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José śpiewa!

Mimo że nasza szkoła organizuje sporo
imprez kulturalnych, znaczna część
uczniów José wie o nich niewiele.
Jednym z takich wydarzeń jest konkurs
piosenki obcojęzycznej JoséSong. Jego
uczestnicy rywalizują ze sobą,
wykonując piosenki w języku
hiszpańskim, angielskim, niemieckim,
francuskim i rosyjskim. Warto
wspomnieć, że tegoroczna edycja była
już piątą z kolei i po raz pierwszy
miała ona zasięg ogólnopolski.
Uczniowie biorący udział w konkursie
przyjechali z całego kraju, m.in. z
Łodzi, Płocka, Jarosławia czy nawet z
Krakowa. Oprócz solistów na festiwalu
pojawił się również zespół The
BassHoppers. Chłopcy przyjechali z
Żyrardowa i wystąpili z własnym
repertuarem. Nie tylko śpiewali, ale
również grali na gitarach elektrycznych i perkusji. Skąd tak duże
zainteresowanie festiwalem? Dlaczego ktoś decyduje się wziąć w nim
udział? Bardzo chciałam pokazać mój

Dzięki świetnej organizacji imprezy
wszyscy byli uśmiechnięci i
zrelaksowani. Atmosfera jest bardzo

rodzinna i ciepła, bardzo miło się tu
wraca – powiedziała laureatka

poprzedniej edycji JoséSong Gabrysia Kurzac. Bardzo przyjemne

miejsce, przypomina kameralne kino.
Przyjemnie się tutaj gra i śpiewa –

dodali członkowie zespołu The
BassHoppers, opisując scenę wykorzystaną podczas przesłuchań, a
talent i pasję innym, a przy okazji potem gali w Bielańskim Ośrodku
przełamać swoje słabości - mówi Kultury. Niezwykle lubię festiwal
uczestniczka z Rzeszowa. Wiele osób JoséSong, a zwłaszcza rodzinną
podkreślało, że są tu nie po to, aby atmosferę panującą wśród uczewygrać, ale żeby zmierzyć się ze stników i uczniów José pomagających
swoimi lękami. Wyjście ze strefy wła- w organizacji festiwalu. Tak o
snego komfortu to dla mnie dobra konkursie
wypowiedział
się
terapia – dodaje inny artysta. Podczas prowadzący przesłuchania uczeń
trwania całego festiwalu wśród naszej szkoły - Krzysztof Warzocha.
uczestników, organizatorów i widowni Festiwal składa się z dwóch części – z
panowała bardzo rodzinna atmosfera. przesłuchań, na których uczestnicy
prezentują swoje umiejętności i
rywalizują ze sobą oraz gali
finałowej. Mimo tylu zaprezentowanych talentów do finału dostali się
tylko najlepsi. Tegoroczną laureatką
została Daria Domitrz z XXXIV
Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Miguela de Cervantesa w Warszawie.
Cały konkurs nie mógłby się
oczywiście odbyć bez jurorów, wśród
których znaleźli się m.in. trenerzy
wokalni, nauczyciele języków

obcych, absolwenci szkoły oraz
laureaci poprzednich edycji JoséSong.
Warto wspomnieć, że w jurorskim
gronie pojawiła się m. in. piosenkarka
Małgorzata Uściłowska, znana jako
Lanberry. Podczas gali osoby, których
talent został wyróżniony, miały szansę
zaprezentować swoje umiejętności po
raz kolejny. Uczestnicy, wchodząc na
scenę, byli rozluźnieni dzięki
prowadzącym uroczystość, którzy
emanowali pozytywną energią,
żartowali i komentowali występy, co
samej
uroczystości
nadawało
młodzieżowego charakteru. Bo prze-

cież JoséSong jest dla młodzieży!
Bardzo cieszymy się, że mogłyśmy
wziąć udział w tak wspaniałej
uroczystości, jaką jest ten festiwal.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i
życzymy powodzenia w dalszej
muzycznej karierze. Do zobaczenia za
rok!
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Czym jest dla nich JoséSong?

Pani Karolina
Rudzik,
organizatorka
W tym konkursie
pełnię
wiele
ważnych ról. Są to
przede wszystkim
planowanie,
promocja, kontakt
ze sponsorami i patronami
honorowymi. Konkurs JoséSong ma na
celu spełnianie marzeń młodzieży,
promocję młodych talentów, a także
szkoły. To przedsięwzięcie jako projekt
zostało laureatem Warszawskiej
Nagrody Edukacji Kulturalnej.
Pani Ewa Afteni –
Zdrzalik, juror
Konkurs piosenki
obcojęzycznej
wymyśliłam
ja
wraz z Davidem
Vargasem, Sandrą
Zaleską, Karoliną
Rudzik. Uważam, że to wspaniałe
przedsięwzięcie. Młodzież poprzez
piosenkę dociera do języka i kultury
innych krajów. Kocham muzykę i
kocham młodzież, Ten konkurs to dla
mnie coś bardzo ważnego.

Pani Monika
Olizarowicz –
Strygner, współorganizatorka
Konkurs JoséSong
to dla mnie przede
wszystkim mały
„The Voice of
Poland“. W tym
przedsięwzięciu bierze udział młodzież
z całej Polski. Przemierzając setki
kilometrów do stolicy, udowadniają, że
muzyka jest dla nich pasją, a wygrana
w konkursie spełnieniem marzeń. Z
roku na rok ranga konkursu wzrasta, a
tegoroczna edycja przyciągnęła wielu
uczestników.
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Pan Dawid Vargas,
współorganizator
Jest to świetny
sposób dla uczniów,
aby mogli pokazać
swoje talenty
muzyczne, głosowe
i językowe. Jest on
przeznaczony nie
tylko dla osób, które śpiewają, ale też
dla osób, które grają na skrzypcach czy
gitarze akustycznej. Wydaje mi się, że
dla tych, którzy lubią języki, lubią
śpiewać, jest to idealne miejsce do
pokazania swoich umiejętności oraz
talentów. W tym roku jest to konkurs
ogólnopolski, jego poziom stale rosnie,
dlatego uważam, że warto startować.
Daria Domitrz,
laureatka
Jestem bardzo zaskoczona.
Nie
spodziewałam się,
że zostanę zaproszona na galę, a o
wygranej nawet
nie pomyślałam! O konkursie
,,JoséSong” dowiedziałam się od
zeszłorocznej zwyciężczyni. Z racji
tego, że jestem w pierwszej klasie
liceum, dopiero w tym roku po raz
pierwszy mogłam wziąć udział w tym
przedsięwzięciu. Szczerze, nie potrafię
opisać mojego szczęścia!
Zofia Olejniczak,
uczestniczka z
Łodzi
Jest to dla mnie
nowe doświadczenie i przeżycie.
Język, w którym
śpiewam, to francuski. Uczę się go dopiero od dwóch
miesięcy. Chcę sprawdzić, jak sobie
poradzę i czego się nauczyłam.

Pani Joanna Kura,
współorganizatorka
Jest to dla mnie
dodatkowe zajęcie,
dodatkowa szansa na
integrację z uczniami
oraz
element
codziennej pracy w
ramach podstaw przedsiębiorczości.
Jest to także konkurs, który tworzy
wspaniałą atmosferę nie tylko tą
sceniczną, ale także wśród uczniów,
bez których cały konkurs by się nie
odbył. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
powstaje miejsce, w którym spotyka się
muzyka i języki, które oddaje emocje
artystów i wywołuje emocje słuchaczy.
Głównym motywem, dla którego
wszyscy to robimy, jest danie szansy
młodzieży na wypromowanie się. I tym
właśnie jest JoséSong - miejscem, w
którym odkrywamy młode talenty.
Maja Bisałaszek i
Michał
Wyrębkowski,
uczestnicy z
Płocka
Michał: Trudne
pytanie. Z muzyką nie mam wiele
wspólnego, nie znam nawet gamy cdur. Maja śpiewa, a ja jej odpowiadam,
jakbym recytował wiersz. Jestem tu z
przypadku, ale to on rządzi naszym
losem. Wychodzę z założenia, że
niewiele mógłbym w tym samym
czasie zrobić innego. Zdobywam nowe
doświadczenie i niczego nie tracę.
Maja: Można powiedzieć, że też
jestem tu z przypadku. Przypadkowo
się dowiedziałam o tym konkursie.
Zobaczymy, jak będzie. Nie stresuję
się.

Wiktoria Sarna,
uczestniczka z
Warszawy
JoséSong jest dla
mnie konkursem,
dzięki któremu mogę się trochę wykazać w śpiewie oraz
pokazać swoje umiejętności. Jest to również idealna okazja,
by się rozwijać, więc myślę, że jest to super konkurs.

Kącik intelektualisty

Demonologia (meta)fizyki cz.2
Demon Laplace’a

Kolejna koncepcja, którą się zajmiemy,
to demon Laplace’a - francuskiego
matematyka i astronoma. Zakłada on
istnienie abstrakcyjnego bytu, który
byłby obdarzony umysłem tak
potężnym, że mógłby poznać stan
wszystkich atomów i przeanalizować
informacje o nich. Takie poznanie
dałoby mu nie tylko zupełną wiedzę o
Wszechświecie w tym momencie, ale
także pozwoliłoby mu ściśle
przewidzieć całą jego przyszłość.
Według Laplace’a byłoby to możliwe,
ponieważ uważa on, że stan
Wszechświata w danym momencie
pozwala nam z absolutną pewnością i
dokładnością określić, jak dalej będzie
się on rozwijał. Wizja ta to przykład
poglądu deterministycznego. Takie
stanowisko ma znaczenie nie tylko dla
fizyki, ale także dla filozofii. Człowiek
jest częścią Wszechświata, on też
miałby
być
zdeterminowany.
Wszystkie nasze pragnienia, decyzje,
działania nie byłyby rezultatem wolnej
woli, ale zostałyby już określone przy
narodzinach Wszechświata. Dziś
jednak powszechnie uznaje się ten
przykład za nieaktualny. Zasada
nieoznaczoności głosi, że nie możemy
dokładnie poznać zarazem położenia i
pędu cząstki fizycznej. Nasuwają się
jednak w związku z tym zarzutem dwa
pytania: Czy to, że nie możemy poznać
dokładnego stanu Wszechświata
oznacza, że nie ma on pewnego
dokładnego stanu, który determinuje
jego dalszy rozwój? Czy źródła
poznania dostępne hipotetycznemu
demonowi podlegają tej zasadzie?
Dalej mówi się, że fizyka kwantowa
ustaliła także, że rezultaty pewnych
zdarzeń są zupełnie losowe i możemy
mówić jedynie o prawdopodobieństwie
ich zajścia (np. przejście bądź odbicie
się fotonu od zwierciadła półprzezroczystego). Czy jednak z perspektywy
człowieka i jego autonomii ma jakieś
znaczenie, czy jego losy zostały ściśle
określone w momencie wielkiego

zdarzeń czarnej dziury, to jedna z nich
może zostać pochłonięta, a druga
wybuchu, czy też ciągle są dookreślane uciec. Powodowałoby to parowanie
przez losowe zjawiska kwantowe? W czarnych dziur, zmniejszając ich masę.
żadnym z tych modeli nie ma miejsca
na wolność woli w ramach
paradygmatu
materialistycznego.
Jednak lekcja Laplace'a uczy nas, żeby
ustaleń współczesnej nam fizyki nie
traktować jako ostatecznej prawdy.

Próżnia - nic, a jednak coś

P.W.

Najprostszą klasyczną jej definicją jest
po prostu „nic”- pusta przestrzeń. Nie
jest to jednak dokładny opis tego
zadziwiającego i skomplikowanego
zjawiska. Aby zauważyć, że próżnia
jest niemalże pełna cząstek, należy
przyjrzeć się jej z bardzo bliska
(10-15 m) i w bardzo małym przedziale
czasu (10-24 s). Wtedy zaczniemy
zauważać efekty kwantowomechaniczne.
Ścisła definicja określa
próżnię jako stan o najniższej możliwej
energii. Nie oznacza to jednak, że jest
ona całkowicie pusta. Obecnie
najlepsza teoria fizyczna, jaką
posiadamy, przewiduje istnienie pól
odpowiadających każdemu z trzech
mikroskopowych oddziaływań. Siły te
są przenoszone przez ich wzbudzenia.
W stanie próżni pola mają średnie
energie równe zeru, jednak ich
wartości w danej chwili mogą być
niezerowe. W rezultacie próżnia
zawiera fluktuacje kwantowe, czyli
spontanicznie pojawiające się pary
cząstka-antycząstka. Te cząstki
wirtualne pojawiają się w niej znikąd,
zapożyczając energię, aby po chwili
połączyć się z powrotem i zniknąć.
Istnienie tych ekstremalnie małych
zjawisk da się potwierdzić, obserwując
na przykład efekt Casimira (polega on
na wzajemnym przyciąganiu się dwóch
metalowych płytek położonych bardzo
blisko siebie w próżni, co przeczy
fizyce klasycznej). Zjawisko to można
obserwować również w astronomii.
Konsekwencją istnienia fluktuacji
kwantowych w próżni jest zjawisko
„parowania” czarnych dziur, zwane
promieniowaniem Hawkinga. Jeśli
para cząstek powstanie na horyzoncie

Fluktuacje kwantowe - spontanicznie
pojawiające się pary cząstka - antycząstka.
J.P.

Młodsi kontra starsi, a
może odwrotnie?

Od początku września szkolne
korytarze są miejscem wymiany
opinii na temat wyższości jednego
rocznika nad innym. Rozmówcy
stosują różne określenia i
porównania mające na celu
ośmieszenie młodszych lub
starszych kolegów. Oto kilka
przykładów: „Rocznik X jest
niedojrzały!”, „Oni patrzą na
innych, jakby mieli problem sami
ze sobą”, „W roczniku Y nie ma
fajnych dziewczyn”, „Ci z rocznika
Z patrzą tylko na wygląd”.
Wielokrotnie zastanawiałem się nad
źródłem takich generalizacji. Czy
aż tylu uczniów jest przekonanych,
że cyfra widniejąca na końcu daty
urodzenia determinuje wygląd,
charakter lub zachowania danej
grupy osób? Przez ponad rok nauki
w naszym liceum miałem
przyjemność poznać koleżanki i
kolegów z kilku roczników. Być
może będzie to dla niektórych
zaskakujący wniosek, ale spotkałem
mnóstwo wspaniałych osób. Data
urodzenia nie ma znaczenia, liczy
się to, co sobą reprezentujesz.
Zachęcam, aby mieć optymistyczne
podejście do nowych osób, nie
oceniać innych, patrząc tylko na
wiek. Kto wie, czy nowi znajomi
nie okażą się przyjaciółmi na całe
P. Ch. 3
życie.

Podwójny rocznik
kontra plastikowy
problem

Nie da się ukryć, że podwójny rocznik
wpłynął lub całkowicie zmienił życie
szkoły. Skutki niefortunnej reformy
nakładają się również na inny,
globalny problem. Świat zalewają tony
plastiku. Większa liczba uczniów to
większa liczba zamawianych obiadów.
Niestety, posiłki dostarczane do naszej
szkoły przez firmy cateringowe ze
względów higienicznych pakowane są
w
jednorazowe,
plastikowe
opakowania. Do każdego zestawu
dołączane są jednorazowe, plastikowe
sztućce. Każdego dnia po przerwie
obiadowej kosze wypełniają się
plastikowymi pojemnikami. Nasza
szkoła może pochwalić się dobrymi
wynikami w produkcji śmieci, a nawet
nadprodukcji. Tylko czy to jest powód
do dumy? Na szczęście ochrona
środowiska i przyszłość planety nie są
obojętne uczniom naszej szkoły.
Udowodnili, to uczestnicząc we
wrześniowym i listopadowym Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.
Udowadniają to także każdego dnia.
Zamiast korzystać z plastikowych
łyżeczek, łyżek, widelców i noży,
coraz częściej i coraz liczniej decydują
się na własne, metalowe sztućce. To
nasz wkład w ochronę środowiska i
ograniczenia produkcji plastikowych
odpadów. Niestety, zdarzają się też
niechlubne zachowania. Mimo koszy
do segregacji śmieci plastiki po
posiłkach lądują w niewłaściwym
miejscu. Można je zobaczyć w
pojemnikach na szkło czy odpady BIO.
Często widzimy je również w
odpadach zmieszanych. A przecież
segregacja
śmieci
nie
jest

skomplikowana - papier do
niebieskiego, plastik do żółtego, szkło
do zielonego, a odpady zmieszane do
czarnego. Proste? Proste! Zanim
wyrzucimy to, co trzymamy w ręku, do
kosza, zastanówmy się i wybierzmy
właściwy pojemnik.
Z.W.

Co w José piszczy?
13 grudnia w godzinach 18.00 - 22.00
w naszej szkole odbył się Bal
Zimowy!
25 listopada zaczęły się próby
poloneza trzecich klas, nadzorowane
przez Panią Grażynę Zajkowską.
3 grudnia odbył się Praski Konkurs
Matematyczny, w którym udział
wzięło 20 osób.

6 grudnia odbył się konkurs

matematyczny organizowany przez
WAT, w którym wzięło udział 14
uczniów naszej szkoły.

Słowo od samorządu

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
Jeszcze raz dziękuję za wszystkie
głosy oddane na mnie oraz Zuzię
Chodacką w tegorocznych wyborach
do samorządu. Jest to dla nas duże
wyróżnienie i szansa na zdobycie
nowego
doświadczenia.
Nie
ukrywamy, że objęcie tego stanowiska
po Piotrku Chęcińskim, który postawił
wysoko poprzeczkę, będzie się wiązało
z ogromem pracy, jaka czeka nas w
tym roku. Mamy nadzieję, że nie
zawiedziemy Waszych oczekiwań i
uda nam się wspólnie zrealizować
wiele projektów, które uatrakcyjnią
nasz pobyt w szkole. Na samym
początku,
jak
obiecywałyśmy
zabrałyśmy się za organizację Balu
Zimowego. Było trudno wszystko
dopiąć na ostatni guzik, gdyż ciągle
pojawiały się nowe przeszkody. Ale
udało się! Cieszymy się, że tak dużo
osób zgłosiło się do pomocy. Bal jest
wyjątkową okazją do zawarcia nowych
znajomości i dobrej zabawy. Na koniec
pragnę
również
podziękować
wszystkim nauczycielom, którzy
zgodzili się poświęcić dla nas swój
wolny czas podczas przedświątecznej
zabawy.
Weronika Wójcik, przewodnicząca SU

30 listopada żeńska drużyna
koszykówki zdobyła złoto,
wygrywając trzy mecze z reprezentacją
Lelewela, a nagrodę dla najlepszej
zawodniczki otrzymała Zuzanna

Celejowska!

Zbieramy ciepłe ubrania i paczkowaną
żywność dla podopiecznych Fundacji
Kapucyńskiej niosącej pomoc
N.B.
bezdomnym.
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