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 Jakie są 

postanowienia 
uczniów naszej 
szkoły i jak udaje im 
się realizacja? 

 
 Wywiad z 

psychologiem 
szkolnym 

 
 Jak nauczyciele 

reagują na nasz brak 
wiedzy?  

 
 Co warto obejrzeć 

podczas ferii? 

Mamy nowy –  2014 rok i pewnie nikomu ten 
„szczegół” nie umknął ;) Jest to czas, w 
którym zazwyczaj robimy sobie 
postanowienia noworoczne, których często 
nie udaje nam się spełniać, bo jesteśmy zbyt 
leniwi albo zwyczajnie o nich zapominamy. 
Jednym z najpopularniejszych postanowień 
jest poprawienie ocen, dla tych, którzy 
postawili sobie właśnie taki cel idealnym 
czasem do spełnienia go są ferie podczas, 
których będą mogli się uczyć…. Dobra nie 
oszukujmy się, przecież wiemy, że większość z 
nas – jeśli nie wszyscy –  nie zajrzy do książek, 
ale nikogo to nie zdziwi, bo ferie to czas 
odpoczynku, wyjazdu w góry, na narty, 
robienia tego, na co mamy ochotę… 
Zachęcamy jednak, by chociaż spróbować 
spełnić swoje postanowienie. A jak z 
postanowieniami radzą sobie uczniowie 
naszej szkoły? O tym możecie przeczytać na 
kolejnych stronach, zapraszam! ;) 

Kamila 

 6 grudnia – Mikołajki.  

Tegoż dnia w naszej szkole odbyła się naprawdę 

ciekawa akademia, przygotowana przez klasę 2c 

gimnazjum, odnośnie tego, jak postać Świętego 

Mikołaja ewoluowała wskutek marketingu. Po 

przedstawieniu odbyły się lekcje według planu, a 

każda klasa w ramach mikołajkowego prezentu 

otrzymała słodkie niespodzianki. 

 20 grudnia w naszej szkole świętowaliśmy 

nadejście Bożego Narodzenia. Z tej okazji klasa 3a 

Gim. Pod czujnym okiem Pani Jarominek 

przygotowała wspaniałe przedstawienie 

jasełkowe. 

Dziękujemy również harcerzom z naszej szkoły, 

którzy przynieśli nam Betlejemskie Światło 

Pokoju. Po występie uczniowie rozeszli się do 

swoich klas i tam razem ze swoim wychowawcą i 

dodatkowo przydzielonym opiekunem podzielili 

się opłatkiem. Następnie drzwi wielu klas się 

otwarły i rozpoczęło się składanie życzeń na 

korytarzach i wśród przyjaciół z innych klas. 

 Od 23 grudnia do 7 stycznia trwała przerwa 

świąteczna, podziękujmy Dyrektorowi, bo to 

dzięki niemu odpuszczono nam dodatkowo dwa 

dni szkoły (2-3 stycznia). 

Paulina (Amari) 

Od poniedziałku pora na zasłużony 

odpoczynek. Czekają nas kolejne 

dwa tygodnie laby, a więc fajnie 

by było dobrze je wykorzystać, 

żeby wrócić z taką ilością sił, która 

wystarczy aż do świąt .  

Pamiętajmy więc, żeby nie 

spędzać całych 24 godzin patrząc 

w ekran komputera. 

Tuż po powrocie do szkoły czeka 

nas nasza szkolna uroczystość 

przesunięta z 31.01 na 3.02. W 

tym dniu, biorąc udział w 

uroczystej Mszy Świętej, będziemy 

chcieli radośnie wspominać dobrze 

nam znanego Księdza Bosko. 

Również po feriach możemy się 

spodziewać kolejnej szkolnej 

dyskoteki, a więc wszyscy, którzy 

lubią się na nich bawić muszą 

uważnie słychać na każdym 

słówku, bo już wkrótce więcej 

informacji  

 Zapowiedziany jest też Dzień 

Języków Obcych (ale na razie – 

niech to zostanie tajemnicą) Ferie czyli czas w którym może w końcu 

spadnie śnieg!  
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Ojciec przyjeżdża do syna na 
studia odwiedzić go w 
akademiku i zrobić mu zarazem 
niespodziankę. 
Znajduje więc jego pokój, puka  
i pyta: 
- Czy tu mieszka Janek Nowak? 

A głos ze środka pokoju mu 
odpowiada: 
- Taaa, weź go połóż pod 
drzwiami!  

W sklepie zoologicznym 

klientka pyta: 

- Mają państwo sweterki dla 

psów? 

- Tak, oczywiście mamy 

- To poproszę czerwony 

- Dobrze, ale proszę 

przyprowadzić psa na 

przymiarkę 

- Nie mogę... to ma być 

W windzie są trzy osoby Świenty 
Mikołaj ,mądra blondynka i mężczyzna. 
Leży na podłodze w windzie banknot 10 
złotowy. Kto go podniesie? 
 Oczywiście mężczyzna. Reszta to 
postacie fikcyjne. 

Uwaga ucznia: 
,,Kradnie ze szkolnej kuchni 

ziemniaki i robi z woźną frytki."  

- Poczęstowałbym cię 
cukierkiem, ale się boję.  
- Czego się boisz?  
- Że weźmiesz. 

Jadą dwie blondynki 
maluchem.  
Nagle wjechały w potężny 
mur.  
Przyjechała policja i pyta:  
- Dlaczego pani wjechała w 
ten mur?  
- No co? Przecież trąbiłam. 

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy: za nami 
już połowa roku szkolnego, więc bez 
względu na to, czy mamy do tego chęci, 
czy też nie- musimy zastanowić się nad 
tym, jak minęło ostatnie pół roku i jak 
powinno wyglądać kolejne. Oczywiście, że 
każdy powinien wziąć się do nauki, ale ja 
jednak chciałabym zachęcić Was do 
bardziej radosnego spędzania czasu. Nasza 
szkoła oferuje wiele możliwości spędzania 
wolnego czasu. I są to niezwykle przydatne 
i ciekawe propozycje. Każdy ma przecież 
jakieś hobby, a jeśli go jeszcze nie posiada 
- może to czas aby takowe znaleźć? 
Przyznajmy szczerze ile czasu spędzamy 
siedząc przed ekranem komputera, 
zamiast rozwijać swoje talenty? 
Dla miłośników fotografowania pani Kot-
Zasada prowadzi zajęcia, na których każdy 
zainteresowany tematem znajdzie coś dla 
siebie. Każdy z nas używa aparatu, może 
chcesz wiedzieć o tym więcej? Być w tym 
lepszym? Potrafić zrobić coś więcej 
niż ,,selfie"? 
Jesteś zainteresowany sztuką? Przecież 
istnieje kółko plastyczne! W naszej szkole 
jest wielu artystów- amatorów, może 
warto zacząć się rozwijać?  Dla tych, którzy 
kochają muzykę i współprace stworzony 
jest chór, o którym słyszał z pewnością 
każdy uczeń naszej szkoły. Każdy więc wie, 
że, jeśli tylko posiada się talent i miłość do 
muzyki warto przyjść na próbę. A jeśli 
śpiew nie jest Twoją najmocniejszą stroną, 
a scenę kochasz – zapraszamy na koło 
teatralne. 

Fizyka, chemia, historia, matematyka, 
język polski, biologia- to tylko niektóre z 
przedmiotów, których nauczyciele 
zachęcają do uczestnictwa w kółku. Zajęcia 
są zachęcające nie tylko dla uczniów 
wybitnych z danych przedmiotów, ale 
także dla tych, którym przyda się powtórka 
ze związanych z danym przedmiotem 
tematów. Może właśnie uczestnictwo w 
takim kółku zachęci Cię do 
znienawidzonego przedmiotu? Powstało 
też koło miłośników mangi (a wiemy, że 
tych w szkole nie brakuje) 
Myślę, że wielbicielom języków ciężko 
byłoby zacząć pracę w połowie roku, więc 
jeśli chcecie się zapisać na kółka językowe 
(w tym języka migowego)- zachęcam w 
przyszłym roku. 
Ksiądz Krzysiu prowadzi Salezjański 
Wolontariat Misyjny (skromnie nazywany 
kółkiem misyjnym), jest to wspaniała 
propozycja dla tych, którzy kochają innych 
ludzi i chcą im pomagać a także wspierać 
modlitwą. Zwykle już dzieci w 
podstawówce mówią, ze ,,chciałyby 
pomagać"- teraz każdy z nas ma szanse 
przekonać się na czym taka działalność 
polega i wcielić to w życie. I to na dużą 
skalę. Niedawno gościliśmy w naszej 
szkole Karolinę Kufel, która chyba najlepiej 
przedstawiła, czym zajmuje się 
Wolontariat i przekonała słuchaczy i 
naszych czytelników, że warto.  Od tego 
roku w naszej szkole aktywnie działają też 
harcerze.. Oni pragną zaprosić do siebie 
ludzi, kreatywnych, lubiących się 
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TIENIK OGLĄDA 

A TERAZ SIĘ SKUP 

(Rok wydania : 2012, długość ; 25x24min, 
gatunki: Przygodowe, Romans) 
 A więc mamy rok  2022. Zostaje 
stworzona nietypowa konsola NerveGear, 
ma ona za zadanie przenieść graczy do 
wirtualnej rzeczywistości, poprzez 
wysyłanie bodźców do mózgu gracza. 
Twórca gry, a także konsoli jednak 
przygotował dla graczy nietypową 
niespodziankę, która zmieni ich życie. A 
mianowicie chodzi o to, że nie można 
wylogować się z gry. A to tego dochodzi 
niebezpieczeństwo, że jeżeli na nasz 
skromny pasek życia zostanie 
„wyczerpany”, konsola zabija nas poprzez 
usmażenie mózgu.  Nadszedł czas, gdy 
poznajemy bohatera głównego Kazuto 
Kirigaya, który jest beta testerem. 
Zadaniem Kazuto i reszty graczy jest 

zabicie 100 „bossów” w latającej wieży 
Aincrad. Kazuto, który w grze ma nick 
Kirito, poznaje ludzi, z którymi próbuje 
dojść do celu, jednak po drodze dzieje się 
dużo innych rzeczy. Między innymi 
spotyka skrytą dziewczynę o nicku Asuna. 
Czy Kiritio uratuje 10 tysięcy graczy... ? 
Dalej nie powiem zobacz sam. 
 Według mnie SAO jest anime 
bardzo ciekawym, jednakże tylko do ok. 
13 odcinka ... Grafika tego anime różni się 
bardzo on innych, jest w niej dużo 
różnych szczegółów. Ścieżki dźwiękowe 
perfekcyjne do każdej sytuacji (Dźwięki 
przygotowywał Yuki Kajiura). 
Oceniam to anime na 9.5/10 

Patrycja  

(Kanashii Inu Yasuhiro) 

Seriali jest mnóstwo i opowiadają o 
dosłownie wszystkim : o wampirach, 
plotkarach, wilkołakach, życiu 
codziennym czy kosmosie. Co ma w 
sobie Bates Motel czego nie mają inne 
seriale? 
Bates Motel to serial który na 100% nie 
jest przesłodzony. Norma Bates (Vera 
Farmiga) po śmierci swojego męża razem 
z synem Normanem (Freddie Highmore 
znany z „Charliego i fabryki  czekolady”, 

czy „Artura i Minimków”) postanawia 
wprowadzić się do małego miasteczka, w 
którym będą prowadzić motel. Już po 
paru dniach okazuje się, że miasto ma 
wiele mrocznych tajemnic i że rodzina 
nie jest tu mile widziana. Serial zauroczył 
mnie swoją problematyką i świetną grą 
aktorską. Polecam osobom które chcą 
oderwać się od rzeczywistości i 
wystraszyć się... ale tylko troszeczkę.  

Karolina 

dalej, na wyjeździe. Co uczestnicy mówią o 
spotkaniach? ,,Na zbiórkach często robi się 
głupoty i nikt na Ciebie nie patrzy jak na 
idiotę, ponieważ robi to samo". To chyba 
wystarczająca zachęta dla wszystkich, 
którzy się wahają? Nie wspominam nawet 
o bogatej ofercie, którą przedstawiają nam 
nasi WFiści. Wiadomo: ruch to zdrowie, a 
na boisku najlepiej zawiera się przyjaźnie, 
tak więc może to odpowiednia chwila na 
chociażby wypróbowanie swojej ulubionej 
gry także poza zajęciami lekcyjnymi? Jeśli 
chcesz się wymigać od zajęć na sali 
gimnastycznej ,,nienawiścią" do gier 
zespołowych- proszę bardzo- specjalnie dla 
Ciebie są zorganizowane zajęcia na basenie 

i aerobik. Nikogo nie chcę prowokować, ale 
przypominam o zbliżającym się sezonie 
letnim... Pragnę zauważyć, że nie słyszałam 
jeszcze o innej szkole, która oferowałaby 
swoim uczniom wyjazdy na stadninę koni. 
Na koniec mam dla Was propozycję: Może 
tym razem, zaczniemy od dziś? Bo 
zaczynanie ,,od jutra" chyba nikomu nie 
wychodzi.  

 
Ada Duda 

P.S. Jeśli TEInik Ci się podoba lub wręcz 
przeciwnie – uważasz, że jest beznadziejny 
i masz wiele pomysłów, by go uatrakcyjnić, 

zapraszamy na spotkania kółka 
dziennikarskiego. 



Niedawno zaczął się nowy 
rok, a co za tym idzie czas 
postanowień 
noworocznych. Naszym 
uczniom zadawaliśmy 
pytanie „Czy masz jakieś 
postanowienia noworoczne 
i jak widzisz ich realizację”.  
Oto wybrane odpowiedzi: 
 
„Nie, raczej nie mam 
żadnych postanowień, jeśli 
już to bieżące 
postanowienia, ale nie 
wiążę z początkiem roku 
żadnych postanowień.” 
Uczeń liceum  
 
„Mam, oczywiście że mam 
postanowienia. Jest ich 
nawet wiele, jednak wydaje 
mi się, że jak zwykle nie 
wyjdą.” Uczennica 
gimnazjum  
„Tak mam kilka 

kluczowych postanowień, a 
czy wyjdą to czas pokaże. 
Wydaje mi się, że wyjdą 
tylko w połowie”. 
Nauczyciel naszej szkoły 
 
„Tak mam w tym roku chcę 
znaleźć męża i to jest mój 
cel!”  Uczennica liceum 
 
Jak widać znaczna część 
naszej szkoły ma (mniej  lub 
bardziej ambitne) 
postanowienia. Jedni wierzą 
w siebie mniej inni bardziej. 
My życzymy Wam 
powodzenia podczas 
realizowania tych 
postanowień i trzymamy za 
Was kciuki. Sami 
postanawiamy 
przygotowywać jak 
najciekawsze numery 
TEInika ;) 

Mateusz  

ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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ZŁAPANE NA KRAWAT 

reakcji. Dla jednego krzyk to żadna 

motywacja, dla drugiego wręcz 

przeciwnie – wstrząśnie nim i zachęci 

do działania. Po kimś jedynka w 

dzienniku może spłynąć jak woda, a 

innego tak ugodzi w ambicję, że zrobi 

wszystko, by takowa ocena zniknęła z 

jego rubryki. Gdzie zatem złoty 

środek? Pewnie gdzieś się kryje i bawi 

się zarówno z uczniami jak i 

nauczycielami w chowanego… Ale 

głowy  do góry! Najgorsza w tych 

wypadkach byłaby obustronna 

OBOJĘTNOŚĆ. 

-Proszę Pani, bo ja wziąłem 

nie tę książkę  

-Mamusia nie spakowała? 

Czy wy się rozumiecie, ja 
nie rozumiem co ja do 
was mówię? Ja już nie będę w tym 

okresie robić żadnych 
kartkówek czy 
sprawdzianów *5 min 
później* 
 Zapiszcie sobie za 
tydzień kartkówka  

Choroba Cię bierze?!  
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Redakcja: Czym zajmuje się psycholog 
szkolny?  
Ks. Adam: Najważniejszym celem i 
zadaniem w pracy psychologa szkolnego 
jest zapewnienie opieki psychologicznej 
uczniom oraz wsparcia rodzicom 
(opiekunom) i nauczycielom, a także 
współpraca z pedagogiem szkolnym. 
W jakich sytuacjach można (warto) 
skontaktować się z psychologiem 
szkolnym? 
Do psychologa szkolnego przyjść można 
zawsze, bo oprócz tej szczególnej 
funkcji, którą pełnię w szkole, jestem też 
wychowawcą, księdzem a przede 
wszystkim salezjaninem. Coraz więcej 
uczniów naszej szkoły rozmawia ze mną 
o nurtujących ich problemach, czasami 
rozterkach życiowych. Oczywiście 
wszystkie te sprawy objęte są w pełni 
tajemnicą zawodową, więc uczniowie 
mogą być spokojni, że to, o czym 
rozmawiamy pozostaje w czterech 
ścianach gabinetu. Na pewno sytuacji, z 
jakimi można i warto przyjść do 
psychologa jest wiele: stres, nieśmiałość, 
złe samopoczucie, niezrozumienie w 
domu czy w szkole, stany depresyjne, 
smutek, trudności w nauce i wiele, wiele 

innych. Chciałbym dodać, że choć nad 
gabinetem psychologa wywieszona jest 
kartka z godzinami, w których przyjmuję 
w szkole, to służę moją pomocą również 
poza czasem wyznaczonym mi odgórnie, 
o czym zarówno wielu uczniów jak i ich 
rodziców czy opiekunów 
niejednokrotnie mogło się już 
przekonać. 

Złość, zrezygnowanie, czy czyste 

nieusatysfakcjonowanie? Co tak 

naprawdę buzuje w żyłach 

nauczycieli, gdy napotkają na 

niewiedzę swoich podopiecznych 

lub co gorsza, usłyszą sprzed 

tablicy znamienne „nie mam 

pojęcia”? Jedno jest pewne -  nie 

jest to radość. Jednakże reakcje na 

to są różne i uzależnione od wielu 

czynników. Charakter nauczyciela, 

humor, okoliczności i ranga 

niewiedzy ucznia to tylko niektóre 

z nich. W umyśle nauczycieli 

istnieją bowiem błędy, na które 

potrafią przymknąć oko, które 

wymagają jedynie ich korekty, aby 

ukierunkować ucznia na właściwy 

tor działania, i które można puścić 

płazem przy odpowiedzi. Schody 

zaczynają się jednak, gdy uczeń 

popełni błąd NIEWYBACZALNY 

(oczywiście z punktu widzenia 

nauczyciela). Pomylić Wisłę z 

Odrą? KARYGODNE! Nadmienić, że 

Treny napisał Adam Mickiewicz? O 

ZGROZO! Przez sekundę ulec 

wątpliwości, czy powstanie 

listopadowe odbyło się w 1830, czy 

może w 1863 roku? JAK TY ZDAŁEŚ 

DO NASTĘPNEJ KLASY? Przykłady 

można by mnożyć, jednak takie 

wpadki  można usłyszeć w 

szkolnych ławkach dosyć często. 

Nie zawsze wynikają one jednak z 

niewiedzy, ale często ze zwykłego 

„zaćmienia umysłu”. Wtedy łatwo 

obrócić zaistniałą sytuację w żart i 

zapomnieć o sprawie. Jednak, gdy 

nauczyciel robi się czerwony na 

twarzy, podnosi ton głosu, bez 

zbędnych ceregieli rysuje w 

dzienniku płotek jedynek lub w 

skrajnych przypadkach rzuca czym 

popadnie… KRYJ SIĘ KTO MOŻE! 

Spójrzmy prawdzie w oczy, na 

niewiedzę uczniów nie ma jednego 

skutecznego leku. Choćby każdy z 

nas wyjadł całą aptekę i nawet 

połknął aptekarza, to  na nic. Tak 

samo jak nauczyciele różnie 

reagują na nasze „nie wiem”, tak i  

Wiek szkolny… czas niezapomnianych chwil, smutnych momentów, 
pierwszych miłości, nieprzewidzianych trudności, wielkich rozczarowań… 
Kiedy te wszystkie skrajne uczucia łączą się w całość, czasem po prostu się 
gubimy i nie wiemy, jak nad tym zapanować. Młodej osobie, która nie 
bardzo wie, jak okiełznać to wszystko pomóc może psycholog. Ku naszej 
radości, mamy w naszej szkole taką osobę: Księdza Adama Barczaka.  Na co 
dzień można do Niego przyjść porozmawiać, ale tym razem to my 
wiedliśmy prym w rozmowie. Sprawdźcie, czego się dowiedzieliśmy. ;) 



 

Czy młodzież jest otwarta i często 
rozmawia z psychologiem, czy raczej nie 
lubi rozmawiać o swoich problemach? 
Św. Jan Bosko w swoim Oratorium 
praktykował metodę pedagogiczną, którą 
ja nazywam terapią osobistą, a On 
nazywał ją „słówkiem na ucho”. Chodziło 
o to, że gdy zauważył, iż któryś z jego 
wychowanków miał jakiś problem (a znał 
wszystkich bardzo dobrze), podchodził i 
dyskretnie podsuwał mu jakąś myśl na 
ucho. Było to często rozwiązaniem 
problemu bądź refleksją, która do tego 
rozwiązania prowadziła. Ponieważ, nie 
wszyscy nasi uczniowie mają odwagę 
przekroczyć progi mojego gabinetu 
czasem staram się działać podobnie jak  
ks. Bosko. Niestety nie jestem święty, 
więc czy działam skutecznie nie umiem 
powiedzieć... Zostawiam to Panu Bogu. 
 
Jest jakaś zależność w byciu księdzem a 
psychologiem?  
Ktoś kiedyś powiedział, że gdy choruje 
dusza chore jest i ciało, a gdy chore jest 
ciało często ma to wpływ na naszą duszę. 
Bardzo pomaga mi w kontaktach z ludźmi 
to, że jestem księdzem i psychologiem. 
Często podczas konsultacji czy rozmów z 
ludźmi, gdy osoba jest wierząca, odwołuję 
się do religii, wiary i płynącej z nich 
radości i nadziei chrześcijańskiej. Także 
podczas spowiedzi, gdy czas na to 
pozwala, czasami sięgam do mojej wiedzy 
z zakresu psychologii, by bardziej jeszcze 
pomóc komuś w dostrzeżeniu naszych 
ludzkich ułomności, które przeszkadzają 
nam w byciu dobrym człowiekiem i 
chrześcijaninem. 
Bycie księdzem, salezjaninem i 
psychologiem nieustannie odczytuję jako 
niezasłużony Dar, który otrzymałem od 
Pana Boga, aby służyć nim innym ludziom, 
zwłaszcza ludziom młodym. Codziennie 

modlę się za Tych, z którymi już się 
spotkałem, ale i za Tych, z którymi 
skrzyżują się moje drogi. Zdaję sobie 
bowiem sprawę, jak wiele w tej pomocy 
zależy od Pana, który sam siebie w 
Ewangelii nazywa Drogą, Prawdą i 
Życiem. 
 
Dziękujemy serdecznie za rozmowę i 
poświęcony czas. 

z ks. Adamem rozmawiały Paulina i 
Kamila 
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Dlaczego Ksiądz został psychologiem? 
Mówiąc szczerze, nigdy nie myślałem o tym, 
by studiować psychologię. Przychodząc do 
zgromadzenia zakonnego, jakim są 
salezjanie i ślubując posłuszeństwo 
przełożonym, trzeba się liczyć z tym, że 
mogą wydarzyć się rzeczy nieoczekiwane. 
Tak było i w moim przypadku. Po czterech 
latach pracy z w Saltromie ( Salezjański Ruch 
Troski o Młodych) w Krakowie, gdzie 
zajmowałem się dziećmi i młodzieżą z 
trudnych rodzin, często wręcz z młodzieżą 
żyjącą na ulicy, przełożeni wysłali mnie na 
studia psychologiczne, abym lepiej mógł 
zrozumieć i pomóc tym, z którymi pracuję. I 
chociaż po studiach nie wróciłem do 
krakowskiego Saltromu, to jednak wiedza, 
którą zdobyłem bardzo mi się przydaje i tak 
jak umiem staram się służyć nią ludziom 
młodym (i nie tylko młodym) u nas w 
Zabrzu. 
Czy według Księdza młodzieży w wieku 
szkolnym potrzebny jest psycholog? 
To pytanie trzeba by zadać najpierw 
młodzieży. Czy ludzie młodzi potrzebują 
psychologa? Moim zdaniem tak. Często 
nawet bardzo, choć nie zawsze zdają sobie z 
tego sprawę. 


