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Co w José piszczy?

Częstochowy.
Dla
osób
bezdomnych
niektóre
czynności,
José pomaga
W grudniu nasza szkoła z naszego punktu widzenia
zorganizowała zbiórkę żywności proste, są bardzo wstydliwe i
i odzieży na rzecz Fundacji uciążliwe, np. zrobienie zdjęcia
Kapucyńskiej. Przy okazji sporo do dowodu. Nie widzą, jak i
dowiedzieliśmy się o funkcjo- gdzie mają to zrobić oraz
nowaniu i celach organizacji. wstydzą się swojego wyglądu.
Zajmuje się ona pomaganiem Od tego właśnie są wolonosobom bezdomnym. Dzieje się tariusze, którzy pomagają,
tam wbrew pozorom naprawdę udzielają rad oraz po prostu...
dużo. Bezdomni mają możliwość rozmawiają! Podkreślają oni
wypicia kawy i herbaty, rownież na każdym kroku, że
codziennie wydawany jest ciepły każdy z podopiecznych ma inną
posiłek, organizowane są ,,dni historię i nie można oceniać ich
kultury”, a nawet pielgrzymki do tylko przez pryzmat ubrania,
Nasze szkolne drużyny doszły
Mamy srebro
W poniedziałek 16 grudnia w do finałów i zajęły drugie
CXXII LO im. Ignacego Domeyki miejsca, co jest wielkim
odbył się turniej o Mistrzostwo sukcesem. Wiadomo, że sport nie
Dzielnicy Bielany w koszykówce. jest sprawiedliwy, a na sukces w
nim składa się wiele czynników.
Jednego dnia jesteśmy w
lepszej kondycji, drugiego
w gorszej. Trenujemy w
jednym
konkretnym
miejscu, a mecz gramy na
nieznanym boisku. Czasem
zdarza nam się też zmierzyć
z przeciwnikami, którzy już
na pierwszy rzut oka mają
obszerność materiału do opanoPróbne matury w José
Matury próbne to przedsmak wania. Wielu uczniów (ok. 95%
tego, z czym uczniowie trzecich pytanych), piszących tegoroczne
klas zmagać się będą w maju. matury próbne, które w naszej
Dla większości maturzystów jest szkole odbyły się w grudniu i
to pewien sprawdzian ich styczniu, przyznało się, że w
umiejętności, pozwalający jednocześnie zaplanować dalszą
naukę, dla innych zaś demotywator i zimny prysznic. Sama
matura wydaje się im odległa i
niegroźna. Jedynie egzamin
ustny z języka polskiego i
konieczność znajomości lektur
budzą strach. Podobnie matura z
biologii ze względu na
!

fryzury czy zapachu. Takie
miejsce jak fundacja nie tylko
pomaga w przetrwaniu zimy, ale
również integruje oraz sprawia,
że bezdomni mogą zapomnieć o
walce o życie podczas mroźnych
dni i nocy.
H.Z.

nad nami przewagę: są więksi,
silniejsi i pewni swego, bo grają
u siebie. Ale jak już wcześniej
napisałam, sport nie jest
sprawiedliwy, a wyniki meczu
nie są ustalone z góry. I choć
ostatni mecz naszych drużyn z
sąsiednim liceum nie zakończył
się pierwszymi miejscami dla
José, to nasi zawodnicy pokazali
klasę, zgranie i determinację.
Jeżeli duch walki pozostanie
razem z nimi, to jestem
przekonana, że kolejny mecz jest
nasz!
Z.W.
ramach przygotowań nie uczyło
się ani nie stresowało (lub tylko
odrobinkę!). Możliwe, że właśnie dlatego są średnio zadowoleni z wyników swoich
egzaminów. Na szczęście nie z
wiedzy zdobytej w szkole. Być
może dlatego nie czują strachu,
chyba że przed nauczycielami,
którzy widzą aktualne wyniki.
Redakcja gazetki szkolnej, mimo
zape-wnień uczniów klas
trzecich o świetnych wynikach w
maju,
życzy
im
jak
najłatwiejszych testów i jak
największego zapału do nauki!
N.B.
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Wywiad z Paniami Woźnymi

Na czym przede wszystkim
polega praca pań?
Naszym głównym zadaniem jest
pilnowanie porządku. Zmywamy
podłogi, sprzątamy w
łazienkach i na korytarzach.
Nadzorujemy też zmianę
obuwia. Jest to dość trudne, bo
uczniowie często nie chcą
słuchać naszych próśb. Dbamy
również o bezpieczeństwo
młodzieży. Od jakiegoś czasu
zajmujemy
się
również
wydawaniem obiadów. Staramy
się robić to jak najszybciej,
żebyście zdążyli spokojnie zjeść
i porozmawiać.
Wiemy, że to my sprawiamy
Paniom najwięcej kłopotów.
Jakie zachowania uczniów
najbardziej przeszkadzają w
pracy?
Pierwszą rzeczą, która sprawia
trudność, jest niezmienianie
obuwia
przez
uczniów.
Niektórzy na dodatek zaczynają
z nami dyskutować i nie słuchają
naszych próśb. Inni próbują na
różne sposoby nas oszukać. Nie
wiedzą jednak, że my ich
wszystkie sztuczki znamy.
Kolejną
trudnością
jest
segregacja śmieci. Wielu
uczniów ma z nią duży problem.
Niektórzy nie wiedzą, gdzie
wrzucamy poszczególne frakcje

śmieci. W bioodpadach znajduje
się plastik, a w koszach
łazienkowych jedzenie, np.
owoce. Taka sama sytuacja jest z
opakowaniami po obiadach. Przy
salach, w których wydajemy
jedzenie, znajdują się kosze
przeznaczone na pojemniki po
obiedzie. Niektórzy jednak
wynoszą je gdzieś indziej. W ten
sposób marnuje się wiele
jedzenia. Aby temu zapobiec,
wpadłyśmy na pewien pomysł.
Kiedyś stworzyłyśmy pudełko,
do którego można było wkładać
swoje kanapki. Wiedziałyśmy, że
są takie osoby, które chodzą
głodne po szkole oraz inne, które
wyrzucają swoje jedzenie.
Niestety ten pomysł się nie
przyjął
i
nie
znalazł
zastosowania. Kolejny problem
pojawia się podczas mycia
podłóg. Uczniowie, nie zważając
na ryzyko poślizgnięcia się,
wchodzą na mokrą podłogę i nie
reagują na nasze ostrzeżenia.
Dbają Panie również o nasze
bezpieczeństwo. Czy trudno je
utrzymać?
Czasami tak. Jedna z
niebezpiecznych sytuacja miała
miejsce na początku tego roku
szkolnego. Dotyczyła ona
agresywnego ucznia, który chciał
opuścić teren szkoły bez

13 grudnia ubiegłego roku odbył
się Bal Zimowy, impreza
zorganizowana przez samorząd
szkolny we współpracy z
uczniami, nauczycielami i
administracją szkoły. Przez
cztery godziny uczniowie mogli
cieszyć się się muzyką i
oddawać szalonym tańcom w
przestronnej sali gimnastycznej.
Na zmęczonych zabawą czekał
bufet, a w nim różnego rodzaju
ciasta oraz napoje. Nic nie stało
na przeszkodzie, aby rozsiąść się
wygodnie na krześle przy stoliku
i porozmawiać z przyjaciółmi

bądź delektować się przysmakami oferowanymi za drobną
opłatą. Była to także świetna
okazja dla wszystkich uczniów,
aby wykazać się umiejętnościami tanecznymi i nawiązać
nowe znajomości. Atmosferę
towarzyszącą uczniom uzupełniały piękne dekoracje oraz
obowiązkowy strój wieczorowy.
Uczniowie doceniają starania i
zaangażowanie, z jakim bal
przygotowano, ponadto wyczekują kolejnych podobnie
zorganizowanych akcji. Może
balu wiosennego?

Roztańczone José Martí w zimowym wydaniu
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zwolnienia. Jest to wbrew
zasadom.
Szkoła
jest
odpowiedzialna za uczniów
podczas ich nieobecności, gdy w
planie mają jeszcze lekcje.
Uczeń był na tyle agresywny i
zdeterminowany, że szybko
poszłyśmy zamknąć taras (wtedy
jeszcze był otwarty), ponieważ
bałyśmy
się
o
jego
bezpieczeństwo. Pomyślałyśmy,
że taka osoba będzie w stanie
wypróbować i taką drogę. To
natomiast skończyłoby się
tragicznie, dlatego chciałyśmy
temu zapobiec.
Jaka była najtrudniejsza
sytuacja, z którą Panie
zetknęły się w pracy?
Jakiś czas temu do szkoły
przyszedł chory psychicznie
mężczyzna. Był on agresywny i
niestosownie ubrany. Nie chciał
opuścić naszego liceum. Trochę
trwało, zanim wyszedł, ale na
szczęście udało nam się przy
pomocy nauczycieli zapanować
nad sytuacją. My jesteśmy
wystawione na pierwszy kontakt
z takimi ludźmi i w niektórych
momentach musimy zachować
zimną krew oraz reagować
odpowiednio do sytuacji.
Bardzo dziękujemy za wywiad
i życzymy jak najmniej
stresujących sytuacji w pracy.
K.T &N.C& Z.D

J.L.

Kącik intelektualisty

bogowie. Różnica pomiędzy
Demonologia (meta)fizyki
tymi istotami nie kończy się
cz. III
Apulejusz i demon Sokratesa jednak tylko na środowisku, w
Zamierzam w tym tekście
przybliżyć czytelnikowi pracę
,,O bogu Sokratesa” Apulejusza
z Madury. Ten krótki traktat
powstały w drugim wieku po
Chrystusie jest wyrazem dosyć
powszechnego wśród ówczesnych filozofów przekonania, że
Sokrates miał osobistego boga,
który się nim opiekował i który
mu pomagał. Podobną opinię
wyraża także np. dużo lepiej
znany współczesnym Plutarch.
Musimy
jednak
szybko
wyjaśnić, co właściwie oznacza
słowo „bóg” w tym kontekście.
Otóż platonizm zasadniczo
wyróżniał trzy podstawowe
rodzaje istot rozumnych: bogów,
demony i ludzi. Wiążę się to z
wizją świata podzielonego
według czterech pierwiastków:
wody, ziemi, powietrza i ognia.
Najniższe stworzenia, czyli
ludzie i zwierzęta istnieją w
świecie
utworzonym
z
najcięższych spośród nich, czyli
wody i ziemi. Dalej w powietrzu
żyją demony, które posiadają
nawet pewne ciało, choć nie
zawsze jest ono widzialne dla
ludzi. Uważało się nawet, że ma
ono masę analogiczną do chmur.
Dopiero nad warstwą powietrza
jest sfera ognia, gdzie żyją

Apulejusz z Madaury - rzymski pisarz,
II w. n.e.

którym żyją, ale także dotyczy
ich natury. Ludzie są śmiertelni,
Sokrates
V w. p.n.e.
-

(popiersie z
Louvre)

targają nimi pasje i namiętności,
tymczasem bogowie żyją
wiecznie i są wolni od tych
ułomności.
Demony
są
stworzeniami pośrednimi, z
bogami dzielą nieśmiertelność, z
ludźmi różne złe skłonności i
wrażliwość na dobra doczesne.
Nie taki obraz bogów znamy z
greckiej mitologii. Opisane tam
postacie nie były wolne od
typowo ludzkich uczuć i
pragnień. W tym momencie
platonizm reinterpretuje helleńską kulturę, stwierdzając, że
bogowie Olimpu w istocie nie są
bogami. Wzniosła i głęboka
filozofia wzdragała się przyznać,
że doskonałe istoty boskie mogły
chodzić po ziemi, mieć romanse
z ludźmi, porywać ich i walczyć
z nimi. Dlatego bóstwa panteonu
zostają zakwalifikowane przez
platończyków jako stworzenia co
prawda znacznie przewyższające
ludzi, ale dalekie od
doskonałości – czyli właśnie
demony. Prawdziwi bogowie są
tak niepomiernie lepsi od
człowieka, żyją tak daleko od
niego, że w ogóle nie mają z nim
styczności. Nie obchodzą ich
jego sprawy i nie ingerują w
życie na Ziemi. Tymczasem
demony pragną ofiar od ludzi i

widowisk urządzanych na ich
cześć, bo są próżne. To je czczą
Grecy, to one kierują lotami
ptaków i pogodą, to one dają
dostrzec przyszłość prorokom i
przemawiają do wybranych w
snach. To, że ulegają pewnym
namiętnościom, nie znaczy
jednak, że są złe. Apulejusz
wyróżnia trzy rodzaje tych, które
mogą działać korzystnie dla
człowieka - Eudemony (gr.
Υδαιµονες – co znaczy
dosłownie dobry demon), inaczej
Geniusze, które niejako kierują
intuicją człowieka, podszeptują
mu dobre rady i ostrzegają przed
niebezpieczeństwami;
Siły
Natury takie jak Sen albo Miłość
i Lary, czyli dusze zmarłych
czczone jako chroniące od
niebezpieczeństw
bóstwa
opiekuńcze domu i pomyślności.
Tytułowego boga Sokratesa
Apulejusz zalicza w poczet tych
ostatnich, czyli de facto
przyznaje, że nie jest to bóg w
sensie właściwym, ale jeden
spośród demonów. Dalej
stwierdza się, że Sokrates jako
człowiek
doskonały
w
najwyższym stopniu i mądry
miał bardzo głęboką relację ze
swoim Larem - był on dla niego
bliskim
przyjacielem
i
towarzyszem. Dlatego w każdej
sytuacji mógł liczyć na jego
rady, ostrzeżenia i wszelką inną
potrzebną pomoc. Na koniec
możemy stwierdzić, że obraz, z
którym
pozostawia
nas
Apulejusz, jest dużo mniej
intrygujący niż ten, którego
mogliśmy się spodziewać na
początku. Sokrates według niego
był
człowiekiem
bardzo
pobożnym, co pozwoliło mu na
bliską relację z dość pospolitym
demonem. Nie był jednak w
żaden szczególny sposób
wybrany i namaszczony przez
bogów sensu stricto albo chociaż
Olimpijskich.
P.W.
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Ping-pong, miłość, jedzenie i inne atrakcje

Co jakiś czas zdarza się, że
uczeń spóźnia się na lekcję.
Wtedy nauczyciel zadaje pytanie, czym zajmował się na
przerwie, że nie był w stanie
przyjść równo z dzwonkiem.
Odpowiedzi może być bardzo
dużo. Aby to zobrazować,
zapraszam Cię, Drogi Czytelniku, na krótki spacer po
budynku naszego liceum w
trakcie przerwy. Zaczniemy przy
szatniach obok siłowni. Praktycznie zawsze można tam spotkać
amatorów ping-ponga. Wszyscy
zawodnicy wydają się niesamowicie przejęci grą, często
ignorując dzwonek, co nie
spotyka się z zadowoleniem
nauczycieli. Kolejnym miejscem
cieszącym się dużą popularnością jest górny łącznik. To

Kto to powiedział ?

(powiedzonka nauczycieli)

No co tam, moje słodkie aniołki?

*

-Czego jeszcze używali?
-Broni.
-Uuu. . . Widzę, że wojowniczka
nam tu rośnie.

*

Upewnijmy się, czy jest
bezpiecznie. No powiedz to:
"Jest bezpiecznie" i pokaż.

*

-Wiecie, co to jest emerytura?
- Tak.
-Nie, nie wiecie i nigdy się nie
dowiecie.

*

Psujecie mój image [czyt. imicz]
jędzy.

*

To po jakiego grzyba wam te
komóreczki?
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właśnie na nim wiele osób
spędza wolne chwile, jedząc
obiady,
rozmawiając
z
przyjaciółmi lub poświęcając się
ciekawej lekturze, niekoniecznie
z kanonu lektur szkolnych. Na
łączniku możemy też zauważyć
pary zakochanych, które w
takich chwilach nie wydają się
dostrzegać świata poza sobą.
Kolejnym istotnym punktem na
mapie życia towarzyskiego w
naszegym liceum jest sklepik.
Na każdej przerwie gromadzi
wielu uczniów. Jest to
miejsce
wymiany
najnowszych plotek, odrabiania prac domowych oraz
ostatnich przygotowań przed
sprawdzianami. Jeżeli ktoś
szuka osoby do ciekawej
konwersacji, nasza szkolna
Taka chudziutka, a zwróciła
uwagę na biesiady i uczty.

kantyna wydaje się być
świetnym wyborem. Uczniowie,
którzy są już pełnoletni, co jakiś
czas decydują się na relaksacyjne
wyjście z budynku szkoły w
trakcie przerwy, żeby oczywiście
pooddychać świeżym powietrzem. Bez względu na to, w jaki
sposób spędzamy przerwy, dla
większości z nas jest to okazja na
chwilę relaksu przed kolejną
wymagającą lekcją.
P. Ch.

JOSESPOTTED
(pisownia oryginalna)

*

Polska jest bezpiecznym krajem,
bo nikogo do niej nie
wpuszczamy.

*

Bez reakcji nie ma życia. A życie
to woda.
Często gęsto.

*
*

Każdy szanujący się
matematyk . . .

*
*
Zostało 20 miesięcy do matury.
*
Mówię teraz z wykrzyknikiem.
*
W CKE są same chytrusy.
Ale tu duszno, otwórzcie okno.
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