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 Czy warto zawierać 

znajomości w  
 Internecie? 
 
 Skąd pomysł na Lip 

Dub? 
 
 Obrazki logiczne 
 
 Ciekawy autor i coś 

ciekawego do  
 poczytania  
 

Większość z nas korzysta z różnych portali 
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy 
Instagram i nie ma w tym nic niezwykłego, dzięki nim 
możemy komunikować się ze znajomymi a także 
poznawać nowych ludzi. Generalnie są one przydatne, 
ale także niebezpieczne dlaczego? Bo niestety niektórzy 
czują się o wiele lepiej, będąc w sieci, zamiast wyjść 
gdzieś i poznawać nowych ludzi, wolą z nimi rozmawiać 
przez Internet, czują się wtedy pewniejsi siebie i z 
czasem spędzają na tym coraz więcej czasu przez co 
przestają się udzielać w życiu realnym co może 
prowadzić do wielu problemów. A jeśli chodzi o 
problemy to wszyscy mamy nadzieję, że nasi maturzyści 
nie będą mieli problemów ze zdaniem matury. Zespół 
Czerwone Gitary śpiewał: „Hej za rok matura!” jednak 
teraz jest już to mało aktualne bardziej sprawdzą się 
dalsze słowa: „Czas ucieka i matura coraz bliżej”, czasu 
jest coraz mnie i mam nadzieję, że maturzyści więcej 
czas spędzają na przygotowaniach do egzaminu 
dojrzałości niż na facebook`u, żeby nie było tak jak w 
kolejnych wersach piosenki: „Znów za rok matura”. 
Teraz rozpoczął się okres różnych egzaminów więc 
także przed trzecią klasą gimnazjum także czeka duże 
wyzwanie, któremu na pewno podołają i otrzymają jak 
najwyższe wyniki. Oczywiście trzymamy kciuki za 
maturzystów i trzecioklasistów! ;) 

Kamila  

W marcu mogliśmy spędzić w szkole 
również noc, a to za sprawą nocy 
filmowej podczas, której uczestnicy 
mogli zobaczyć takie filmy jak: 
„Gladiator” czy  „Kraina Lodu”. Ale nie 
skończyło się tylko na filmach, bo 
przerywnikami między filmami były 
podchody a także można było 
spróbować swoich sił podczas karaoke.  
 
Od 17 do 19 marca odbyły się w naszej 
szkole rekolekcje wielkopostne, które 
prowadził ksiądz Kazimierz Chechelski, 
dyrektor oratorium w Przemyślu. Działo 
się wiele rzeczy m.in.: nauki, Droga 
Krzyżowa, spotkanie z Ruchem Światło-
Życie czy przedstawienie teatralne. 
 
22 marca w naszej Salezjance odbył się 
Dzień Otwarty podczas, którego 
uczniowie oprowadzali kandydatów po 
klasach i różnych zakamarkach szkoły a 
także mogli zobaczyć nasze najnowsze 
dzieło czyli lip dupa oprócz tego widzieli 
doświadczenia w Sali chemicznej czy 
wiele zdjęć z wielu wypraw w kraju czy 
za granicą.  
 
Gimnazjaliści wyjechali 10.04. na swój 
dzień skupienia do Szczyrku.  

Oj wiele się działo (było jeszcze 
spotkanie z Misjonarzem, dwa wyjazdy 
do teatru, udział w Misterium Męki 
Pańskiej w Krakowie, wielkie kręcenie 
Lip Dub’a, wyjazd na wycieczkę 
matematyczną i wiele innych…). Każdy 
z nas już chyba czeka na jakaś dłuższą 
przerwę więc jest dobra wiadomość w 
dniach 17-22 są święta Wielkanocne. 
Na pewno będziecie mogli odpocząć i 
się wyspać ale pamiętajcie, że nie tylko 
o to chodzi w tych świętach.  
 
Gdy już wrócicie do szkoły na osłodę 
czeka Was dyskoteka, a także w 
planach jest kolejna noc filmowa i 
karaoke. Na klasy III gimnazjum 
egzaminy, potem pożegnamy 
maturzystów. W maju rozpoczną oni 

sesję 
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„Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą.” Uczniom 

trzecich klas gimnazjum życzymy optymizmu, wiary w 

siebie i pomyślnego zdania Egzaminu gimnazjalnego. 

Życzymy wszystkim maturzystom, aby zawsze dążyli do 

osiągnięcia zamierzonych celów, cieszyli się sukcesami 

oraz umieli wyciągać wnioski z porażek.  Życzymy też 

pomyślnego zdania Egzaminu Dojrzałości. A wszystkim 

chcielibyśmy życzyć wesołych i spokojnych świąt 

Wielkanocnych! 



ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

TIEnik przeprowadził wśród uczniów 

naszej szkoły sondę odnośnie portali 

społecznościowych, których używają, 

pytając jednocześnie dlaczego ich używają. 

Oto czego się dowiedzieliśmy.:  

Weronika: Więc tak, najczęściej korzystam 

z portalu facebook ponieważ da się tam 

kontaktować z innymi osobami, 

dowiadywać się „co się na świecie dzieje” i 

w ogóle… oraz dlatego że lubię dzielić się z 

innymi moimi odczuciami, zdjęciami itp.… 

Kolejnym portalem który często 

odwiedzam jest dobrze znany youtube 

dlatego, że znajduje się tam muzyka z 

całego świata (wraz z teledyskami) oraz 

rożne filmiki, często zabawne, które lubię 

oglądać, gdy dopada mnie nuda. Portalem, 

na który wchodzę co kilka dni jest ask.fm , 

ponieważ lubię czytać odpowiedzi innych, 

bo dzięki temu dowiaduję się o nich 

więcej. Portalem, którego za bardzo nie 

lubię, ale wpadam tam niekiedy jest 

twitter , można z niego dowiedzieć się 

dużo ciekawostek z życia gwiazd, lecz 

uważam, że ten portal jest mało 

dopracowany pod względem wyglądu, 

aktualności,  jak i obsługi, która według 

mnie jest dość trudna. 

Klaudia: Z facebooka, bo mogę mieć 

kontakt ze znajomymi z całej Polski i nie 

tylko. 

Kinga: Facebook – lubię mieć kontakt ze 

znajomymi, nie posiadam numeru telefonu 

każdego. Dodatkowo fb jest darmowy, 

można publikować swoje poglądy, zdjęcia, 

ulubioną muzykę.  

Ask.fm- można dowiedzieć się 

interesujących nas spraw o drugim 

człowieku i ulżyć sobie hejtując z anonima 

Kasia: Korzystam z facebooka, bo mam 

zawsze kontakt ze znajomymi, najszybciej 

dowiaduję się o wiadomościach i 

informacjach, które mnie interesuję.... 

Mam wybór treści, które sie pojawiają. 

Olga: Korzystam z facebooka, ponieważ 

dzięki niemu łatwiej komunikuje mi się z 

przyjaciółmi, a dzięki aktualnościom na 

stronie głównej nie przegapiam żadnego 

ważnego wydarzenia. No i jest darmowy. 

Jak widać, facebook jest najczęściej 

używanym portalem społecznościowym. 

Niestety, wiele osób jest wręcz 

uzależniona od tego typu stron 

internetowych. Może czasem lepiej wyjść 

gdzieś z przyjaciółmi, niż przesiadywać całe 

dnie i noce na facebook’u, śledząc życie 

innych?  

Mąż do żony: 

-Podaj mi śrubokręt. 

-Gwiazdkowy? 

-Nie, wielkanocny! 

Co trzeba zrobić, żeby 
blondynce zabłysły oczy?  
- Zaświecić w ucho latarką. 

Blondynka grała w "Milionerach". Dostała pytanie :  
Który z wymienionych ptaków nie zakłada własnego gniazda :  
a) orzeł b) jaskółka c) szpak d) kukułka. 
Blondynka zdecydowanie każe zaznaczyć d) kukułka. Wygrała 
pieniądze. Spotyka ją koleżanka i mówi: 
- Słuchaj, skąd wiedziałaś, że to kukułka? 
A blondynka na to: 
- Każdy głupi by wiedział, że kukułka mieszka w zegarze. 

Przed wizytacją w 

szkole nauczyciel 
ustala: 

- Jak o coś 
zapytam, niech 
zgłaszają się 

Przed cmentarzem na 
ławce siedzi 2 

staruszków i rozmawia:  
- A ty, Stasiu, ile masz 

lat?  
- 80, a ty?  

- 90 
- O, to ci się już nie 

opłaca wracać do domu! 

Do księgarni wchodzi 
kobieta i pyta 
sprzedawcę:                 
- Czy dostane 
książkę ;"Mężczyzna 
idealny"?                         
     
- Nie proszę pani, 
działu science fiction 
nie prowadzimy. 
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TIENIK SŁUCHA pod dowództwem jednej z 
opiekunek samorządu: pani Kingi 
Adamskiej – Olejniczak.  

Pierwsze pomysły powstały w 
czasie andrzejkowej dyskoteki. 
Wtedy też powstał pierwszy zarys 
scenariusza, nad którym pra-
cowała kilkuosobowa grupa 
uczniów: Mielna Jędraszak, 
Patrycja Kępa, Ania Kuziel, 
Konstancja Ślepecka, Ola 
Muzykant, Agnieszka Pietrzyk, 
Julia Kalita, Dawid Baranek i 
Tomek Sowa z liceum oraz 
Agnieszka Krawiec, Marcin Gad, 
Martyna Majchrzak, Maciek Tynior 
i Michał Materlik z gimnazjum.  

Każdy z nas wnosił na bieżąco 
jakiś pomysł, by w ciekawy sposób 
przedstawić daną klasę, szkołę, 
postać. Co tydzień zmienialiśmy 
koncepcję i scenariusz, 
dodawaliśmy, usuwaliśmy, 
przetwarzaliśmy, przenosiliśmy 
postacie z miejsca na miejsce, by w 
końcu powstał ten końcowy 
program, z którym mogliśmy iść do 
ks. Dyrektora po zgodę i 
zatwierdzenie. 

I tak leciał nam czas… Był on dla 
nas bardzo męczący, ale nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że jeden 
zwykły, krótki miesiąc taki jak luty, 
wprowadzi nas w tak wielkie 
zamieszanie, jakim jest ustalenie 
wszystkich ról dla ogromnej liczby 

osób, wymyślanie ciągle nowych, 
bo było baardzo dużo chętnych, 
dla których nie starczało uprzednio 
stworzonych, zamówienie i 
wypożyczenie strojów z 
wypożyczalni oraz teatru, 
zakupienie potrzebnych artykułów 
i sprzętów, a czas niestety nieu-
błagalnie uciekał.  

Ostatniego dnia wszyscy organi-
zatorzy siedzieli do późna w szkole, 
by przygotować ją na poranek 
mimo zmęczenia wróciliśmy do 
domów, by z samego rana 
powrócić na ostatnie poprawki. I 
nadszedł ten wielki oczekiwany 
dzień: 1 marca, gdy zwarci i gotowi 
nagraliśmy nasz film przy pomocy 
kamerzysty Studia Diamond. Po 
dwóch tygodniach otrzymaliśmy 
naszego lip-dub’a i na długiej 
przerwie odbyła się szkolna 
premiera. Szkoda tylko, że po 
rozdaniu Oskarów, bo na pewno 
byśmy je wygrali   
W końcu Lip Dub robi furorę wśród 
naszych uczniów, byłych 
wychowanków i przyjaciół spoza 
szkoły.  

 

Efekty pracy można zobaczyć na 
portalu youtube pod hasłem: 
 LIP DUB Salezjanie Zabrze - 

Salezjanka is also HAPPY 

To jeden z ostatnich, jeśli nie 
ostatni, artykuł w TIEniku napisany przeze 
mnie. Długo zastanawiałam się, do 
przeczytania lub obejrzenia jakiego dzieła, 
powinnam Was zachęcić. Początkowo 
myślałam o czymś bardziej chwytliwym, 
niż to, co chcę Wam przedstawić. Jednak 
obserwując Was i to, jakie książki czytacie, 
w moje serce wróciła nadzieja. Otóż 
zauważyłam, że coraz więcej osób sięga po 
ambitniejszą lekturę. Nie mówię o naszych 
ukochanych lekturach szkolnych, lecz o 
autorach docenionych na całym świecie, 
którzy nie chcą przekazać tylko łzawej lub 
krwawej historii, lecz mają coś 
inteligentnego do powiedzenia. 

Korzystając z TIEnikowej rubryki 
chciałam przedstawić Wam mojego 
ulubionego autora. Mowa oczywiście o 
Andrzeju Pilipiuku i najwspanialszej 
postaci, jaką dane mi było poznać, czyli o 
Jakubie Wędrowyczu, bohaterze serii, 
która zaczyna się tomem ,,Kroniki Jakuba 
Wędrowycza". Krótko o Jakubie?  
Jakub Wędrowycz jest absolutnie 
statystycznym, szarym, pospolitym 
mieszkańcem naszego pięknego kraju.Nie 
pamięta właściwie ile ma lat (ok. 90), 
odebrał podstawowe wykształcenie (trzy 
klasy podstawówki, jeszcze za cara). 
Mieszka na wsi, w Wojsławicach (wieś 
istnieje i co roku odbywają się tam dni 
Jakuba Wędrowycza). Zajmuje się 

pędzeniem bimbru, opowiadaniem bajek 
wnusiowi, kłusownictwem, i 
egzorcyzmami. Miał kiedyś dwie świnie 
(zabił je, gdy mu się zbuntowały). Zabija 
przynajmniej dwie osoby miesięcznie.. 
Jego organizm przerabia alkohol na 
energię życiową (vita vitalis). Z 
niewiadomych przyczyn potocznie 
nazywany jest pasożytem społecznym, 
pijakiem, jak również hieną cmentarną i 
kłamcą. Kuba nienawidzi rodziny 
Bardaków i stara się ich wytępić, walczy 
również z policjantami, wampirami, 
wilkołakami, praludźmi, terminatorem, 
mamutami, Pikachu, Babą-Jagą (ciocią 
Agnieszką) a także Drakulą, diabłami, 
demonami, smokiem wawelskim, 
Hitlerem i Leninem, który uwierzył, że 
wiecznie jest żywy (bardzo możliwe, że 
zapomniałam o kilku innych ofiarach 
mojego idola). Brzmi banalnie? Możliwe. 
Ale jeśli chcecie dowiedzieć się dlaczego 
właściwie zatonął Titanic, skąd Spielberg 
wziął dinozaury do kręcenia filmu, kim był 
Jakub Rozpruwacz, dlaczego Gerald z Rivii 
ma konkurencję, jak zmienić czarcią duszę 
w anielską, jak Harry Potter stracił swoją 
różdżkę i jak najłatwiej zabić krokodyla, 
zachęcam Was do lektury. 

Andrzej Pilipiuk to niezwykły 
patriota, który w prosty sposób 
przedstawia niewiarygodne historie. 
Jestem pełna podziwu dla Jego wyobraźni 



i niesamowicie zazdroszczę Mu tego, 
jak postrzega świat. A jak sam opisuje 
swoją twórczość? ,,Rozumiem zarzuty, 
że pisuję fantastyczne harlekiny (a 
gdzie u licha w mojej prozie jest ta 
miłość!?), że Wędrowycz to disco-polo 
fantastyki etc. No dobra. Moja proza 
to jest disco-polo fantastyki. I co, do 
cholery, w tym złego!? Czy każdy musi 
kochać Verdiego z Bachem? Jak ktoś 
chce sobie poczytać odpowiednik 
Chopina, to niech bierze się za książki 
Dukaja." 
A oto fragment kolejnego tomu: 
„Czarownik Iwanow”, aby choć trochę 
przybliżyć Wam styl pisania Pilipiuka: 
 ,,– Przeczytam początek… „Litwo, 
ojczyzno moja…” 

– Zaraz, zaraz – zdenerwował się 
trzynastoletni dryblas. – Co pan przed 
chwilą mówił, że on był Polakiem a 
teraz pisze „Litwo ojczyzno moja”? 
– Co to jest ojczyzna? – zapytał jakiś 
siedmiolatek. 
– Kraj który musimy oczyszczać z 
Żydów – powiedział jego starszy 
kolega. – To znaczy ta okolica w której 
mieszkamy. Ojczyzna to takie miejsce, 
gdzie nie wpuszcza się obcych 
zwłaszcza kolorowych – błysnął 
erudycją. – Kuzyn mi powiedział, on 
jest skinheadem. To taki legion ludzi, 
którzy walczą w obronie swojego 
kraju. A najniebezpieczniejsi są tacy 
właśnie, co udają Polaków, a potem 
wypisują, że ich ojczyzną jest Litwa. 

POD KRAWATAMI 
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ZŁAPANE NA KRAWAT 

Ostatnio (12.03) w naszej szkole 
odbyło się spotkanie z Księdzem 
misjonarzem – Adamem Parszywką 
(dyrektorem Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego w Krakowie). 
Korzystając z tej okazji, zadałam 
Księdzu dwa pytania : 
Dlaczego według Księdza warto 
zostać misjonarzem ? 
Przede wszystkim dlatego, że 
misjonarz to taki człowiek, który 
niezależnie od tego, czy jest księdzem 
czy siostrą zakonną czy jest osobą 
świecką czy osobą wierzącą to daje 
najcenniejszy skarb, czyli skarb 
swojego życia i Jezus mówi tak że jest 
więcej radości w dawaniu aniżeli w 
braniu. Ja to widzę na bazie 
wracających wolontariuszy z misji, ile 

miłości oni czerpią, dzieląc się tym 
darem 
Jaki jest najlepszy sposób na zostanie 
misjonarzem ?  
Najlepszy to przyjść do Salezjańskiego 
Wolontariatu Misyjnego, zapisać się i 
uczestniczyć w życiu, a potem zgłosić 
podanie o wysłanie(po roku czasu) o 
wyjazd, co nie znaczy, że się pojedzie 
na pewno, ale jeśli by się dobrze 
sprawowało to tak.  

Patrycja 
 

Zapraszamy zatem na spotkania kółka 

misyjnego w naszej szkole w każdy 

drugi piątek miesiąca o godz. 7.15 

oraz na modlitwę w intencji misji – w 

środy na długiej przerwie 

A wszystko zaczęło się podczas 
przerwy... Jedno hasło, które od-
wróciło cały nasz świat do góry 
nogami. Główną ideę całego 
przedsięwzięcia podsunęła nam pani 

Aleksandra Krajewska. Długo 
czekaliśmy na pomysł, by wyjść z tym 
do innych nauczycieli oraz uczniów, 
którzy chcieliby nam pomóc, aż w 
końcu doszło do pierwszego spotkania 

Już nawet ks. 

psycholog przyszedł 

na audiencje  

Nie dosyć, że 

rudy to 
jeszcze 

Nie musisz 

tego robić na 

oko proroka 

Zaraz wyjdę z siebie, 
stanę obok i zrobię 
wam awanturę!  



KRAWAT W MROWISKO 
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OTAKU TIE 

Anime to opowiada historię 
pewnego gimnazjalisty- 
Togashiego Yuuty, który 
próbuje zaaklimatyzować się w 
nowej szkole. Przeniósł się do 
niej, ponieważ w starej wyrobił 
sobie złą opinię, przez chorobę 
tzw. Chuunibyou, co można 
przetłumaczyć na syndrom 
gimbusa. Objawia się on tym że 
osoba chora myśli, że ma 
suuuuper moce. Takashi powoli 
odnajduje się w nowej szkole: 
nawiązuje pierwsze w tym 
środowisku przyjaźnie i 
stopniowo zapomina o 
kłopotach, z jakimi borykał się 
jeszcze rok temu. To wszystko 
do czasu, kiedy spotyka 
Takanashi Rikkę, uczennicę z 
jego nowej klasy, która również 
cierpi na tytułową przypadłość. 
Rozpoznaje ona w Yuucie „Dark 
Flame Mastera”, który był jego 
pseudonimem w starej szkole. 

Rikka zaczyna go podziwiać, ale 
Togashi chętnie by się jej 
pozbył, nie chcąc sobie 
przypominać o zawstydzających 
latach gimnazjalnych. Tak łączą 
się losy głównych bohaterów i 
od tego czasu są praktycznie 
nierozłączni. 
Fabuła tego anime jest po 
prostu wciągająca, nie ma 
żadnych niedociągnięć 
wszystko ładnie i gładko 
zmierza do końca. Muzyka stoi 
na wysokim poziome w 
spokojnych momentach 
muzyka jest stopniowo 
przyciszana i buduje 
prawidłowo akcję. Grafika 
bardzo mi się podobała, 
wszystkie przejścia z 
"normalnego" życia do 
"wymyślonego" były dla mnie 
bardzo przyjemne i wykonane 
dokładnie i starannie. Kreska 
bardzo ciekawa i estetyczna. 

Dzisiejszy świat oferuje nam 
wiele form kontaktów z innymi. Kiedyś – 
nie do wyobrażenia, dziś – powszechne 
formy komunikacji, ogarnęły cały świat. 
Bo kto np. w dwudziestoleciu 
międzywojennym pomyślałby, że będzie 
mógł rozmawiać inaczej niż twarzą w 
twarz! Nie raz jesteśmy „nękani” 
opowieściami naszych dziadków lub 
rodziców z serii ,,za moich czasów (i 
tutaj ciąg niezmiennego kompletu 
przykładów)’’. Cóż się dziwić, my 
dorastamy w tym środowisku, a oni 
tylko bezradnie przyglądają się temu, 
jak ,,stare dobre czasy’’ ulegają zmianie 
(degradacji?)… 

Wszystko się zmienia na lepsze. 
Świat gna do przodu, technologia się 
rozwija, postępy w zakresie niemalże 
wszystkiego. Ale stop. Czy na pewno na 
lepsze? Wszystkie zmiany społeczno-
polityczne: porzucenie feudalnego 
systemu czy upadek komunizmu; były (i 
oczywiście są) dobre, cieszą nas.  
Podziwiamy także współczesny postęp 
technologiczny, ale gdyby przyglądnąć 
się temu bliżej… czy nie zatracamy w 
tym wszystkim normalnego, 
,,ludzkiego’’ podejścia do życia, które 
towarzyszyło ludziom kiedyś? Dam tutaj 
przykład zawierania znajomości w 
internecie. Poznajemy ludzi w sieci, 
rozmawiamy godzinami (a raczej 
piszemy, bo przecież słownikowe 

znaczenie słowa ,,rozmowa’’ jest inne), 
zaprzyjaźniamy się, a czasem wręcz 
dochodzi do sytuacji, gdy wchodzimy  w 
internetowy związek.  A przecież tak 
naprawdę nie wiemy nawet, kto jest po 
drugiej stronie łącza. Zdaje nam się, że 
kogoś znamy, bo pisze się z nim bardzo 
dobrze I myślimy sobie, że w 
codziennym, niewirtualnym życiu nie da 
się znaleźć tak dobrego towarzysza do 
rozmowy. Ale tu chyba właśnie tracimy 
sztukę rozmawiania twarzą w twarz. To 
trochę przerażające, że takie 
internetowe znajomości mogą 
przerodzić się w coś głębszego. Dobrze, 
że możemy poszerzać horyzonty, 
jesteśmy przecież zagonionymi ludźmi, 
wiec nie zawsze mamy czas na 
rozmowę, a internet ułatwia nam tę 
sprawę. I nie ogranicza nas – możemy 
rozmawiać ze wszystkimi na świecie 
(rozwijamy więc również umiejętności 
językowe).  

Świat wirtualny nie powinien 
jednak wyprzeć tego rzeczywistego. Nic 
nie może zastąpić obecności drugiej 
osoby, dotyku, gestykulacji lub tonu 
głosu. Musimy o to dbać, bo jak na razie 
tworzymy dla siebie samozniszczalne 
bomby, które sami nakręcamy. Nie 
potrafimy dobrze wykorzystać tego, co 
wyprodukujemy, przez co trochę się 
zatracamy. To trudne, ale pamiętajmy- 
we wszystkim trzeba mieć umiar. 
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Obrazek logiczny to łamigłówka polegająca na 
zaczernianiu pól diagramu. Zaczernione pola 
utworzą rysunek. To, które pola trzeba zaczernić, 
wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej 
strony i u góry każdego wiersza określają, ile 
grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile 
czarnych pól jest w każdej grupie.  

Tradycyjnie sudoku 


