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Podstawa,
podstawą,
podstawą,
a uczyć
uczyć się
trzeba…
Nowa podstawa
programowa budzi
wiele kontrowersji
zarówno wśród
nauczycieli, jak i
uczniów. A o co
właściwie w niej
chodzi? – pytają często
uczniowie klas drugich i
trzecich. Otóż dzięki
nowemu
rozporządzeniu,
uczniowie mieli
kontynuować naukę
rozpoczętą w
gimnazjum, a nie
zaczynać ją od nowa.
W pierwszej klasie
uczniowie mają
skończyć podstawę
programową
przewidzianą na 4 lata
nauki, co ma być
fundamentem wiedzy
ogólnej, a od klasy
drugiej skoncentrować
się na przedmiotach
maturalnych. Niby
pomysł nie najgorszy,
gorzej z realizacją.

W założeniach
uczniowie mają
posiadać pełną wiedzę
z gimnazjum i na niej
bazować w czasie
nauki w liceum, tak, by
nie trzeba było już
programu powtarzać.
Tylko, że uczniowie
przychodzą z różnych
szkół, z różnym
poziomem wiedzy, więc
i tak najważniejsze
rzeczy trzeba
powtarzać. Szkołom
zarzucało się często, że
nie uczą rzeczy
praktycznych, które
mogłyby się przydać w
normalnym życiu, więc
ministerstwo chciało
chyba coś z tym zrobić,
gdyż program skupia
się w większej mierze
właśnie na tym
praktycznym aspekcie
nauki. Dalsza nauka
polegać ma na wyborze
jednego z bloków,
składających się z
dwóch przedmiotów
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głównych i dwóch
dopełniających.
W naszej szkole
uczniowie mogą
wybierać miedzy
czterema różnymi
blokami: mat-fiz, matgeo, pol-hist oraz biochem. Jak nietrudno
zauważyć przeważają
bloki z przedmiotami
ścisłymi. Większość
uczniów jest
niezadowolona, czemu
się wcale nie dziwię.
Wybór przedmiotów
jest bardzo
ograniczony, a w
przypadku niedostania
się na blok
humanistyczny
uczniowie mają niezły
problem. W końcu
polski i historia mają się
nijak do matematyki,
fizyki czy biologii. Wiele
osób myśli nawet o
zmianie szkoły, co jest
dla nich czasami
jedynym sensownym
wyjściem.

Niezadowolenie budzi
też brak możliwości
dobrania sobie
samemu przedmiotów i
tworzenia
najróżniejszych
mieszanek, tak jak to
mogły robić starsze
roczniki. Przedmiotami
dopełniającymi mają
być przedmioty
„przeciwstawne”
profilowi bloku: dla
„ścisłowców”
humanistyczne, a dla
humanistów ścisłe.
Tak jak pierwszy
rok nauki uczniowie
określają jako ”lajtowy”,
tak dwa kolejne lata
mają być bardzo

ciężkie. Nauki będzie
dużo więcej. Podział na
cztery bloki powoduje
właściwie nowy podział
klas, gdyż oprócz
kilkunastu lekcji ze
swoją „normalną” klasą,
zdecydowaną część
czasu uczniowie
spędzać będą w swoich
blokach. Wielu osobom
podoba się jednak fakt,
że nie będą musieli
uczyć się przedmiotów,
które nie są im do
niczego potrzebne i że
nie będą musieli się
dalej z nimi męczyć.
Niby racja, choć dla
mnie liceum
ogólnokształcące, jak
sama nazwa wskazuje,
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ma przekazywać
wiedzę różnoraką, tak
by absolwenci mogli
bez problemu odnaleźć
się w świecie, w razie
potrzeby łatwiej mogli
zmienić zawód czy
wyrobić swoje własne
zdanie na każdy temat.
Na skutki nowej
reformy trzeba będzie
poczekać parę lat, więc
jak to mówią
„pożyjemyzobaczymy”, choć dla
mnie wynik jest już z
góry przesądzony.
M.

"być kobietą, być kobietą (...)"
Dnia 8. marca
każda kobieta ma
swoje święto.
Z niecierpliwością
wszystkie czekałyśmy
na jakiś gest od
naszych chłopaków,
tych klasowych i tych
drugich połówek.
Wchodząc do
naszego kochanego
liceum w oczy rzucały
sie dziewczęta
chodzące to z różami,
to z tulipanami. W
moich myślach
wówczas pojawiło się
pytanie: czy nasi
klasowi 'mężczyźni' też
wykażą się tak
sentymentalnym
gestem i o nas nie
zapomną? Setki myśli,
wątpliwości, ale jednak
wiara w nich
zwyciężyła. Nie
przeliczyła się żadna
z nas. Symbolicznie

dostałyśmy po kwiatku,
co wywołało uśmiech
na naszych twarzach.
Miło spędziliśmy
czas również w
szkolnej auli. Tam pod
opieką pana Furtaka
zdolni uczniowie
przygotowali swoistą
akademię, połączoną z
kabaretem i śpiewem.
Można było zobaczyć
najmłodsze pokolenie
'banachowiczów'
próbujących swoich sił
w skeczu, który
wyszedł im, jak na
pierwszy raz, dość
dobrze. Wiadomo
początki są ciężkie, ale
później nabiorą
wprawy. Najlepszy,
moim zdaniem,
był występ perkusisty,
który śpiewał 'Najwięcej
witaminy' Andrzeja
Rosiewicza. Znakomita
intonacja powodowała
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uśmiech na twarzy
każdej obecnej osoby.
Nie zabrakło również
naszych szkolnych
gwiazd, takich jak
Daniel i Szymon.
Na chłopakach nie
można się zawieść,
zawsze dobrze
wywiążą się z zadania i
porwą publikę do
śpiewu.
Co prawda
dobrze sie bawiliśmy i
czas szybko zleciał,
ale trzeba było się
otrząsnąć i
powędrować na lekcje.
Mam nadzieję, że
będzie więcej okazji do
takich apeli. Wszystkim
panom, którzy pamiętali
o nas w dniu tego
pięknego święta
dziękuję w imieniu całej
elity żeńskiej LO im. S.
Banacha.
Nelia

Zdjęcia wykonała Magdalena Kula
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INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Witam, w tym
miesiącu chcę wam
zaprezentować
kierunek studiów jakim
jest - INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA.

Inżynieria
biomedyczna wchodzi
w skład nauk
dotyczących
bioinżynierii. Stanowi
połączenie wiedzy z
nauk technicznych,
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

matematyka,
statystyka i
rachunek
prawdopodobień
stwa,
fizyka,
chemia,
mechanika i
wytrzymałość
materiałów,
materiałoznawst
wo,
elektrotechnika i
elektronika,
biochemia,
biofizyka,
języki
programowania,
grafika
komputerowa,
metrologia,
automatyka i
robotyka,
sensory i
pomiary
wielkości
nieelektrycznych
,
cyfrowe
przetwarzanie
sygnałów,
wspomagane
komputerowo

medycznych i
biologicznych. Główne
zagadnienia jakie
obejmuje, to:
bioinformatyka,
informatyka medyczna,
obrazowanie
medyczne,
telemedycyna,
przetwarzanie obrazów,
procesowanie sygnałów
fizjologicznych,
biomechanika,

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

projektowanie
inżynierskie,
techniki
obrazowania
medycznego,
elektroniczna
aparatura
medyczna,
propedeutyka
nauk
medycznych,
anatomia i
fizjologia,
biomateriały,
biomechanika
inżynierska,
implanty i
sztuczne
narządy,
prawne i etyczne
aspekty inżynierii
biomedycznej,
systemy
informatyczne w
medycynie,
telematyka
medyczna,
modelowanie
struktur i
procesów
biologicznych,
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biomateriały, analiza
systemowa,
modelowanie 3D i
optyka biomedyczna.
Przedmioty
których może właśnie
Ty będziesz uczył się
na tym oto kierunku
(grupa przedmiotów
ogólnych i
kierunkowych) to:

inżynieria
tkankowa i
genetyczna,
• metody badania
biomateriałów i
tkanek,
• inżynieria
rehabilitacji
ruchowej.
Wybrane
specjalności na
kierunku inżynieria
biomedyczna:
• inżynieria
medyczna,
• aparatura
medyczna,
• biomechanika
inżynierska,
• elektronika
medyczna,
• optyka
biomedyczna,
• inżynieria
rehabilitacyjna,
• materiały
medyczne,
• biomateriały,
• informatyka
biomedyczna,
• informatyka
medyczna,
•

informatyka w
medycynie,
• fizyka w
medycynie,
• chemia w
medycynie,
• biomechanika
stomatologiczna,
• inżynieria
kliniczna,
• biomechanika
urazów,
• nanotechnologię
biomedyczne,
• systemy
diagnostyczne i
terapeutyczne,
• inżynieria
wyrobów
medycznych.
Nasuwa się pytanie : a
jaka praca ? Otóż
możesz pracować w :
• szpitalach,
jednostkach
klinicznych,
ambulatoryjnych
i poradniach
oraz innych
•

•

•

•

jednostkach
organizacyjnych
lecznictwa,
jednostkach
wytwórczych
aparatury i
urządzeń
medycznych,
jednostkach
obrotu
handlowego i
odbioru
technicznego
oraz
akredytacyjnych
i atestacyjnych
aparatury i
urządzeń
medycznych,
jednostkach
projektowych,
konstrukcyjnych i

•
•

•

•

•

•

badawczych i
konsultingowych,
administracji
medycznej,
zapleczu
technicznym
medycyny,
przemyśle
aparatury
medycznej,
administracji
państwowej i
samorządowej,
małych i
średnich
przedsiębiorstwach,
jednostkach
doradczych i
konsultingowych

technologicznych

•

aparatury i
urządzeń
medycznych,
jednostkach
naukowo-

Wyjdź z szeregu!
Nie bój się! Wybierz ciekawy kierunek! Dasz radę!
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Pomaluj mój świat – na żółto i na niebiesko
Kolor, podobnie jak
muzyka, wzbudza
nasze emocje, uczucia,
może nawet sterować
naszym
samopoczuciem.
Czasami jest tak, że
sięga się odruchowo po
wejściu do sklepu po
jakąś rzecz, mimo tego,
że przysięgaliśmy, iż
chcemy zmienić
kolorystykę w naszej
szafie. Kolory działają
na naszą wyobraźnię,
na podświadomość,
mogą wywoływać
skojarzenia.
Przedstawiam, co
według psychologów
znaczy kolor i czego
możemy się dowiedzieć
od naszej
podświadomości będąc
w dzisiejszych
ubraniach.
Czerń - kolor
niejednoznaczny. Budzi
poważanie i respekt.
Osobę, która nosi
ciemne kolory widzimy
jako pewną siebie,
elegancką,
zdyscyplinowaną i
inteligentną. Często
wymagana w pracy
biurowej, ponieważ
oznacza profesjonalizm
i autorytet. W religiach

czerń utożsamiono z
chaosem.
Biały - to symbol
czystości i niewinności.
Również dodaje
pewności siebie, lecz
często kojarzy się z
ustępstwami,
wrażliwością, lub
uroczystościami. To
mocny kolor, który z
połączeniu z innymi,
kontrastującymi
barwami może wywołać
silną reakcję,
przekonać do czegoś,
lub po prostu
zagwarantować dobrą
jakość. Przykładem
mogą być takie
korporacje jak Coca
Cola, pralinki Rafaello,
papierosy Marlbor
(czarny, biały(lub szary)
i czerwony).
Psycholodzy biznesu
podkreślają, że barwy
produktów to bardzo
silny chwyt do
manipulacyjny.
Żółty/Pomarańczowy przyjazny dla naszego
oka, budzi dobre
wspomnienia(kojarzy
się z ciepłem,
wakacjami, latem).
Dodaje energii i
optymizmu, pomaga
nam podjąć decyzję,
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rozjaśnia umysł, a
także budzi nasz głód,
więc w gastronomii to
kolor kluczowy.
Przykładem może być
logo McDonald’s.
Fiolet - jest świetnie
odbierany przez naszą
podświadomość. Koi
nerwy, daje poczucie
bezpieczeństwa i
komfortu. Jeżeli ktoś
się odchudza- warto
zakupić talerze w tym
kolorze. Symbolizuje
pobudzenie
emocjonalne. Podobno
łagodzi objawy udaru
Błękit - uspokaja,
łagodzi. Kojarzy się z
zimnem, chłodem.
Polecany do sypialni,
bo ukaja emocje i
pomaga zasnąć. To
kolor symbolizujący
twórczość, wrażliwość,
spostrzegawczość,
kreatywność. Wywołuje
dobre skojarzenia, jak
błękitne niebo czy
morze.
Zieleń - wyraża
harmonię, symbolizuje
naturę. Żywe odcienie
koloru są przez nas
pozytywnie odbierane.
Przywraca równowagę
energetyczną i

poczucie bezpieczeństwa. Oznacza:
świeżość, ciągłą odnowę, uspokojenie,
świadomość naturalnego środowiska,
wszechobecną miłość, wyważenie,
pokój, nudę, stagnację, osłabienie,
zwątpienie, kłopoty emocjonalne,
potrzebę skupienia się na sobie i
tęsknotę za równowagą wewnętrzną,
pragmatyzm, zrozumiałość i
ugodowość.
Dominika

Już niedługo matura!

Nadszedł
marzec. Do matury
pozostały już tylko dwa
miesiące. Spytałam
więc naszych
tegorocznych
abiturientów o to, jak
idą przygotowania do
czekającego ich w maju
egzaminu dojrzałości.

Michał, który ma
zamiar zdawać
matematykę i fizykę
rozszerzoną oraz język
polski i angielski na
poziomie podstawowym
odpowiedział mi tak:
„Jeśli chodzi o moje
przygotowania, to nie
są one takie, jak
powinny być. Teraz
dopiero człowiek
docenia, co to jest
systematyczna nauka i
że w maju trzeba się
będzie wykazać wiedzą
z całych trzech lat, a
podejście na "aby tylko
umieć na sprawdzian"
ma swoje
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odzwierciedlenie w
teraźniejszości.
Osobiście uważam, iż
za mało się starałem,
gdyż teraz muszę nad
tym pracować za
dwóch.”
Podobnie mówi o
sobie Daniel, który
prócz obowiązkowych
podstaw planuje
zdawać rozszerzenie z
geografii i języka
angielskiego: „Próbuję
się zmobilizować i
zabrać do nauki,
niestety to mi nie
wychodzi.”
Mimo wszystko swoje

wyniki z
ostatnich matur
próbnych oboje
oceniają jako dobre:
„Z niektórych wyników
jestem dumny, inne
trochę przygnębiają.
Cytując słowa mojej
polonistki : "po co Ci te
100% z matury z
matematyki, jak z
polskiego nie
zdałeś?". Jednak
uważam, iż te próbne
przynoszą możliwość
na sprawdzenie swoich
możliwości i na wzięcie
się do pracy z tych
przedmiotów, które Cię
przygnębiły” – mówi
Michał. Presja czasu
także odbija się na
najstarszych kolegach:
„Jeżeli mowa o tym, czy

się stresuję, to sensu
stricte mam tę
dolegliwość przez cały
mój okres bycia
abiturientem. Oczywiście
im bliżej maja, tym
jestem bardziej tym
wszystkim
podenerwowany.” –
odpisał mi Michał.
Daniel natomiast
odpowiada : „Wcale się
nie stresuję. Zacznę się
stresować, gdy trzeba
będzie oddać
wypracowania
maturalne za 3 dni, a ja
nie będę miał gotowej
bibliografii.”.
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Życzymy wszystkim
maturzystom mobilizacji
i wytrwałości w nauce!
Natalia

To już IX edycja konkursu
„Młodzież
w nauczaniu Jana Pawła II”!
W sobotę, 23
marca, trzy uczennice
naszej szkoły – Monika
Chabiniak, Julia
Sokołowska i Ola
Zakrzewska wzięły udział
w finale IX Diecezjalnego
Konkursu „Młodzież w
nauczaniu bł. Jana Pawła
II” w Zielonej Górze.
Konkurs odbywał się w
Zespole Szkół
Budowlanych w Zielonej
Górze. Rozpoczął się od
przywitania zaproszonych
gości, wśród których był
biskup zielonogórskogorzowski Stefan
Regmunt.
Później 69
uczestników zmagało się
z testem jednokrotnego

wyboru, którego pytania
dotyczyły treści zawartych
w Encyklice Jana Pawła II
„Fides et Ratio” („Wiara i
rozum”). Następnie
wszyscy uczestnicy mogli
wziąć udział w programie
artystycznym i poczuć się
jak w filharmonii, bowiem
odbył się koncert
Orkiestry Dętej Zespołu
Szkół Budowlanych w
Zielonej Górze, do której
należą zarówno dorośli,
jak i młodzież oraz dzieci.
Orkiestra ma na koncie
wiele sukcesów, co dla
wszystkich słuchaczy było
zrozumiałe, bowiem to, co
zaprezentowali, było
wspaniałe! Po tej
muzycznej uczcie,
uczestnicy konkursu i ich
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opiekunowie zostali
zaproszeni na obiad, po
którym nadszedł czas na
ogłoszenie piątki
zwycięzców, którzy
zmierzyć się mieli w
walce o najwyższe
miejsca. Niestety w tej
grupie zabrakło naszych
uczennic, ale zabrakło im
niewiele punktów, aby się
tam znaleźć.
Pomimo wszystko
gratulujemy dziewczynom
i ich opiekunowi – księdzu
Rafałowi Michałowskiemu
i życzymy powodzenia
startującym w kolejnej,
dziesiątej edycji konkursu
już za rok!
Ola

69 lat minęło, jak jeden dzień…
W tym miesiącu
mija 69 lat od
spektakularnej ucieczki
więźniów ze Stalagu Luft
III, która w planach
obejmowała ucieczkę aż
200 osób. Wydarzenie to
miało miejsce w nocy z 24
na 25 marca 1944 roku.
Uciekinierzy byli świetnie
przygotowani. Mieli
dokumenty, kompasy,
odpowiednie ubrania,
słowem wszystko co
mogłoby im się przydać w
czasie podróży. Ucieczka
odbywała się tunelem
„Harry”, który, przez
drobny błąd w
obliczeniach, okazał się

kończyć przed lasem.
Niestety, wartownik w
końcu zauważył co się
dzieje i tylko 76 jeńcom
udaje się wyjść na
zewnątrz. Niemcy
stosunkowa szybko
wyłapali większość
zbiegów, z których 50
zostało rozstrzelanych na
osobisty rozkaz samego
Hitlera. Ucieczka udała się
tylko dwóm Norwegom i
Holendrowi, choć wielu
uciekinierów było bardzo
blisko celu. 5OO jeńców
zaplanowało ucieczkę,
która wydawała się być
niemożliwa. Wydarzenie
to na świecie znane jest
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jako Wielka Ucieczka.
Jak co roku
Muzeum Martyrologii
Alianckich Jeńców
Wojennych organizował
konkurs wiedzy o tym
wydarzeniu - po raz
kolejny ekipa z naszej
szkoły w składzie Anna
Kusz, Weronika Świtała i
Ola Zakrzewska
(wszystkie z klasy IIc)
zajęły I miejsce! W
nagrodę dziewczyny
otrzymały komiksy o
tematyce historycznej
oraz kupon na dowolną
wielką pizzę.
Gratulujemy!

Czas się obudzić z zimowego letargu!
Wiosna nadchodzi, przyroda kwitnie, warto więc zadbać też o rozwój własny. Może to
najwyższy czas wziąć udział w jakimś konkursie? Zachęcam i prezentuję to, co mnie
bardzo zainteresowało!

Do 31 maja zgłaszać można filmy na Konkurs
Filmozoficzny organizowany przez Instytut Filozoficzny
Uniwersytetu Zielonogórskiego i adresowany do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i
województw ościennych. Pracą konkursową jest film
krótkometrażowy, poświęcony wybranym problemom
filozoficznym. Uczestnicy mają do wyboru następujące
tematy:
- Dusza, umysł czy gluty pod czaszką?
- Wszechświat: dziadowo czy cudowo?
- Człowiek, zwierzę, maszyna?
- Rodzina, społeczeństwo, samotność.
Film może być nakręcony w konwencji reportażu, filmu dokumentalnego, komedii lub
innej. Do wygrania jest m.in. kamera cyfrowa i tablet.
Więcej informacji na stronie http://www.ifil.uz.zgora.pl/index.php?konkurs
15 czerwca upływa termin składania prac na Efantastyczny Konkurs Literacki,
którego organizatorem jest redakcja portalu efantastyka.pl
Pracą konkursową jest opowiadanie fantastyczne na temat:
„Magia zamknięta w przyszłości”.
Objętość tekstu nie może przekraczać 18 tys. znaków ze
spacjami.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwa opowiadania.
Do konkursu można zgłaszać teksty, które nie były wcześniej publikowane ani
nagradzane w innych konkursach. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.
Dla amatorów fotografii ważny jest dzień 19 kwietnia, bo
właśnie wtedy upływa termin wysłania zdjęć na konkurs
„Oblicza wody” organizowany przez Uniwersytet Rolniczy im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tematem konkursu są tytułowe
„Oblicza wody”. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3
zdjęcia. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych czekają nagrody pieniężne w wysokości 1000zł za
pierwsze i 500zł za drugie miejsce. Więcej wiadomości na
http://www.festiwalnauki.ur.krakow.pl/index.php/konkurs
Zebrała: Ola
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Ten film to „Wszystko, co kocham”
„Wszystko, co kocham” to film w reżyserii Jacka
Borcucha z gwiazdorską obsadą (w rolach głównych
występują m.in. Mateusz Kościukiewicz, Olga Frycz,
Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Katarzyna Herman).
Akcja filmu rozgrywa się w latach ‘80 w nadmorskim
miasteczku. Główny bohater – 18-letni Janek, syn oficera
marynarki wojennej, razem z kolegami zakłada zespół
punkrockowy, by głośno krzyczeć o rzeczach dla niego
najważniejszych. Życie Janka wypełnia muzyka, bunt,
walka o wolność i pierwsza wielka miłość w osobie Basi.
Jednak w ówczesnej, komunistycznej, Polsce nic nie jest
trwałe. Podczas gdy „Solidarność” walczy o demokrację,
w kraju narasta napięcie. Konflikt z komisarzem stanu
wojennego, śmierć bliskiej osoby i odejście ukochanej zmieniają w życiu młodego
Janka wszystko.
Moim zdaniem film jest dobrym przykładem ponadczasowości młodzieżowego
buntu – w czasie, gdy w komunistycznej Polsce większość sfer życia
podporządkowanych jest polityce, ludzie boją się jutra, a armia podporządkowana
rozkazom prowadzi „ćwiczenia wojenne”,
główny bohater nie przejmuje się
codziennością, pragnąc jedynie grać punka, pić wino pod blokiem i szaleć na plaży.
Na uwagę zasługuje soundtrack filmu – muzyka Daniela Blooma oraz kapeli
WC świetnie wkomponowuje się w klimat filmu i idealnie pasując do realiów lat 80tych.
Film jest bezpretensjonalny, szczery i prawdziwie opowiada o rzeczach
prawdziwych, ponadczasowych i ważnych dla młodzieży. Polecam!
Alicja
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Szkoła w obiektywie
Redakcja w pracy

16

17

18

19

