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W tym numerze przeczytacie artykuł  

poświęcony tegorocznemu 

zakończeniu klas trzecich, wywiadowi 

przeprowadzonemu z naszymi 

maturzystami i Karolem Niczyjem  

laureatem wielu konkursów zarówno 

fizycznych jaki i matematycznych. Dla 

miłośników kultury - artykuł o 

„Muzeach, o których nigdy nie 

słyszałeś” . W tym numerze pojawi się 

także, wzmianka o Dniu Otwartym, 

który pewnie przejdzie do historii  

naszej szkoły ze względu na tłumy 

gimnazjalistów, którzy nas odwiedzili. 

  



Pożegnanie klas trzecich 

24 kwietnia  w auli szkolnej  odbyło się 

zakończenie roku szkolnego trzecich 

klas . Pierwsza część uroczystości 

miała charakter oficjalny, wychowawcy 

wręczali swoim uczniom nagrody za 

wszelakie osiągnięcia, a dyrekcja 

uhonorowała każdego ucznia z osobna 

świadectwem ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej. Po części oficjalnej 

nadszedł czas na część artystyczną. 

Uczniowie  drugich klas swoimi 

występami z pewnością umilili 

wszystkim spędzone w auli chwile. Na 

zakończenie odbyła się jedna z 

najważniejszych części - mowa 

oczywiście o Banaszkach ( naszych 

szkolnych Oskarach), w tym roku były 

to piękne figurki i własnoręcznie 

malowane dyplomy. Tegoroczni 

laureaci byli  bardzo miłe zaskoczeni i 

wzruszeni. To takie miłe uhonorowanie 

trzyletniej nauki. Wśród laureatów nie 

mogło zabraknąć: Michała Mamełki za 

całokształt, Macieja Marciniaka za 

ogromną wiedzę matematyczną jak i 

fizyczną, Dawida Siepietowskiego za 

umiejętność tworzenia jakże trafnych 

przemyśleń itd. Z pewnością każdemu, 

a w szczególności maturzystom, 

ten dzień na długo zapisze się w 

pamięci i będzie miło 

wspominany.  

 Weronika Andrzejak  

 

  



 

 

 

Siatkarskiej zmagania na tle dni otwartych 

W piątek (tj. 27 marca 2015r.) w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte. Przyjęliśmy w 

banachowskie progi spore grono gimnazjalistów, na których czekało wiele atrakcji. Jedną z 

nich były mecze siatkarskie pomiędzy drużynami LO i gimnazjum nr1. W dwóch meczach 

osobno rywalizowali chłopcy i dziewczęta. 

Oba stoczone mecze charakteryzowały się zaciętością, 

licealiści nie zafundowali taryfy ulgowej naszym 

przeciwnikom, miejmy nadzieję przyszłym uczniom Banacha. 

Walka toczyła się o każdą piłkę i nikt nie odpuścił aż do 

ostatniego punktu. Nasi goście pokazali dobrą formę i spore 

umiejętności, na ich twarzach można było zauważyć wyraźne 

zadowolenie.  Jak wspominali 

niektórzy, po spotkaniu, cieszy ich 

możliwość sporej aktywności 

fizycznej oraz reprezentowanie  

szkoły na zawodach, co jest 

ważnym elementem naszej szkoły. 

Gimnazjaliści byli bardzo zadowoleniu z możliwości zmierzenia 

się z naszymi uczniami, ucieszył ich również wysoki poziom, jaki 

zaprezentowali banachowicze. 

Nasi goście opuścili mury szkoły obdarowani uśmiechem na twarzy i 

pucharami, które były nagrodą za bardzo dobry  poziom 

zaprezentowany w meczach. Miejmy nadzieję. Że sport będzie również jednym z powodów, 

dzięki którym nasza szkoła będzie dla kolejnych roczników najlepszym wyborem na 

kontynuacje swojej nauki po szkole gimnazjalnej. 

 

 

  



 

Wywiad z tegoroczną maturzystką Justyną Niepsuj 

Weronika : Z jakich dodatkowych przedmiotów zdawałaś 

maturę?  

Justyna : Oprócz obowiązkowych "podstaw" maturę 

zdawałam z biologii, chemii i rozszerzonego języka 

angielskiego. 

Weronika: Jaki przedmiot sprawił Ci najwięcej trudności ? 

Justyna: Największy problem miałam z biologią, ponieważ 

było bardzo dużo zadań i zbyt mało czasu, żeby porządnie zastanowić się nad 

odpowiedziami. Poza tym sama forma w ogóle nie przypominała arkuszy z poprzednich lat, 

ani tego, co dostaliśmy jako arkusz próbny. Chemia z kolei była dosyć typowa jeśli chodzi o 

rodzaj zadań, ale nie była też łatwa. Tutaj zadań też było sporo. 

Weronika: Który  egzamin był Twoim zdaniem najłatwiejszy ?  

Justyna: Najłatwiejszy był, moim zdaniem, angielski, zarówno na poziomie podstawowym 

jak i rozszerzonym, ponieważ nie było skomplikowanych zdań z gramatyki, wystarczyło tylko 

rozumieć tekst. 

Weronika: Jak oceniasz przedmioty obowiązkowe? Zmorę wielu 

uczniów - matematykę   

Justyna: Zadania zamknięte były łatwe, ale już z otwartymi 

miałam problem i nie udało mi się rozwiązać ich wszystkich. 

Weronika: A jak Ci poszło z polskim ? I jak oceniasz jeden z 

najbardziej stresujących egzaminów, mianowicie ustny polski ? 

Justyna:  Polski pisemny ogólnie oceniam jako łatwy, chociaż 

był to pierwszy ze zdawanych egzaminów i ze stresu miałam problemy z przywołaniem 

odpowiednich tekstów literackich. Natomiast  ustny polski , którego wiele osób się bało, 

zupełnie niepotrzebnie, oceniam dobrze, ponieważ okazało się, że wcale nie było trudno go 

zdać, a nawet powiedziałabym, że trzeba by się postarać, żeby go oblać. 

Weronika: Jakich rad udzieliłabyś nam, przyszłym maturzystom ?  

Justyna: Jeśli chodzi o moje rady dla przyszłych maturzystów: przyłóżcie się do rozszerzeń i 

nie róbcie sobie zaległości, bo będzie bardzo ciężko je nadrobić. Nie odkładajcie też nauki na 

„po weekendzie”, „po świętach”, „po feriach” , bo wierzcie mi, że to tak nie działa. Jak się nie 

zmobilizujecie od razu, to później też się wam nie będzie 

chciało, a na parę dni przed egzaminem człowiek żałuje, że się 

nie wziął do roboty, kiedy był na to czas. 

Weronika: Dziękuję za wywiad  



 

Muzea, o których nigdy nie słyszałeś, a powinieneś 

 

 Muzeum Gwizdka 

Znajduje się w miejscowości Gwizdały, w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa. 

Muzeum funkcjonuje już szesnaście lat i przyciąga coraz większą grupę turystów. W 

muzeum można zobaczyć kilka tysięcy różnego rodzaju gwizdków policyjnych, wojskowych, 

sportowe, drewniane oraz wiele innych. Pomysł wydaje się może nieco absurdalny, ale w 

tym tkwi cała atrakcja! 

 Muzeum Tanich Win 

Miłośnik wina świetnie odnajdzie się w Szklarskiej Porębie. Po nacieszeniu się pięknym 

krajobrazem tego miasta, istnieje możliwość relaksu w 

prywatnym Muzeum Tanich Win. Można znaleźć w nim 

ponad sto butelek oraz kilkaset etykiet taniego napoju. 

Jedną z atrakcji jest również spróbowanie win, istnieje 

możliwość nabycia co ciekawszych „eksponatów”. 

 Muzeum Produkcji Zapałek 

Zakład, zajmujący się produkcją zapałek w Częstochowie 

to pierwsze takie miejsce w Polsce. W fabryce, na której 

terenie znajduje się muzeum, nadal produkuje się zapałki. 

Można tutaj zobaczyć, jak wygląda taka produkcja, która – 

wbrew pozorom – nie jest prymitywna. W jednej z sal 

można zobaczyć różne pudełka po zapałkach, między 

innymi z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

 Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli 

Znajduje się w kopalni złota w Złotym Stoku. W ofercie muzeum znajdują się tablice 

ostrzegawcze i inne z czasów socjalizmu. Wiele z eksponatów, wywołuje szeroki uśmiech na 

twarzach odwiedzających to miejsce turystów. 

 

Viltis 



Na pytania Klaudii Hodowanej odpowiadał Karol 

Niczyj - olimpijczyk z fizyki, gitarzysta, bardzo dobry 

matematyk. 

 

KH- Cześć Karol, to może zaczniemy od olimpiady z fizyki, brałeś w niej udział w tym roku. 

Opowiesz coś o tym? Jak było, poziom trudności, atmosfera wśród ludzi?  

KN- Tak, byłem. Szczerze mówiąc spodziewałem się wyższego poziomu zadań i większej 

różnicy pomiędzy najlepszymi, a najsłabszymi uczestnikami. Lecz pomimo tego, że zadania 

nie były tak trudne jak myślałem, to były ciężkie. Ludzie, którzy tam byli, są dość specyficzni -  

klasyczne kujony, luźni ludzie i dość zwyczajni uczniowie. Wszystkich łączyło 

zainteresowanie się fizyką, może nawet nie tyle fizyką, co naukami ścisłymi. Atmosfera była 

bardzo przyjemna. Po olimpiadzie wszyscy rozmawiali o zadaniach, aż do samego końca, 

chociaż można było też porozmawiać na wiele innych tematów - od matematyki, poprzez 

fizykę i informatykę - aż do rozmów na temat życia społecznego. Bardzo miło wspominam tę 

olimpiadę.  

KH- Powiedziałeś -"zainteresowanie naukami 

ścisłymi", właśnie, jak to się u Ciebie zaczęło?  

KN- Szczerze? Odkąd pamiętam, zawsze 

interesowało mnie, jak działa świat oraz "cyferki". 

Już w przedszkolu. 

KH- No to mnie zaskoczyłeś, że tak wcześnie 

śmiech A jest coś, co Ci sprawia trudności, albo 

jakiekolwiek problemy w fizyce czy matematyce? 

KN- Na poziomie szkolnym nic. 

KH-  A jaki inny poziom? 

KN- Poziom olimpijski. 

KH- No tak, a jest on dużo trudniejszy od szkolnego?  

KN- Dużo, nawet bardzo dużo śmiech 

KH- A jakieś inne przedmioty w szkole? Masz z jakimś problemy? Ścisłowiec - więc jak Ci 

idzie z np.  j. polskim? 

KN- No, oceny najlepsze nie są. Chociaż nie mam problemów ze zrozumieniem czy analizą 

wiersza, Gorzej z pamięciówkami. 

KH- Lepiej coś zrozumieć, niż wykuć na pamięć, tak?  

KN- Tak, inne przedmioty mnie mniej interesują niż nauki ścisłe. 

KH- Grasz na gitarze, czy nauki ścisłe Ci w tym jakoś pomagają? Np. przy nutach?  



KN- Nie, niestety to tak nie działa. 

KH- Szkoda. A skoro już jesteśmy przy muzyce, wczoraj miałeś koncert, jak Ci poszło?  

KN- Zagraliśmy - ugraliśmy, więc nie jest źle. 

KH- A jakbyś miał wybierać: muzyka czy przedmioty ścisłe, co byś wybrał?   

KN- Przedmioty ścisłe. 

KH- W takim razie co planujesz po liceum? Studia? Jakie?  

KN- Studia, kierunek : Mathematics and computer science, w Anglii. 

KH- Dlaczego akurat tam i taki kierunek? 

KN- Bo znam dobrze angielski, a Anglia daje wiele możliwości. Kierunek taki, ponieważ tym 

się interesuję. 

KH- A po studiach? Wiesz już, co chciałbyś robić? 

KN- Założyć firmę lub pracować w korporacji, jako matematyk albo inżynier 

oprogramowania. 

KH- Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powodzenia w osiągnięciu celów. Dziękuję za 

wywiad. 

KN- Nie ma za co i dziękuję. 

 

We’re Not There Yet 

Kampania zainicjowana - tegoroczny Dzień kobiet w Stanach Zjednoczonych przez Bill  

Hilary& Clinton Foundation. Jest to jeden z wielu projektów, który ma na celu zwrócenie 

uwagi na problem równouprawnienia kobiet.  

Na świecie są jeszcze kraje, w których kobiety mają ograniczone prawa, ich pensje różnią 

się od tych, które dostają mężczyźni. Jak się okazuje, problem z nierównością płci wyraźnie 

widać w USA. Warunki pracy kobiet są o wiele gorsze niż mężczyzn, często pojawiają się 

problemy z urlopem macierzyńskim.  

Puste bilbordy, okładki gazet pojawiający się jedynie głos kobiet zaangażowanych w 

kampanie, to metafora, to znak, który podkreśla ten problem, tę nieobecność w szeroko 

pojętym życiu społecznym. Od dawna kobiety muszą walczyć o swoje i w wielu państwach 

udało się już osiągnąć zadowalający efekt. Nie można jednak zapomnieć, że nie wszystkie 

zakątki świata są aż tak kolorowe, że istnieją też takie, w których kobiety są spychane na 

drugi plan, żyją jakby poza marginesem. Kampanie tego typu próbują zwrócić uwagę na 

konkretny problem, z którym boryka się wiele kobiet na świecie, ma to służyć walce z 

wykluczeniem społecznym.  

                                                                                                                            Viltis 



Jak w Prima Aprillis- nie wierz, bo się pomylisz ! 

Prima Aprillis, czyli dzień żartów. Polega na robieniu żartów drugiej osobie, wprowadzaniu w 

błąd i kłamaniu. Wielu mediów zamieszcza nieprawdziwe informacje. Pochodzenie zwyczaju 

sięga czasów średniowiecznych i najprawdopodobniej nawiązuje do starożytnych praktyk. W 

krajach anglojęzycznych nazywany jest „Dniem głupców” . Do Polski dotarł w XVI wieku i jest 

obchodzony do dzisiaj. 

Wybrane żarty na ten dzień : 

 Pomaluj mydło bezbarwnym lakierem do paznokci  i zostaw pod prysznicem  

 Odświeżacz powietrza zamień na coś śmierdzącego podmieniając zakrętki  

 Zrób kostki lodu z mentosami w środku i zaproponuj komuś lód do Coca-Coli 

 Zaklej diodę pod myszką od komputera  

 Ustaw sobie związek z kimś na Facebooku (ostatnio dość popularne ) 

 Zmień komuś tapetę na komputerze  

 Wymień nadzienie w ciasteczkach np.Oreo na pastę do zębów 

Żarty żartami, ale należy zawsze pamiętać o tym, aby robić je z głową, bo nieprzemyślane 

mogą pociągnąć za sobą różne konsekwencje.  

                                                                                                               Agata Kalisz  
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