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Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami,
bo nie mogę być tam z Wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobro wśród Was gości.
I niech Boga wielka moc
na Was spłynie w świętą noc.

Wywiad z moją siostrą - Adrianną Krehut
Przeprowadziłam wywiad z moją najstarszą siostrą Adą. Jest ona bardzo wszechstronną dziewczyną
i robiła w życiu naprawdę wiele rzeczy, jednak obecnie jej największym hobby jest piercing. Właśnie to
było głównym tematem naszej rozmowy.
Gdzie odbyłaś swój kurs?
Kurs piercingu odbyłam w studiu tatuażu "9th Circle" w Krakowie, pod okiem pana o pseudonimie
Doktor X.
Jak go wspominasz?
Wspominam kurs jak najbardziej pozytywnie, choć wykonanie pierwszych przekłuć było dość stresujące. Ogólnie był to ciekawie spędzony tydzień, dużo się nauczyłam.
Z jakimi ludźmi się tam spotkałaś?
Cóż, studia tatuażu mają swój specyficzny klimat, w dodatku był to Kraków. Większe miasto to
równocześnie więcej oryginalnie wyglądających ludzi. Wszyscy, których spotkałam - zarówno klienci jak i
pracujący tam - to ludzie otwarci i życzliwi.
Z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się zawód piercera?
Zawód piercera wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego odradza się robienia takich zabiegów
w domu lub u kosmetyczki. Często nie są one do końca wykwalifikowane w dziedzinie piercingu. Należy
mieć choć minimalne pojęcie z zakresu anatomii, farmakologii oraz pamiętać o sterylnych i bezpiecznych
warunkach pracy. Niewłaściwe wykonanie wiąże się np. z zakażeniem wirusami HIV, HBV, HCV, nieestetycznymi powikłaniami, uczuleniem na źle dobrany kolczyk.
Co jest najważniejsze, aby wykonać prawidłowe przekłucie?
Trudno wybrać jedną rzecz, bo wszystko jest ważne, ale podstawą jest, aby narzędzia były sterylne.
Te jednorazowego użytku należy otworzyć tuż przed zabiegiem. Pozostałe elementy, czyli kleszcze i kolczyk, muszą byś wysterylizowane w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach, w temperaturze
przekraczającej 100 stopni Celsjusza.
Od kiedy interesujesz się piercingiem i co tak naprawdę Cię w nim zafascynowało?
Interesuję się tym od szkoły podstawowej. Myślę, że chodziło przede wszystkim o stronę wizualną, nie o młodzieńczy bunt czy dopisywanie nieistniejących ideologii (śmiech).

Był taki moment, w którym miałaś wątpliwości i zastanawiałaś się "Nie, to jednak nie dla mnie"?
Miałam takie podejście przez wiele lat, zmieniło się ono na krótko przed staraniami o kurs.
Co sądzisz o pracy w tym zawodzie, myślisz, że gdybyś uprawiała go na co dzień mógłby Ci
się znudzić?
Uważam, że nie jest to praca, która mogłaby się znudzić, ze względu na np. zmieniające się trendy oraz dość interesujących klientów. Jednakże nie wiem, czy czułabym się spełniona, gdybym miała zajmować się w życiu wyłącznie piercingiem.
Czy są jeszcze jakieś rzeczy dotyczące modyfikacji ciała, które Cię interesują i chciałabyś
się ich nauczyć?
Na pewno taką rzeczą są tzw. microdermale, czyli małe implanty znajdujące się częściowo pod
skórą.
Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci, aby inne Twoje plany zawodowe jak najbardziej się
powiodły.
Dziękuję!
Aneta Krehut

Muzycznie i po niemiecku
Dnia 20 listopada w naszym Gimnazjum w Jasienicy odbył się pierwszy w historii szkoły Konkurs Piosenki Niemieckiej. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie z klas 1-3. Tematem przewodnim konkursu
były piosenki z filmów Walta Disney'a. W jury zasiadło trzech nauczycieli: Pani Olga Schimanke - Niemiec, Pani Ewa Skrzyńska - Tomala oraz Pan Stanisław Urban. Każdy z jurorów oceniał występ z innego
punktu widzenia - Pan Urban zwracał uwagę przede wszystkim na muzykę, Pani Ewa oceniała całokształt,
a Pani Niemiec skupiona była na poprawnej wymowie niemieckich słów. Jurorzy oceniali według skali 1 6 punktów. Organizatorką całego konkursu była Pani Szymkowiak, również nauczycielka niemieckiego. W
sali 203 można było usłyszeć takie popularne piosenki filmowe jak m.in. "Kolorowy wiatr" z
"Pocahontas", "Lustro" z "Mulan" czy "Mam tę moc" z najnowszego hitu kinowego "Kraina Lodu". Mimo
że utwory były bardzo trudne, wszyscy uczestnicy spisali się bardzo dobrze.
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Aneta Krehut i Marta Pękala,
drugie miejsce: Jagoda Bocian i Małgorzata Gaik,
trzecie miejsce: Daniel Koźlik.
Przyznano także wyróżnienie dla Pawła Keniga i Szymona Walczaka.
Uczniowie, którzy zajęli w tym konkursie 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia, wystąpią podczas najbliższego apelu, prezentując utwory, którymi zapewnili sobie sukces w konkursie.
Jako uczestniczce całego wydarzenia bardzo podobały mi się występy uczniów i pomimo drobnych problemów technicznych cały konkurs oceniam bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że w przyszłych latach również będzie on organizowany w naszej szkole.
Aneta Krehut

Gawędziarskie posiady
W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Posiadach Gawędziarskich ,organizowanych już od ponad dwudziestu lat przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej.
Impreza odbywała się w dn. 8-9 listopada 2014r. w Jeleśni i Milówce. Udział wzięło ponad 40 gawędziarzy
z Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego.
Iza Pałucha oraz Wojtek Mola zaprezentowali teksty opowiadające o sposobach leczenia się oraz weselnych przygodach.

Nowy stary bóg przekrętu
Uwielbiam nowe wersje starych bohaterów, to swego rodzaju odświeżanie marki, a także nowe
spojrzenie na te postaci. Zmieniają się scenarzyści, rysownicy, sami bohaterowie. Niektóre postaci stają się
popularniejsze, a inne tracą odrobinę na wartości.
Jednym z odświeżonych bohaterów jest Loki. Najnowsza seria Loki Agend of Asgard, spod pióra
Ala Ewinga, jest zdecydowanie świetnym komiksem, który zmienia sposób widzenia tej postaci.
Po genialnych występach Toma Hiddlestone’a jako boga kłamstw obudził się we mnie apetyt na poznanie
tej postaci bliżej, poznanie jej genezy, tej mitologicznej, jak i komiksowej.
W filmach i historiach z Mścicielami Loki jest przedstawiany jako zły, przyrodni brat Thora, ale ta seria
jest inna. Jest swego rodzaju odrębną linią czasową. Loki pojawia się jako postać zdecydowanie pozytywna, za którą konsekwentnie trzymamy kciuki.
Cała seria zaczyna się mocnym akcentem, na tyle intrygującym, że pierwsze strony wciągają. Każdy kolejny zeszyt odsłania przed nami przeszłość i przyszłość głównego bohatera, który ma w sobie tyle
uroku co jego ekranowy odpowiednik. Jest to także postać z rozbudowanym problemem wewnętrznym i
skomplikowaną przyszłością/przeszłością.
Nie tylko główny bohater jest bardzo dobrze wykreowany, cała masa postaci drugoplanowych jest
wręcz świetna! Między innymi Verity, czyli ludzki wykrywacz kłamstw, ale nie będę psuła niespodzianki.
Z każdym zeszytem sprawy stają się coraz bardziej pokręcone i, jak to często w wydawnictwie
Marvel bywa, seria bezpośrednio nawiązuje do innych nowych odsłon komiksów, jak Guardians of Galaxy, The Avengers, The Uncany X-men (niedawno Loki pojawił się w crossoverach Asix).
Uwagę przyciągają cudnie narysowane sceny i świetna paleta kolorów, obfitująca w barwy, zarówno jasne,
jak i mroczniejsze.

Jedynym minusem tej serii jest brak dostępności wersji polskiej, ale to jest związane z brakiem zainteresowania naszych krajowych wydawnictw, a także tym, że ta seria wydawana jest od lutego tego roku.
Jest jednak dosyć łatwo dostępna na Internecie, między innymi na oficjalnej stronie Marvel.com

Miłej zabawy z bogiem kłamstw
K. Karkoszka

ROSALIE cz.2
Gdy wyszłam z gabinetu Phila, moje przyjaciółki od razu do mnie podbiegły. Mówiłam wam coś więcej o
nich? Nie? A więc.. Poznałyśmy się tutaj, w ośrodku. Dziewczyny są wolontariuszkami, a ja.. No cóż, ja
jako pacjentka. Im nie przeszkadza, że jestem niewidoma. Za to je kocham. Nigdy o tym nie wspominają w
mojej obecności, ale wiem, że bardzo się martwią i okazują to prawie na każdym kroku. Nie mam im tego
za złe, ponieważ wiem, że się przejmują. Te urocze z ich strony.
- Roooose! – krzyknęła Kim.
- Hej, Kim – odpowiedziałam.
Dziewczyny przytuliły mnie i chichotały cicho.
- Ej, dusicie mnie – buchnęłam śmiechem.
- Wybacz Rosalie, ale stęskniłyśmy się – powiedziała Brooke.
- Co u was? – zapytałam.
- Po staremu, mamy newsa kochana – przyznała Kim.
- Zamieniam się w słuch.
- Dowiedziałyśmy się, że będzie tutaj nowy chłopak, już od jutra – powiedziała Brooke.
- Jestem pewna, że to niezłe ciacho – pisnęła Miley.
- Będzie wolontariuszem? – zapytałam.
- Nie, to on się tutaj włamał. Odrabia prace społeczne – powiedziała Kim.
- Miley, nie sądzę, aby był to dobry materiał na chłopaka – stwierdziłam.
- Luzuj skarbie, może akurat okaże się fajny?
- Może – mruknęłam.
JASON
- Jestem, mamo! – krzyknąłem, wchodząc do domu.
- W końcu – rodzicielka przytuliła mnie. – I jak? Pójdziesz do więzienia? Błagam Jason, powiedz mi, że
nie idziesz..
- Mamo - zaśmiałem się z jej reakcji. - Nie idę do więzienia - powiedziałem, a ona odetchnęła z ulgą i posłała mi lekki uśmiech.

- Muszę jedynie przez 10 miesięcy chodzić do tego ośrodka dla ślepców i sprzątać - prychnąłem.
- Jason - skarciła mnie, lekko uderzając w mój tors - Może to cię czegoś nauczy – mruknęła. - Nie chcę
cię odwiedzać w więzieniu, synku.
- Nie będziesz – powiedziałem. - Obiecuję.
Jutro zacznie się katorga…

NASTĘPNY DZIEŃ

Po szkole od razu pojechałem do tego całego ośrodka.
- Dzień dobry – przywitałem się, wchodząc do gabinetu dyrektora.
- Oo, witaj Jason – powiedział. – Dobrze, że już jesteś.
Przewróciłem oczami.
- Dzisiaj za dużo nie zrobisz. Chciałbym jedynie, żebyś rozejrzał się tu i poznał otoczenie i ludzi, którzy
się tu znajdują.
- Ta, cokolwiek – mruknąłem. - To mogę

Siatkarskie emocje
6 grudnia, w mikołajkowych nastrojach, chętni uczniowie naszego gimnazjum, wybrali się na mecz siatkarski, który rozegrał się między BBTS Bielsko Biała a Jastrzębskim Węglem.
O godzinie 17 rozpoczęła się rywalizacja trwająca prawie 2,5 godziny. Zakończyła się, niestety, porażką naszych bielskich zawodników. Mecz okazał się bardzo zacięty, mimo pogłosek, że Bielsko przegra 3-0. Po dwóch setach wygrywał BBTS, ale następne dwa okazały się zwycięskie dla Jastrzębia. W tie-breaku walka trwała do ostatniej piłki. Ostatecznie w tym secie też zwyciężyli jastrzębianie 15:17. Po meczu szczęśliwie udaliśmy się
do domów. Warto było wybrać się na mecz i przeżywać siatkarskie emocje!

Dowcipy
Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...

Krzyżówka
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1.Cecha obżartucha.
2.Niszczy go freon.
3.Ozdobna litera.
4.Chroni przed deszczem.
5.Znak dodawania.
6.Fruwa nad plażą.
7.Świąteczna ryba.
8.Główna tętnica.
Kupon zamieszczony poniżej należy
oddać Pani Jolancie Szczugiel
do 9.01.2015r.
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