że czułam się nieswojo, kiedy jako 

pierwszoklasistka zostałam wrzucona na tak głęboką wodę. Mam nadzieję jednak, że podołałam 

stawianym mi zadaniom. Obecnie bardzo lubię to zajęcie, a współpraca z Martą (redaktor techniczną), 

jak i całą redakcją, sprawia wiele przyjemności. Teraz mam oczy szeroko otwarte, gdyż za kilkanaście 

tygodni spośród redaktorów będę musiała wyłonić nową naczelną lub nowego naczelnego. 

Oliwia: Czy poza szkołą masz jeszcze jakiś inne zajęcia, ukryte talenty?  

Ola: Uwielbiam czytać i pisać wiersze. Poza tym wolny czas spędzam z moim ukochanym 

czteroletnim siostrzeńcem. Bardzo lubię też usiąść na świeżym powietrzu i po prostu poleniuchować. 

Oliwia: Co sprawia Ci największą radość?  

Ola: To jest trudne pytanie. Jest wiele rzeczy, które wywołują uśmiech na mojej twarzy - zabawa z 

siostrzeńcem, spotkania ze znajomymi, ukończenie pracy nad kolejnym numerem gazetki, dobra 

ocena ze sprawdzianu. Ale chyba największą radość daje świadomość, że mam wokół siebie ludzi, na 

których zawsze mogę liczyć. 

Oliwia: Czy będzie Ci brakowało tego,  co przeżyłaś w tej szkole po ukończeniu jej? 

Ola: Oczywiście! W ciągu tych trzech lat wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy, poznałam 

interesujących ludzi, wiele się nauczyłam. Już dziś wiem, że będzie mi brakowało tego, co teraz jest 

codziennością, ale mam nadzieję, że wspomnienia z czasu spędzonego w liceum będą towarzyszyć 
mi przez całe życie. 

        Rozmowę przeprowadziła Oliwia Miller z klasy 1b 

 

fot. Magdalena Kula 
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O SZACUNKU W INTERNECIE, CZYLI O HEJTERACH SŁÓW KILKA 

W dzisiejszych 

czasach nie wyobrażamy 

sobie życia bez 

komputerów i Internetu. 

To na nich opiera się 

większa część świata  

i gospodarki. Internet, 

obok telewizji i prasy, to 

najpopularniejsza część 
mediów. No bo przecież  
- patrząc z całkiem 

przyziemnego punktu 

widzenia: co robisz, gdy 

nagle nie masz dostępu 

do Internetu, a co za tym 

idzie – facebook’a? Po 

prostu wariujesz. 

Trzeba wiedzieć, 
 że niewątpliwie jedną  

z wielu cech ludzkich, 

odróżniających nas od 

zwierząt, jest kultura 

osobista i szacunek do 

drugiego człowieka. 

Niestety, coraz częściej w 

codziennym życiu ciężko 

jest to zauważyć. Co 

prawda, dzięki 

wszechobecnemu 

chamstwu, jaśniej widoczne 

są przypadki obecności 

szacunku i kultury, jednak 

nieuprzejmość „w realu” jest 

tylko przedsmakiem tego, 

co dzieje się w sieci.  

W myśl powiedzenia na 

czasie - „jeżeli nie masz 

facebook’a, to nie 

istniejesz”, internet daje 

dostęp do wszystkiego,  

co się wkoło nas dzieje. Nie 

wychodząc z domu dowiesz 

się, co twoi znajomi  

(i nieznajomi!) jedzą na 

obiad oraz, jak spędzają 

czas. Lecz co jest w tym 

najistotniejsze – Internet 

daje dostęp do czegoś 
niemożliwego w 

prawdziwym świecie  

– do anonimowości.  

Szara i nudna masa 

ludzka, nie robiąca niczego 

konkretnego w swoim życiu, 

w Internecie zamienia się 

 w tłum bardzo ostatnio 

popularnych „hejterów” , 

znających się oczywiście na 

wszystkim i wsadzających 

nosa wszędzie tam, gdzie 

nie trzeba. My, Polacy, 

jesteśmy niestety znani  

z naszego „narzekalstwa”, 

jednak najlepiej określa nas 

powiedzenie: „nie znam się, 

więc się wypowiem”.  

Ot, ponarzekać każdy 

może, a nawet i lubi. Na 

głośnych sąsiadów, na to, 

że zupa za słona, pogoda 

nie taka, a politycy jak 

zwykle zamiast pracować, 
wolą wydawać nasze 

pieniądze. Pozornie w takim 

narzekaniu nie ma nic 

złego. Pozornie, bo  

w większości przypadków w 

sieci nie kończy się na 

narzekaniu i gderaniu na 

wszystko i wszystkich.  

W Internecie nie ma 

dyskusji na poziomie. 

Wszystko musi skończyć 
się na ośmieszeniu, 

zwyzywaniu (koniecznie 

 z gwiazdkami w środku 

„brzydkich słów”, aby nie 

zablokował nas 

administrator strony!)  

i zmieszaniu z błotem 

kogoś, kto ma inne 

(oczywiście zawsze 

błędne!) zdanie niż my. Pół 

biedy, gdy chodzi o różnicę 

zdań. Najczęściej jest 

jednak tak, że „skoro coś mi 

się po prostu nie podoba,  

to muszę o tym napisać w 

taki sposób, by poniżyć 
wszystkich naokoło, 

pokazać, jaki jestem cool, 

równocześnie zdobywając 

jak najwięcej lajków dla 

mojego komentarza”. 

Za idealny przykład 

może tu posłużyć 
niedawna, jeszcze nie 

zakończona internetowa 

„jatka”. Zaczyna się dość 
niewinnie. Dziewczyna 
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mająca zacięcie pisarskie 

postanawia założyć bloga  

i podzielić się na nim 

swoimi opowiadaniami. 

Bardzo szybko zdobywa 

wierne grono czytelników, 

do których sama należę, 

 a właściwie należałoby 

rzec  – należałam. Ale o 

tym później. Mijały dni, 

blogerka miała coraz 

większą popularność, 
zdobyła nawet kilka nagród. 

I tu sielanka się kończy. 

Ktoś, kto zapewne nie 

potrafił stworzyć czegoś,  
co spodobałoby się ludziom 

i zwyczajnie zazdrościł 

internetowej pisarce, 

postanowił wziąć się do 

roboty. Ale nie chodzi tu 

bynajmniej o twórczość 
literacką. Blogerka zaczęła 

otrzymywać złośliwe, 

niejednokrotnie wulgarne 

anonimy na swój temat i na 

temat swojego bloga. 

Niedługo później świat 

usłyszał o „Blogowym 

Sznaucerku” – stronie, która 

z definicji miała być stroną z 

„nowinkami z blogosfery”,  

a w rzeczywistości stała się 

miejscem nierównej walki 

pomiędzy szlachetnymi 

hejterami, a obrażanymi 

przez nich obrońcami 

blogerki. Warto w tym 

miejscu wspomnieć  
o wątpliwej jakości tej 

strony, bo jaki poziom może 

prezentować strona, gdzie 

uważających się za 

zabawnych i jak sami 

twierdzą - „mających 

poparcie większości 

wydziałów studenckich w 

Polsce, w tym m.in. Prawa i 

Administracji, Matematyki  

i Informatyki, Farmacji, 

Biofizyki Anglistyki  

i Polonistyki”, admini 

wygłaszają swoje 

przemowy w kolumnie  

o nazwie „Mondrosci 

Rzyciowe”?  

Czytając wypowiedzi 

tych wspaniałych adminów 

byłam w szoku, że tak 

daleko może posunąć się 

ktoś, kto zazdrości innemu 

człowiekowi i raczej nie 

został 

nauczony 

jakichkolwiek 

zasad kultury 

osobistej oraz 

szacunku do 

drugiej osoby. 

Armia 

anonimowych 

hejterów nie 

zostawiła na 

autorce 

suchej nitki. 

Ba! Określiła 

ją i jej czytelników takimi 

słowami, o które nie 

pokusiliby się nawet 

panowie spod budki z 

piwem. Ostatecznie 

blogerka zamknęła swojego 

bloga nie kończąc nawet 

opowiadania, czym 

zasmuciła wielu swoich 

czytelników, w tym też  
i mnie. Pewnie nieprędko 

wróci znów do pisania i 

publikowania, o ile w ogóle 

się na to zdecyduje.  

W tym momencie 

zastanawiam się, jaki to ma 

sens? Czy tylko dlatego,  

że coś nam się nie podoba 

lub jest nie w naszym 

guście, musimy od razu 

niszczyć drugiego 

człowieka? Czy nie można 

uszanować tego, że choć 
uważamy coś za prosto 

mówiąc „beznadziejne”,  

to to coś może być pasją,  

hobby i ciężką pracą innego 

człowieka? Oczywiście  

- Polska to wolny kraj i 

każdy ma prawo wyrazić 
swoje zdanie na jakikolwiek 

temat, jednak o ile bardziej 

przyjazny byłby świat, 

gdyby następnym razem, 

wypowiadając się, zrobić to 

w taki sposób, by nie urazić 
drugiej osoby i nie sprawić 
jej przykrości? Warto o tym 

pamiętać, zasiadając do 

komputera. A jeśli nie 

jesteśmy w stanie 

zachować podstawowych 

zasad kultury i trzymać 
nerwów na wodzy, to może 

lepiej w ogóle nie raczyć 

współinternautów naszymi 

komentarzami? Na pewno 

wiele osób to ucieszy, bo 

raczej nikt nie będzie tęsknił 

za chamskimi i wulgarnymi 

wypowiedziami. 

    Alicja
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Filmoteka 

  
 

 

„Poradnik pozytywnego myślenia” (ang. Silver Linings Playbook) to amerykański 

komediodramat z 2012 roku. Obraz jest adaptacją powieści pod tym samym tytułem 

autorstwa Matthew Quicka. Za reżyserię i scenariusz odpowiada David O. Russell, muzykę 

skomponował Danny Elfman, a produkcją zajęli się Bradley Cooper, Bob Weinstein oraz 

Harvey Weinstein...> 

 

To by było tyle, na temat samego filmu.. ale prawdę mówiąc, dla mnie, a także dla wielu 

oglądających, był on czymś więcej niż zwykłym komediodramatem. Bohaterem jest Pat 

Solitano, człowiek który w ciągu jednej chwili stracił wszystko: pracę, żonę, rodzinę i 

wolność. Pewnego dna wracając z pracy do domu, stojąc w drzwiach, słyszy weselną 

piosenkę, a chwilę później widzi leżące na całej podłodze części garderoby. Idąc ich śladem 

trafia do łazienki, gdzie zastaje swoją żonę, wraz z jej kolegą z pracy, nauczycielem historii, 

biorących razem kąpiel. Wpada we wściekłość po czym katuje, niemal na śmierć, kochanka 

żony .Po tym jak przyłapał żonę na zdradzie, stracił wszystko. I to nie ona została ukarana za 

niewierność, a jej mąż, którego jedyną winą było ślepe uczucie. Wyrok sądu jest 

jednoznaczny: albo więzienie, albo terapia. Ostatecznie Pat idzie na terapię, która całkowicie 

odmienia jego życie. 

 

Poznajemy go po kuracji, kiedy przy wsparciu przyjaciół i rodziny próbuje zapanować nad 

swoimi emocjami i wrócić do społeczeństwa. W tym właśnie żałosnym dla niego momencie 

Gatunek: Dramat, Komedia 

Produkcja: USA 

Premiera: 8 lutego 2013 (Polska)  

8 września 2012 (świat)  

Reżyseria: David O. Russell 

Scenariusz: David O. Russell 
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poznaje innego wyrzutka z podobnymi problemami - Tiffany (Jennifer Lawrence), która 

również jest osobą po przejściach. Całkiem niedawno straciła męża, zagubiona i samotna 

rzuciła się w wir przygód seksualnych, co na chwilę pozwoliło jej zapomnieć o śmierci męża. 

Dzięki jej przeżyciom tylko ona ma szansę naprawdę zrozumieć Pata. 

 

Najmocniejszą stroną tego filmu jest zdecydowanie gra aktorska. Realnie odegrane postacie 

pozwalają doskonale wczuć się w sytuacje bohaterów. Głębsze przesłanie  filmu również 
działa na jego korzyść. Tworząc film reżyser zmusza widza do zastanowienia, szukania 

ukrytego sensu w pozornie trywialnych scenach. Zdaje się stawiać pytanie, czy tacy ludzie 

mają szansę na powrót do społeczeństwa oraz czy dwoje chorych, a może zbłąkanych, ma 

szansę być razem. Aby zasugerować nam pozytywną odpowiedź, pokazuje pozostałych 

bohaterów, teoretycznie zdrowych na umyśle, a w praktyce również mających swoje lęki i 

frustracje. Ojciec Pata (również świetna postać, zagrana przez Roberta de Niro) to modelowy 

przykład nerwicy natręctw. Przyjaciel - Ronnie (John Ortiz) to sfrustrowany i zdominowany 

przez żonę człowiek, przechodzący załamanie nerwowe. Udaje im się funkcjonować w 

społeczeństwie niby lepiej niż pierwszoplanowym bohaterom, ale Russel wyraźnie stawia 

tezę, że wszyscy mamy jakiegoś "bzika". 

 

Po wyjściu z kina, człowiek uśmiecha się sam do siebie, jednocześnie gdzieś głęboko 

zastanawiając się,  jak wiele szaleństwa ma w sobie on sam. 

Lekarstwem na problemy tego świata ma być pozytywne myślenie. Jest to słowo klucz w 

terapii psychiatrycznej Pata. To dzięki temu, mając swoje problemy i zmartwienia, jest w 

stanie funkcjonować w otaczającym go świecie i czerpać z niego radość. Każdy, nawet 

najbardziej szalony człowiek, może znaleźć coś, co, pomimo opinii innych, daje mu radość. 
Tą oazą dla Pata była oczywiście Tiffany. 

 

Film wraz z całym przekazem, imponującą grą aktorską i całą oprawą zasługuje w moich  

oczach na szlachetną ocenę 9/10 . 

            Anja ;)
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Książka 
  Dziś przybywam z książką, która zauroczyła mnie 
swoją treścią.  Jadąc na wieś wzięłam ją jako „coś lekkiego” 
do czytania, dla zabicia nudy, z myślą „przeczytam, to 
przeczytam nie, to nie”. Jednak okazało się, że książka jest 
kompletnie z innej bajki. Mówię o „Papierowej dziewczynie” 
autorstwa Guillaume Musso.  
 
  „To, co dla jednych jest nieszczęściem, dla 
innych może okazać się uśmiechem losu”. 
  Wyobraź sobie, że jesteś sławnym pisarzem, 
zakochujesz się w sławnej pianistce. W momencie 
oświadczyn ona zrywa z Tobą. Jak się czujesz? Wszystko 
traci swój dotychczasowy smak, życie nabiera szarych barw 
i  wydaje się bezsensowne. Tak właśnie czuje się Tom 
Boyd. Większość z nas potrafi sobie wyobrazić to, co on 
przeżywa. Wcielmy się w jego postać, poczujmy się tym 
sławnym powieściopisarzem. Mężczyzna popada w 

depresję i jakby tego było mało, w dodatku dopada go kryzys twórczy. Mimo sukcesu dwóch 
poprzednich tomów „Trylogii anielskiej” nie potrafi napisać kolejnego, ostatniego tomu. Przez 
zawód miłosny uzależnia się od alkoholu i antydepresantów.  Jednym słowem stacza się. 
Jego fundusze również znacznie się uszczupliły, wszędzie ma długi. Depresja doprowadza 
go na skraj życia, miewa nawet myśli samobójcze! Z opresji ratuje go młoda dziewczyna, 
która przedstawia się jako Billie Donelly, bohaterka jego książek. Oczywiście autor jej nie 
wierzy, ale z czasem uświadamia sobie realizm tej sytuacji i co najważniejsze istnienie Billie. 
Ona nakłania go do „pogoni za miłością”. Tom zgadza się, co doprowadza do ciągłej walki z 
prawem, czasem i samym sobą. W ostateczności wszystko się odwraca. Miłość znów puka 
do jego drzwi, ale od początku jest skazana na porażkę. W dodatku Billie zaczyna chorować, 
rozpoczyna się kolejna walka z czasem.. Co się stanie z Billy? Czy Tom będzie ze swoją 
ukochaną? Resztę pozostawię Wam… 
 

„(…) najtrudniejsze jest utrzymać to, co się zdobyło, a nie zdobyć” 
  Powieść zauroczyła mnie, ponieważ zakończenia bym się nie spodziewała. Nie chcę 
zdradzać, bo sęk tkwi w tajemnicy, a książka jest warta przeczytania. Czytelnik stąpa po 
cienkiej linii miedzy realnością, a fantazją, która w każdej chwili może się zerwać i zmuszeni 
będziemy powrócić - albo do świata realnego, albo do świata wyobraźni. 

Musso mnie nie zawiódł, jego specjalnością są romanse z domieszką fantastyki. 
Połączenie tych form, jak dla mnie, jest mieszanką wybuchową. Autor w odpowiednich 
momentach buduje napięcie, a co najważniejsze podczas „walki z czasem” jest „Power”. 
Czytelnik czyta z taka szybkością, że nie może nadążyć przewracać kartek.  
 W „Papierowej dziewczynie” pojawiają się bardzo trudne wątki, ale powieść z 
pewnością poprawia nastrój, a nie go pogarsza, jak większość komedii romantycznych. 
Zdecydowanie lektura ta sama prosi się o ekranizację. 
 Powieść opowiada o sile prawdziwej miłości, o moralnym upadku człowieka, którego 
zawiodła druga osoba, o nowych szansach na lepsze życie, o nowych szansach na miłość, o 
dziwnych zbiegach okoliczności i wreszcie o tym, miłość jest wartością priorytetową, ale idzie 
w parze z przyjaźnią. 
 Bo wszyscy wiemy, że .. 

„Całe piekło znajduje się w jednym słowie: samotność” 

             Nelia 
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