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 Przepis na 

japońskie 
czekoladki 

 
 Wywiad z 

drużynowym 
Michałem 

 
 Kilka propozycji 

filmów o modzie  
 
 Dlaczego 

Walentynki stały 
się komercyjne? 

Chyba każdy z nas datę 14 lutego kojarzy 
z Walentynkami. I nie ma w tym nic 
dziwnego. Święto to znane jest na całym 
świecie, jednak w różnych miejscach jest 
ono świętowane inaczej: w Polsce swojej 
sympatii dajemy czekoladki czy kwiaty, 
ale czy wiedzieliście, że w Japonii z tej 
okazji dziewczyny pieką specjalnie 
ciasteczka? Święto to staje się coraz 
bardziej komercyjne, bo czy nie jest tak, 
że już na początku lutego w sklepach 
możemy zobaczyć miśki, poduszki w 
kształcie serca, które w gruncie rzeczy 
wyglądają kiczowato. Niewątpliwie jest 
to dzień zakochanych, więc właśnie tego 
dnia wyznajemy swoje uczucia, może 
właśnie wtedy decydujemy się wyznać je 
po raz pierwszy, jednak może warto 
okazywać swoje uczucia częściej niż tylko 
14 lutego ;) 

 
 Za nami już niestety 
dwutygodniowy odpoczynek od 
szkoły zwany feriami. Mam 
nadzieję, że każdy z Was może 
powiedzieć, że świetnie go 
wykorzystał. A póki co życzę i sobie 
i Wam wytrwałości i zapału do 
nauki, bo kolejna przerwa w 
lekcjach dopiero na święta. 
 Ubiegłym tygodniu mieliśmy 
okazję gościć w progach naszej 
szkoły dwóch praktykantów- Jacka i 
Xiaoling, którzy przyjechali do nas 
w ramach programu AIESEC. Dzięki 
tej dwójce mogliśmy poznać 
kulturę, język i zwyczaje krajów z 
których pochodzą. 
 Tuż po powrocie do szkoły po 
dwóch tygodniach laby 
obchodziliśmy święto św. Jana 
Bosko. W ramach tego dnia 
uczestniczyliśmy we Mszy Św., 
akademii przygotowanej przez 
klasę 3b. Mieliśmy też okazję 
posłuchać naszego zespołu oraz 

Złap za czerwony mazak i zakreśl w swoim 

kalendarzu najważniejsze daty! Luty bowiem 

przygotował dla nas wiele atrakcji! 

 Święto zakochanych uczcimy 

szkolną dyskoteką już 18-go lutego! To 

okazja na dobrą zabawę nie tylko dla par, 

ale również dla tych szukających drugiej 

połówki! 

 Maturzyści doczekali się swojego 

dnia! 21-go lutego będziecie mogli 

wspomóc ich finansowo i zakupić u nich 

odrobinę słodkości.  Miejcie oczy szeroko 

otwarte, bo na ciastach się nie skończy..  

 Dzień później nasi przyszli 

absolwenci odwiedzą Biały Dom, 

jednakże nie w celach politycznych, a 

towarzyskich, świętując studniówkę! 

 Marzec przywita nas filmikiem 

promującym szkołę, a więc głośnym 

ostatni nimi czasy LipDub’em   

 Na słówkach śledźcie uważnie 

wypowiedzi samorządu, który już 

niebawem planuje huczne karaoke i 

wybory miss  szczegóły wkrótce! 

Laura 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Dzień Świętego Walentego, 

Walentynki, Dzień 

Zakochanych, tyle różnych 

nazw na prawie niczym nie 

wyróżniający się dzień w ciągu 

roku. Dlaczego więc tyle ludzi 

się nim przejmuje? Dlaczego 

tak hucznie jest obchodzony? 

Otóż odpowiedź jest prosta: 

łatwy zysk. 

Media zrobiły z tego dnia 

najbardziej komercyjne święto 

w ciągu roku.14 lutego to 

rekordowy dzień sprzedaży 

czekoladek, pluszowych 

misiów, kwiatów itp. Wszyscy 

chcą obdarować swoją drugą 

połówkę jakimś miłym 

upominkiem, a korporacje na 

tym zarabiają. Dodatkowe 

„promocje” jeszcze zwiększają 

zysk przychodzący z tego 

święta, a wszystko po to, by 

wyprztykać nas z pieniędzy.  

Szkoda, że nie obdarowujemy 

naszych wybraków serca tak 

bez okazji.  

Uwaga miesiąca: Wyrzucił 
koledze czapkę przez okno 
ze słowami: "Jak kocha, to 
wróci".  

Niemiec, Rusek i Anglik podróżują po świecie i pewnego 
dnia trafili nad magiczne jezioro, które, jeśli pobiegniesz 
pomostem, wskoczysz do niego i powiesz jakieś słowo to 
jezioro zamieni się w tą rzecz.  
- Pierwszy biegnie Rusek, wyskoczył i krzyknął Vodka!! 
Jezioro zamieniło się w Wódkę.  
- Następny biegnie Niemiec i krzyknął Bier!! Jezioro 
zamieniło się w piwo.  
- Jako ostatni biegnie Anglik. Biegnie, biegnie poślizgnął się 
i wrzasnął: O Shit!  

Przybiega dzieciak na stację 
benzynową z kanistrem: 
- Dziesięć litrów benzyny, szybko! 
- Co jest? Pali się? 
- Tak, moja szkoła. Ale trochę 
jakby przygasa.  

Adam i Ewa tworzyli idealną 

parę: 

- On nie musiał 

wysłuchiwać, za kogo ona 

mogła wyjść za mąż. 

- Ona nie musiała 

wysłuchiwać jak gotowała 

jego matka.  

Po kilkumiesięcznej znajomości 

blondynka pyta swego 
wybranka:  
- Znamy się już tak długo. Czy 

nie powinieneś przedstawić mnie 
swojej rodzinie?  
- Jak sobie życzysz. Ale w tym 
tygodniu to jest niemożliwe. 
Żona z dziećmi wyjechała do 

teściów.  

- Dlaczego blondynka 

ma dookoła wanny 

rozwieszoną linkę?  

- Żeby za daleko nie 

odpływała.  

Kinga 
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OTAKU TIE 

ZŁAPANE NA KRAWAT 

A TERAZ SIĘ SKUP 

Zbliżają się walentynki ... Jak co roku 
musi się znaleźć chociaż jeden tekst o 
tym święcie. A więc idąc za tradycją, 
przybliżę Wam walentynki , jednak w 
wersji japońskiej ... Zapraszam ;3 Jak 
mniej więcej przebiegają japońskie 
walentynki ? Bardzo prosto... Nie 
myślcie sobie, że japońska płeć piękna 
dostaje coś z tej okazji ... O nie! W 
Japonii to kobiety robią prezenty na 
Dzień Zakochanych... Muszą pokazać 
swój talent kulinarny i przygotować 
pyszne czekoladki. Dla pań, które nie 
zostały obdarzone takimi 
zdolnościami także się coś znajdzie: 
zaczynając od tanich trucizn 
nazwanych czekoladą, po super 
drogie pyszne czekoladki. Gdy 
czekoladki są już zapakowane , 
dziewczyny udają się do obiektu 
swojej adoracji i wręczają mu ten 
prezent. Japońskie walentynki to 
jednak nie tylko święto zakochanych. 
W Japonii istnieje także tak zwane giri 
choko, czyli „czekoladki z obowiązku”. 
W tym czasie dziewczyny/kobiety 
dają swoim  nauczycielom/rodzicom/
pracodawcom czekoladki jako wyraz 
szacunku. Miesiąc po walentynkach, 
czyli 14 Marca wypada  howaitode 
(„biały dzień”), kiedy to wybranek 
musi się zrewanżować i to nie 
czekoladkami. Ma być to dobra 

kolacja i dobry < czytaj DROGI > 
prezent. Oczywiście wszystko zależy 
od grubości portfela zakochanego 
delikwenta. 
Teraz, gdy już wiecie, jak to wygląda 
w kraju kwitnącej wiśni podam Wam 
sprawdzony przepis na walentynkowe 
czekoladki, które to przygotowują za 
Japonki.  Potrzebujemy : 
-około 100g czekolady 
-3 łyżek śmietany 30 % 
-łyżkę masła 
PRZYGOTOWANIE: 
Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli 
wodnej. Gdy się rozpuści dodajemy 
śmietanę i mieszamy aż się połączą. 
Potem dodajemy jeszcze masło i gdy 
składniki się połączą to przelewany do 
jakiegoś naczynia. Oczywiście do masy 
możemy dodać orzechy , migdały, 
rodzynki zależy co lubi nasz 
wybranek. Odstawiamy na noc (w 
przepisie godzinkę, ale nie polecam, 
minimum to 3-4 godzinki). Po całym 
tym leżeniu w lodówce , wyciągamy 
czekoladki i ładnie pakujemy. No i 
oczywiście trzeba zanieść je do naszej 
sympatii (a to czasem najtrudniejsze, 
prawda?) Mam nadzieję, że użyjecie 
tego przepisu,  żeby umilić dzień 
waszemu ukochanemu. 
Miłego przygotowania i udanych 
walentynek ;3 

Zacznę Cię gnębić, że będziesz 

piszczał jak taka mała owieczka  

Nikt mi nie chce tej 

rolety naprawić. Co 

se będę inżynierem 

jestem sama sobie 

zrobię  

Chyba, że nie będzie 

miejsc to będą 

pojedyncze miejsca.  



Z jednej strony wiemy, że 

horoskopy to bzdury, z drugiej 

niemal w każdej gazecie można 

je przeczytać (a skoro są 

drukowane, to koś je chyba 

czyta). Są tacy, którzy bezgranicz-

nie wierzą w ich prawdziwość, 

inni je wyśmiewają a jeszcze inni 

mówią, że to niebezpieczne. A co 

myślą uczniowie naszej szkoły? 

Uczennica gimnazjum: „Kiedy 

czytam gazetę i widzę 

horoskopy, czytam je dla 

rozrywki. Jeżeli mój horoskop mi 

się podoba, to mam nadzieję, że 

się spełni, ale nie wierzę w 

horoskopy.” 

Uczennica gimnazjum : „Sądzę, 

że horoskopy się nie sprawdzają i 

są to tylko przesądy i wymysły, 

ale lubię je czasem poczytać.” 

Uczennica liceum: „Nie wierzę w 

horoskopy i uważam je za 

zabobony, tym bardziej, że 

jesteśmy uczniami szkoły 

katolickiej.” 

Uczennica gimnazjum: „Czytam 

horoskopy, ale tylko te, które są 

uzasadnione np. obserwacjami 

gwiazd i planet, jednak uważam, 

że się nie sprawdzają w 

rzeczywistości.” 

Uczennica liceum: “Czytam 

horoskopy jednak tylko po to 

żeby się pośmiać i wymyslić 

jakieś głupie historyjki związane 

z tym co było napisane w 

horoskopie" 

Uczeń liceum: "Powiem tak, 

nigdy jakoś mnie nie kręciło za 

czytanie horoskopów, ale jak już 

to czytałem to tak tylko z głupoty 

albo żeby się pośmiać, jakoś nie 

jest to w moim guście" 

 

Z uczniami naszej szkoły  

rozmawiała: Ada 

ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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TIEnik na drutach  

Tytuł tego artykułu może 
wydawać się nieco dziwny, 
intrygujący, zachęcający do 
polemiki, jednak czy zły? 
Moda, jak napisałam w swoim 
pierwszym artykule, to twór 
wszechobecny, przenikający 
wszystko co nas otacza. Moda 
to sztuka, a sztuką jest (już 
jest) niestety  
(a może stety?) wszystko. 
Do tych, którzy sceptycznie 
podchodzą do moich słów, 
zastanawiając się co 
wspólnego ma skrawek 
materiału ze sztuką ,jedno 
pytanie: „Jakim cudem Marcel 
Dutchamp słynął z niezwykłych 
dzieł sztuki, skoro znamy go 
głównie dzięki pisuarowi, o 
wymownym tytule -
Fontanna?”. 
Nie rozwodząc się jednak 
dłużej przejdę do sedna 
sprawy. Film=sztuka, co do 

tego nikt nie ma wątpliwości. 
Jeżeli więc obie te materie 
(film i moda) zawierają się w 
tym niezwykłym zbiorze 
nieskończonej magii, bo tylko 
tak mogę próbować opisać 
sztukę, co wyniknie z ich 
połączenia? 
 
Lista kilku klasyków kina, które 
zrewolucjonizowały modę: 
-Drapieżne maleństwo (1936). 
-Sabrina(1954) 
-Złodziej w hotelu (1955) 
-I Bóg stworzył kobietę (1956) 
-Zabawna buzia (1957) 
-Śniadanie u Tiffany'ego (1961) 
-Doktor Żywago (1965) 
-Piękność dnia (1967) 
-Afera Thomasa Crowna (1968) 
-Wielki Gatsby (1974) 
-Mohogany (1975) 
-Annie Hall(1977)  
-Spragnieni miłości(2000) 

 

Mimo iż horoskopy towarzyszą 
nam już od około pięciu tysięcy 
lat, we współczesnych gazetach, 
telewizji, czy nawet na Facebooku 
pojawiają się ciągle. W 
dzisiejszych czasach, w których 
mimo rozwoju cywilizacyjnego 
popularność wróżb wcale nie 
maleje , a telewizje tworzą nawet 
specjalne programy wróżbiarskie, 
w kolorowych pismach 
horoskopów wcale nie piszą 
wróżki. Znacznie taniej jest zlecić 
napisanie horoskopu 
redakcyjnemu koledze, niż 
wynająć wróżkę, która sprawia 
wrażenie, jakby sama nie wierzyła 
w to, co mówi. Horoskopy w 
gazetach są więc zazwyczaj 
zapiskiem pochodzącym z 
wyobraźni samego autora, nie 
opierają się na układzie gwiazd, 
wróżenia z fusów czy telepatii.  
A więc i my się trochę zbawmy:  
(Czas wyboru przez licealistów 
klas pierwszych rozszerzeń. Obok 
mnie na biurku leżą klucze, a jak 
wiadomo klucze się gubi, z resztą 
każdy co chwilę coś gubi. 

Niedługo walentynki, i jeszcze 
dorzućmy trochę nauki i 
pozytywnych wyników tej nauki). 
Strzelec: Czekają Cię trudne i 
decydujące wybory, jednak nie 
przejmuj się już niedługo  staniesz 
twarzą w twarz z miłością 
Twojego życia. Mimo kilku zgub, 
które będziesz mógł zauważyć w 
swoim życiu, wypełni je czas 
poświęcony intensywnej nauce. 
Twój złoty czas właśnie nadszedł 
nie zmarnuj go. Pokaż na co Cię 
stać! 
I tak o to w mniej niż pięć minut 
napisaliśmy horoskop z 
połączenia kilku losowo 
wybranych haseł. Mam nadzieję, 
że to pokaże Wam, że nie warto 
wierzyć w to, co przygotowują dla 
nas kolorowe pisma. 

Mateusz 

P.S. O tym, że horoskopy to nie 

tylko bzdura, ale też realne 

niebezpieczeństwo można 

przeczytać np. na stronie 

katolik.pl. Warto też zapytać o to 



podpowiadające, jak zachowywać się 
wobec danej grupy wiekowej. 
Czy zajęcia odbywają się w budynku 
szkolnym, czy na zewnątrz? 
Teraz jest zbyt zimno w plenerze, jednak, 
gdy aura będzie łaskawsza, będziemy 
częściej wychodzić, zwłaszcza, że w 
naszej szkole zawiązała się bardzo fajna 
grupa i będzie co robić. 
Czy to prawda, że harcerskie piosenki 
nie są dla dzieci? Czy możesz jakąś 
przytoczyć? Tylko wiesz.. żeby miała 
więcej słów niż gwiazdek.. 
(tutaj piosenka marszowa, która zgodnie 
z prośbą rozmówcy (i nie tylko z tego 
powodu) nie zostanie opublikowana ). 
Oczywiście teksty piosenek zależą od 
tego, z jaką grupą wiekową mamy do 
czynienia- choć mówi się, że grupa 
obejmująca liceum i zuchy, czyli dzieci 
szkół podstawowych to najbardziej 
zbliżone grupy wiekowe. Są tak 
samo...nooo... 
Jak wyglądała Twoja przygoda z 
harcerstwem? 
Cóż. Nie zawsze chciałem być harcerzem. 
Prawdę mówiąc, kiedyś byłem tzw. ,,no-
lifem". Do tego rodzaju zajęć zmusiła 
mnie mama: chciała uniemożliwić mi 
przesiadywanie przy komputerze przez 
osiem godzin dziennie. Moja przygoda 
rozpoczęła się w marcu 2010 roku, po 
jakimś czasie zrezygnowałem przez 
sprzeczkę z przybocznym. Na szczęście 
na obozie harcerskim wszystko się 
ułożyło i oddałem się harcerstwu całym 
sercem. Myślę, że właśnie ten obóz był 
przełomem: poznałem wielu nowych 
ludzi nie potrzebowałem już innej formy 
spędzania czasu. Aktualnie jestem po 
czwartym obozie i jedno jest pewne: nie 
żałuję. 

Co jest najfajniejsze w harcerstwie? Co 
natomiast jest w tym trudnego? 
Myślę, że prawdziwą siłą są ludzie: 
nawet najnudniejsze zajęcia mogą zostać 
uratowane, jeśli tylko paczka jest zgrana. 
Inną bardzo pozytywną stroną jest ciągła 
aktywność: nowe zadania, obozy - ciągle 
się coś dzieje. Natomiast aktualnie 
najtrudniejszym zadaniem dla mnie jest 
potrzeba rozwinięcia mojej 
kreatywności. Kolejną trudnością jest to, 
że harcerzem jest się nie tylko na 
zbiórkach. Przykładowe zasady: nie palić, 
nie pić, pomagać słabszym.. Harcerz jest 
czysty w myśli mowie i uczynku. 
Mogę przyrównać to do wiary w Boga - 
wiadomo, że nie da się przestrzegać 
przykazań tylko w Kościele. 
Chrześcijaninem się jest albo nie i 
postawa naszego całego życia powinna 
to wyrażać. 
Jakie są Twoje osobiste plany i 
marzenia? 
Harcerstwo wyzwoliło we mnie ambicje- 
dążę więc do ideałów. Dzięki temu chcę 
związać swoje przyszłe życie ze sportem. 
Jeśli chodzi o plany związane z 
harcerstwem- chcielibyśmy założyć 
szczep, czyli związek hufców. Ogólnie- 
chciałbym kontynuować jak najlepiej to, 
co rozpocząłem 
Jak określiłbyś swoich przyjaciół z 
harcerstwa? 
Cóż, nie jesteśmy do końca normalni. Jak 
wiadomo normalność to rzecz względna. 
Lubimy robić różne rzeczy, 
które ,,nudniejsi" przedstawiciele 
społeczeństwa mogą uznać za dzi...wne. 
Przykładem mogą być nasze wypady na 
dworzec, by pokazać, jak potrafimy grać 
na gitarze 
 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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TEInik: Kim jesteś i co tutaj robisz?  
Michał: Jestem uczniem pierwszego liceum 
w Zabrzu, lubię przeróżne treningi i sport w 
różnych postaciach. Jestem drużynowym. 
W naszej, założonej tutaj w szkole drużynie 
pomaga mi przyboczny, Łukasz. Podlegamy 
pod hufiec Zabrze. Reszta naszej załogi to 
na razie członkowie - dziś będziemy 
zakładać zastępy, będziemy wyszywali 
proporce. Co tutaj robię? Spędzam 
genialnie czas. Nie wyobrażam sobie 
lepszego zajęcia niż harcerstwo. Tutaj mogę 
spełniać siebie. 
Harcerze kojarzą się nam z lasem 
ogniskiem i gitarą, czy takie wyobrażenie 
jest prawidłowe? 
Oczywiście, że jest to dobre skojarzenie. 
Większość harcerzy uwielbia naturę i lubi 
spędzać czas w lesie lub wędrując po 
górach. Warto jednak zaznaczyć, że nie są 
to nasze jedyne zajęcia. Na zbiórkach 
oprócz ćwiczenia umiejętności 
survivalowych, przyswajamy i tłumaczymy 
pewną ideologię, której główną zasadą jest 
działanie dla dobra innych. Myślę, że 
można nas w pewnym sensie porównać do 
działalności salezjanów. 
Na czym polega Wasze zadanie? 
Bycie harcerzem to służba. Organizacje, z 

których wyewoluowało później harcerstwo, 
zostały stworzone jeszcze przed 
odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w 
1918 roku. Jest to organizacja, która już 
wtedy zakładała nauczanie młodzieży 
patriotyzmu i pewnego rodzaju 
konserwatyzmu. Jest to nadal aktualna 
idea, mimo ataków wielu grup społecznych. 
Myślę, że jest to ostoja pozytywnych 
wartości. 
Jak wyglądają spotkania harcerstwa w 
naszej szkole? Czy jest wielu chętnych? 
Zbiórki w tej szkole są organizowane od 
października 2013 roku. Ilość osób 
uczestniczących w zajęciach jest różna. 
Zależy to od dnia- czasem przychodzi tylko 
dziewięć osób, na innej zbiórce jest nas już 
szesnastu. To, czym zajmujemy się na 
spotkaniach, zależy od tematu: czasem są 
to zajęcia ruchowe, kiedy indziej się czegoś 
uczymy. Oczywiście przez słowo ,,nauka" 
nie chcę odstraszyć potencjalnych chętnych
- nie jest to sposób pobierania wiedzy 
znany nam ze szkół, ale następuje to przez 
różne zabawy i aktywności ruchowe. 
Pomysłów na zajęcia nigdy nam nie 
brakuje, pomaga nam doświadczenie 
wyniesione z innych drużyn oraz własna 
kreatywność. Są oczywiście książki 

Michał Chrust- kim jest? o czym marzy? Czy w zielonym 
mundurze ładnie tylko pozytywnym wariatom?  


