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José tworzą
ludzie,

czyli wywiad z
Panią Justyną
Mulawą

Jak to się stało, że została Pani
opiekunem
samorządu
szkolnego?
W trzecim roku pracy w naszym
liceum zostałam zapytana przez
Pana Dyrektora, czy nie
zechciałabym zostać opiekunem
SU. Jak możecie się domyślić przyjęłam tę propozycję i wraz z
Panem Arkiem
Majewskim
opiekuję się samorządem już drugi
rok.
Czego wymaga praca opiekuna
samorządu?

Ta praca wymaga ode mnie przede
wszystkim
zaangażowania w
sprawy uczniowskie.
Trzeba
poświęcić na to wiele czasu. Nie
ukrywam, że często planuję różne
działania w domu, po pracy.
Funkcja opiekuna samorządu
wymaga też kreatywności w pracy
z młodymi ludźmi. Bez tego ani
rusz. Ostatnie, co przychodzi mi na
myśl, to otwarcie się na drugiego
człowieka i jego pomysły – czasami
bardzo zwariowane.
Jak ocenia Pani pracę z
uczniami?
Pracę z uczniami oceniam
pozytywnie z tego względu, że
bardzo to lubię. Kontakt z
młodzieżą czy dziećmi sprawia mi
ogromną radość. Zawsze macie
dużo pomysłów, chęci i energii.
Czasem to od was czerpię siłę do
dalszych działań - i to jest
niesamowite. Moja praca polega
przede wszystkim na współpracy z
uczniem. Właśnie przez to, że
często zaskakujecie mnie swoim
profesjonalizmem w działaniu,
wiele rzeczy udaje nam się zrobić.
Jeszcze się na tym nie zawiodłam.
José tworzą przede wszystkim
ludzie. Samorząd tworzymy my
wszyscy.

Siłę do pracy biorę właśnie od was
- młodych ludzi. Nie ukrywam, że
wasze pomysły, chęć działania oraz
radość życia także mi się udzielają.
Swoją siłę czerpię także z mojej
wiary w Boga. Czasem, gdy
człowiekowi się wydaje, że nie da
rady, że coś go przerasta, to jest
właśnie Ktoś, kto daje pokój i
pomaga iść dalej.
Słyszeliśmy, że odbyła Pani wiele
ciekawych podróży. Jaka była
najciekawsza Pani wyprawa?
Tak. Opowiadam często o tym na
moich lekcjach religii przy
zagadnieniach z religioznawstwa.
W 2014 roku odbyłam pierwszą
wyprawę do Azji południowo wschodniej. Wraz z mężem w ciągu
trzech tygodni zwiedziliśmy
Tajlandię, Wietnam, Kambodżę i
Malezję. Myślę, że najbardziej
zapadł mi w pamięć pierwszy
pobyt w Kambodży. Poznałam
kulturę tego kraju, historię rządów
Czerwonych Khmerów, Pol Pota,
byłam w miejscach kaźni, takich
jak więzienie S21 (przerobione z
resztą z liceum) i „Pola śmierci”.
Po tym doświadczeniu długo
dochodziłam do siebie.
Jak zorganizować taki wyjazd?
Ile czasu to zajmuje?

Postrzegamy Panią jako osobę
energiczną. Skąd Pani bierze siłę, Ja i mój mąż dalecy jesteśmy od
aby tak się angażować w życie wybierania tzw. podróży „all
szkoły?
inclusive”. My staramy się być
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ciągle w drodze. Jesteśmy tak
zwanymi backpackerami. Takiego
rodzaju podróże planuje się z
dużym wyprzedzeniem.

Mniej więcej pół roku lub nawet
wcześniej.
Trzeba
dobrze
zaplanować każde miejsce pobytu,
zgłębić wiedzę na temat
konkretnych krajów, do których się
leci, odwiedzać fora podróżnicze i
poszerzać wiedzę na temat kultury,
obyczajów czy ochrony zdrowia
przed tak intensywną podróżą. Tu
zawsze chodzi o nasze
bezpieczeństwo.
Wszystkie
wysiłki są tego warte ze względu
na
piękno miejsc, jakie
podziwiamy. Kiedy wszystko
planuje się z tak długim
wyprzedzeniem, to minimalizuje
się koszty podróży. Dlatego
człowiekowi może przytrafić się
pływanie łódką gdzieś wokół
filipińskiej wyspy. Po więcej
szczegółów zapraszam na moje
lekcje.
Z.W. & P.L.
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José i kultura

Przeprowadziliśmy wśród uczniów
ankietę dotyczącą ich upodobań
kulturalnych. Wzięło w niej udział
210 osób. Zarówno filmy, jak i
książki
cieszą się
dużą
popularnością
wśród
ankietowanych. Trzeba jednak
powiedzieć, że pierwsza opcja była
zdecydowanie częściej wybierana.
Wolisz czytać książki czy oglądać
filmy?

Około 75% pytanych oświadczyło,
że rzadziej wychodzi do kina i o
wiele częściej ogląda filmy w
domu. Potwierdza to popularne
powiedzenie, że wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej.
Jak widać na wykresach,
upodobania naszych kolegów są
różnorodne - z jednej strony lubią
zanurzać się w mrocznych
klimatach (horrory, kryminały), a z
drugiej sięgają po gatunki lżejsze,
takie jak komedie czy romanse.
Jednak zarówno w przypadku
książek, jak i filmów, najczęściej
wybierane gatunki się pokrywają.
Jaki rodzaj książek najbardziej
lubisz?

Zapytaliśmy również, jaką formę
książek preferują nasi koledzy.
Znaczna większość wybiera je w
wydaniu tradycyjnym - na
papierze, i o wiele częściej wolą je
kupić, niż wypożyczyć.
Uczniowie José są zainteresowani
również innymi dziedzinami
kultury, przeważnie muzyką, ale
także teatrem, malarstwem,
komiksami i tańcem. Jak widać,
zainteresowania uczniów nie
ograniczają się jedynie do
literatury i kinematografii. Mimo
że każdy jest inny i posiada inne
hobby, kultura jest czynnikiem
łączącym nas wszystkich. Ankieta
pokazała, jak wiele mamy ze sobą
wspólnego i w jak wielkie grupy
zainteresowań możemy się
połączyć (np. muzyką interesują
się aż 164 osoby!).
Jaki rodzaj filmów najbardziej
lubisz?

Sekcja Kulturalna

José spotted

Nowa matura,
czyli prezent od
Ministerstwa
Edukacji

Wraz z rozwojem kraju czas
podnieść poziom edukacji w
szkołach! To właśnie Ministerstwo
Edukacji podaje jako powód zmian
w formule matury. Niestety nikt
chyba ministerstwu nie uświadomił,
że
podniesienie
trudności
egzaminów
dojrzałości
i
oczekiwanie, że cały materiał
omówiony zostanie dogłebniej w
takim samym czasie, jest czymś
abstrakcynym i absurdalnym.
Szczerze powiem, że nie do końca
rozumiem sens tych zmian, ale to
może mój błąd i zaraz się wyjaśni.
Najwięcej zmian widać w formule
matury z języka polskiego.

W tym roku mamy już zestaw nie
13 pozycji lekturowych, tak jak
było w poprzednich latach, ale
zestaw około 40. „Na szczęście
dzięki zdalnym odwołają nam
ustne” - wszyscy na to liczyliśmy,
ale nic z tego, bo niestety fakt, że
byliśmy tyle samo czasu na nauce
online, co nasi koledzy z
podwójnego rocznika, nic nie dał.
Na szczęście przynajmniej nie
zmieniono formuły ustnych i będzie
tak jak zawsze!
Inny
problem, z którym zmagają się
uczniowie, to wypracowanie…

Wiele osób, z którymi
rozmawiam, narzeka, że mimo
posiadania sporej wiedzy trudno
wpasować im się w ramki
maturalne i napisać tak, żeby
spełnić odpowiednie kryteria. Jest
tak, jakbyś miał wiedzę, ale nie
umiał
jej
przekazać,
wpasowywując się w klucz. To
kolejny przykład, że matura
zamiast sprawdzać umiejętność
myślenia, ogranicza uczniów i
każe im się uczyć konkretnych
schematów
Wspomnę rózwnież o fenomenie,
jakim stał się obowiązek pisania
matury dwujęzycznej przez klasy
o takim profilu. Nie mogłabym się
tego przyczepić, bo w tym roku
zrobiono dla nas wyjątek
(dziękujemy!) i jej wynik nie
decyduje o zdaniu całego
egzaminu. Dlaczego jednak
dowiedzieliśmy się o tym na rok
przed maturą i dlaczego
automatycznie zabrano nam
możliwość pisania tego języka na
poziomie rozszerzonym?
Nie chcę was zniechęcać, ale ja
poddałam się już dawno temu.
Teraz po prostu siedzę z boku i
obserwuję kolegów męczących się
nad wypracowaniami. Chciałabym
jednak zakończyć to pozytywnym
akcentem i przypomnieć wam, że
matura nie jest obowiązkowa ani
nie jest dla każdego i zawsze
można skończyć, pracując w
Ministerstwie Edukacji. H.Z.
.

Od uczniów dla
uczniów
– rady dla
pierwszoklasistów
Każdy chodził kiedyś do pierwszej
klasy. Być może wielu z nas,
przychodząc do José, zastanawiało
się:
„Co powinienem lub
powinnam wiedzieć, kogo znać, o
czym pamiętać?”. Zapytaliśmy

uczniów z drugiej, trzeciej, a nawet
czwartej klasy, co sądzą o
pierwszoklasistach, jakie mieliby
dla nich rady dotyczące
funkcjonowania w José. Poniżej
przedstawiamy najciekawsze rady i
lifehacki, które uczniowie z klas
starszych chcieliby przekazać
pierwszoklasistom:
Jaki masz stosunek
pierwszoklasistów?

do

Wielu starszych uczniów ma do
pierwszoklasistów
negatywny
stosunek. Ja uważam, że jednak
każdy był kiedyś na ich miejscu i
warto o tym pamiętać. Zwłaszcza
na początku września w ich
zachowaniu może denerwować to,
że nie wiedzą, gdzie mają lekcje.
Chodząc po schodach, nagle
zawracają lub idą całą ich
szerokością. Myślę, że warto jest
na początku dowiedzieć się, w
którym pionie znajdują się jakie
sale. Wielu osobom się to myli, a
jest to przecież oznaczone na dole.

*
Myślę, że każdy był kiedyś w ich

sytuacji. Ja na szczęście nie byłem
pierwszakiem w José, byłem
pierwszakiem na zdalnych, więc
mnie to akurat ominęło.

*
się traktować

Staram
ich
normalnie, ludzie jak ludzie, tylko
rok ode mnie młodsi. Niedawno
byłem na ich miejscu, więc
rozumiem, gdy czasem gubią się w
szkole lub nie wiedzą, co mają
robić.
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Staramy się zorganizować zajęcia w
laboratorium
Politechniki
Warszawskiej dla uczniów klas, w
których rozszerzana jest chemia.
Dowiedzieliśmy się, że na tym
profilu nie we wszystkich klasach
przeprowadza się doświadczenia, a
to bardzo ważne, by dobrze zdać
maturę. Jesteśmy w trakcie pisania
wniosku o przystąpienie do
programu Erasmus+.

Co chciałbyś/chciałabyś wiedzieć,
gdybyś miał/miała się postawić na
miejscu pierwszoklasistów?
Chciałbym wiedzieć wcześniej, że
należy nauczyć się sprytnie chodzić
do szafek, ponieważ wiem już, że w
niektórych godzinach jest tam taki
tłok, że ciężko w ogóle wyjść z
szatni. Ważne jest również, żeby się
dobrze „ ustawić”. Powinno się
trzymać dobry kontakt z
nauczycielami oraz zadawać się z
odpowiednimi osobami.

*

Psychika i dobre samopoczucie są
najważniejsze.
Pamiętajcie,
spotykajcie się z ludźmi, imprezujcie
i bawcie się dobrze, bo w starszych
klasach nie będziecie mieli na to
tyle czasu.
10 października odbyły się wybory
na przewodniczących samorządu
Co chciałbyś/chciałabyś poradzić uczniowskiego naszej szkoły, które
tegorocznym pierwszym klasom? wygraliśmy. Nazywamy się Kacper
Wardziński
i
Franciszek
Ważne jest sprawne poruszanie się Kozłowski. Jesteśmy uczniami
po prawej stronie schodów, klasy 3E i mamy ogromne
znacznie przyspieszy to ruch na doświadczenie w strukturach
szkolnych korytarzach i pozwoli samorządowych.
każdemu zdążyć do odpowiedniej Jakie mamy plany?
sali. Pamiętajcie o tym, żeby nie Przede wszystkim chcemy spełniać
mazać po ławkach, ponieważ klasy, oczekiwania uczniów naszej
które później mają lekcję w tej sali, szkoły, więc jesteśmy otwarci na
zbierają za to reprymendy od wszelkie Wasze propozycje.
woźnych i nauczycieli. System w Już w pierwszym tygodniu naszej
liceum znacznie się zmienia kadencji spełniliśmy kilka próśb
względem podstawówki, ważne jest, uczniów, a także zaczęliśmy
żeby tę zmianę zaakceptować.
realizować własne pomysły.

*
chodźcie do

Nie
“Radka” na
przerwach. Zamiast tego polecam
kupić coś przed lekcjami, oszczędzi
to wam wiele stresu podczas przerw,
dodatkowo nauczyciele przewidują
teraz spore konsekwencje za
opuszczanie terenu szkoły.
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Mamy nadzieję, że powyższe rady
będą przydatne i chociaż trochę
ułatwią Wam przetrwanie w José.
K.P. & K.K.

Słowo od
samorządu

Przygotowujemy
projekt do
Młodzieżowego
Budżetu
Obywatelskiego, a w tym roku
rywalizacja będzie toczyć się o 20
tysięcy złotych.
Planujemy też organizację sztabu
WOŚP w naszej szkole.
Prowadzimy również rozmowy z
Burmistrzem dzielnicy Bielany,
Panem Grzegorzem Pietruczukiem
w sprawie powstania hali
pneumatycznej na terenie naszej
szkoły. Koszt takiej inwestycji to
ponad milion złotych. Mamy
nadzieję, że uda nam się
zrealizować ten projekt.
O naszych działaniach możecie się
dowiedzieć z profilu @casinomarti,
który znajdziecie na Instagramie.
To właśnie tam będziemy
przeprowadzać ankiety, a także
pytać Was o zdanie na temat
naszych działań.
Jako przewodniczący jesteśmy
otwarci, by Wam pomagać i
wspierać Wasze pomysły.

Jest
to
GUCCI
Edycja: José. 12 kroków do jesieni

Welcome back uczniowie José
Martí! Jak się bawicie? Gotowi na
kolejny rok ciężkiej pracy? My z
pewnością jesteśmy gotowe.
Wracamy do Was z głowami
pełnymi świeżych pomysłów. Tym
razem zadowolone będą wszystkie
jesieniary, ponieważ to wydanie
poświęcamy właśnie tej kolorowej
porze roku.

Jesień na dobre zagościła za
oknem, ale czy zagościła już w
szafach uczniów José? Sprawdźmy
to! Wybierzcie się z razem nami w
modową podróż po naszej szkole.
Wraz z rozpoczęciem sezonu
jesiennego sięgamy po cieplejsze
ubrania takie jak swetry czy
sztruksowe spodnie. To dość
oczywiste.

Uczniowe
José
świetnie
urozmaicają jednak swoje outfity za
pomocą dodatków i kolorowych,
różnorodnych pod względem
tekstury materiałów. Zakładają
rozmaite swetry z ciekawymi
printami. Często są to motywy
kwiatowe, ale też patchwork. A
niektórzy (zapewne podśpiewując
już ,,Last Christmas’’) ubierają się
w cozy swetry kojarzące się ze
świętami. W tym roku dużą
popularność zyskały również
ażurowe sweterki.

My osobiście je uwielbiamy!
Świetnie sprawdzają się w tzw.
warstwowaniu (z ang. layering).
Ubieranie się za pomocą warstw to
też doskonałe rozwiązanie na
wykorzystanie ubrań, które nosimy
tylko latem.

Przykładowo do koszuli, sweterka
czy golfu można ubrać ulubiony
letni top. Zaleca się łączyć takie
elementy w zależności od gustu. W
tym sezonie uwielbiamy spodnie
cargo z niskim stanem,
niekonwencjonalne połączenia, np.
luźno wiązany krawat do swetra,
stonowane i ciemniejsze kolory
(beże, szarości, ale też zielenie).

Jednomyślnie możemy stwierdzić,
że nasi uczniowie są bardzo na
czasie i przypuszczamy, że
uwielbiają jesień tak bardzo jak my.
Na dziś kończymy naszą modową
podróż. Hasta la vista!
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ULEPSZONY PRZEPIS NA
CYNAMONKI
Składniki:
-180 ml mleka
-120 g cukru
-100 g masła
-15 g świeżych drożdży (lub 7 g suszonych)
-1 jajko
-360 g mąki
-½ łyżeczki soli
-80 g cukru pudru i 3 łyżki wrzątku (na polewę)
-3 łyżeczki cynamonu
Sposób przygotowania:
Na małym ogniu podgrzać 50 g masła i 50 g cukru. Przelać całość do miski. Gdy masa nie będzie gorąca, dodać
drożdże. Odstawić na 10 minut. Po tym czasie wbić jajko, dodać mąkę i szczyptę soli, cały czas mieszając.
Odstawić na około godzinę do wyrośnięcia. Później całość zagnieść i rozwałkować. Wyłożyć na blacie i
posmarować masą cynamonową (utrzeć 50 g masła, 70 g cukru i cynamon). Ciasto zwinąć i pokroić na kawałki.
Ponownie odstawić do wyrośnięcia na 30 minut. Piec w temperaturze 180 stopni przez 17-19 minut. Polać
całość polewą (cukier puder + wrzątek).

SZYBKI PROTEINOWY
DESEREK DO SZKOŁY
Składniki:
-10 g ryżu preparowanego
-150 g jogurtu naturalnego
-1 łyżeczka erytrolu
-5 g kakao
-150 g skyru (naturalnego lub waniliowego)
-20 g odżywki białkowej

Sposób przygotowania:
Wymieszaj 100 g jogurtu, 130 g skyru, ryż preparowany i odżywkę białkową. W osobnym naczyniu wymieszaj
50 g jogurtu, 20 g skyru, kakao i erytrol. Do słoiczka przełóż najpierw jasną masę, a na wierzch tę z kakao.
K.T. & N.C. & Z.D.
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