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Lato już za nami, wakacje to tylko wspomnienie, w praca 

wre. Nasze pierwszaki już się zaaklimatyzowały, 

a maturzyści zaczęli pracować jeszcze ciężej w strachu 

przed maturą. W październikowym numerze czeka Was 

obiecane we wrześniu sprawozdanie z wycieczki do naszej 

stolicy, a także ocena spektaklu, który nasi uczniowie mieli 

okazję zobaczyć w warszawskim Teatrze Współczesnym. 

Jeśli będziecie chcieli odpocząć od nauki, usiąść z herbatą 

pod cieplutkim kocykiem - mamy dla Was rekomendacje 

muzyczne, filmowe, oraz serialowe, by umilić sobie wieczór. 

Dowiemy się także, jak to się stało, że powstał jazz i na jak 

wiele nurtów muzycznych współczesnego świata wpłynął, 

dzięki relacji z prelekcji, związanych właśnie z jazzem. To 

nie koniec historii w tym numerze - będziemy mogli także 

dowiedzieć się jak powstało święto Wszystkich Świętych 

i Zaduszki, oraz dlaczego tak wiele ludzi w naszym kraju nie 

toleruje Halloween i tradycji z tym świętem związanych. To 

nie koniec - na samym końcu numeru znajdziecie coś, 

czego jeszcze u nas nie było - humor �� 

Zapraszamy do czytania! 

Redakcja QQryQ

Wstępniak



Wycieczka Do Warszawy
27 września o godzinie 6 rano uczniowie klas 2A i 2D wyjechali na 

wycieczkę szkolną do Warszawy. Opiekunkami grupy były pani 

Anna Świeboda, pani Magdalena Kułakowska oraz pani Agnieszka 

Dembowiak Podróż do stolicy trwała około 7 godzin. Pierwszym 

punktem, który odwiedziła wycieczka, był Cmentarz Powązkowski. 

Jest to zabytkowy cmentarz położony w warszawskiej dzielnicy 

Wola. Zostało pochowanych tam wiele znanych ludzi, m.in. Kamila 

Skolimowska, Kazimierz Deyna, Jan Bytnar, Tadeusz Zawadzki, 

Maciej Dawidowski, których groby pokazał przewodnik wycieczki 

pan Marcin. Następnie wycieczka udała się do Muzeum Historii 

Żydów Polskich „Polin”. Nazwa muzeum Polin wywodzi się 

z języka hebrajskiego i oznacza Polska. Wycieczka spędziła tam 3 

godziny poznając historię i kulturę żydowską. Następnie uczniowie 

mieli szanse zobaczyć Park Łazienkowski, lecz z powodu dłuższego 

pobytu w muzeum, nie było czasu na dokładne zwiedzenie tego 

obiektu. Po szybkim spacerze po Łazienkach Królewskich wycieczka 

pojechała do miejsca noclegu czyli hotelu „Groman”.



Następnego dnia po pysznym śniadaniu grupa wyjechała z hotelu 

do Centrum Nauki Kopernika, gdzie uczniowie mogli przeprowadzać 

doświadczenia na interaktywnych wystawach. Następnie wycieczka 

udała się do muzeum na terenie nieistniejącego już więzienia 

„Pawiak”. W okresie II wojny światowej było to więzienie dla 

działaczy politycznych i samorządowych, przedstawicieli kultury, 

przedsiębiorców i członków różnych polskich organizacji. Kolejnym 

miejscem odwiedzonym przez uczniów było Muzeum Powstania 

Warszawkiego. Gdy już wszyscy obejrzeli ekspozycję wycieczka 

udała się do Złotych Tarasów. Galeria handlowa była dla uczniów 

zasłużonym odpoczynkiem od wystaw muzealnych. Później 

wycieczka przyjechała z powrotem do hotelu, aby zjeść posiłek 

i odpocząć. Ostatnią atrakcją tego dnia był spektakl w Teatrze 

Współczesnym o tytule „Lepiej już Było”.

W ostatni dzień wycieczka zwiedziła Stare Miasto, Krakowskie 

Przedmieście oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Przy grobie 

uczniowie mieli okazję zobaczyć zmianę warty. Ostatnim 

punktem wycieczki był Sejm RP. Do Żagania powróciliśmy około 

godziny 22.

Stanieslav



„Lepiej już było”, czyli wizyta w 

warszawskim Teatrze 

Współczesnym
W ostatnim tygodniu września, klasy 2A i 2D wraz z Panią Anną 

Świebodą, Magdaleną Kułakowską oraz Agnieszką Dembowiak 

wybrały się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Jedną   z mnóstwa 

atrakcji, jakie nas czekały w stolicy, okazała się wizyta  w Teatrze 

Współczesnym, którą wspominam najlepiej  z całego wyjazdu.

Mieliśmy okazję oglądać sztukę pod tytułem „Lepiej już było”, która 

opowiadała o losach starszej pani, emerytowanej aktorki 

szekspirowskiej, Esmeraldy. Kobieta po stracie jedynego 

towarzysza, ukochanego kota, traci również dach nad głową. Bieda, 

głód, bezdomność bohaterki wywołują smutek i refleksje nad 

losem starszych i samotnych. Na szczęście zaradna staruszka 

postanawia wziąć los w swoje ręce i w sposób niebanalny rozwiązać 

własne problemy. Perypetie starszej pani nie raz dostarczyły wiele 

śmiechu i radości wśród publiki. Finalnie wszystko przynosi dobre 

rezultaty, co wywołuje w widzach, przynajmniej u mnie wywołało, 

wzruszenie i radość.

Wspaniałą atmosferę teatru uświetniła obsada aktorska. W rolę 

główną wcieliła się Marta Lipnicka, ponadto w sztuce wystąpili 

m.in. Zbigniew Suszyński, Agnieszka Pilaszewska, Monika 

Kwiatkowska oraz Katarzyna Dąbrowska. Tego rodzaju spotkanie z 

kulturą jest wyjątkowym przeżyciem. Osobiście uważam, że każdy 

powinien doznać magii teatru, poczuć się jego częścią. Wszystko 

tam jest na żywo, nie ma miejsca na cięcia, zatrzymania, powtórki. 

Widz czuje bezpośredni kontakt z aktorem, co działa także w drugą 

stronę. Moim zdaniem był to jeden z lepszych elementów całej 

wycieczki.
J.K



ORKAN KSAWERY
Orkany- wiatry, których prędkość przekracza 33m/s. Powodują one 

bardzo duże zniszczenia, są skutkiem dużej różnicy temperatur, 

powodującej ogromne różnice 

ciśnienia.

W czwartek wieczorem (05.10.17r) przez Żagań przeszedł 

orkan Ksawery. Wszystko zaczęło się około godziny 16:30. Wiatr 

wiał nawet do 120km/h. Straż pożarna interweniowała wiele razy. 

Z hali sportowej ze strony ulicy spadła z dachu papa oraz zawisła 

skrzynka klimatyzacyjna , a przez to auta uległy zniszczeniu. Od 

razu policja zamknęła wjazd na ulicę przy hali. Oprócz hali została 

powalona duża ilość drzew. Pozrywało linie energetyczne, a 

skutkiem tego był brak prądu w całym mieście i sąsiednich 

wioskach. Następnego dnia prąd wracał w różnych godzinach, a 

na wsi wrócił nawet po kilku dniach. W piątek wiele szkół i 

przedszkoli było pozamykanych z powodu braku prądu.



Październikowe 

rekomendacje
Październik – miesiąc, w którym dni stają się krótsze i chłodniejsze, 

a gorąca herbata okazuje się być najlepszą przyjaciółką. Pogoda nie 

zachęca nas do wychodzenia z domu, więc przygotowałam idealny 

zestaw, który umili nam czas spędzony w domowym zaciszu. Mój 

„jesienny pakiet” składa się z trzech części: serialu, filmu i płyty. Nie 

będę analizować każdego z osobna, a jedynie spróbuję zachęcić do 

zapoznania się z ich treścią. Uważam, że naprawdę warto.

1. „Belfer”

Polski serial, za którego scenariusz 

odpowiadają Monika Powalisz oraz 

Jakub Żulczyk, autor wielu 

fantastycznych książek, m.in. pozycji 

pt. „Zrób mi jakąś krzywdę, czyli 

wszystkie gry video są o miłości”, 

którą również serdecznie polecam.

Fabuła serialu przypomina mi historię 

Laury Palmer z kultowego „Twin 

Peaks”. Polska produkcja jest bardziej 

realistyczna niż amerykańska siostra, 

choć niektóre sytuację wydają się być 

abstrakcyjne. 

Czy historia śmierci Walewskiej jest bardziej interesująca niż 

ponadczasowe dzieło Davida Lyncha? Czy polska produkcja ma 

szansę podbić serca miłośników „Twin Peaks” zza oceanu? Już 

niebawem na ekranach zobaczymy część drugą tego znakomitego 

kryminału, mam nadzieję, że będzie równie ciekawa jak jej 

poprzedniczka.



2. „Dekalog”

Dziesięć filmów, dziesięć godzin seansu, dziesięć dni 

przemyśleń. Tak można podsumować „Dekalog” Krzysztofa 

Kieślowskiego. Obowiązkowa pozycja „do obejrzenia” dla 

każdego licealisty. Cykl filmów nacechowany jest typową 

dla reżysera melancholią. Każda część stanowi zamkniętą 

całość, poruszającą i skłaniającą do głębokich refleksji, 

jednak żadna wprost nie ukazuje przykazań w kontekście 

wiary chrześcijańskiej.



3. „In Rainbows”

Dokładnie 10 lat temu, 10 października zespół Radiohead 

upublicznił w internecie swój siódmy album studyjny „In 

Rainbows”. Płyta rozpoczyna się gitarowym intro, które 

znane jest  z wcześniejszych produkcji grupy. Jest to 

specyficzna wędrówka dostarczająca wielu wrażeń. Nastrój 

i tempo utworów zmienia się jak barwy tytułowej tęczy. 

Piosenki idealnie dopełniają się i płynnie łączą w kolorową 

całość. Krążek to 42 minuty gitarowej przyjemności, 

zafundowanej przez Thoma Yorke'a i pozostałych 

muzyków, których majestatyczność idealnie oddaje utwór 

„Nude”.

akinoM



Halloween
Zbliża się do nas Święto Zmarłych, ale 

w nocy przed tym smutnym świętem 

obchodzone przez coraz więcej ludzi- 

Halloween. Święto, obchodzone 

głównie przez państwa zachodnie, 

cieszy się dużą popularnością (zaraz po 

Bożym Narodzeniu). Głównym 

symbolem święta jest wydrążona i 

podświetlona od środka dynia z 

wyszczerbionymi zębami.

Zwyczaje: 

„cukierek albo psikus” - poprzebierane dzieci chodzą 

z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. 

Gdy ktoś nie chce dać cukierka, otrzymuje od dzieci 

w zamian psikusa. 

„Apple bobbing” - w tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć 

jedno z jabłek pływających pojemniku z wodą. Jabłko 

nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście 

w nadchodzącym roku. 

„Scary farm” - młodzież oprócz organizowania domowych 

imprez często odwiedza tzw. straszne farmy, czyli zaadaptowane 

na ten cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne 

scenerie, wyglądające niczym wystrój planu filmów grozy. 

Bal maskowy - osoby poprzebierane za strachy lub mające maski 

na twarzy wyruszają na zabawę do charakterystycznej dla 

Halloween muzyki , z charakterystycznym wystrojem sali i ze 

spacjalnymi potrawami. 

Obchodzone są różne konkursy związane z dekoracją domów, 

dekoracją dyni itp. 



Niestety All Hallows’ Eve spotyka się z krytyką Kościoła 

prawosławnego, rzymskokatolickiego, luterańskiego, 

episkopalnego, a także Świadków Jehowy. 

Noc z 31 października na 1 listopada jest także ważnym świętem 

w Kościele Szatana. Dlatego z tego powodu Kościół 

rzymskokatolicki potępia Halloween i utożsamia je z 

kultem Szatana.

Dynie wystawione przed domami, ozdobione domy i dekoracje 

Halloween’owe na półkach w sklepach – ja bardzo lubię atmosferę 

tego święta i cieszę się, że jest obchodzone przez coraz większe 

grono ludzi :D

K.M



ZADUSZKI i WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH
Zaduszki, a właściwie Wspomniemnie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum) to 

obrzęd liturgiczny w Kościołach katolickich, który jest poświęcony 

zmarłym. Co roku przypada na dzień 2 listopada, tuż po 

Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum). To 

święto zostalo wyznaczone na 1 listopada przez papieża 

Grzegorza IV w 837 roku. Kościół wspomina w tym dniu nie tylko 

oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych 

i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, 

których życie było prawe i zgodne  z wiarą chrześcijańską. Święto 

zmarłych (Zaduszki) natomiast zbiegają się zazwyczaj z ludowymi 

uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z wierzeń 

pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej. Wtedy 

nazywano je "Dziadami". Nawiązywano relacje z duszami 

przodków (dziadów), okresowo powracającymi do swych 

dawnych siedzib, za czasów swojego życia. Celem działań 

obrzędowych było pozyskanie przychylności zmarłych, których 

uważano za opiekunów w sferze płodności i urodzaju. Podczas 

tych obrzędów ludzie odwiedzają cmentarze i zapalają znicze, 

ozdabiając je również kwiatami. 



W innych krajach, np. Stanach Zjednoczonych, Irlandii lub 

Kanadzie, 31 października jest obchodzone święto "Halloween" 

(odpowiednik naszych "Dziadów"). Nie znamy dokładnie 

genezy Halloween. Może nią być rzymskie święto na cześć 

bóstwa owoców i nasion (Pomony) albo celtyckie święto na 

powitanie zimy. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych 

duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w 

dziwaczne stroje i zakładania masek. Do innych, równie znanych 

zwyczajów świętowania należą m.in. "cukierek albo psikus"- 

polega na odwiedzaniu mieszkańców z pojemnikiem na słodycze 

(kiedy ktoś wyjątkowo nie chce poczęstować czymkolwiek 

gościa, ten robi mu psikus). Inna zabawa polega na wydobyciu 

bez pomocy rąk pływającego w wodzie jabłka z miednicy. 

Wszystkie te uroczystości są szanowane i warte uwagi. Niektórzy 

uważają, że dzieje się tak, ponieważ ludzie zważają na przesąd 

mówiący, iż gdy nie uczcisz pamięci o przodkach/zmarłych, to 

będą Cię nawiedzać złe demony.

Ania



Era emotikonek
Emotikony to zjawisko bardzo popularne w dzisiejszych czasach, 

posługują się nim ludzie młodzi jak i starsi, chociaż ci drudzy 

rzadziej. Teraz dzięki emotikonom możesz wyrazić 

swoje uczucia, napisać zdanie lub kilka zdań, opowiedzieć historię 

czy nawet możesz opisać swoje życie! (pewnie trochę byś się nad 

tym napracował). Teraz w postaci emotek możesz znaleźć 

wszystko od kwiatka po ( no nie wiem, jest tego zbyt dużo) 

człowieka. Oczywiście wiele z nich jest zbędna, chodź czasem 

pojawiają się te, które trochę ułatwiają nam życie.

Może opowiem wam historię, 

od której zaczęły się emotki. 

Był rok 1982 18 września 

o godzinie 11:44 Scott 

Fahlman wysyłał maila do 

swojego współpracownika, 

tradycyjny ,, uśmieszek’’ 

pojawił się w niezbyt 

spontanicznej wiadomości, 

gdyż emotce towarzyszyła 

instrukcja. Miała ona 

występować 

w towarzystwie żartobliwej 

wiadomości. Co może okazać 

się ciekawe, to wiadomość 

z buźką odnaleziono dopiero 

niedawno po 20 latach od 

jego wysłania na taśmach 

z kopii zapasowych danych.



Co też ciekawe, definicje emotikony można znaleźć na Wikipedii, 

a brzmi ona tak –  ideogram złożony z sekwencji znaków 

typograficznych, służący do wyrażania nastroju 

w Internecie. Zwykle przedstawia grymas twarzy, obrócony o 90° 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wiele 

aplikacji przekształca emotikony w znaki, które często są potocznie 

określane jako emotikony (obrazkowe), podczas gdy rzeczywiste 

emotikony określane są jako emotikony znakowe.

Przeglądając Internet w poszukiwaniu czegoś na temat emotikonek 

trafiłam na pytanie ,, Jak emotikony wpływają na ludzki umysł?’’. 

Takim czymś zajmuje się w szczególności cyberpsychologia*. 

Powiedzmy, że rozmawiamy o prawdziwej ludzkiej twarzy. W 

mózgu 

każdego z nas jest obszar, który uaktywnia się, gdy widzimy ludzką 

twarz, a gdy patrzymy na coś innego, to jest bezczynny. Co ciekawe 

ten obszar uaktywnia się, gdy widzimy emotki graficzne jak 

i tekstowe. Niesamowite, że na ‘’ ��’’ nasz umysł reaguje tak 
samo, jak na prawdziwą twarz człowieka.



W pewnych badaniach dowiedziono, że im więcej używasz 

pozytywnych emotek, tym jesteś bardziej lubiany, masz więcej 

lajków, znajomych i komentarzy ( więc do dzieła, jeśli chcesz 

być bardziej popularny! Haha). W innych badaniu zbadano, że jeśli 

w prywatnej konwersacji używasz dużo emotek, to odbiorca uważa 

cię za bardziej przyjaznego oraz jako bardziej 

kompetentnego. Naukowcy z Uniwersytetu w Missouri dowiedli, że 

w mailach formalnych dobrze jest dodać jakieś emotki, bo odbiorca 

będzie uważał za bardziej sympatyczną osobę 

i bardziej nas polubi, mimo, że nas nie zna.

* dział psychologii zajmujący sie badaniem ludzkiego zachowania 

oraz umysłu  w kontekście kontaktu człowieka z nowymi 

technologiami. „Cyber” pochodzi od słowa „cybernetyka”, czyli 

nauki o procesach sterowania i komunikacji.

Ilona



Jazzowa prelekcja

W środę, 4 października klasa druga z rozszerzenia matematyczno- 

fizycznego miała okazję uczestniczyć w prelekcji na temat historii 

jazzu. Zorganizowana została przez Centrum Kultury w Żaganiu, 

a odbyła się w Pałacu Książęcym. Prelekcja miała na celu 

przybliżenie historii powstawania gatunku muzycznego, jakim jest 

jazz oraz jego popularyzację wśród dzieci i młodzieży. Oprócz osób z 

naszego Banacha, w prezentacji uczestniczyły również inne szkoły 

średnie,  a nawet uczniowie ze szkół podstawowych. Z okazji 

uczestniczenia  w owej prelekcji postaram się wam przybliżyć 

historię powstawania tego gatunku muzycznego oraz jego 

największych przedstawicieli.



Jazz został zapoczątkowany na początku XX wieku w jednej  

z dzielnic Nowego Orleanu – Storyville, na południu Stanów 

Zjednoczonych. Protoplastami tego gatunku byli  w większości 

potomkowie niewolników – czyli ludzie czarnoskórzy (spowodowała 

to segregacja rasowa). Jazz jako gatunek muzyczny charakteryzuje 

się dużą tendencją do improwizacji. Jednym z geniuszy w tej 

dziedzinie był Louis Armstrong, urodzony 4 sierpnia 1901, 

pochodzący z Nowego Orleanu, trębacz oraz wokalista jazzowy. 

W znaczny sposób przyczynił się do rozpowszechnienia jazzu na 

świecie. Kolejnym znaczącym twórcom jazzu był Miles Davis. Urodził 

się 26 maja 1926 w Alton. Jego głównym instrumentem była trąbka, 

na której w swoim stylu wybrzmiewał ospałe i melodyjne dźwięki. Był 

również liderem grup jazzowych, w których grało wielu znanych 

jazzmanów.

Powstawanie jazzu 



Jednym z najbardziej utalentowanych i utytułowanych jazzmanów 

w Polsce jest Włodzimierz Nahorny – pianista, saksofonista, flecista 

oraz kompozytor. Urodzony 5 listopada 1941 w Radzyniu 

Podlaskim. W 1967 na Festiwalu Jazzowym w Wiedniu 

otrzymał I nagrodę indywidualną oraz medal, który wręczył mu 

Duke Ellington – innowator muzyczny, do którego porównywano 

Miles’a Davis’a.

Jazz w Polsce 

Grzegorz Blajer

Muzyka jazzowa miała duży wpływ na rozwój muzyki popularnej na 

świecie. Dzięki niej powstały nowe gatunki muzyczne takie jak 

blues, rap czy nawet rock, które w dzisiejszych czasach są szalenie 

popularne.



26 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języków 

Obcych. Z tej okazji w naszej szkole odbywały się konkursy, 

quizy, gry i różnego rodzaju zabawy dotyczące języków obcych 

,m.in. języka niemieckiego i angielskiego. Od samego rana 

uczniowie mogli wziąć udział w konkursie języka niemieckiego, 

który polegał na skanowaniu kodów rozmieszczonych po całej 

szkole. Z pomocą aplikacji uczniowie odczytywali kody, w których 

znajdowały się pytania o krajach niemieckojęzycznych. 

Uczniowie też za poprawnie odpowiedzi na pytania dostawali 

dodatkowe, pozytywne oceny. Tego dnia również odbył się 

konkurs z języka angielskiego. Polegał on na przetłumaczeniu 

piosenki, znanej piosenkarki Adele. Można było wziąć również 

udział w Szkolnej Grze Językowej. W dwuosobowych zespołach. 

uczniowie przygotowali plakaty i flagi, które były rozdawane na 

korytarzu podczas przerwy. Banach jako jedna ze szkół należących 

do ,,Szkół Stowarzyszonych w sieci Szkół UNESCO" 

chętnie w ten dzień się angażuje. Uczniowie są względem siebie 

wyrozumiali i bardzo pomocni, dzięki czemu panuje miła 

 i przyjazna atmosfera. 

Międzynarodowy Dzień 

Języków Obcych

Magda Gawryluk



HUMOR
Mama mówi do córki, która karmi kota: 

- Córeczko, tyle razy cię prosiłam, żebyś nie dawała kotu ziarna. Ziarno 

jest dla kanarka. 

- Tak mamusiu, wiem, ale kanarek jest w kocie. 

-Dlaczego blondynka nie umie napisać liczby 11? 

-Bo nie wie, którą jedynkę napisać pierwszą. 

Na lekcji biologii pani pyta uczniów: 

- Proszę wymienić pięć drapieżników. 

- Jeden lew i cztery tygrysy. 

Wykładowca zwraca się do studentów: 

- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone 

zajęcia i może iść do domu. 

Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego. 

- Kto to zrobił?! 

- Ja. Dziękuję, do widzenia 

W dniu swoich 50-tych urodzin moja teściowa, której od kilku lat 

podobno wszyscy mówią, że wygląda najwyżej na 30... położyła 

ręce na moich ramionach w przyjacielskim geście i mówi: Ciekawa 

jestem jak ty będziesz wyglądać w wieku 50 lat...? Zamyśliłam się na 

chwilkę i wyobraziłam sobie siebie w tym wieku i siłą rzeczy moją 

teściową dobiegającą w tym czasie do 80-tki i wypaliłam: Obawiam 

się, że możesz tego nie dożyć... 

Podczas lunchu w fast-foodzie spotkałem swojego szefa. Chciałem mu 

się podlizać i zaproponowałem mu, że ja stawiam. Zrobił mi wielką 

awanturę za to, że się nabijam z jego wynagrodzenia. Nie mam pojęcia 

ile zarabia, ale wygląda na to, że to bardzo drażliwy temat. 
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