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Tydzień temu wreszcie wyszłam z
domu! Nie, nie odwiedzałam rodziny
ani nie szłam do pracy. Wyszłam, żeby
wyjechać na brązową szkołę (jesienią
świat tonie w brązie). Tak, wiem, to nie
brzmi nadzwyczajnie, przynajmniej
dopóki nie zdradzę, że to był i będzie
mój jedyny wyjazd szkolny w ciągu
trzech lat. Brzmię żałośnie, to
oczywiste. Nie jestem społeczną
osobą, nie mam wielu przyjaciół ani
czasu, więc tak naprawdę jedyny
sposób, aby wyciągnąć mnie z domu,
to zorganizować wyjazd, który
pochłonie całą moją uwagę, a przez
fakt, iż od dwóch lat nęka nas
koronaświrus, skutecznie
uniemożliwiając wyjazdy
gdziekolwiek, od trzech lat moim bff
jest pająk za oknem (ma na imię
Ryszard, lubi muchy). Przyznam się, to
smutne, ale bardzo prawdziwe,
szczególnie w klasie maturalnej .
Dopiero początek roku, a ja już czuję,
że żyję tylko i wyłącznie szkołą!
Pazurami wyrywam dodatkowe
sekundy wolne, odrabiając prace
domowe podczas przerw i ucząc się
nad garnkiem sosu do spaghetti. W
tych okolicznościach brązowa szkoła
była podmuchem orzeźwiającego
wiatru. Gdy dojechaliśmy do Kątów
Rybackich, odetchnęłam pełną piersią,
poza słoną, morską bryzą czując
zapach wolności. Teraz ktoś z was

powie: „Nie ma wolności na wyjeździe
z nauczycielami”. Zgodziłabym się z
tym zdaniem jeszcze tydzień temu,
mając w pamięci wszystkie zielone
szkoły, na których byłam w gimnazjum
i podstawówce. Wtedy rzeczywiście
trzymano nas krótko na smyczy,
obawiając się, że przejadą nas latające
samochody (kierowane przez nas
samych) albo że udusimy się dymem z
ogniska. Absolutnie nie dziwię się
moim starym opiekunom. Mieliśmy co
najwyżej szesnaście lat, toczyliśmy bój
z hormonami przebranymi za wiatraki;
byliśmy dziećmi, chcącymi się

wyróżnić i poznać świat (niekiedy nim
zawładnąć). Udawaliśmy dorosłych.
Liceum to jednak inny świat,
szczególnie owa klasa maturalna.
Większość kończy w niej osiemnaście
lat. Przestajemy dojrzewać, zmienia się
nasza mentalność, no i na dokładkę
wszyscy opiekunowie powtarzają, że
jak zobaczą alkohol, wyrzucą nas ze
szkoły (dają nawet przykłady; kolega
nadal się nie pozbierał z chodnika).
Teraz nie chcemy się wyróżniać,
chcemy przejść przez trzecią klasę i
zdać maturę. Przestaliśmy walczyć z
wielkim (z perspektywy dziecka)
światem, bo już go poznaliśmy.
Skupiliśmy się na sobie, swoich
zainteresowaniach, przyszłości i
naszych bliskich. Staliśmy się bardziej
rozsądni i uważni, świadomi wielu

niebezpieczeństw. Dlatego nauczyciele
wydłużyli smycz. Wiedzą, że jeśli
dadzą nam czas wolny i suchy
prowiant, nie wpadniemy głodni pod
samochód i nie pójdziemy pić po
ciemnych uliczkach. Jeśli ustalą
godzinę i miejsce zbiórki, dotrzemy
tam bez problemu. Co prawda surowo
zakazali nam wychodzenia samemu
nad morze znajdujące się niecałe 300
metrów od naszego ośrodka, ale jakieś
granice bezpieczeństwa ustalić musieli.
Nadal jesteśmy młodzi, pełni energii i
niekiedy zbyt pewni siebie.
Ostatecznie mogę powiedzieć, iż
byliśmy wolni, mieliśmy dość dużo
swobody, przynajmniej w czynach.
Musieliśmy jednak ostro trzymać się
harmonogramu wycieczki - tutaj
śniadanie o ósmej , później wyjazd do
Gdańska, Elbląga lub Krynicy
Morskiej , później szybko wracamy na
kolację… Aczkolwiek tak jest chyba
zawsze, jeśli jedziesz na wycieczki z
przewodnikiem lub bookujesz
jakiekolwiek atrakcje. Nie ma więc
co narzekać (przynajmniej nasz plan
nie był zapchany przez zwiedzanie,
zwiedzanie i zwiedzanie, lecz była gra
miejska, Planetarium i centrum
handlowe). Byliśmy wolni - od szkoły,
obowiązków domowych, surowych
rodziców i oczekiwań. Mogliśmy
spędzić beztroski tydzień w
towarzystwie przyjaciół, których
zazwyczaj widujemy tylko w szkole i z
którymi mamy czas porozmawiać
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Kąty - na szczęście nie szkolne



Dlaczego rozpoczął Pan pracę w

naszej szkole?

Właściwie to pracuje się dla
pieniędzy, ale rzeczywiście
mógłbym wybrać różne szkoły.
Jeżeli chodzi o tę, za decyzją stoi
kobieta. Mam koleżankę z dawnych
lat, która pracuje w José. Skoro tu
wytrzymała tak długo, to znaczy, że
jest raczej fajnie, dlatego
pomyślałem, że też spróbuję. Gdy
rozmawia się z uczniami z innych
szkół o sąsiednich, to ta jest
postrzegana pozytywnie, wiec jeśli
miałem możliwość pracy w niej , to
dlaczego nie?
Jak Pan ocenia naszą szkołę?

Trudno stwierdzić po paru
tygodniach, trudno to oceniać.
Można mieć tylko pierwsze
wrażenie. Na pewno zaskoczył
mnie układ szkoły - dwa budynki z
łącznikami, nigdzie tego nie
spotkałem. Pierwsze wrażenie,
jakie miałem to:„ gdzie ja jestem i
jak dojść do sali, w której mam
lekcje?” Pozytywnym
zaskoczeniem była atmosfera w
gronie pedagogicznym. Taka
akceptacja dla człowieka z
zewnątrz to … bardzo
sympatyczne.
Jak by Pan się opisał w trzech

słowach?

Jest to najtrudniejsze pytanie.

Mógłbym powiedzieć: „zbyt
masywny, wysoki i siwy”, ale
wiem, że raczej nikogo to nie
obchodzi. Staram się być rzetelny,
mimo wszystko jestem optymistą i
co jeszcze? Powiedziałbym, że
staram się trzymać zasad, w które
wierzę i które sobie narzuciłem. Nie
jest to jedno słowo, ale nie wiem,
jak inaczej to opisać.
Co Pan najbardziej lubi w fizyce?

A ile masz czasu? Jeżeli chodzi o
fizykę, kiedyś strasznie nie lubiłem
tego przedmiotu. Siedziałem w
ostatniej ławce i czekałem, kiedy
skończy się lekcja, ale jak mnie
życie rzuciło na studia i to fizyczne,
to doceniłem piękno tej nauki.
Wszystko jest uporządkowane, nie
ma tu ściem, chwilowych prawd i
to mnie pociąga. Fizyka jest
konkretna i staram się to przekazać
innym. Jeżeli na przykład
zapytałabyś, jaki temat lub dział
jest moim szczególnie ulubionym,
to fizyka XX wieku. Jest
powalająca. Jej różnorodność,
mechanika kwantowa, teoria
względności i oczywiście rozwój

2

N.B. & Z.A.

Fizyka jest konkretna

i staram się to

Krzysztofem Jaskułowskim

jedynie na krótkiej przerwie. Na
wyjeździe spaliśmy w trzy-, cztero- a
nawet w pięcioosobowych pokojach,
zorganizowaliśmy ognisko,
dyskotekę… Nawet jazda autokarem
była odprężająca, pełna śmiechu i
rozmów, wreszcie wolnych od
tematów nauki! Wyjazd pozwolił nam
zapomnieć o stresie, deadline’ach i
obowiązkach, w zamian dając
możliwość zacieśnienia więzów z

astrofizyki. Ja wiem, że wy, jako
uczniowie niekoniecznie
dostrzegacie jej piękno, ale
przychodzi to z wiekiem.
Co Pan najbardziej ceni w

uczniach?

Szczerość. Szczerość i uczciwość.
Czasami też upieranie się przy
swoim zdaniu i nie takie
bezrefleksyjne wierzenie
autorytetom, bo wszyscy się mylą i
trzeba czasami to dostrzegać. Ja
także mówię czasami głupoty.
Cieszy mnie, gdy uczeń zauważy
mój błąd, ponieważ to znaczy, że
jest zaangażowany i coś z tej lekcji
wynosi.
Za jakiego nauczyciela się Pan

uważa?

Sam siebie uważam za kogoś, komu
zależy na tym, żeby uczniowie
zrozumieli przedmiot, którego uczę.
Za kogoś, kto chciałby pokazać
piękno fizyki, jak już wcześniej
mówiłem. Za osobę, której nie
zawsze wychodzi, której czasami
się uda bardziej , a czasami się uda
mniej .
Czy chce Pan dodać coś od

siebie?

Mam nadzieję, że w tej szkole
uczniowie przekonają się do
mojego sposobu uczenia i
podchodzenia do życia, bo
właściwie to, jakimi jesteśmy
nauczycielami, jest związane z tym,
jakimi jesteśmy ludźmi. Mam
również nadzieję, że dostrzegą
pozytywy w moim podchodzeniu
do lekcji, zajęć, uczniów. Mimo że
(i tu nie kryję) jestem wymagający.

przyjaciółmi, poznania bliżej kolegów
z klasy własnej i równoległej oraz
odetchnięcia i oczyszczenia umysłu.
Nie dziwię się, że nikt (nawet
nauczyciele) nie chciał wracać na
zajęcia, a niektórzy przedłużyli sobie
wolne pod pretekstem choroby.
(Przypuszczam, iż „pod pretekstem”,
bo uczniowie, którzy morsowali, nawet
kataru nie mieli).

przekazać innym
Wywiad z Panem

W.P. & J.B.



Handel aktywami inwestycyjnymi
nigdy nie był tak łatwo dostępny
jak jest dzisiaj . Zwiększona
egalitarność inwestowania wywodzi
się z USA, gdzie według badań
Bloomberg Intelligence od 2019 do
2021 roku ilość aktywów, którymi
handlowali indywidualni
inwestorzy, wzrosła z ok. 1 5% do
aż 24%, czyli o ponad 50% ! Jest to
głównie skutkiem powstawania
aplikacji umożliwiających
inwestowanie, ale też
wszechobecnego FOMO (ang. Fear
Of Missing Out), czyli strachu
przed przegapieniem okazji zysku.
Media przedstawiają niezwykle
szczęśliwych inwestorów, którzy
przykładowo za zyski z sprzedaży

akcji producenta samochodów
elektrycznych Tesli kupowali
samochody właśnie tej marki czy
osiągali wysoki zysk na innych
wysoce spekulacyjnych aktywach.
W reakcji na taki przekaz w
umysłach odbiorców powstaje
wyobrażenie o łatwym zysku, a
wręcz żal, że przegapili możliwość
zdobycia fortuny. Żal ten jest
przyczyną strachu przed
przegapieniem przyszłych okazji.
Ten strach skutkuje
podejmowaniem bardziej
ryzykownych decyzji lub
decydowaniem się na podążanie za
grupami „naganiaczy”,
funkcjonujących na różnych
portalach społecznościowych.
Przykładowo Wall Street Bets -
grupa wywodząca się z serwisu
Reddit wywołała chaos wśród
posiadaczy krótkich pozycji na
akcje firm, które od wielu lat nie
funkcjonują najlepiej , przez
masowe kupowanie i nawoływanie

do nabywania akcji tych właśnie
przedsiębiorstw. Grupa
spowodowała w najwyższym
momencie pięciokrotny wzrost
kapitalizacji sieci kin AMC i jak w
piramidzie finansowej osoby, które
od początku wspierały ich
działania, zarobiły najwięcej , a ci,
którzy dołączyli później , często
tracili ogromne kwoty. Sądzę, że
wzrost aktywności indywidualnych
inwestorów jest dobrym sygnałem
zwiększenia się świadomości
finansowej , ale sama ich aktywność
pokazuje nadmierną pewność
siebie, chciwość i zagubienie.
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roczników.
Uczniowie zapytani: „Czy wśród
nowych znajomych czujesz się
dobrze?”, odpowiedzieli w
większości „tak”. Jest to
zrozumiałe, ponieważ uczniowie
liceum nie dokuczają sobie tak
bardzo jak w podstawówce. Poza
tym mało kto, nawet jeżeli miałby
problemy z odnalezieniem się w
klasie, chciałby odpowiedzieć na to
pytanie zgodnie z tym, co czuje,
niezależnie od tego, czy ankieta jest

anonimowa, czy nie.
Przy następnym pytaniu: „Czy
czujesz dużą różnicę między szkołą
podstawową a liceum?” ponownie
odpowiedź „tak” przeważyła nad
na „nie”, chociaż nie w tak dużym
stopniu. Czy to strukturą,
sposobem prowadzenia lekcji, czy
w szczególności wymaganiami
nauczycieli szkoła podstawowa
zauważalnie różni się od liceum.

W wynikach ostatniego pytania:
„Czy jesteś zadowolony/a ze
swojego planu lekcji?” po raz
kolejny odpowiedzi na “tak” mają
sporą przewagę nad tymi na
“nie”.Wynika to między innymi z
faktu, że lekcje rozpoczynane
najwcześniej 1 0 minut po ósmej
dają uczniom dużo dodatkowego
czasu na punktualne dotarcie do
szkoły. Na podstawie ankiety
można więc stwierdzić, że świeżo
upieczeni licealisci odbierają naszą
szkołę pozytywnie.

Początek roku szkolnego w nowej
szkole wywołuje różne emocje,
więc aby dowiedzieć się, jakie
odczucia mają nowi uczniowie José
Martí, gazetka szkolna

przeprowadziła ankietę.
Na podstawie pierwszego pytania:
„Czy budynek szkoły jest dla ciebie
przyjazny?” widać, że uczniowie
przeważnie oceniali przyjazność
budynku na 4. Prawdopodobnie ta
ocena wynika z częstego tłoku na
schodach, jednakże jest to jedyna

większa wada budynku.
Na kolejne pytanie - „Jak oceniasz
relacje ze starszymi uczniami?” -
większość osób odpowiedziała, że
uważa je za dobre. Nie zaskakuje
to, biorąc pod uwagę, jak mało
czasu pierwszoklasiści mieli na
zaznajomienie się ze swoją klasą, a
co dopiero z klasami z wyższych

FOMO

Ankieta dla

pierwszoklasistów

O.L.

P.L. & A.G.

1 . Czy budynek szkoły jest dla Ciebie przyjazny?
Odpowiedz w skali od 1 do 5.

2. Jak oceniasz relacje ze starszymi uczniami?

3. Czy wśród nowych znajmoych czujesz się dobrze?

4. Czy czujesz dużą różnicę między szkołą
podstawową a liceum?

5. Czy jesteś zadowolony/a ze swojego planu lekcji?
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CINNAMON ROLLS

Składniki:

Na ciasto:
- 1 25 ml ciepłego mleka
- 7 g drożdży instant
- 250 g mąki pszennej
- 25 g cukru
- szczypta soli
- 1 jajko
- 30 g masła
Nadzienie:
- 30 g roztopionego masła
- 1 5 g cynamonu mielonego
- łyżka cukru wanilinowego
- ¼ szklanki drobnego cukru
Do posmarowania:
- 1 jajko
- 2 łyżki mleka

Jest to GUCCI!

Mimo że ubiór w szkole nie jest
najważniejszy, to każdy z nas
zwraca uwagę na wygląd i styl
innych osób. Możemy śmiało
stwierdzić, że uczniowie José
ubierają się bardzo różnorodnie,
chociaż zauważamy pewne punkty
wspólne.
Aktualnie najmodniejsze są
luźniejsze kroje i ciepłe,
ciemniejsze kolory. Powraca też
moda z lat 90. i wczesnych lat

dwutysięcznych. Chodząc po
korytarzach naszej szkoły, łatwo
można dostrzec długie, szerokie
spodnie, białe sneakersy i różnego
rodzaju kamizelki i bezrękawniki.
Większość osób, z którymi
rozmawiałyśmy na temat mody,
powiedziało nam, że chociaż ma
swój określony styl, to inspiruje się
trendami i dopasowuje je do swoich
upodobań estetycznych. Ważna
inspiracją dla młodych ludzi są
również media społecznościowe

takie jak Instagram, Pinterest czy
TikTok, przy pomocy których
tworzą stylizacje. Niektórzy czerpią
pomysły ze stylu gwiazd, a nawet
mody koreańskiej .
Dla większości osób styl jest tak
samo ważny jak wygoda, chociaż te
pojęcia często się ze sobą łączą.
Podoba nam się, jak nasi
rówieśnicy przekształcają
obowiązujące trendy i wprowadzają
je do swoich estetyk. Podziwiamy
ich za to, jak wyrażają siebie
poprzez swój styl.
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Lukier:
- sok z ½ cytryny
- ¾ szklanki cukru pudru

Przygotowanie:

W ciepłym mleku rozpuść drożdże i
odstaw na 5-7 minut. Do miski
przesiej mąkę. Dodaj cukier, sól i
rozczyn drożdżowy. Wszystko
dokładnie wymieszaj . Zacznij
wyrabiać ciasto. Po około 3
minutach dodaj masło i dalej
ugniataj . Ciasto odstaw na około
godzinę. Następnie wyłóż ciasto na
blat i rozwałkuj na placek. Nałóż na
niego roztopione masło i posyp
mieszanką cynamonu, cukru i cukru
wanilinowego. Zwiń całość w
roladkę i pokrój na plastry o

grubości około 2 cm. Ułóż je na
blaszce, zachowując odstępy.
Ponownie odstaw do wyrośnięcia
(około 30 minut). Wierzch bułeczek
posmaruj roztrzepanym jajkiem z
mlekiem. Piecz około 20 minut w
180 C̊. Po upieczeniu polej lukrem
(zagotuj sok z cytryny i rozpuść w
nim cukier puder). Smacznego!

A.Ś. & Z.K.

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




