
GŁOS JOSÉ
Czasopismo XXI I Liceum Ogólnokształcącego im. José Martí w Warszawie, nr 1 3/2022

Miesiąc temu odbyła się VI edycja
corocznegu festiwalu piosenki
obcojezycznej JoséSong.
Nauczyciele z naszego liceum na
czele z Panią Karoliną Rudzik wraz
z uczniami poświęcili sporo czasu,
aby wszystko dopiąć na ostani
guzik. Wokaliści mogli wybrać
dowolny repertuar, a piosenki
zaśpiewać w języku angielskim,
hiszpańskim, francuskim, włoskim,
niemieckim i rosyjskim. Tak jak w
poprzednich edycjach nie mogło
zabraknąć uczestników spoza
stolicy. Mieliśmy przyjemność
gościć uczniów zarówno z północy,
jak i południa Polski - z miast
takich jak Szczczecin czy Kraków.
Skąd młodzież spoza Warszawy
wie o naszym konkursie? Wielu
uczniów zachęcili ich nauczyciele
języków obcych lub nauki śpiewu.
Niektórzy również brali udział w
poprzednich edycjach. W
Bielańskim Ośrodku Kultury swój
talent mogło więc zaprezentować
wiele ciekawych osób. W
tegorocznej edycji JoséSong wzięła
udział również była
przedstawicielka Białorusi na
Eurowizji dziecięcej 2019 -
Lizaveta Misnikova.

Gdy światła zgasły, a konkurs się
zaczął, w garderobie panowały
różne emocje - od stresu i próby
zlikwidowania go na wszelkie

sposoby, przez motylki w brzuchu
aż po obojętność i wyciszenie.
Wynikało to może z różnych
motywacji oraz rozmaitych ambicj i.
,,Jestem zestresowana, bo nigdy nie
występowałam w takim konkursie.
Namówili mnie do tego rodzice i
znajomi.

Mam nadzięję, że nie pożałuję, że
tu przyjechłam i nie wyjdę z
płaczem ze sceny. Ha ha”- mówi
jedna z uczestniczek. Z kolei inna
wokalistka wspomina - ,,Dla mnie
to trochę bułka z masłem, bo od
dzieciństwa występuję w takich
wydarzeniach”. Jak widać, dla
jednych konkurs była to forma
sprawdzenia siebie i przeżycia
ciekawej przygody, a dla innych był
on możliwością zdobycia
wymarzonej nagrody i zmierzenia
się z innymi uczestnikami.
Większość uczestników uczyła się
wybranego języka od dawna.
Emilia z Redy od zawsze śpiewa
ten sam repertuar i zna język
francuski od małego. Niektórzy
urodzili się w dwujęzycznej
rodzinie tak jak Mateusz
śpiewający po włosku: ,,Włoski
znam z mojego domu.
Wychowałem się w rodzinie, w
której posługiwanie się dwoma
językami było na porządku
dziennym”. Jeszcze inni w ogóle

nie znali języka, w którym śpiewali
i nauczyli się tylko tekstu
wybranego utworu. ,,Nie znałem
wcześniej francuskiego. Jedyne,
czego się nauczyłem, to wymowy
wyrazów i fraz, które występują
mojej piosence. Pomimo tego czuję
się dobrze przygotowany i myślę,
że pójdzie mi dobrze”- mówi
Mateusz, który wykonał piosenkę
Celine Dion. Mimo tak różnego
stopnia opanowania języka obcego
poziom konkursu był bardzo
wysoki.
Tak jak w poprzednich edycjach w
JoséSong brali udział nie tylko
soliści, ale i duety czy całe zespoły.
Dwie uczestniczki z okolic
Warszawy postanowiły wystąpić
razem. Jedna z nich grała na
gitarze, a druga śpiewała -,,Ja nie
umiem śpiewać, a za to moja
przyjaciołka grać na gitarze.
Postanowiłyśmy to wykorzystać”.
Inni wystąpili w zespole, a jescze
inni, tak jak uczniowie trenujący w
liceum Reja, wystawili aż dwa
zespoły - jeden hiszpańsko- i drugi
niemieckojęzyczny.

Cała ta różnorodność czyni
JoséSong jeszcze bardziej
interesującym, niż mogłoby się
wydawać. Dzięki partnerom
konkursu dziś leuraci mogą się
cieszyć z ufundowancyh nagród, a
osoby bez wyróżnień mieć
satysfakcję z powodu przełamania
swoich barier i lęków.
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JoséSong, czyli odkrywanie
nowych talentów

H.Z.



Historia ostatniego wieku
pozostawiła w Europejczyku
pamięć o wojnie przekazywaną z
pokolenia na pokolenie.
Szczególnie Polacy mają
świadomość, do jakich
konsekwencji prowadzi. Z wojną
nie spotykamy się tylko na lekcjach
historii, ale też w rozmowach ze
świadkami, z naszymi dziadkami, w
naszych domach. Jest to jednak
kontakt pośredni, który odczuwamy
zupełnie inaczej niż ten
bezpośredni.

Od trzech miesięcy to my stajemy
się świadkami kolejnej wojny,
widzimy ją na każdym portalu - czy
to informacyjnym, czy
społecznościowym. Włączając
telewizję, słyszymy najświeższe
informacje z frontu. Słuchając
radia, jesteśmy świadkami rozmów
z ekspertami wojennymi. Na
każdym kroku spotykamy się z
okrutną rzeczywistością, w której
trudno nam się odnaleźć, aż
dochodzimy do momentu przesytu i
zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego
ja to wszystko muszę wiedzieć?
Dlaczego muszę żyć, mając
świadomość, czym jest wojna?”.
Tydzień po napadzie Rosji na
Ukrainę ekspedientka w piekarni
spojrzała na przyczepione do mojej
kurtki tasiemki - niebieską i żółtą.
Mówi mi, że ona już się odcięła od
tych informacji, bo to nic dobrego
nie przynosi, a jest tylko
szczęśliwsza i mnie radzi zrobić to
samo. Odpowiadam, że zazdroszczę

jej takiego podejścia i odchodzę.
Idę do domu i zastanawiam się, czy
na pewno jej zazdroszczę takiego
myślenia? Czy chciałabym żyć w
nieświadomości? Czy naprawdę
chciałabym nie wiedzieć, co dzieje
się w kraju sąsiadującym z moim, o
zagrożeniu dla mnie i moich
najbliższych?
Brak dostępu do informacji o
wojnie powoduje większą
podatność na dezinformację, a
każda dezinformacja jest zła.
Mówienie o wojnie pozwala nam
zmierzyć się z trudną
rzeczywistością. Mamy
świadomość tego, w jakim świecie
żyjemy i wiedząc to, możemy
realnie pomóc - im więcej wiemy,
tym większe mamy możliwości.
Rozmawianie o trudach i
okrucieństwie wojny jest naszym
obowiązkiem. Musimy wiedzieć,
musimy krzyczeć, musimy
pomagać i działać! Świadomość tej
trudnej sytuacji jest też ważna dla
nas - możemy przewartościować
priorytety, spojrzeć na życie z innej
perspektywy. Pozwala nam to na
zrozumienie ludzi uciekających
przed wojną.

Wojna w Ukrainie jest wojną, o
której mówi się od jej wybuchu.
Wszystkie kraje demokratyczne
zmobilizowały się, samorządy
przygotowują miejsca do spania dla
uchodźców wojennych, zwykli
obywatele pomagają, jak mogą.
Cały świat jest dumny z Polaków i
my też powinniśmy być z siebie
dumni.

Kontrastują z tym wojny, o których
w Europie się nie mówi. Mam na
myśli wojny m.in. w Afganistanie,
Iraku, Syrii czy Jemenie. Wojny,
przed którymi ludzie uciekali i
nadal uciekają (a przynajmniej
próbują) tak samo jak przed wojną
w Ukrainie. Mówienie o wojnie jest
ważne. Niezależnie od tego, gdzie
ona się toczy.
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Wojna. Dlaczego w ogóle

o niej mówić?

José oczami

Od niedawna uczą się u nas
uczniowie pochodzenia
ukraińskiego. Zapytaliśmy ich, jak
się czują w naszej szkole po kilku
tygodniach nauki. Oto kilka ich
wypowiedzi:

Na początku czułem się trochę

zdezorientowany i nie wiedziałem,

co robić. Nowi uczniowie zawsze

tak się czują, zwłaszcza gdy chodzą

do nowej szkoły za granicą. Kiedy

po raz pierwszy poszedłem do tej

szkoły, nie wiedziałem, co robić,

gdzie iść i co robić na lekcjach.

Myślałem o tym, co inni koledzy z

klasy pomyślą o mnie i jak będą

mnie traktować. Ale jeśli znajdziesz

przyjaciół ze swojej klasy, będzie ci

znacznie łatwiej poruszać się w

szkole, zawsze będą w stanie ci coś

wyjaśnić i pomóc.

Czuję się tu dobrze, ponieważ jest

to dla mnie nowe doświadczenie,

inny kraj, inne języki. Rozmowa z

Polakami może się okazać trochę

skomplikowana, ponieważ czasem

ktoś zna angielski, a czasem nie.

Lepiej dla mnie, kiedy znają

angielski nawet w małym stopniu.

Nie znam angielskiego jakoś bardzo

dobrze, ale to dlatego, że nigdy nie

myślałem, że będę go kiedyś

potrzebował.

Z.W.

uczniów z
Ukrainy



tego wszystkiego w jednym

przedmiocie nazwanym polskim. Na

Ukrainie mamy również inną skalę

oceniania, przez co dziwne było dla

mnie, gdy pani mi na lekcji

powiedziała, że mam pięć za

bezbłędną pracę. Tymczasem na
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Lubię się tu uczyć, ponieważ mam

okazję nauczyć się nowego języka -

polskiego i bardzo to lubię.

Jedna z naszych uczennic udzieliła
nam dłuższej wypowiedzi:

Moja nowa klasa bardzo miło mnie

przyjęła. Jestem im za to ogromnie

wdzięczna. José jest bardzo ładną

szkołą, nie mającą dużych

wymagań wobec uczniów z

Ukrainy. Podoba mi się to, co robi

nasza pani od polskiego:

mianowicie pozwala nam

sporządzać krótkie notatki, które

nam sprawdza pod kątem błędów,

później stawia za nie emotki.

Zetknęłam się tutaj z zupełnie

nowym językiem, ponieważ gdy na

Ukrainie uczyłam się języka

ukraińskiego, angielskiego i

polskiego, to tutaj zetknęłam się

jeszcze z niemieckim. Nie da się

również przecenić mojej możliwości

kontaktu z językiem polskim,

którego się od lat uczyłam.

Spotkałam się tutaj z zupełnie

innym systemem edukacji. Na

Ukrainie, aby zdobyć wykształcenie

podstawowe, trzeba przejść przez

pierwszy stopień edukacji trwający

dziewięć lat, po którym jest wybór.

Można albo pisać test po 9 klasie i

iść do college’u trwającego od

dwóch do czterech lat, w którym

wybiera się profesję, a następnie

pójść na uniwersytet. Można też

pominąć ten etap i uczyć się przez

11 lat, udając się po tym tylko do

college’u. Mamy tam również

podział ukraińskiego na różne

przedmioty: gramatykę, literaturę

rodzimą i oddzielnie literaturę

zagraniczną. Przez to trudno było

mi się przestawić na uczenie się

Zajmuję się malarstwem
figuratywnym, czyli takim, w

którym człowiek jest na
pierwszym miejscu

Wywiad z panią Anną Wachaczyk

Skąd wzięło się Pani zamiłowanie

do malarstwa?

Moje zamiłowanie do malarstwa
było po prostu od zawsze, odkąd po
raz pierwszy zobaczyłam farby i
kredki. Gdy je zobaczyłam, to było
olśnienie i od razu zaczęłam
malować. Oczywiście skończyło się
tak, że pomalowałam cały dom,
wszystkie miejsca, do których
sięgałam rękami. Przez to rodzice
musieli malować ściany, ale mnie
nie dało się zatrzymać.
Jaki jest Pani ulubiony styl

malowania?

Nie ma takiego, ale za to mogę
powiedzieć jaki jest mój ulubiony
artysta - to Johannes Vermeer.
Specjalizuje się Pani głównie w

malarstwie olejnym. Jaki jest

Pani ulubiony rodzaj malarstwa?

Zajmuję się malarstwem

figuratywnym, czyli takim, w
którym człowiek jest na pierwszym
miejscu.
Ile Pani zajmuje namalowanie

jednego obrazu?

Różnie bywa. Raz to może być parę
godzin, a innym razem męczę się
parę miesięcy. Jest to bardzo
czasochłonne, ponieważ
wykorzystuję technikę olejną i
położenie kolejnej warstwy
wymaga, aby pierwsza wyschła.
Trwa to czasami bardzo długo. Jeśli
jest tak, że za jednym zamachem
wyjdzie, czas powstania obrazu jest
stosunkowo krótki (zaledwie parę
godzin). Natomiast jeśli nie wyjdzie
od razu, muszę poczekać około
tygodnia, aż pierwsza warstwa
wyschnie i dopiero nakładać
kolejną.

Ukrainie mieliśmy skalę ocen od

jeden do dwunastu. Ale mimo tego

najbardziej doceniam otwarte na

mnie osoby, które każdego dnia

próbują mi pomóc i jestem za to

bardzo wdzięczna polskiemu

narodowi. Z.W.&K.P.



Zwolnieni z Teorii to
ogólnopolska olimpiada, w której
każdy, kto ukończył swoje
zadanie, wygrywa. Do
uczestników należy
zorganizowanie projektu
społecznego na dowolny temat.
W liceum José Marti w tym roku
powstało aż 8 projektów! ! !

Jednym z nich był nasz projekt
BajkoZbiór. Polegał on, jak sama
nazwa wskazuje, na zbieraniu
książek dla dzieci. Miałyśmy aż 8
punktów w różnych częściach

Słyszeliśmy, że Pani niedawno

obroniła doktorat. Jaka jest

tematyka obrazów, które były

jego podstawą?

Są to portrety będące opowieścią o
emocjach, o gestach i ruchu postaci.
Były to obrazy inspirowane
fotografiami. Ale to nie jest takie
proste, nie polegało to na samym
przemalowaniu osoby
portretowanej z fotografii. Trzeba
było oddać emocje, które
wytworzyły się podczas malowania
między mną a modelem.
Czy obraz bardzo się zmienia w

trakcie tworzenia?

Może się bardzo zmienić, bo taka
jest właśnie droga twórcza. Na to,
co planujemy, wpływa jakiś
przypadek, jakaś chwila, co może
zmienić koncepcję. Obrazom
wychodzi to na dobre.
Kiedy możemy się spodziewać

Pani wystawy?

Na pewno niedługo, bo chciałam
właśnie pokazać obrazy z cyklu
doktorskiego. Na razie nad tym
pracuję, ale nie mogę powiedzieć
jeszcze, gdzie i kiedy.
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Uczniowie w
oczach

nauczycieli
Ostatnio w naszej szkole odbyła się
ankieta dla nauczycieli na temat
klas przez nich uczonych.
Chcieliśmy się dowiedzieć, jak
postrzegają nas nauczyciele, które
klasy wydają się im najbardziej
sympatyczne, z którymi mają
najlepsze relacje. Myślę, że jest to
ważne dla uczniów, którzy mogą
poczuć się w ten sposób docenieni.
Ankiety wypełniło ponad 30
nauczycieli. Ich wyniki prezentują
się następująco:

Zwolnieni z
Teorii

W imieniu „Głosu José”
chcielibyśmy serdecznie
pogratulować najlepszym klasom.

Z.W.&K.P.

J.P.&J.B.&Z.W.

1 . Która klasa jest najbardziej aktywna?

2. Z którą klasą najchętniej by
Pani/Pan wyjechał/a na wycieczkę?

3. Która klasa jest najbardziej
kulturalna?

4. Z którą klasą się najlepiej pracuje?

5. Która klasa ma największą fantazję?

6. Która klasa jest najbardziej
zabawna?

7. Która klasa potrafi najbardziej
zagadywać nauczyciela?



Dzięki ocenie jury oraz waszym
głosom jesteśmy jedną z dwóch
drużyn reprezentujących Polskę w
międzynarodowej części
Europejskiego Konkursu
Statystycznego 2022. Przed nami
ostatni etap, w którym będziemy
oceniani przez europejskie jury.
Bez waszych głosów nie byłoby
to możliwe. Warto wspomnieć o
drodze, jaką przeszliśmy, aby
trafić do wielkiego finału. W I
etapie, w lutym, napisaliśmy testy
ze statystki i matematyki. Z 300
zespołów w Polsce zostały 34,
które przeszły do II etapu.
Kolejne zadanie polegało na
przedstawieniu analizy danych na
temat urodzeń w województwie
opolskim. Pięć najlepszych
drużyn zabrało się potem za
robienie filmów, z których
wyłoniono dwa najlepsze.

Ostateczne wyniki poznamy 3
czerwca

Warszawy, gdzie każdy mógł oddać
niepotrzebne książki. Podczas
realizowania projektu udało nam się
zdobyć wielu partnerów, na
przykład takich jak Bielańska
Telewizja Młodych, której
udzieliłyśmy wywiadu o naszych
działaniach. Na zakończenie
przekazałyśmy zebrane książki do
fundacji „Patrz Sercem” która
zajęła się ich transportem do
podwarszawskich DPS.

Oprócz wielu trudów, problemów i
pracy, które włożyłyśmy w nasz
projekt, było też wiele korzyści.
Nie tylko zebrałyśmy duże
doświadczenie w pracy w social
mediach, ale nauczyłyśmy się
również nawiązywać współpracę
oraz działać w zespole. Jednak
najlepsze wydarzyło się na sam
koniec. Razem z zespołami reszty
tegorocznych projektów z naszej
szkoły, takich jak „M4TH 4U”,
„Podaj łapę”, „Szczepienie nie
gryzie”, „Projekt Cameleon”, „Bez
deficytu”, „Zakochani w słowach”
oraz „Życie poza internetem”
mieliśmy okazję wziąć udział w
uroczystym Wielkim Finale
Olimpiady Zwolnionych z Teorii.
Podczas gali wzięliśmy udział w
panelach dyskusyjnych,
konsultowaliśmy się z mentorami,
braliśmy udział w konkursach i
integrowaliśmy się z finalistami
olimpiady z całej Polski. Na sam
koniec musimy się też pochwalić
naszym wspólnym sukcesem.
Dzięki zaangażowaniu uczniów
nasze liceum zajęło 30 miejsce w
rankingach szkół ZWZT.
Zachęcamy Was do robienia
własnych projektów i liczymy, że
na kolejnym finale pojawimy się w
większym gronie.
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Coś dla
zdrowia…

Kazḋy z nas uwielbia słodkości i
łakocie, ale mało osób zdaje sobie
sprawe,̨ zė cukier negatywnie
wpływa na nasz organizm. Właśnie
z tego powodu powinniśmy szukać

zdrowych i sprawdzonych
zamienników. Rynek ze zdrową
zẏwnością ma ich do zaoferowania
mnóstwo, mied̨zy innymi takie,
które śmiało mozėmy polecić.
Pierwszym z nich jest erytrol. To
Słodki Król! Ale pytanie dlaczego?
Odpowiedź jest prosta - bo ma 0
kcal! Jednak trzeba z nim uwazȧć,
bo zjedzony w nadmiarze
doprowadza do problemów
gastrycznych! Ksylitol, kolejny
zamiennik, wizualnie do złudzeniá
przypominajac̨y cukier, jest
również świetną alternatywa.̨
Ksylitol to produkt naturalnie
pozyskiwany. Otrzymywany jest z
kory drzew liściastych, najcześ̨ciej
brzozy z Finlandii. Czes̨to mozėmy
go spotkać pod nazwą „cukier
brzozowy". Ksylitol jest tak samo
słodki jak cukier biały, ale o 40%
mniej kaloryczny. Może być
używany przez wegan.

Ostatni zamiennik to MIÓD.
Znamy go wszyscy! Ale. . .czy kazḋy
zna jego cudowne właściwości? To
produkt bardzo odzẏwczy,
bakteriobójczy, uodparniajac̨y, a co
najwazṅiejsze, jest naturalny, bo
produkowany przez pszczoły.
Posiada mnóstwo minerałów, m.in.
potas, fosfor, sód, wapń, magnez i
w mniejszej ilości cynk, zėlazo, jod,
miedź i mangan, a takzė witaminy –
C oraz witaminy z grupy B (tiamina
– B1 , ryboflawina – B2, niacyna –
PP, B6). Na rynku mamy do
wyboru dostep̨ne rózṅe rodzaje
miodów.

Tak więc istnieje wiele
zamienników cukru, które śmiało
możemy wprowadzić do naszej
diety, aby ją poprawić oraz
urozmaicić.

Dziękujemy
za Wasze

głosy!

Patryk Piskorz, Mikołaj
Gerant, Michalina Sochacka

Z.D.&K.T.&N.C.

B.P.
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jak torebka - lalka
na zdjęciu. Na
plecakach można
również pokazać
swoje umiejętności
(tak jak na zdjęciu
z haftem) czy
zainteresowania,
dodając różne
przypinki. Często najbardziej
oryginalne torby można spotkać w
lumpeksach lub za granicą w
lokalnych sklepikach. Właścicielka
czerwonej torby zdradziła nam, że
kupiła swoją w Hiszpanii. Iście
hiszpański, kolorowy wzór! ¡Olé!

Jest to GUCCI
Edycja: Maja,
podaj torbę

Wszyscy wiemy, co skrywają
plecaki i torby uczniów naszej
szkoły, ale nie zwracamy uwagi na
to, że często są idealnym
uzupełnieniem stylizacji lub
podkreśleniem własnego stylu.

Obserwując uczniów
José, możemy
zauważyć, że przy
torbach, tak jak przy
doborze każdego
innego elementu
stroju, towarzyszy
nam
odwieczny

dylemat - moda czy
wygoda. Duże torby są
wygodniejsze, ale te małe
torebki potrafią być
naprawdę urokliwe, tak

* 60 g płatków owsianych

* 100 ml mleka

* 1 łyżeczka proszku do pieczenia

* 3/4 banana

PIECZONA
OWSIANKA

Banana rozgnieć widelcem. Dodaj
resztę składników i wszystko
wymieszaj .

Do środka masy dodaj dowolne
nadzienie, np. krem nutlove i
ciasteczko oreo.

Całość wstaw do piekarnika
nagrzanego do 180°C i piecz ok. 20
minut.

GOFRY
* 250 g mąki pszennej

* 250 ml mleka

* 1 jajko

* 1 łyżka cukru

* 3 łyżki oleju

* 1 lyżeczka proszku do pieczenia

* szczypta soli

Oddziel biało i żółtko. Następnie
wymieszaj z mlekiem.

Dodaj mąkę, proszek do pieczenia,
olej , cukier, sól. Zmiksuj . Później
ubij białko i wymieszaj go z
ciastem.

Na rozgrzaną gofrownicę nakładaj
chochlą porcje ciasta i piecz około
3–4 minuty.
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