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WSTĘPNIAK
Październikowy numer pełen jest ciekawych artykułów przygotowanych przez wspaniałą
redakcję gazetki. Numer otwiera rewelacyjna recenzja ostatniej produkcji filmowej Wojciecha
Smarzowskiego pt. „Wołyń”, projekt kontrowersyjny, lecz czy zgodny z prawdą? Za nim czeka
na was ocena książki „Klątwa tygrysa”. Naszej uwadze nie umknęły imprezy szkolne z
ostatniego miesiąca, wspominamy ślubowanie klas pierwszych, mniej oficjalne – otrzęsiny i
występ uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkacie się także z artykułem, który może
okazać się pomocny przy wyborze szkoły nauki jazdy. Miłośnicy
zwierząt również nie będą zawiedzeni, gdyż czeka na nich wywiad z wolontariuszką i
przedstawicielką żagańskiego przytuliska dla bezpańskich psów. Oprócz tego dowiecie się, jak
wygląda praca w studiu muzycznym. Nie zabraknie również podsumowania wycieczek
szkolnych z ostatnich tygodni.
Życzymy miłej lektury!

Oczami pierwszaka
Rozpoczął się drugi miesiąc mojej nauki w liceum. W ciągu minionych tygodni miałam w głowie setki
różnych emocji, odczuć, związanych z nową szkołą. Początkowo, przekraczając progi Banacha,
czułam się zagubiona. Po kilku dniach zorientowałam się w rozkładzie szkoły, dzięki czemu nie
plątałam się po korytarzu podczas przerwy, szukając oczami kolegów z klasy, z pytaniem: "Gdzie
mamy?". Z dnia na dzień wszystko stawało się mniej obce, a powoli wchodziło w codzienność.
Przystosowanie się do nowego miejsca zazwyczaj bywa trudne, co okazało się w moim przypadku,
lecz wszędzie można dostrzec pozytywy. Byłam mile zaskoczona, jak bardzo liceum różni się od
gimnazjum pod względem tolerancji. Każdy może być sobą, na przykład poprzez ubiór, kolor włosów,
słuchanie określonego gatunku muzyki, czy zachowanie. Nikt nie jest wyśmiewany oraz krytykowany,
ponieważ każdy zajmuje się sobą, a nie traci czas na sprawianie przykrości drugiej osobie. Ludzie są
otwarci, dojrzali, pozytywnie nastawieni do otoczenia, co jest ogromnym plusem. Jestem pewna, że
lata spędzone w liceum będą dla mnie świetnym czasem, pomimo natłoku nauki, który mnie czeka.
Julia Kłyszejko, Ia

Wywiad w

żagańskim

"Przytulisku"
Wybrałyśmy się do żagańskiego „Przytuliska” dla psów, które mieści się przy ulicy Miodowej 23.
Policzyłyśmy, że znajduje się tutaj trzynaście piesków. Przeprowadziłyśmy dwa wywiady - pierwszy z
Panią Małgorzatą - wolontariuszką, drugi natomiast z Panią Beatą, która zajmuje się
funkcjonowaniem przytuliska. Cały psi azyl podlega pod urząd miasta i Pana burmistrza.
WYWIAD Z WOLONTARIUSZKĄ PRZYTULISKA PANIĄ MAŁGORZATĄ.
ANIA: Jak zaczęła się Pani przygoda ze schroniskiem i dlaczego zdecydowała się pani na pomoc
tym pieskom?
PANI MAŁGORZATA: Kocham psy i sama kiedyś jednego posiadałam. Gdy dowiedziałam się, że w
Żaganiu jest przytulisko, to przyszłam zapytać się czy mogę wyprowadzać pieski na spacer, lecz
okazało się, że nie ma na to pozwolenia bo prawnie jest to przytulisko, a nie schronisko. Najpierw
musieliśmy dostać pozwolenie i stało się to jakoś pod koniec kwietnia, na początku maja. Od
tamtej pory przychodzę tutaj codziennie.

A: Pani obowiązkiem tutaj jest wyprowadzanie piesków na spacery i
karmienie ich?
P.M: Nie do końca. Karmię je z przyjemności, za swoje pieniądze.
Jest tutaj Pan Rysiu którego obowiązkiem jest sprzątanie klatek, jak i
codzienne karmienie psiaków.
A: To nie łatwa praca. Czy przytulisko potrzebuje więcej
wolontariuszy?
PM: Mamy jeszcze jedną wolontariuszkę, Panią Iwonę. Wiem, że
przychodzi tutaj w piątki i soboty. Oprócz niej zapisało się tutaj
jeszcze kilkoro wolontariuszy, ale nie wiem czy przychodzą czy nie.
Głównie są to uczniowie, którzy niekoniecznie mają czas
przychodzić tutaj w tygodniu.
A: Rozumiemy, szkolne obowiązki. Mogłaby Pani opowiedzieć nam
coś o pieskach?
P.M: Oczywiście. W pierwszej klatce jest Pikuś, który pojawił się u nas
w wakacje. Spokojny z niego psiak, daje się głaskać obcym. Sunia,
którą trzymam na smyczy, jest tutaj już bardzo długo, chyba od
początku funkcjonowania przytuliska. To też nasz najstarszy pies, ale
za to bardzo mądry. Czaruś, jest psem, który jak sobie nie poszczeka
to nie może spokojnie usiedzieć.

Taki mały, a robi tyle hałasu (śmiech). W kolejnej klatce jest Orion. Jest
dosyć nieposkromiony, ale reaguje na moje komendy. To duży,
wspaniały pies, lecz nie wychodził na spacer aż przez trzy lata. Na
początku, kiedy się tutaj pojawił, był bardzo agresywny. Ktoś porzucił go
w Starej Koperni i biedny leżał tam samotnie około trzech dni. Tylko
moja córka Nikola, która wtedy pomagała mi w przytulisku, potrafiła
sobie z nim poradzić. Był na tyle odważna, że wyprowadzała go na
spacery. Orion jest bardzo mądry, ale stracił zaufane do ludzi. Niedawno
straż miejska przywiozła nam dwie młode sunie, które nie są
przyzwyczajone do chodzenia na smyczy i nie chcą wychodzić, boją się.
Atos natomiast to nasz najbardziej temperamenty pies. Lubi pokazywać
na co go stać. Poprzedni właściciele wychowali go tak, żeby agresywnie
reagował na obcych. Puszek, ten długowłosy, jest bardzo przyjazny dla
ludzi jak i innych piesków. Nie sprawia żadnych problemów. W klatce
obok Puszka jest hałaśliwy Nero, który cały czas chce spacerować i
biegać po podwórku. Kiedy go wyprowadzam, muszę mieć dobrą
taktykę, żeby mi nie uciekł, ponieważ lubi szaleć i wyrywać się. Iwan jest
obojętny na towarzystwo innych psów czy ludzi, ale potrafi pokazać się
od tej mniej spokojnej strony. Fifciu i Aleks to dobre, przyjazne psy,
których mi szkoda, bo idealnie nadają się do adopcji.

Straż miejska co jakiś czas przywozi nam nowe pieski. Jeden jeszcze
nie oswoił się z nowym miejscem i nie chce wychodzić z kojca.
A: Czego najbardziej potrzebują pieski w okresie jesienno-zimowym?
P.M: Potrzebują świeżej słomy do wyściełania bud. Sianko lepiej
wsiąka wilgoć. Z kocami byłoby za dużo pracy. Zresztą one nie
trzymają ciepła i trzeba je często wymieniać. Nasze psiaki preferują
mokrą karmę w puszkach. Uwielbiają też specjalne batony dla
psów, które kupuję im w Tesco lub Eco. Potrzebują również czułości,
aby ktoś do nich przyszedł, pogłaskał, wyczesał, wyszedł na spacer to
właśnie robią wolontariusze. Pieski są bardzo wdzięczne za każdą
pomoc, szybko się przywiązują.. Ja również się do nich bardzo
przyzwyczaiłam. Przychodzę tutaj z miłości do piesków i będę im
pomagać na tyle, na ile starczy mi sił i czasu. Teraz już sobie nie
wyobrażam żeby przestać tu przychodzić.
WYWIAD Z PANIĄ BEATĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ FUNKCJONOWANIEM
PRZYTULISKA
Kasia: Od kiedy funkcjonuje przytulisko?
Pani Beata: Od stycznia 2012 roku, od tego czasu przewinęło się przez
nie 281 piesków.

K: Na czym polega procedura zaadoptowania zwierzaka?
P.B: Pieski są wydawane nieodpłatnie, sporządzana jest umowa adopcyjna, do której potrzebny jest
tylko dowód osobisty. Oczywiście z osobą, która chce zaadoptować pieska przeprowadzamy wywiad.
K: Jakie warunki musi spełnić osoba chcąca zaadoptować pieska?
P.B: Najważniejsze jest to, aby było ją stać utrzymać nowego domownika oraz by miała do tego warunki.
Nie chcemy, aby piesek trafił do nas z powrotem, zaniedbany czy też zagłodzony. K: Czy w takim
przypadku są wyciągane jakieś konsekwencje wobec właściciela?
P.B: Kary są stosowane tylko przez straż miejską.
K: Czy trzeba być pełnoletnim, aby zostać wolontariuszem?
P.B: Niekoniecznie, jeżeli osoba jest niepełnoletnia to musi przyjść z prawym opiekunem, który
podpisuje zgodę.
K: Czy osoby, które się zapisały lecz nie przychodzą ponoszą jakieś konsekwencje?
P.B: Nie, wolontariat nie jest przymusowy.
K: Kim najczęściej są wolontariusze? Czy przeważa młodzież?
P.B: Tak, najczęściej jest to młodzież. Przychodzą kiedy tylko mogą i na jak długo chcą. Biorą na spacer
pieski, które pozwalają się wyprowadzić, bo nie wszystkie są takie łagodne.
K: Czy „Przytulisko” posiada stronę internetową?
P.B: Tak można nas znaleźć na zgm.zagan.pl w zakładce Adoptuj psa, lub na Facebook’u pod nazwą
Przytulisko Żagań.
K: Dziękuję za rozmowę.

Z pamiętnika maturzysty
Stało się. Klasa maturalna. Niby fajnie, bo koniec szkoły, ale jednak robi się trochę smutno, że to już. Tak
szybko zleciało... Jednak za każdym razem jak chcę współczuć samej sobie, że już kończę szkołę, patrzę
w kalendarz i widzę te wszystkie zapisane strony tytułami sprawdzianów, kartkówek i innych tego typu
rzeczy. Od razu zaczyna brakować czasu na jakiekolwiek rozczulanie się nad sobą. Ostatnia klasa jest tą
najbardziej pracowitą. Od samego początku, ruszamy na pełnych obrotach. Temat za tematem, dział za
działem, kawa za kawą.
WRZESIEŃ
Po wakacjach nikomu nie chce się wracać do rytmu: pobudka, szkoła, dom, znajomi,
lekcje, sen i od nowa. Niektórzy z nas zaznali przyjemności, jaką jest posiadanie własnych pieniędzy.
Porównanie pracy i szkoły jest proste: w tej pierwszej chociaż Ci płacą. Zdanie egzaminu
na prawo jazdy, również nie zachęca do powrotu do szkoły - lepiej przecież jeździć w
kółko po mieście i tracić ciężko zarobione, własne pieniądze na paliwo. No, ale priorytety - matura.
Ledwo się wrzesień zaczął, ledwo przekroczyliśmy próg szkoły i pierwsze co słyszymy: „za 8
miesięcy matura!”. Reakcja niektórych maturzystów wyglądała tak, jakby usłyszeli co
najmniej: „ za 8 miesięcy zostaniesz tatą!”, co po wakacjach, również może się zdarzyć...

PAŹDZIERNIK
7 miesięcy do matury. Sprawdzian sprawdzianem sprawdzian
pogania, mama nie nadąża z wynoszeniem kubków po kawie z
mojego pokoju. Człowiek robi się senny nad książkami a pogoda
wcale nie ułatwia pracy. Wstajesz rano - ciemno, idziesz do
szkoły - szaro, wracasz - ciemno... A gdzie ten promień nadziei?
Słońce, po którym zawsze jest deszcz... albo na odwrót. Czyżby
światełko w tunelu? A nie... to tylko arkusz maturalny
wyświetlany przez rzutnik. Dzień Nauczyciela w szkole jest
najlepszym dniem października. Nie dość, że lekcje są skrócone,
to na dodatek jest koncert, kabaret, kwiaty i szczęśliwi
nauczyciele, którzy już tego dnia nie zrobią nam sprawdzianu, co
powoduje, że i my jesteśmy szczęśliwi. Jakie to piękne, że jedno
święto, a uszczęśliwia tyle osób. Nastał weekend, nastała kolejna
osiemnastka. I gdzie tu wcisnąć naukę? Pomiędzy snem a
przygotowaniami do imprezy? Za co kupić kolejne zbiory zadań i
vademeca? Przecież nie pójdę na dwie osiemnastki w tej samej
sukience. A pensja ubywa, jak nie na paliwo, to na książki, to na
ceremonie wejścia w dorosłość koleżanek i kolegów. I za co ja
kupię kalkulator na maturę?

Pani Loczek

Dzień Edukacji Narodowej
(Dzień Nauczyciela)

13 października w naszej szkole na 5 godzinie lekcyjnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Nauczyciela.
Uczniowie różnych klas przygotowali kilka atrakcji związanych z tym wydarzeniem.
Pierwszym z nich był krótki koncert wykonany przez muzyczne talenty z Banacha. Grali m. in. covery
piosenek: T.Love - Chłopaki nie płaczą, Wilki – Baśka, Dżem - Wehikuł czasu oraz Wojciech Szumański
- Ballada o maturze. Po koncercie odbył się występ „Kabaretu 50 Groszy”. Odegrali oni skecz, w którym
oprowadzali nowego pierwszoklasistę po szkole, opowiadając mu o nauczycielach uczących w niej.
Następnie odbyło się uroczyste podziękowanie i wręczenie kwiatów. Jeszcze raz cała redakcja gazetki
QQRYQ składa najgorętsze życzenia wszystkim Nauczycielom.

Grzesiek

Wycieczka do Krakowa
21.09 godzina 6:00 – wsiadamy do autokaru – cisza – słychać tylko
rozmowy opiekunów i złote przeboje z radia. Wszyscy odsypiają
ciężkie dwa dni w szkole. Około 9:00 obserwujemy pierwsze
oznaki życia, budzą się chłopcy, oni zaś budzą dziewczęta i tak
zaczynamy pierwszy dzień wycieczki do jednego z
najpiękniejszych miast w Polsce – do Krakowa.
Pierwszy postój, Mc Donald's. Horda półprzytomnych licealistów
wybiega z autokaru. Głód Pragnienie? - owszem, kawa potrzebna
natychmiast. Hektolitry boskiego napoju w tekturowych
kubeczkach wynoszone są przez uczestników wycieczki. Na
zmęczonych twarzach pojawia się promienny uśmiech, który
momentalnie znika przy pierwszym łyku. Włosy na ciele stają
dęba, przychodzi znienawidzone uczucie gęsiej skórki, dłonie
robią się fioletowe. Podmuch zimnego powietrza rozbudza
pozostałe śpiochy. Temperatura na zewnątrz osiągnęła
prawdopodobnie zero bezwzględne – uciekamy więc do
autobusu i jedziemy dalej.

Przed nami Kraków, królewskie miasto z iście reprezentacyjną
zabudową. Wśród znanej nam społeczności Banacha pojawia się
niska, niesamowicie sympatyczna kobieta przedstawiająca się jako
przewodnik grupy żagańskiej. Witamy się i wojskowym krokiem
maszerujemy na wzgórze Wawelskie. Panorama miasta robi
ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki, jednak większość
nie może doczekać się wejścia do katedry. Zainteresowani historią
tego miejsca biegają za „panią encyklopedią”, gdyż zestawy
słuchawkowe z większej odległości nie odbierają sygnału. Brak mi
słów, aby opisać moje zafascynowanie kościołem. Mogę rzec, że
podziwianie sufitów w niektórych kaplicach (szczególnie
Zygmuntowskiej) zafundowało mi skurcz, który był moim
towarzyszem przez kolejne dwa dni...
Po opuszczeniu Wawelu udajemy się na Rynek Główny mijając
wiele ciekawych zabytków. W punkcie docelowym otrzymujemy
czas wolny. Duża część grupy momentalnie wyparowuje.
Osobiście odwiedzam kilka sklepów i budek z pamiątkami. Po
udanych zakupach wybieram się na kawę i lokalnego obwarzanka.
Niestety nie dane mi było posmakować przysmaku, ponieważ
atakuje mnie ogromna ilość gołębi. W trosce o moje
bezpieczeństwo dzielę się kawałkiem chleba z dzikimi bestiami.

Po zbiórce żwawym krokiem przemieszczamy się do hotelu. Poinformowano nas, że mamy 15
minut na odświeżenie i przebranie się przed wyjściem do teatru. Zapanował chaos. Płeć piękna
wpada w zakłopotanie, chłopcy również są nerwowi, ale ukrywają przejęcie. Z nieznacznym
opóźnieniem udajemy się do teatru. Po wizycie na Wawelu myślałam że nic już mnie nie zaskoczy
– myliłam się. Neobarokowe zdobienia zabytku zwaliły mnie z nóg. Nie wiem co zachwyca mnie
bardziej – architektura budynku czy sam spektakl, który również zasługuje na aprobatę. Główną
rolę w sztuce odgrywa moja ulubiona aktorka z czasów szkoły podstawowej – Anna Polony. Jako
największa fanka Pani Calloway niezmiernie się cieszę słysząc głos gwiazdy.
Kolejny dzień jest dla licealistów bardzo męczący. Mamy wiele planów i mało czasu na ich
realizację. Na szczęście udaje nam się odhaczyć wszystkie punkty z naszej listy. Przystanek
pierwszy: Collegium Maius, czyli muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystrój wnętrz
zachwyca mnie prawie tak samo jak Teatr Słowackiego. Grupa szczęśliwców zebranych na
dziedzińcu o godzinie 10:58 wsłuchuje się w dźwięki Gaudeamus Igitur i obserwuje wędrujące
figurki przedstawiające historyczne postacie związane z tym miejscem. Przemieszczamy się w
stronę Barbakanu mijając po drodze rzeźbę przedstawiającą Jana Matejko przy której robimy kilka
zdjęć. Podziwiamy bramę floriańską pod którą lokalni trubadurzy chcąc umilić zwiedzanie
turystom, grają skoczne melodie. Ponownie docieramy na Rynek i wsłuchujemy się w hejnał z
Wieży Mariackiej. Wchodzimy do kościoła, naszym oczom ukazuje się ołtarz Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny Wita Stwosza. Kolejny raz oniemiałam z wrażenia. „L’art?... c’est l’art
— et puis, voilà tout” cytując francuskiego poetę.

Prócz pentaptyku napawamy się pięknem witraży oraz
polichromią ścian wykonaną przez Jana Matejkę przy
współpracy najzdolniejszych uczniów mistrza. Opuszczamy
bazylikę i kierujemy się na Kazimierz. Spacerując dzielnicą
żydowską trafiamy do jedynej synagogi, w której po dziś
dzień odbywają się nabożeństwa. Wchodząc do domu
modlitwy ortodoksyjnych Żydów chłopcy zmuszeni są
włożyć na swoje głowy czerwone jarmułki. Po krótkiej
opowieści wprowadzają nas na cmentarz Remuh, gdzie
architekci odnawiają szesnastowieczne macewy. Kolejnym
punktem wycieczki jest muzeum Oskara Schindlera.
Połączenie historii z nowoczesnym wystrojem podoba się
uczniom naszej szkoły. Muszę przyznać, że nie
spodziewałam się tak doskonałej aranżacji tego miejsca.
Pozostał niesmak, gdyż tuż obok znajduje się Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie, do którego nie wstąpiliśmy.
MOCAK prezentujący powojenną awangardę oraz
konceptualizm oferował w tym czasie bardzo interesującą
wystawę czasową pt. „Medycyna w sztuce”. Wieczorem
udajemy się do galerii krakowskiej na małe zakupy i tak
kończy się drugi dzień naszej wycieczki.

23.09 – wsiadamy do autobusu. Wyjeżdżamy
z Krakowa, kierujemy się do Auschwitz...
„Przerażająca rzecz, nie ma na to słów!
Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie...lecz
nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło
gorsi.”
Około godziny 1:00 jesteśmy w Żaganiu –
cisza – wysiadamy z autokaru i rozchodzimy
się do domów.
M.

Wybór szkoły jazdy
Przed wyborem ośrodka szkolenia staje wielu licealistów. Większość zaczyna kurs na 3 miesiące przed
ukończeniem 18-tu lat. Wybór takiej szkoły to ważna i dość trudna decyzja. Jest wiele kwestii, które trzeba
wziąć pod uwagę. Jedni kierują się ceną, drudzy lokalizacją, a jeszcze inni zwracają uwagę na podejście
instruktorów. Jak zatem dokonać racjonalnego wyboru?
•

•

Pierwszą rzeczą jaką bierze się pod uwagę jest z pewnością cena kursu. Szkolenie średnio kosztuje ok 1500
zł. Warto wziąć pod uwagę tutaj, że tani kurs (np. 1200 zł) wcale nie oznacza, że zostaniemy tak samo
przygotowani jak w droższym ośrodku. Zazwyczaj tańsze oznacza mniej rzetelne. Na cenę kursu składa się
wiele czynników.
Przy wyborze szkoły jazdy ważna jest opinia innych. Warto popytać znajomych, którzy odbyli już szkolenie o
wrażenia i opinie o szkole. Wiadome jest, że ile ludzi zazwyczaj jest tyle samo opinii. Dla jednej osoby dana
szkoła będzie najlepsza na świecie, a druga osoba będzie miała nieco inne odczucia. Niektóre ośrodki
pozwalają na wybór instruktora. To też nie jest łatwe jeśli się nie wie nic o szkole. Można pomóc sobie
szukając opinii w internecie czy na stronie samej szkoły. Tam, kursanci też często wyrażają swoje opinie.
Podstawą dobrego kursu jest instruktor, z którym kursant dobrze się dogaduje. Jeśli już istnieje możliwość
wyboru, dla wielu osób ważną kwestią jest to, czy będą jeździć z kobietą czy mężczyzną. Wszystko tutaj
zależy od tego w czyim towarzystwie będzie się czuć swobodniej.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest to, czy dana szkoła prowadzi pełne 30 godzin
teoretycznych. Omówienie samych pytań egzaminacyjnych to stanowczo za mało. Doświadczony
egzaminator szybko zorientuje się czy kursant faktycznie zna przepisy czy nauczył się pytań na pamięć.
Taka nauka nic nie daje. Samemu nie jest w stanie się do końca nauczyć wszystkiego, co jest ważne. Na
takich wykładach wszystkie wątpliwości można skonsultować z wykładowcą.
•

•

•

Kontroluj czas jazdy. Skracanie godziny zegarowej do lekcyjnej (czy nawet jeszcze krócej) jest
niedopuszczalne.

Sprawdź czy szkolenie praktyczne prowadzone jest w różnych sytuacjach drogowych, poza miastem, na
trasach szybkiego ruchu. Szkolenie „po trasach egzaminacyjnych“ mas sens tylko jeżeli do końca życia
zamierzacie jeździć tylko wokół WORDU.

Zapoznać powinniśmy się jak wygląda plac manewrowy i gdzie jest zlokalizowany, gdyż niekiedy
znajduje on się w innym miejscu niż szkoła. Zwrócić uwagę powinniśmy także na samochody na których
przyszli kierowcy uczą się jeździć. Istotny jest ich stan techniczny, wyposażenie oraz to czy jest to taki
sam model jak na egzaminie. Przed wyborem szkoły zazwyczaj zwraca się również uwagę na jej
zdawalność. To jest chyba jedna z najważniejszych kwestii. Wysoka zdawalność pozwala mieć
przekonanie, że do egzaminu podejdziemy tylko jeden raz. Rankingi szkół jazdy są dostępne na stronie
wybranego WORDU czy lokalnych gazetach.
•

Wołyń – film, który odkłamał historię
Bo Wołyń jest nie tylko filmem o ludobójstwie, co o erozji świata
opanowanego przez symbole i przynależności”- to słowa pewnej recenzji
pt. : „Zmielą nas ziarna historii” na stronie „Filmweb”, które świetnie
recenzują ten wspaniały film w kilku ważnych słowach.
„

Żeby wprowadzić do tematu : 7 października na ekrany polskich kin
wszedł film Wojciecha Smarzowskiego. Film ten porusza tematykę
bardzo spychaną na margines polskiej historii... Zbrodnia wołyńska to
wydarzenia z 1943 roku, które miały miejsce na terenach dawnego
województwa wołyńskiego. Tamtejsza ludność pochodzenia
ukraińskiego przystąpiła do mordowania polskiej ludności. Najważniejszy
punkt tej zbrodni czyli tzw. Krwawa Niedziela miał miejsce 11 lipca, kiedy
spalono około 100 polskich wsi. Szacuje się, że ofiar było około 130 tysięcy.
Nie dziwię się, że film Smarzowskiego wzbudził pewne kontrowersje...
Zaskoczył skrajnym naturalizmem i mocnymi scenami.

Np. zwyczajne wesele w małym miasteczku stało się dla Smarzowskiego źródłem do analizy polskiego
społeczeństwa. Swój autorski scenariusz oparł na powieści „Nienawiść” Stanisława Srokowskiego. Główna
narracja skupiona jest wokół postaci młodej Zosi Głowackiej (Michalina Łabacz), która wraz z rodziną
mieszka w województwie wołyńskim.
Sytuacja na Kresach z czasem staje się coraz trudniejsza. Polacy, mimo że stanowią mniejszość na tym
terenie, decydują o większości spraw. Ukraińcy spychani są na margines. Tę właśnie zależność widać w
dialogach. Podczas II wojny światowej wszystko się zmienia. Jeszcze większa zmiana zachodzi w 1941 roku
podczas niemieckiej agresji na ZSRR. Ukraińcy spodziewają się wtedy utworzenia niezależnego państwa
ukraińskiego. Polityka Niemiec nie pozwalała jednak na to. Konflikt z Polakami powoli się tlił i ostatecznie
wybuchł w 1943 roku. Polacy nie spodziewali się masowych wystąpień przeciwko ludności cywilnej. Wierzono
również, że Ukraińcy z ich wsi ostrzegą ich przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Rodzina i znajomi
Zosi stali się mimowolnymi uczestnikami wojny pomiędzy dwoma narodami. Każda rodzina przeżywa swoje
prywatne dramaty. Mieszane małżeństwa polsko-ukraińskie padają ofiarami polskich oddziałów
samoobrony, jak i ukraińskich chłopów wspomaganych przez partyzantów UPA.
Wszystkie polskie wady zostały bardzo mocno zaakcentowane, a nawet przekoloryzowane. Rola m.in.
Niemców i Sowietów była nadrzędna. Siły Wehrmachtu zachowywały się neutralnie wobec ludobójstwa. W
jednej ze scen Zosia dołączyła do kolumny maszerującego wojska niemieckiego i tym samym uniknęła
śmierci z rąk ukraińskiego chłopstwa. Natomiast ludność ukraińska również nie została „złagodzona” czy
„zgorszona” przez Smarzowskiego, ale ukazana zgodnie z realiami. Z jednej strony dowiadujemy się o
współcześnie wypieranej historii pokolonialnej: krzywdach, jakich doświadczyli ukraińscy chłopi ze strony
polskich panów, z drugiej – na naszych oczach słuszne racje Ukraińców zamieniają się w mowę nienawiści:
język czystki etnicznej.

W atmosferze ukraińskiego nacjonalizmu ginie miłość Zofii do Ukraińca. Autor w oparciu o losy jednej
bohaterki zbudował uproszczony obraz stosunków polsko-ukraińskich na kresach wschodnich II RP. Filmu
tego w żaden sposób nie można uznać za stronniczy, gdyż Smarzowski przedstawił zbrodnię na Wołyniu
bardzo obiektywnie. Ze względu na dość dra styczne sceny film ten jest niewskazany dla osób wrażliwych
i bardzo młodych, jednak mimo tego zapraszam każdego na ten wspaniały film, bo opowiada prawdziwą
historię życia na Kresach. By podsumować w jednym zdaniu polski film pt.„Wołyń” posłużę się
fragmentem recenzji „Wołyń” portalu internetowego „Wiek Dwudziesty”. „Reżyser zrealizował solidny film o
dużej wartości artystycznej i merytorycznej, który stanowi głos w toczącej się debacie o zbrodni
wołyńskiej.”

Konrad Czerniawski

"Klątwa Tygrysa"
Przeczytać „Klątwę Tygrysa” miałam chęć już kilka razy, ale zawsze coś
mi to uniemożliwiało: a to nauka, a to sprzątanie. Ale ostatnio wzięłam
książkę do ręki i zaczęłam ją czytać. Od samego początku okładka
książki mnie po prostu przyciągała, ponieważ uwielbiam tygrysy. Opis,
mimo iż jest krótki, to i tak jest tajemniczy i ciekawy. Książka ta jest dla
ludzi młodych, którzy chcą wejść do świata romansu i fantastyki, której
jest tam pełno. Można ją trochę porównać do jakiegoś hollywoodzkiego
filmu. „Klątwa Tygrysa” została wydana 5 marca 2012 roku, nie znalazła
wydawcy i autorka opublikowała ją za własne pieniądze. Właśnie wtedy
powieść zdobyła setki tysięcy fanów, listy bestsellerów, a wydawcy i
producenci filmowi zaczęli walczyć o prawa do książki. Kelsey Hayes to
zwyczajna nastolatka, która szuka wakacyjnej pracy i znajduje ją w
cyrku. Poznaje tam wielu wspaniałych ludzi i niesamowitego tygrysa
Dhirenem o niesamowitych magnetycznych oczach i pięknym białym
futrze. Kelsey zaczyna czuć dziwną więź z tygrysem który jej się podoba
i spędza z nim większą część wolnego czasu .

Gdy do cyrku przybywa starszy mężczyzna ,,Pan Kadam” z Indii z propozycją kupna Dhirena i oddania do
Parku Narodowego w Indiach, dziewczyna czuje smutek, ale także cieszy się, że tygrys będzie żył na
wolności. Po pewnym czasie Pan Kadam, proponuje jest podróż z tygrysem do Indii, na którą po pewnym
czasie się zgadza nie wiedząc, że tygrys jest indyjskim księciem, a ona wybranką. Wyrusza na wyprawę do
świata, którego nie zna i w którym na każdym rogu będzie czaiło się na nią jakieś niebezpieczeństwo. Moim
zdaniem następujący cytat oddaje wszystko, jednocześnie jest w nim cos zabawnego, jak i prawdziwego:,,
Kiedy życie wręcza ci cytrynę, upiecz ciasto cytrynowe”. Klątwa Tygrysa jest jedną z tych książek, które
można czytać po kilka razy i nigdy się nie znudzą , na pewno jest jedną z oryginalniejszych historii o miłości.
Podobała mi się początkowa więź między tygrysem, a Kelsey, mimo że są z innych światów, wieków, to na
pewien sposób dogadują się wyśmienicie. Bardzo podobała mi się postać pana Kadama, który był dla
Kelsley jak dziadek, pomagał jest, odpowiadał jej na wszystkie pytania. Opowiadał jej o Indiach o kulturze,
religii, która tak bardzo mnie wciągnęła, że sama zaczęłam o tym wszystkim czytać. Opisany świat indyjski w
książce wydaje się kolorowy, piękny, że aż chce kupić bilet do Indii i tam polecieć , nałożyć kolorowe stroje,
potańczyć, popatrzeć na te cudowne krajobrazy, i po prostu tam być. Przez sugestywne wątki z jedzeniem
zaczynałam się robić głodna. Książka ta jest wyśmienita na pochmurny deszczowy wieczór (z zestawem
dodatkowym - czyli kocykiem, herbatką i ciasteczkiem). Naprawdę nie zawiodłam się na tej książce i chcę
przeczytać następne części, które mam nadzieję będą jeszcze lepsze od tej tu obecnej, Moja ocena dla tej
książki to 8(w skali 10).
Ilona Jędraszczak

Ślubowanie

i otrzęsiny (2016/17)

27 września w naszej szkole odbyły się 2 ważne wydarzenia związane z pierwszakami, które zasiliły szeregi Banacha.
Tego dnia na 4 godzinie lekcyjnej pierwszoklasiści przeszli przez uroczystą ceremonię ślubowania, w której
uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z Radą Pedagogiczną. Po zakończonej ceremonii uczniowie otrzymali odznaki,
które potwierdzały przynależność uczniów do szkoły. Następnie czekała ich kolejna impreza, która została
zorganizowana przez klasy III – Otrzęsiny. Uczniowie musieli przygotować się do kilku zadań wymyślonych przez
organizatorów, by w uczciwej rywalizacji międzyklasowej zaprezentować się przed wymagającym jury. Tematem
zadań były filmy reprezentujące już klasykę filmową. Każda z klas wylosowała film i na jego podstawie uczniowie
musieli przygotować krótką scenkę, zareklamować ją w szkolnym radiowęźle oraz za pomocą plakatów. Następnie
przebrać swojego wychowawcę tak, by jak najbardziej przypominał jakiegoś bohatera lub bohaterkę z danego filmu
oraz przygotować się na konkurs wiedzy o szkole i jej patronie, czyli o Stefanie Banachu. W pierwszej konkurencji
najlepszą scenkę wykonała klasa 1C, która zgarnęła najwięcej punktów od jury. Najlepiej zareklamowanym filmem w
szkolnym radiowęźle był „Władca Pierścieni”, za którego odpowiedzialna jest klasa 1A. Najbardziej docenioną formą
plakatu może pochwalić się klasa 1C przygotowująca reklamę współczesnej, polskiej wersji „Titanic’a”. Jeśli chodzi o
przebranie na medal spisała się klasa 1B, przebierając wychowawczynię w bezwzględnego Dona Corleone, czyli Ojca
Chrzestnego. W części wiedzy o szkole największą liczbę poprawnych odpowiedzi uzyskała klasa 1A, która dobrze
przygotowała się do tej konkurencji. W pozostałych dwóch zadaniach, czyli Talk-show i rapowaniu recenzji filmowej,
jury oceniło uczestników w bardzo podobny sposób, dając od 4-5 punktów na 5 możliwych. Po zliczeniu wszystkich
punktów, różnicą kilku wygrała klasa 1C. Wszystkie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem, a całość, według
nauczycieli, była na bardzo wysokim poziomie.
Grzesiek

Studio nagrań - czyli kulisy naszych
ulubionych kawałków

Każdy z nas od czasu do czasu lubi posłuchać swoich ulubionych kawałków. Dla jednych są to reggae, pop,
czy rock- dla innych jazz, blues, heavy metal czy muzyka elektroniczna. W świecie muzyki każdy z nas
znajdzie coś dla siebie. Lecz czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstał wasz ulubiony utwór? Każdy
profesjonalny utwór muzyczny, zanim przejdzie do użytku publicznego, musi zostać odpowiednio nagranya do tego służą profesjonalne studia nagrań. Czy ciekawi was, jak wygląda praca w takim studiu? W tym
artykule postaram się to wam w skrócie przybliżyć.
Zapewne część z was zapyta: „Co w tym trudnego, przecież to proste, wystarczy nagrać”- ale w praktyce
wygląda to trochę inaczej. Praca w studiu na pewno nie jest tak prosta, jak się części z was wydaje.
Zacznijmy od tego, że muzyczne studio nagrań powinno być odpowiednio zaopatrzone. Nim lepszej jakości
mikrofony, wzmacniacze czy programy zostaną do nagrań użyte, tym lepszy będzie efekt końcowy. W
specyfikację wyposażenia studia nagrań nie będę w tym artykule zbytnio wchodził, ponieważ jest to bardzo
głęboki temat, na który trzeba by było poświęcić osobny artykuł. Natomiast nie trudno się domyślić, że im
lepszej jakości sprzętu użyjemy, tym lepsza będzie jakość całego utworu (np. mikrofony z filtrem
odszumiającym).

Ale do sedna - jak wygląda sama praca w takim studiu? Wygląda to różnie w zależności od tego, co lub kogo
będziemy nagrywać, zaczynając od lektorów filmowych, raperów, kończąc na gitarzystach czy pianistach
solowych. Ale wydaje mi się, że najlepiej będzie mi to wam zobrazować na przykładzie kilkuosobowego
zespołu muzycznego.
Najpierw taki zespół oczywiście musi się z realizatorem nagrań
umówić, kiedy mogą zrealizować nagranie, ustalić, ile utworów
chcą nagrać, jakiego typu jest to muzyka, na ile studio nagrań
zostanie wynajęte itp. oraz oczywiście należy ustalić cenę, która
jest od tego wszystkiego zależna. Gdy formalności dobiegną
końca, wtedy przechodzi się już do studia. Zanim nagrania
zostaną rozpoczęte, przygotowuje się wyposażenie potrzebne
do nagrań, np. mikrofony czy wzmacniacze gitarowe, rozstawia
się instrumenty i odpowiednio się je podpina. Potem następuje
próba dźwięku, a gdy ona dobiegnie końca, nagrywa się
najpierw tzw. „pilota”. Jest to utwór, który chcemy nagrać, lecz
w znacznie uproszczonej wersji. Posłuży on jako pewnego
rodzaju podkład, który ułatwi grającym nagranie właściwej
wersji ich kawałka.
Nagranie takiego zespołu może zostać przeprowadzone na
kilka sposobów, m.in. na tzw. „setkę”, lub osobno. O co w tym
chodzi?

Cóż, generalnie tzw. „setka” to nic innego jak po prostu nagranie całego utworu, bez dzielenia go na
poszczególne instrumenty. Pozwala to zaoszczędzić czas, lecz w takim przypadku utwór nagrany zostaje na
jednej ścieżce dźwiękowej, a to nie daje wglądu w poszczególne instrumenty i ich edycję. Natomiast
nagrywanie osobno, tak jak sama nazwa wskazuje, odbywa się poprzez nagrywanie każdego instrumentu,
czy głosu, osobno. Ta opcja daje nam wiele możliwości, np. dodania jakiegoś efektu. Gdy wszystko zostanie
już nagrane, utwór zostaje poddany montowaniu i mixowaniu, w wyniku których powstaje jeden zwarty
utwór. Jeżeli chcemy go podać obróbce masteringu, jest on sprowadzany do ścieżki stereofonicznej, o
formacie nieskompresowanym (np. typu .wave).
Mastering to w skrócie obróbka kompletnego utworu. Wtedy np. polepsza się equalizację, dynamikę, bazę
stereo, głośność ogólną, czy maksymalną. Do tego, jeżeli tego chcemy, możemy dodać różne efekty
psychoakustyczne, które jeszcze polepszą ogólną jakość utworu. Gdy praca zostanie zakończona, gotowy
utwór przekazuje się artyście, a on (najczęściej) wydaje go na światło dzienne. Wtedy my - jako słuchacze możemy cieszyć się nową muzyką naszego ulubionego wykonawcy.
Lecz na tym oczywiście praca w studiu jeszcze się nie kończy. Często obrabia się utwory nadesłane z
zewnątrz na zlecenie np. lektorów filmowych, postaci dubbingowe, efekty dźwiękowe do filmów czy radia.
Słowem- praca w studiu to na pewno gratka dla miłośników muzyki. Bo wszystko co uwielbiamy słuchać,
powstaje właśnie tu.
Mateusz Kabaciński

Maturzyści w stolicy
W dniach 28-30 września klasy IIIA i IIIC były na wycieczce w Warszawie wraz z opiekunami: p. Edytą Furtak,
Weroniką Łagnowską i Agniaszką Dembowiak.
Pierwszego dnia uczniowie zwiedzili
Powązki, na których mogli odwiedzić
groby wielu znanych, zasłużonych
Polaków i nie tylko. Kolejnym miejscem,
jakie tego dnia zobaczyli licealiści, był
Sejm i Senat. Maturzyści mogli obejrzeć
salę obrad, zasiąść na widowni czy
przejść korytarzami, którymi na co dzień
przemieszczają się politycy. Po spacerze
korytarzami Polskiego Parlamentu
nadszedł czas na przejście po parku –
Łazienkach. Największą atrakcją okazało
się karmienie wiewiórek, które chętnie
podchodziły po orzechy.

W kolejnym dość aktywnym dniu uczniowie swoją przygodę zaczęli od Centrum Nauki Kopernik.
Wystawy z przedmiotów przyrodniczych zafascynowały każdego z nich. Na własne oczy mogli zobaczyć, jak
się mają, w stosunku do prawdziwego życia, zagadnienia z lekcji fizyki czy chemii a także poznać trochę
bliżej ludzki organizm dzięki stanowiskom biologicznym. Po spędzonym aktywnie, zarówno fizycznie jak i
psychicznie, czasie przenieśli się na Stadion Narodowy, gdzie mogli chwilę odpocząć i poczuć się jak na
meczu. Następnym miejscem do jakiego się udali było więzienie Pawiak.
Uczniowie mogli tam wysłuchać listów, które
więźniowie pisali do swoich bliskich.
Przekonali się także, jak wyglądało życie w
takim więzieniu, jak straszne warunki tam
panowały. Czekając na zmianę warty przy
grobie Nieznanego Żołnierza, młodzieży udało
się, dodatkowo, zobaczyć miejsca z „Lalki”
Bolesława Prusa. W ostatnim dniu, pogoda
dopisywała, spacer po Starym Mieście można
było uznać za udany. Dzięki możliwości
zwiedzenia Zamku Królewskiego naszym
uczniom przybyło nie tylko wiele pięknych
selfie, ale także wiedzy na temat stolicy, jej
historii, Zamku Królewskiego jaki ważnych
osobistości, które tam zamieszkiwały.

Dzięki możliwości zwiedzenia Zamku Królewskiego naszym uczniom przybyło nie tylko
wiele pięknych selfie, ale także wiedzy na temat stolicy, jej historii, Zamku Królewskiego jaki
ważnych osobistości, które tam zamieszkiwały. Ostatnim miejscem, jakie udało się zwiedzić,
było Muzeum Powstania Warszawskiego, pełne ciekawych projekcji i wystaw obrazujących
życie w tamtych trudnych czasach. Uczniowie uczestniczyli w interesujacej lekcji
historii,mogli zobaczyć i poczuć historię na własnej skórze.

Klaudia Hodowana
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