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Alea iacta est

Paweł Zalewski
Redaktor naczelny Jose Times

Słów kilka o świętach... i poza nimi
Święta to czas gdy wszyscy się radują, cenią czas z bliskimi i… Nie! Święta to okres
w którym wszyscy muszą ciężko pracować. Uczniowie – by podnieść oceny, pracownicy
– by zarobić jak najwięcej pieniędzy w ostatnim kwartale. Utarło się, że święta mają swój
niepowtarzalny klimat i charakter, dzięki którym ten magiczny okres jest po prostu piękny.
Owszem, rzeczywiście święta w grudniu mają swój niepowtarzalny charakter – w końcu
tylko w tym okresie jest okazja kupić niesamowitą książkę przecenioną z czterdziestu złotych na dwadzieścia pięć. To też okazja do posłuchania narzekań otoczenia – „O eeeezu,
choinkę/prezenty cza kupić”. Oczywiście zostaje jeszcze oczekiwanie na upragnione dni
wolne. W przypadku nas wszystkich oczekiwanie wypełnione sprawdzianami, klasówkami, pracami, obowiązkami, nauką i ogólnie szkołą. Jak widać, święta mają swój
„niepowtarzalny” klimat.
Teraz trochę spraw przyziemnych. Oddajemy do waszej dyspozycji drugi numer
„Jose Times”. Numer świąteczny w gruncie rzeczy. Dlaczego tak późno? Dlaczego to dopiero drugi numer? Biorę to w całości na siebie. Nadal uczę się nowych rzeczy na tym
„stanowisku”, nadal nie do końca wdrożyłem się w pewien charakterystyczny rytm pracy.
W przyszłości będę się bardziej starał, obiecuję.
Echo na korytarzu donosi, że gazetka wywołuje ambiwalentne odczucia wśród
młodszych i starszych. Niezadowolonym layout’em, sposobem pisania pewnych osób czy
czymkolwiek
innym
polecam
naszego
redakcyjnego
maila
(redakcjajosetimes@gmail.com) na który można wysyłać wszelkie zastrzeżenia, pomysły,
prace itd. Czekamy na Wasze zastrzeżenia – dzięki nim Wy możecie mieć wkład w rozwój gazetki szkolnej, a my dostaniemy bezcenne informacje o gustach ludzi chodzących
do naszej szkoły – to pomoże nam rozwijać gazetkę.
Wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna sprawa. Dużo osób było zaskoczonych angielskojęzycznym tytułem gazetki szkolnej, w dodatku w szkole, której patron mówił po hiszpańsku. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób chciałoby zmiany tytułu. Cóż, rozczaruję - tytuł zostanie. Przynajmniej na razie. Z tego względu, że żyjemy w czasach w których język
angielski staje się nieodzowną częścią naszego życia i kultury. Ponieważ żyjemy w strefie wpływów zachodnich i idziemy z duchem czasu. Właśnie to oznacza dopisek „Times”.
Wszystkim ludziom pracującym i uczącym się w LO im. Jose Marti życzę, wraz z
całym zespołem redakcyjnym, spokojnych świat, odpoczynku od szkoły (rzecz nadrzędna!) i wesołego sylwestra w doborowym towarzystwie.
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Boże Narodzenie na świecie

Magda Patrycy

W Niemczech przygotowania do świąt rozpoczynają się już 6. grudnia. Dzieci dostają
prezenty, a domy nabierają nowego wyglądu. Popularną ozdobą jest wieniec z czterema
świeczkami. W domu nie może zabraknąć też Tannenbaum, czyli zielonej choinki. Niemcy należą do grona chrześcijańskich krajów, a więc święta rozpoczynają uroczystą kolacja 24 grudnia. Śpiewają kolędy, a najpopularniejsze z nich to: „Stille Nacht, Heilige Nacht” oraz „O Tannenbaum”. Kolejną tradycją jest pieczenie imbirowych ciasteczek, mających kształt ludzików oraz domków.
W Szwecji Boże Narodzenie to święta bardzo ciepłe i rodzinne. Już pod koniec listopada
dekorowane są sklepy i wystawiane na dwór choinki. Zwyczaje szwedzkie przywędrowały
jednak z Niemiec. Częstymi ozdobami są świece, bieżniki, makatki, krasnale, anioły oraz
domki z pierników domowego wypieku. Święty Mikołaj to jultomte, czyli „czyli bożonarodzeniowy krasnoludek”.
Norwegowie do świąt przygotowują się już podczas Adwentu. Robią generalne porządki i
pieką ciasteczka, których musi być przynajmniej 7 rodzajów! 24 grudnia około godziny
1600 udają się na uroczystą msze, po której zasiadają do świątecznego posiłku. Głównym daniem jest pinnekjøtt - solone jagnięce żeberka. Norweski Święty Mikołaj, Julenisse
(w tle) przypomina elfa lub gnoma i lubi płatać figle. W wigilię należy więc poczęstować
go dużą porcją owsianki, aby był grzeczny.
Dla Francuzów Boże Narodzenie to najważniejsze święta rodzinne w roku. Dekorują dosłownie wszystko- urzędy, sklepy, kościoły, na ulicach stawiane są choinki, wieszane są
świąteczne lampiony. Do świątecznego posiłku, przygotowanego przez dziadków, należą:
ostrygi i owoce morza, pasztet z gęsich wątróbek, indyk z kasztanami i rolada.
Na Węgrzech tygodnie poprzedzające Gwiazdkę noszą nazwę: papierowy, brązowy,
srebrny i złoty. Nazwy te mają świadczyć o wadze kolejnych tygodni. W ostatnią, złotą
niedzielę należy zrobić porządki oraz przedświąteczne zakupy. W każdym domu nie może zabraknąć pralinki (z masą orzechową, marcepanową, waniliową lub z galaretką). Gospodyni piecze strucle z makiem i orzechami. Na stole wigilijnym musi znaleźć się zupa
rybna z rodzynkami i wiśniami oraz pieczony karp. Prezenty pod choinkę przynosi Aniołek, a rozdaje je najmłodszy w rodzinie.
Mieszkańcy Australii obchodzą święta w środku lata i to na dodatek dość oryginalnie, bo
na plaży. 25 grudnia rodziny zbierają się nad brzegiem morza przy wspólnym grillu. Wymieniają się prezentami, kąpią się w morzu, grają w gry plażowe oraz krykieta. Funkcje
choinki pełni australijski krzaczek zdobiony tradycyjnymi girlandami. Święty Mikołaj ubrany jest w strój płetwonurka, a zdarza się też czasem, że przybywa na desce windsurfingowej. Szczególną tradycja w tym kraju jest „kolędowanie przy świecach”. W przedświąteczny wieczór tysiące ludzi wychodzi z domów, rozkłada koce na ziemi, zasiada i śpiewa
wspólnie z innymi kolędy.
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Przepisy wegańskie na święta

Anika Stawicka

Gratka dla fanów kuchni i jedzenia. W tym numerze prezentujemy przepisy na święta po
wegańsku. Smacznego!
Bigos wigilijny (przepis zaczerpnięty z blogu www.jadlonomia.com )
Składniki:
* 1 kilogram kiszonej kapusty
* 1 kilogram białej kapusty
* 1 szklanka zielonej soczewicy
* jedno kwaśne jabłko
* jedna cebula
* 10 wędzonych śliwek
* 10 gram suszonych grzybów
* 150 ml żubrówki albo gorzkiej żołądkowej
* sól
* olej
Przyprawy:
* 3 ząbki czosnku drobno posiekane
* 10 ziaren pieprzu
* 4 ziela angielskie
* 3 goździki
* 2 liście laurowe
* łyżeczka kminu
* łyżeczka pieprzu ziołowego
* łyżeczka cząbru
* pół łyżeczki tymianku
* pół łyżeczki ziaren kolendry
* pół łyżeczki ziaren gorczyc
Najlepiej przygotowuje się bigos w dużym garnku z bardzo grubym dnem, dobrze się go miesza
drewnianą łyżką. Podczas gotowania bigosu ważne jest, aby garnek był na naprawdę małym
ogniu i aby cały czas była w nim woda - w innym wypadku bigos się spali. Dlatego w końcowym
etapie gotowania trzeba do garnka zaglądać co pół godziny i w razie potrzeby dolewać po pół
szklanki wody lub więcej.
Przygotowanie:
1. Dzień przed gotowaniem bigosu suszone grzyby namoczyć w 1 1/2 szklanki zimnej wody. Zostawić na noc.
2. Następnego dnia przygotowania bigosu zaczynami od kapusty. Kiszoną kapustę przepłukać i
pokroić na drobniejsze kawałki. Na dnie garnka rozgrzać sporą ilość oleju, całe dno powinno być
równo pokryte równą warstwą oleju. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oleju a następnie dodać kiszoną kapustę razem ze wszystkimi przyprawami oraz łyżką soli, zalać wszystko litrem wody i gotować na mały ogniu przez godzinę.
3. W międzyczasie ugotować soczewicę w osolonej wodzie na półtwardo, uważać, aby się nie
rozgotowała. Kiedy będzie gotowa odcedzić i odłożyć na bok.
4. Białą kapustę poszatkować, jabłka nie obierać i zetrzeć na tarce. Grzyby pokroić na mniejsze
kawałki (ale nie za drobne) i dodać do garnka białą kapustę, ugotowaną soczewicę, jabłko, śliwki,
grzyby oraz wodę, w której się moczyły. Dodać jeszcze szklankę świeżej wody i gotować na małym ogniu przez kolejną godzinę.
5. Po godzinie dodać wódkę oraz konfiturę śliwkową, dokładnie wymieszać i w razie potrzeby
podlać jeszcze wodą. Dokładnie wymieszać i gotować na małym ogniu przez przynajmniej pięć
godzin, regularnie zaglądając i podlewając wodą. Na koniec osolić do smaku.
6. Bigos jest najlepszy drugiego lub trzeciego dnia, po kilku odgrzaniach. I oczywiście najpyszniejszy jest z dobrym, ciemnym chlebem.
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Wegański orzechowiec (źródło : www..jadlonomia.com)
Składniki na ciasto:
* 500 g mąki
* 200 g brązowego cukru
* 2 łyżki melasy lub syropu klonowego
* 200 g margaryny
* 2 łyżki mąki sojowej rozmieszane z dwoma łyżkami letniej wody
* 1 łyżeczka sody
* 1 łyżeczka mleka
Składniki na masę orzechową:
* 100 g cukru
* 120 g margaryny
* 2 łyżki melassy
* 300 g orzechów włoskich
Składniki na krem:
* 200 g cukru
* 200 g margaryny
* ziarna wydłubane z jednej laski wanilii
* 1/2 litra mleka
* 2 łyżki mąki ziemniaczanej
* 2 łyżki mąki pszennej
Przygotowanie:
1. Melassę rozgrzać, sodę rozpuścić w
zimnym mleku i wymieszać. Dodać pozostałe składniki na ciasto, dokładnie
zagnieść i podzielić na dwie równe części. Rozwałkować na placki wielkości
dużej prostokątnej blachy i rozłożyć w
dwóch blachach wyłożonych papierem
do pieczenia.
2. Piekarnik rozgrzać 180 stopni. Składniki na masę orzechową włożyć do rondelka z grubym dnem i podgrzewać na
małym ogniu delikatnie mieszając, do
czasu aż uzyskamy jednolitą, złocistą,
gęstą masę. Gorącą masę wylać na
placki, po połowie na każdy placek i
wsunąć do piekarnika na 20-30 minut,
aż placki będą suche a orzechy na
wierzchu złote i twarde.
3. W międzyczasie przygotować krem. W 1/2 szklanki mleka rozmieszać dwie mąki, resztę zagotować z cukrem i wanilią. Kiedy mleko będzie gorące dodać zimne mleko z mąką i zwiększyć
ogień jednocześnie cały czas mieszając. Kiedy masa zgęstnieje i zmieni się w budyń, dodawać
po jednej łyżce margaryny cały czas mieszając.
4. Kiedy placki dokładnie ostygną przełożyć je masą budyniową i odstawić w zimne miejsce. Najlepiej kroić następnego dnia,
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Drożdżowe paszteciki z kiszoną kapustą i grzybami (http://puszka.pl)
Składniki: dużo :)
ciasto:
1/2 paczki (50g) drożdży piekarskich
ok. 400 ml mleka sojowego (może być nawet jakieś mniej smaczne, np. Polgrunt)
ok. 1/2 szkl. gorącej wody
ok. 3/4 kg mąki pszennej
1 szkl. mąki kukurydzianej
sól (na oko 5 szczypt)
ew. trochę gałki muszkatołowej
3/4 szkl. oleju
farsz:
1 kg kapusty kiszonej
1/2 łubianki grzybów leśnych (mogą być też leśne suszone, shiitake, a
nawet pieczarki)
3 cebule
olej do smażenia
sól
pieprz
papryka
zioła (np. majeranek,
oregano, cząber) lub pieprz ziołowy
Przygotowanie:
Kiszoną kapustę ugotować do miękkości. Grzyby oczyścić i poszatkować. Jeśli używamy suszonych to należy je namoczyć/podgotować, starannie odcedzić i również poszatkować. Cebulę podsmażyć, dodać grzyby, poddusić. Połączyć z kapustą, doprawić.
Teraz ciasto: rozdrobnione drożdże zalać mlekiem zmieszanym z gorącą wodą (chodzi o to, żeby
całość była ciepła, co stymuluje drożdże), rozrobić. Dodać mąkę, sól i ew. trochę gałki muszkatołowej, wyrabiać ciasto tak ok. 5 min. Dodać olej i znów wyrabiać, aż będzie odstawać od ręki i naczynia, w którym jest wyrabiane. Odstawić w cieple miejsce do wyrośnięcia (z 20 min. to będzie
albo i więcej).
Na stolnicy rozwałkować ciasto na grubość ok. 0,5 cm, kroić na kwadraty, prostokąty lub trójkąty,
nakładać farsz, zawijać nadając dowolne kształty. Farsz nie musi być dokładnie zalepiony w środku - nie wypłynie, to nie pierogi ;)
Paszteciki układać na blasze posmarowanej olejem. Zwilżyć po wierzchu wodą, piec do zrumienienia w dobrze nagrzanym piekarniku.
Wskazówki i uwagi:
Pieczarki też się nadają, choć są mało aromatyczne - niemniej smaczne :) Jeśli nie mamy grzybów leśnych, warto sięgnąć po shiitake - są poniekąd podobne do pieczarek, tylko właśnie mocno
aromatyczne :) Pamiętajmy: nóźki od shiitake wyrzuca się, bo są za twarde.
Kapustę i grzyby, zamiast pracowicie szatkować, można zmielić (zmielić, nie zmiksować). Jeśli
zdecydujemy się na szatkowanie, to łatwo się to robi tasakiem na stolnicy.
Jeśli zostanie farszu, można go zużyć np. do nadziewania naleśników :)
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Pierogi z kapustą i grzybami - mięciutkie :) (http://puszka.pl)
Lepienie pierogów z podanego w przepisie ciasta to czysta przyjemność :). Ciasta nie trzeba podsypywać mąką, nie klei się do rąk i stolnicy, nie rozciąga się i nie kurczy, jest plastyczne "jak plastelina". Można wałkować z niego cieniutkie placki, a pierogi nie rozpadną się podczas gotowania
i są mięciutkie!
Składniki:
farsz:
cebula - 3 szt.
pieczarki - 0,5 kg
kapusta biała - 0,5 kg
kapusta kiszona - 1 kg
grzyby suszone - 40 g
ciasto:
mąka - 1 kg
olej - 2 łyżki
sól - 1 łyżka
gorąca woda - 500 ml
Przygotowanie:
1.Grzyby suszone namaczamy na noc lub
zalewamy wrzątkiem i
zostawiamy na godzinę. Namoczone grzyby
zagotowujemy, odsączamy i kroimy w paseczki, a wywar zostawiamy do podlewania kapusty. 2.Cebulę kroimy w kostkę, pieczarki w plasterki. Kapustę białą szatkujemy w paseczki, a kiszoną kroimy na mniejsze kawałki. Jeśli kapusta jest bardzo kwaśna to płuczemy ją w wodzie i mocno odciskamy.
3.Cebulę podsmażamy na 6 łyżkach oleju, dodajemy pokrojone pieczarki. Smażymy około 15min.
4. Następnie dodajemy pokrojoną kapustę i 1 łyżeczkę soli. Dusimy pod przykryciem około
20min, aż kapusta zmięknie.
5.Po tym czasie dodajemy pokrojoną kiszoną kapustę i namoczone grzyby. Mieszamy i dusimy
pod przykryciem kolejne 20min. do miękkości, podlewając w razie potrzeby odlanym wcześniej
wywarem z grzybów. Gotowy farsz mielimy w maszynce i doprawiamy solą i pieprzem. Studzimy
przed robieniem pierogów.
6.Do miski wsypujemy mąkę dodajemy sól i olej. Rozcieramy ręką lub łyżką, żeby olej dokładnie
wymieszał się z mąką. Dolewamy bardzo gorącą, dopiero co gotowaną wodę i mieszamy za pomocą łyżki. Dopiero po chwili można zacząć wyrabiać ciasto ręcznie. Zagniatamy je do otrzymania plastycznego, miękkiego ciasta. Czasem do wyrobienia potrzeba minimalnie więcej wody niż
0,5l, zależy to od mąki, wilgotności powietrza… nie wiem ;) Ciasto przykrywamy ściereczką i zabieramy się za lepienie pierogów.
7.Ciasto cienko rozwałkowujemy na stolnicy i wycinamy kółka tradycyjną szklanką. W zależności
od tego jakiej wielkości kółka będziemy wycinać i jak grubo wałkować ciasto tyle pierogów nam
wyjdzie. Przepis jest na 80 pierogów tradycyjnych rozmiarów, wycinanych szklanką.
8.Ulepione pierogi przykrywamy ściereczką i gotujemy partiami w lekko osolonej wodzie.
Po wypłynięciu i po gotowaniu przez 3 minuty wyjmujemy, przelewamy zimną wodą i odsączamy
na sitku.
Podajemy z podsmażoną cebulką - na taką ilość pierogów wystarczają dwie duże cebulki pokrojone w drobną kosteczkę i podsmażone na 1/2szkl. oleju.
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CULTURAE

Liwia Biały

&

Agnieszka Gabriel

„Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta…” to słowa piosenki śpiewanej przez Annę
Szarmach w zwiastującej zimę reklamie Coca-coli. Oszronione ciężarówki z napojem
uwielbianym przez przedstawicieli każdej grupy wiekowej rozjechały się już po świecie.
Na ciemnym niebie błysnęły płozy sań Świętego. Niesamowicie długie listy świątecznych
życzeń czekają na rozpatrzenie w Laponii.

W Warszawie jesteśmy świadkami rozpoczynającego się sezonu serdeczności.
Wielu oczarowanych świątecznym nastrojem zatrzyma się na chwilę na Starym Mieście
by podziwiać pierwsze oznaki zimy. Wbrew pozorom grudzień to najcieplejszy miesiąc –
mimo mrozów i szronu, gdyż ludzie pozwalają sobie na czułość i liczne uśmiechy zagrzewające do wspólnego radowania się .Okres przedświąteczny powinien być dla nas motywacją do wprowadzenia potrzebnych zmian w naszym życiu. Powinniśmy wyznaczyć sobie adwentowe postanowienia, które nie muszę wiązać się z drakońską dietą lub rygorystycznymi zasadami. Przede wszystkim, święta to chwila by odpocząć i złapać oddech.
Zapatrzeć się wieczorem na oświetlone płatki śniegu pod reflektorem ulicznej latarni lub
wsłuchać się w melodię kolędy, która dobiega do naszych uszu. To okres w którym powinniśmy zadbać o bliskich, lecz grzechem byłoby zapomnieć o sobie. Nie mając chwili
wytchnienia, stale gdzieś pędzimy, spostrzegając w końcu, że zaniedbaliśmy wiele dziedzin naszego życia. Zastanów się, czego potrzeba twojemu ciału i duszy. Być może z
braku czasu odłożyłeś kilka spotkań z przyjaciółmi, obiecałeś sobie wstąpić na chwilę do
nowo otwartej kawiarni lub zadbać o swoje ciało, które wypadło z formy przez babcine
rarytasy. Zrób to teraz!
Pamiętaj o UŚMIECHU! Mówi się, że to najbardziej wartościowy dar, jaki możemy
podarować drugiej osobie niskim kosztem. Jestem pewna, że wpłynie to pozytywnie na
twój nastrój, szczególnie jeśli w ramach wzajemności ktoś wyszczerzy ząbki w twoim kierunku.
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Jose okiem pierwszaka

Gabriela Mróz

Koniec semestru, czyli święta, święta i po świętach
A dopiero co przyszliśmy... BUM! I koniec pierwszego semestru. Oceny poprawiamy, spódnice przedłużamy i kultury używamy. Starsi koledzy pomagają, a nauczyciele z
dobroci świątecznie nastawionego serca pozwalają poprawiać sprawdziany z września.
Zagrożenia? Pani profesor, no, ale..., bo przecież... Zeszyt? Mam..., w domu..., pies,
siostra, sąsiad zjadł, ukradł, pożyczył i zgubił... Następnie szybkie zaopatrzanie się w
notatki i niezbędne podręczniki (które mamy, tylko nie nosimy...). Ostatnie dwa tygodnie
szkoły, czyli poziom skupienia wprost proporcjonalny do ilości zaliczeń, sprawdzianów,
kartkówek i odpowiedzi.
Będąc w Jose nie sposób nie zaprzyjaźnić się z klasami starszymi. Uprzejmi maturzyści i uroczy drugoklasiści, aż palą się do rozmów i pomocy nam, świeżakom. Najlepiej prowadzić nieoficjalne korki z matmy na jakiejś własnej, mało ważnej (nie ma takich!) lekcji... Nauka zaczyna się dopiero na przerwach. Koegzystencja licealna jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasze teraźniejsze, jak i przyszłe życie. Biorąc pod uwagę liczne aspekty psychologiczne, to właśnie liceum jest wisienką na torcie
kształtowania naszej osobowości.
Idąc po korytarzu lub rozmawiając na temat naszego dzieła - owej gazetki, której
w rękach nie trzymacie, bo "idąc z duchem czasu, nie niszczymy lasów" - słyszę liczne
nieprzychylne komentarze dotyczące tytułu licealnego pisma. Droga młodzieży! XXI w.
to wspaniały zangielszczony i zelektronizowany czas. Pamiętamy o naszym pięknym
języku ojczystym, ale jednocześnie staramy się być "ludzkim" humanem.
A teraz przejdę do mojego ulubionego tematu w owym czasie! Święta!!! Skoro zima już przyszła, można śmiało rzec, że tradycji stało się zadość. Reklama Coca-coli
jest? A jakże! "Coraz bliżej święta!". Wielka choinka pod Arkadią od połowy październik a
j e s t ?
N a t u r a l n i e !
Dekoracje od Placu Zamkowego, przez Krakowskie aż po Nowy Świat są? Jasne! Także teraz pozostało kupić choinkę, absurdalnie drogie i mało przydatne prezenty oraz
karpika i można zasiadać do wigilijnego stołu. A Sylwester? Cóż... zważywszy na tradycjonalizm, nasi licealiści winni spędzić go z telewizyjną Dwójką. Nie jedźcie pod Pałac.
Masa ludzi wykrzykująca 10, 9, 8... itd. Lepiej zobaczcie sobie relację w telewizorze.
Bezpiecznie, ciepło no i jest mama!
A teraz na poważnie. W związku ze zbliżającymi się nieuchronnie świętami i Sylwestrem (oraz ponad tygodniową przerwą) wszystkim zainteresowanym i tym mniej życzę rodzinnej atmosfery, herbaty z cytryną i planów na tegorocznego Sylwestra! :)
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Sport

Karolina Chojnacka

Co się dzieje z naszymi chłopakami?
24 listopada w Lillehammer rozpoczał się zimowy sezon skoków narciarskich i coś chyba poszło nie po naszej myśli.
Do Lillehammer nasi skoczkowie w składzie: Kamil Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki,
Bartłomiej Kłusek, Krzysztof Miętus i Piotr Żyła, pojechali w dobrych nastrojach, z nadziejami na punktowane miejsca. Kwalifikacje przeszli wszyscy z wyjątkiem Kłuska, a
Krzystof Miętus zajął nawet piąte miejsce! A potem konkurs i porażka, w drugiej serii
znaleźli się tylko Stoch i Kot, dodatkowo na dość odległych, 30 i 25, pozycjach. Chwila
zastanowienia dla kibica ... to początek, chłopaki byli pod presją, jutro napewno będzie
lepiej. I rzeczywiście zakwalifikowali się wszyscy, ale w konkursie ...najlepiej tę sytuację
opiszą słową komentatora TVP: „Było ich sześciu, został jeden, imię jego Krzysztof, a
nazwisko Miętus.” Miętus jako jedyny wskoczył do czołowej trzydziestki i zawody ukończył na 26 pozycji.
Do fińskiego Kuusamo polska kadra jechała w gorszych nastrojach i bez Bartka Kłuska.
I znów coś się nie udało. Najpierw upadek Stocha na treningu, prawdopodobnie przez
to jako jedyny z Polaków nie zakwalifikował się do sobotniego konkursu. W piątek odbyły się zawody drużynowe i chyba wszyscy polscy kibice skoków byli w lekkim szoku.
Ostatnie miejsce naszej drużyny, a rok temu udawało się jej walczyć o podium. W sobotę powtórka z Lillehammer, do drugiej seri przeszedł tylko Dawid Kubacki i skończył ją
na 22 miejscu.
Od razu pojawiły się pytania czy program treningowy był dobry, spekulacje o odejściu
trenera, pytania co zawiodło, co się stało, co robić dalej? Czy to winna nowych kombinezonów? Czy czegoś innego?
Do rosyjskiej Soczi pojechali tylko Mietus, Kot, Kubacki i Kłusek. W pierwszym sobotnim konkursie brali udział wszyscy, ale do drugiej serii przeszli tylko Kot, który ostatecznie był 28 i Kubacki, który był trzydziesty. Do niedzielnego konkursu z Polaków, nie zakwalifikował się tylko Miętus. W finałowej trzydziestce znaleźli się Kubacki i Kot, odpowiednio na 17 i 22 miejsu. A więc jest poprawa!
Tymczasem Stoch i Żyła szlifowali formę w Ramsau. Miejmy nadzieję, że to pomoże i
nasze orły zaczną latać daleko, jak kiedyś Adam Małysz.
Podczas gdy naszym chłopakom, nie szło za dobrze, to w czołówce działo się wiele. Po
dwa zwycięstwa mają na koncie Severin Freund i Gregor Schlierenzauer, dla ktorego
zwycięstwo w sobotnim konkursie w Soczi było 42 w karierze i jest coraz bliżej pobicia
rekordu Nykaenen'a, ostatnie zawody wygrał Andreas Kofler. W konkursie drużynowym
wygrały Niemcy, przed Austrią i Słowenią. W klasyfikacji generalnej prowadzi Freund
przed Schlierenzauerem i zwycięzcą zeszłego sezonu Andreasem Bardalem.
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Biegi narciarskie

Justyna Kowalczyk
24 listopada w Gaellivare odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata kobiet w
biegach narciarskich, bieg na 10 km. Nasza królowa nart, Justyna Kowalczyk, od początku zapowiadała, że w tych pierwszych konkursach nie ma się co spodziewać fajerwerków, że optymalna forma przyjdzie z czasem.
Kibice nie mogli się więc czuć zawiedzeni, gdy pierwsze zawody Kowalczyk ukończyła na 27 pozycji. Zwyciężyła Marit Bjoergen, przed Therese Johaug i Kikkan Randall.
W Kuusamo odbyły się trzy biegi. Na początku rozegrano sprinty. Justyna odpadła
w półfinale i ostatecznie zajeła siódme miejsce. Drugi konkurs to bieg na 5 km, w którym Polka była 11. Ostatni był bieg na 10 km na dochodzenie, który Kowalczy ukończyła jako druga. Wszystkie trzy biegi, co nie dziwi raczej kibiców narciarstwa, wygrała bezkonkurencyjna Marit Bjoergen. I pomimo kiepskiego startu, Kowalczyk udało się awansować w klasyfykacji generalnej na trzecie miejsce, za Bjoergen i Johaug.
8 grudnia odbyły się sprinty w Quebec, w których ani Justyna, ani Marit nie wzięły
udziału. Wygrała Randall przed Fallą i Ingemarsdotter, przez co Justyna spadła na
czwarte miejsce w klasyfikacji, jednak nie ma wątpliwości, że niedługo nadrobi zaległości i znów rozpocznie się walka między nią a Bjoergen o zwycięstwo w Pucharze Świata.
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Kącik recenzji
Ostatnio przeczytałam książkę!!!

Magda Obrączka

Tytuł nie powinien nikogo dziwić. Wszyscy uważamy się za ludzi inteligentnych, a
więc wydawać by się mogło, że przeczytanie książki nie będzie żadnym osiągnięciem.
Jednakże w świetle statystyk (ach, ta biurokracja…) jest to wynik całkiem zadowalający,
żeby nie powiedzieć ponad przeciętną. Czemu odwołuje się tu do statystyk? I to prawdopodobnie sprzed dwóch lat co najmniej? Ano, redaktor naczelny polecił mi napisać
coś. I „coś” jest tu słowem klucz. Pozwolę sobie nawet zacytować: „Tematyka dowolna,
ilość słów dowolna”. Krótko i zwięźle ujmując „róbta co chceta”. Ale do rzeczy.
Powieść, którą ostatnio połknęłam (tak, Szanowny Czytelniku, dobrze czytasz, połknęłam, a nie przeczytałam) nosi tytuł „Przełamać noc” i została napisana przez Liz
Murray. Książka niesamowicie mnie wzruszyła. Historia dziewczynki, której rodzice są
uzależnieni od narkotyków została opisana w bardzo realistyczny sposób. Przez cały
czas miałam wrażenie, że stoję za tą dziewczyneczką i oglądam z jej punktu widzenia
całą sytuację. Opowieść tak we mnie uderzyła prawdopodobnie dlatego, że jest to historia prawdziwa. Jednak najbardziej zaskoczyło mnie zakończenie. Główna bohaterka
Liz, mimo wielu przeszkód dostaje się na Harvard. Tak, na TEN Harvard. Mimo matki
ćpunki chorej na AIDS, mimo ojca byłego dilera, oczywiście narkomana. Liz dała radę.
Zdawałoby się, że cały świat śmieje jej się w twarz mówiąc „Jesteś gorsza”, ona się nie
poddaje. W wieku 15 lat ucieka z domu, aby żyć na ulicy pomieszkując u przyjaciół.
Zdziwić by mogło, że kobieta chciała opisać swoje dzieciństwo. Bo powiedzmy
szczerze, nie ma się czym chwalić. I prawdopodobnie 90% ludzi, którzy mieli lub mają
osobę uzależniona w najbliższym otoczeniu nigdy się to tego nie przyzna. Jednak z tej
książki kipi duma. Liz jest dumna z tego co dokonała, ponieważ większość ludzi przypuszczalnie nigdy nie wierzyła, ze takiej dziewczynie mogłoby się udać. Czytają
„Przełamać noc” płakałam. Współczułam małej dziewczynce, że to ona musiała zajmować się swoimi rodzicami, a nie na odwrót – czyli tak jak powinno być. Płakałam, bo współczułam nastolatce tego, że
musiała uciec z domu, w nadziei na lepszą przyszłość. Płakałam, bo byłam dumna z tego, że kobieta, która dorastał na
Bronksie zdołała wyrwać się z toksycznego otoczenia. Przecież mogłaby usiąść i powiedzieć, że ona nie może niczego
osiągnąć, bo miała „gorszy start”. Wzruszył mnie tak naprawdę jej upór w dążeniu do celu. Już od początku mówiła sobie
„Ja nie będę ćpała” i tego się trzymała.
Nie umiem kończyć wypowiedzi. Dlatego zamierzam
zostawić Cię, Szanowny Czytelniku z zgrabnym „Polecam tę
książkę”. Bo naprawdę i z całego serca ją polecam.
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„Berek, czyli upiór w moherze”

Weronika Kuzia

sztuka wyreżyserowana przez Andrzeja Rozhina na podstawie powieści Marcina Szczygielskiego
Przedstawione są w niej dwa różne
światy dwojga skazanych na swoje sąsiedztwo ludzi.
Główni bohaterowie: starsza pani potocznie nazywana „moherowym beretem” oraz
typowy „giej” nienawidzą się . Oboje są samotni i nieszczęśliwi. Różni ich wszystko: stosunek do wiary- Anna jest wielbicielką Ojca
Dyrektora, Paweł nie znosi księży, poczucie
estetyki, orientacja seksualna. Ich życie wypełnia robienie złośliwości sąsiadowi.
Pani Anna (Ewa Kasprzyk) wini za wszelkie zło na świecie Pawła (Paweł Małaszyński), natomiast on nie znosi jej zakłamania, dewocji i obłudy. Oboje się nie akceptują i obrzucają obelgami.
Życie pani Anny kręci się wokół córki Małgosi (Ilona Chojnowska), która dawno
temu opuściła dom i w żadnym wypadku nie zamierza do niego wrócić. Główna bohaterka swój wolny czas spędza na oglądaniu telewizji, chodzeniu do kościoła oraz, oczywiście, uprzykrzaniu życia sąsiadowi. Kobieta ta jest nieznośną hipokrytką, która swoją
wiedzę o gejach ogranicza do wiedzy z telewizji oraz praktyk seksualnych dwóch partnerów.
Paweł to nieszczęśliwy trzydziestolatek, który na siłę próbuje znaleźć tę jedyną
miłość i jednocześnie partnera do założenia rodziny. Nie udaje mu się to jednak, bo na
jego drodze ciągle stają jakieś przeszkody. Ale do czasu...
Oboje są samotni.
Najważniejszym punktem przedstawienia staje się wypadek pani Anny podczas,
którego łamie ona sobie nogę. Następuje wtedy (nie)spodziewany zwrot akcji, który może wyjść obu bohaterom tylko na lepsze. Paradoksalnie dzięki niemu Paweł odnajduje
swoją połówkę pomarańczy.
Komedia ta doskonale przedstawia różne typy ludzi
- z ich wadami, troskami, pasjami, których nie brakuje w
naszym społeczeństwie. Pokazuje ona, że każdego należy traktować dobrze, niezależnie od poglądów politycznych czy orientacji seksualnej. Ta sztuka uczy również
szacunku i akceptacji dla wszelkiej inności.
Bardzo polecam obejrzenie: „Berka....”. Nie brak w
nim humoru i głębszego przesłania.
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Anberlin

Paweł Zalewski

Długo zastanawiałem się, o czym napisać tym razem. Nowa płyta Soundgarden może i jest pierwszym od czternastu lat wydawnictwem, jednak światowe media napisały już wszystko, co można było napisać o „King Animal”. Wybrałem zespół mało znany w Polsce.
Ich najnowsza płyta, „Vital”, wydana została 16 października 2012 roku. Jest to szósta płyta amerykańskiego
zespołu. Mowa o Anberlin. Jest to zespół działający od
2002 roku, powstały w Winter Haven na Florydzie. Obecnie
skład zespołu to Stephen Christian (wokal, keyboard; na
zdjęciu obok), Joseph Milligan (gitara prowadząca), Deon
Rexroat (gitara basowa), Nathan Young (perkusja) i Christian McAlhaney (gitara rytmiczna). Muzyka Anberlin to
rock alternatywny, lecz ich muzyka czerpie dużo z punk
rocka. Właściwie od rozpoczęcia działalności, zespół jest
często klasyfikowany jako rock chrześcijański. W jednym z wywiadów wokalista Stephen Christian wyjaśniał, że wielu ludzi tak klasyfikuje zespół ze względu na jego przynależność do wytwórni Tooth & Nails Records, która znana jest z wydawania płyt zespołów chrześcijańskich.
Jak wspomniałem, niedawno zespół wydał nową płytę. „Vital” to jedna z najlepszych płyt w dorobku Anberlin – energiczna, zagrana z pasją, świetna lirycznie. Utwory
takie jak „Self-Starter”, „Someone Anyone” i „Intentions” popierają moje słowa. Zespół
nie boi się sięgać po elektronikę, gdy im to pasuje, natomiast jednocześnie nie rezygnuje z klasycznego brzmienia instrumentów. Zresztą utworów jest aż dwanaście i warto
przesłuchać tę płytę kilkukrotnie, aby wyrobić sobie własną opinię.
Poza najnowszą płytą polecam zapoznać się z poprzednimi albumami tej grupy.
Szczególnie radzę zwrócić uwagę na „Never take friendship personal” i „New surrender”. Obie te płyty były wielkim zwrotem w
karierze zespołu. Warto też dodać, że każda z płyt zespołu różni się nieznacznie
brzmieniem i klimatem. Żeby zrozumieć co
mam na myśli, polecam przesłuchać dyskografię Anberlin.
Anberlin to zupełnie inne podejście do
współczesnego rocka alternatywnego. Jeżeli lubisz dobrze zaaranżowane utwory z
energią i świetną liryką – ten zespół jest dla
Ciebie. Wszystkim innym również polecam
ze względu na mnogość brzmień.
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Twórczość uczniowska
„Wieczór”

„Miłość platoniczna”

„Ku naturze”

Intymność

Czerwień

Pomarańczowe słońce w zaspane ślepia zagląda

Sączy się z ust speakera

Oparłszy o krawędź lusterka

Gdzieś w pnącej kobei zaplątał się bażant niemrawy

Barwę traci muskając

Wokół woni ranka turkocze koliber cherlawy

Uwieść chce mikrofon
Subtelnie muska

Oddechem każdą zmarszczkę Tam nieustraszony jastrząb w purpurze kreśli ronda.
Swego odbicia.
Nienamiętny wiaterek głos ogrodnika wciąż niesie

Jego sito.

Czas sprzedaje
Swoich niewolników
Jazzowi

Między ząbkami grzebienia

Który szepcząc klnie Boga na wszelkie nieurodzaje

Myśl goni myśl

Smak powietrza rześkiego zapiera dech, w gardle
staje

Kłębi się
Samotność.

Spowalnia tykanie zegar - wzrok swój skupiam na
lesie.

Krążymy wokół
Własnych osi
Nieprzytomni.

Czas
Nie przetarł
Oczu zaspanych

Tuliłabym nago brzozy, pienie wargą muskając
Bosą, zimną stopą czesząc ogon rudej wiewióry
Łowiłabym Ci chmury na szczycie sosny siadając.

Ujęła mnie

Gdy nonszalancko

Obita w czarny golf

W szaleństwa

Zaczęli już konstruować klatkę na wolność natury

Lecz

Zerkała

Domysły mylne snując, za rękę wciąż ją trzymając

Ze zmysłowym

Nadal zacięta

Do śpiącej marionetki kończyn doczepili sznury.

Rewersem

Lecz naga.

Panna Monroe.

Liwia Bianka
Dobra mina

W dłoniach szklanki

Do gry niefortunnej

Pełne

I pustka

Po cienką krawędź

W źrenicach

Optymiści

Na słowo

Myślami nieobecni

Wolność.

Patrzymy
W ścianę.

Liwia Bianka

Liwia Bianka
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