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tylko  

 

 Jak to jest ze 
szkołą w Japonii? 

 

  Siatkówka– 

ROZLUŹNIJ SIĘ 

Co zrobić, gdy na kartce z kalendarza pojawia się 
znienawidzony 1 września? Na pewno nie 
rezygnować z pozytywnego myślenia i energii. 
Szkoła to ogromna część naszego życia i, pomimo 
tego że kojarzy nam się tylko ze sprawdzianami, 
kartkówkami i chodzeniem do odpowiedzi, to jest 
to też miejsce, w którym spotykamy przyjaciół, 
nowych znajomych i rozwijamy swoje pasje. A co 
jeszcze w szkole? Lekcje prowadzone przez 
nauczycieli, których lubimy i tych za którymi nie 
przepadamy, może ze wzajemnością, ale czy 
istnieje belfer idealny? Tylko u nas przepis na 
idealnego nauczyciela, zachęcam do czytania nie 
tylko uczniów, ale też tę drugą stronę szkolnej 
codzienności ;) Pomimo natłoku nauki nie 
możemy zapomnieć o tym, co sprawia nam 
przyjemność i co nas relaksuje, powinniśmy 
ładować akumulatory i codziennie z uśmiechem 
stawiać czoła szarej rzeczywistości! Rozpoczął się 
rok szkolny, a to oznacza, że nasza gazetka 
również rozpoczęła swoją działalność. Zapraszam 
do lektury tego numeru, a także do czytania nas 
przez cały rok :) a także do włączenia się w prace 
redakcji. 

 23 września odbył się “Czar klas” 

podczas, którego klasy brały udział w 

zadaniach sportowych, teście o 

szkole a także wychowawczynie tych 

klas zostały wzięte do odpowiedzi   

 30 września z okazji Dnia Chłopaka, 

odbyła się pierwsza dyskoteka 

szkolna, ale na pewno nie ostatnia. 
. 
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W najbliższym czasie samorząd 
planuje: 
 kolejną dyskotekę, 
 noc filmową połączoną z 

modlitwą 
 przyznanie statuetek 

nauczycielom w Dzień 
Edukacji Narodowej 

 Wyjazd do teatru 

Tato, masz dzisiaj takie 
małe zebranie rodziców w 
szkole. 
– Co to znaczy małe? 
– No, ja, ty, wychowawczyni 
i dyrektor...   

Do sklepu wchodzi 

blondynka i mówi do 

ekspedientki: 

– Poproszę episkopat. 

– Chyba epidiaskop. 

– Proszę pani to ja 

podejmuję diecezję! 

– Chyba decyzje? 

– Niech pani się nie 

wymądrza! W szkole 

byłam prymasem!  
Podczas lekcji języka 

polskiego: 
– Jasiu, wymień dwa zaimki 

osobowe. 
– Kto? Ja? 

– Bardzo dobrze, szóstka.  

Z okazji Dnia Nauczyciela  
wszystkim nauczycielom  
życzymy wiele satysfakcji 
 z wykonywanej pracy,  
a także wielu sukcesów 
 zawodowych i samych  

wzorowych uczniów.  
Tego wszystkiego w imieniu uczniów 

naszej szkoły życzy Wam TIEnik :) 
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WIELKI KRAWAT PATRZY 

1 września 2014 był dniem wielu 

zmian. Szczególnie dla roczników 1998 

oraz 2000,  ponieważ w tym dniu 

przyszliśmy do klas pierwszych 

gimnazjum i 1 liceum. W związku z 

tymi zmianami postanowiliśmy 

przeprowadzić wśród wyżej 

wymienionych uczniów sondę. Oto 

kilka wypowiedzi:  

Uczennica 1 LO: ,,Jeżeli chodzi o 
stereotypy to, słyszałam, że na każdej 
przerwie i na początku lekcji się 
modlicie i że jest baaardzo wysoki 
poziom. W szkole czuję się bardzo 
dobrze” 
Uczennica 1 LO: ,,Słyszałam, że w tej 
szkole jest bardzo wysoki poziom, ale 
czuję się tutaj na razie bardzo dobrze” 
Uczeń 1 GM: ,,W tej szkole czuję się 
świetnie. Słyszałem, że w tej szkole jest 
różaniec na każdej przerwie” 
Uczennica 1 GM: ,,Słyszałam, że w tej 
szkole na każdej przerwie się modlimy. 
W szkole czuję się świetnie” 
Uczennica 1 LO: ,,Słyszałam, że 
nauczyciele są bardzo ostrzy, ale jak 
widać jest okej!” 
Uczeń 1 LO: ,,Myślałem. że będę musiał 
uczyć się na księdza, ale na szczęście 
nie muszę! A jeżeli chodzi o szkołę to 
jest okej” 
Uczennica 1 GM: ,,Słyszałam, że szkoła 

jest okropna i będę się musiała cały 
czas uczyć i modlić… Ale jest okej. 
Nawet bardzo okej!” 
Uczennica 1 LO: ,,Myślałam, że będzie 
nie wiadomo jaki poziom i że sobie nie 
dam rady… Ale jak widać daję i to 
całkiem nieźle!” 
Uczeń 1 GM: ,,Gdy szedłem do tej 
szkoły myślałem, że jest bardzo ostro i 
że po miesiącu wysiądę psychicznie. Już 
minął prawie miesiąc szkoły, a czuję się 
– jak widać – bardzo dobrze!” 
Uczennica 1 GM: ,,Niektórzy mówili, że 
tam palą i piją itd. Co oczywiście było 
kłamstwem. Nauczyciele są bardzo 
fajni i w końcu się poprawiłam z 
matematyki! Cieszę się. że wybrałam tę 
szkołę’’ 
Uczennica 1 LO- ,,Sterotypów nie 
słyszałam żadnych, pozytywną stroną 
jest to, że nie muszę się zastanawiać 
rano, w co się ubrać! : ) Bardzo mi się 
tu podoba.’’ 
 
 Słowem pragnę zauważyć, że 
większość wypowiedzi była niemalże 
identyczna…Czym jest to 
spowodowane? Nie mam pojęcia. Jest 
to zagadka nierozwiązywalna. Dziękuję 
wszystkim osobom, które zgodziły się 
na udział w sondzie. Do następnego 
razu! 
 

Z uczniami rozmawiali  

REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  



KRAWAT W MROWISKO 
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A TERAZ SIĘ SKUP 

Sudoku nr 1 

Sudoku nr 2 

Aby uzyskać dobrego nauczyciela, 

potrzebna będzie dokładna selekcja 

produktów. Należy wybrać te 

najwyższej jakości. Do przygotowania 

idealnego nauczyciela potrzebujemy: 

-10g wyrozumiałości 

-8g poczucia humoru  

-3ml szczerości  

-15kg wytrwałości i cierpliwości 

-9ml uczciwości   

Ostatnim składnikiem bazy jest 

obowiązkowe wymaganie. Jak wiemy 

bez wymagania, nie ma dobrego 

nauczyciela. Wiemy też, że co 

gospodyni to inny przepis, tak jest i 

tym razem. Przepis ten jest 

modyfikowany, jedni dodają wody 

zimnej, inni gorącej, jeszcze inni zaś 

gazowanej w temperaturze 

pokojowej.  Nie jest to jednak sprawa 

najważniejsza. Wszystkie te składniki 

wymieszać należy dokładnie i 

starannie, ręcznie, a przede wszystkim 

mieszać długo. Nie zrażajmy się, kiedy 

na samym początku nam nie 

wychodzi, nie w tym rzecz, z czasem 

kiedy zdobędziemy odpowiednie 

doświadczenie i nam się uda. 

Nauczyciel, to potrawa  z nowego 

trendu slow cooking. Potrzeba czasu, 

aby wszystkie składniki uwolniły swój 

smak, nie możemy natomiast czekać 

zbyt długo, w takim przypadku, 

potrawa będzie sucha i nieprzyjemna 

w smaku. Wyznacznikiem jest więc 



Tegoroczny koniec wakacji  można 

było przeboleć za sprawą wielkiej 

imprezy sportowej, na którą 

czekaliśmy od dawna: 30 sierpnia 

w Warszawie nastąpiło otwarcie 

Mistrzostw Świata w Siatkówce 

Mężczyzn 2014. Chyba każdy 

potrafi sobie wyobrazić, jaka to 

radość dla kibica, gdy taka rzecz 

dzieje się w jego kraju. Fani piłki 

siatkowej mieli nie lada gratkę. A 

co teraz, kilka tygodni po za-

kończeniu, możemy powiedzieć o 

tych mistrzostwach? Na pewno ich 

organizacja przebiegała (jak na 

polskie realia) spokojnie. Nie było 

ekspresowego lania betonu do 

budowy autostrad, stawiania 

nieudolnych konstrukcji 

stadionów… Jednym słowem –

zaskoczenie. Organizatorzy stanęli 

na wysokości zadania, wszystko 

było dopięte na ostatni guzik. 

Siatkarze korzystali ze wspaniałych 

hal sportowych, jak na przykład 

Atlas Arena w Łodzi, Spodek w 

Katowicach czy Hala Stulecia we 

Wrocławiu. Obiekty te sprawdziły 

się w stu procentach. Jedynym 

zauważalnym minusem był brak 

możliwości oglądania meczów w 

telewizji dostępnej dla wszystkich. 

Był to zdecydowanie cios dla wielu 

kibiców. Trzeba tu jednak dodać 

na obronę (bo nie każdy jest tego 

świadom), że to dzięki Telewizji 

Polsat owe Mistrzostwa w ogóle 

się w Polsce odbyły. W każdym 

razie, ta sytuacja nie zniechęciła 

fanów sportu. Stali się oni 

najważniejszym składnikiem 

rozgrywek. Można śmiało 

powiedzieć ,że polscy kibice są 

najlepsi na świecie. Byli oni ze 

swoją drużyną na dobre i na złe i 

jak obiecują- zawsze tak będzie. 

Chwile wspólnego kibicowania 

bardzo łączą naród, nagle wszyscy 

jesteśmy po jednej stronie. Mam 

nadzieję, że Polska jeszcze nieraz 

zostanie organizatorem takiej 

imprezy. Póki co, w naszej pamięci 

na długo zostaną zamiana 

Stadionu Narodowego w wielką 

hale sportową, śpiewanie hymnu 

narodowego a cappella i ostatni 

punkt zdobyty w finale z Brazylią.  

TIENIK SŁUCHA 
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ZŁAPANE NA KRAWAT 

z poważniejszych przedmiotów, a po nim 
lżejsze lekcje, takie jak języki obce, sport 
czy sztuka. Po 15.30 uczniowie uczęszczają 
do różnego rodzaju klubów sportowych, 
artystycznych i naukowych, w których 
mogą zgłębiać swoje zainteresowania, a 
także biegłość w tradycyjnych sztukach 
japońskich, tj. sztukach walki, kaligrafii czy 
ikebanie (sztuce układania kwiatów), 
rzadko kto wychodzi więc ze szkoły 
wcześniej niż o 17.00. Wraz z postępem w 
tych dziedzinach uczeń może zdobywać 
kolejne z dziesięciu stopni uczniowskich 
kyū oraz mistrzowskich dan, które mają 
charakter krajowego certyfikatu. 

W odróżnieniu od Europy rok 
szkolny w Japonii rozpoczyna się 1 

kwietnia i trwa do połowy marca, zatem 
nowy cykl nauki od starego oddzielają 
jedynie dwutygodniowe wakacje. W 
międzyczasie uczniowie mogą się cieszyć 
jeszcze prawie miesięcznymi wakacjami 
letnimi w sierpniu oraz dwutygodniowymi 
feriami zimowymi. Ten układ przerw 
sprawia, że w większości szkół japońskich 
rok szkolny dzieli się na trzy trymestry, 
chociaż na uniwersytetach utrzymuje się 
podział na dwa semestry. W 
przeciwieństwie do Polaków, japońscy 
uczniowie mają zadawane prace domowe 
na wakacje. Pierwsze trzy dni nowego 
trymestru to seria testów obejmujących 
cały materiał z poprzedniego okresu. Z 
tego powodu trudno powiedzieć, by 

-I co chciałabyś żebym  
powtórzył?  
-Tak... 
-To nie powtórzę!   

Zdałam pytanie... to taki 
rodzaj zdania, który wymaga 
odpowiedzi...  

Ktoś sprzedał 

książkę z I klasy? 

Nikt? To dobrze 

bo by dostał po 

dupie  

Ale pani ładnie 

wyglądała na ślubie w 
tym makijażu 

Bo ja w ogóle jestem 

ładna ;) 



Rozpoczął się rok szkolny, więc wszyscy 

uczniowie narzekają na natłok zadań 

domowych, na ilość lekcji, na nauczycieli i 

różne inne czynniki. Chciałbym Wam 

przedstawić japoński system edukacji, żeby 

pokazać Wam, że Japończycy mają o wiele 

trudniej niż my (a może właśnie dlatego są 

jednym z najbogatszych krajów na świecie) 

Japończycy uważają, że są kyōiku shakai, 

czyli SPOŁECZEŃSTWEM OPARTYM NA 

EDUKACJI. 

Szczeble edukacji 
W Japonii istnieje pięciostopniowy system 
edukacji: 
- Przedszkole (yōchien, wiek 3 - 6 lat),  
Szkoła podstawowa (shōgakkō 6 klas, wiek 
6 - 12 lat), 
- Szkoła średnia niższego stopnia (chūgakkō, 
3 klasy, wiek 12 - 15 lat), 
- Szkoła średnia wyższego stopnia 
(kōtōgakkō lub koko, 3 klasy, wiek 15 - 18 
lat), 
- Uniwersytet (daigaku, 4 - letni kurs 

odpowiadający tytułowi licencjata oraz 2- 

letni kurs magisterski, daigaku - in) 

Przedszkole jest nieobowiązkowe, 
lecz chodzą do niego praktycznie wszystkie 
dzieci. Jedną z przyczyn jest brak czasu 
rodziców, którzy posyłają dzieci do 
przedszkola, aby móc pracować, drugą i w 
przypadku społeczeństwa japońskiego 
ważniejszą przyczyną, jest troska o 

zapewnienie dziecku jak najlepszego startu 
już od samego początku. Oznacza to, że aby 
nasze dziecko mogło dostać się na dobry 
uniwersytet, należy wysłać je wcześniej do 
renomowanego przedszkola, aby mogło 
pójść do renomowanej szkoły 
podstawowej, a następnie do 
renomowanych szkół średnich. To 
powszechne przekonanie sprawia, że 
rywalizacja o miejsca zaczyna się bardzo 
wcześnie, a silnie ukierunkowany na 
rywalizację system tworzy uczniom warunki 
niezwykle stresujące i obciążające, co 
powoduje liczne depresje prowadzące 
nieraz nawet do prób samobójczych. Już 
aby dostać się do przedszkola dziecko musi 
przejść swój pierwszy w życiu egzamin, 
bowiem renomowane przedszkola chcą 
przyjmować tylko najzdolniejszych. Często 
aby dziecko taki egzamin w ogóle miało 
okazję zdać, rodzice muszą zapisać je w 
kolejce zaraz po narodzeniu. 

Nad edukacją dziecka czuwają 
ambitni rodzice, dla których kwestia 
sukcesu dziecka to kwestia honoru rodziny. 
Powszechnym zjawiskiem są kyōiku mama 
czyli MATKA EDUACJI, które potrafią zdobyć 
się na takie poświęcenia, jak chodzenie do 
szkoły podczas choroby dziecka i notowanie 
treści lekcji na kolejnych zajęciach. Takie 
zachowanie prowadzi bardzo często do 
skandalów, taki jak morderstwa. 

Teoretycznie lekcje w szkole trwają 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 
- 15.30, z przerwą obiadową między 12.30 a 
13.25. Przed obiadem odbywają się zajęcia 
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TIEnik na drutach  

Nowy rok szkolny oznacza nowy 
start naszej gazetki szkolnej, a w 
rezultacie więcej ciekawych 
artykułów. Po odejściu z redakcji 
Kingi przejmuję jej dział i będę 
się starała w każdym numerze 
zainteresować Was różnymi 
nowinkami ze świata mody. W 
tym numerze zajmiemy się po 
krótce przeglądem tegorocznych 
trendów na sezon jesień/zima 
2014/2015, a więc 
ZACZYNAMY ! 
Nadeszła jesień, aktualnie szaro-
bura, deszczowa i wietrzna. 
W butikach na dobre zagościły 
jesienne kolekcje, a w Internecie 
coraz więcej pytań o to, CO 
BĘDZIE MODNE TEJ JESIENI? Też 
zadajesz sobie to pytanie? 
Rozglądasz się za jesienną 
metamorfozą swojej garderoby? 
Otóż wszelkie czasopisma 
modowe pokazują i piszą o tym, 
że tej jesieni najmodniejsze 
kolory to królewski błętkit, 
aluminiowa szarość oraz 

intensywna czerwień. Jeżeli 
chodzi o tkaniny to 
zdecydowanie zarówno w 
sieciówkach, jak i na wybiegach 
króluje futro, skóra i wełna. 
Oczywiście nie można ślepo 
podążać za trendami i co sezon 
wymieniać swojej szafy, lecz 
można dodać do niej świeży 
powiew. Najlepszymi dodatkami 
mogą być szaliki, poncza, 
futrzane czapki, traperskie, 
modne buty czy futurystyczna 
torba. Najważniejsze trendy to: 
Lata ‘60, Sport, Etno (Boho) oraz 
Futuryzm.  

Nie dajmy się zwariować 
modzie, lecz bawmy się nią i nie 
zapominajmy o własnym stylu. 
Zawsze na koniec mojego 
artykułu będę polecać Wam coś 
"do poduchy", dziś jest to kanał 
jednej z najbardziej znanych 
blogerek w Polsce : https://
www.youtube.com/user/
raaadzka 
 

OTAKU TIE 



 

przyjdą tak same z siebie, lub robią to 
niezmiernie rzadko.  Nie wszystkim 
rozmawianie o problemach 
przychodzi łatwo i to już bez względu 
na to, czy jest się uczniem czy osobą 
dorosłą. Otwieranie się przed innymi 
nie należy zwykle do 
najprzyjemniejszych, a przede 
wszystkim najłatwiejszych rzeczy.  
 
W takim razie po co pedagog w 
szkole? 
Właśnie po to, żeby te problemy 
rozwiązywać; po to, aby rozmawiać, 
wysłuchać; po to, by osoby z takimi 
problemami skierować do miejsca, w 
którym ktoś może im udzielić 
pomocy, jeżeli nie jest tego w stanie 
zrobić wychowawca, pedagog, 
nauczyciel czy przyjaciel; a przede 
wszystkim też po to, żeby być 
łącznikiem między nauczycielami, a 
uczniem czy czasami szkołą a 
uczniem. 
 
Oprócz pedagoga pełni Pani jeszcze 
jedną funkcję w szkole, jaka to 
funkcja? 
Tak, jestem kierownikiem Oratorium i 
to jest funkcja, która od samego 
początku bardzo mnie zaskoczyła i 
zaskakuje do tej pory. Cały czas 
wspominam, że Oratorium jest co 
prawda świetlicą środowiskową, ale 
bardzo wyjątkową, magiczną, czego ja 
się trochę obawiałam. Dla mnie 
Oratorium  nierozerwalnie łączyło się 
z księdzem, dla mnie był to ksiądz 

Sylwester, który wcześniej je 
prowadził, gdy ja chodziłam tutaj do 
szkoły i nie wyobrażałam sobie tego, 
jak może to robić osoba świecka, dla 
mnie to było coś niezrozumiałego. Jak 
widać minął pierwszy miesiąc, przed 
nami jeszcze co najmniej dziewięć, 
więc mam nadzieję że będzie to dalej 
działało tak jak działa bo zaczęliśmy 
naprawdę  fajnie i ciągle się 
rozkręcamy. 
 
Jak się Pani pracuje w Oratorium? 
 W Oratorium bardzo fajnie, gdy się 
dowiedziałam, że będę właśnie taką 
funkcję pełniła to na początku 
przyznam szczerze, byłam trochę 
przerażona, ale z każdym dniem i 
każdym tygodniem przekonuję się do 
tego coraz bardziej, coraz bardziej to 
czuję, a poza tym jest w Oratorium 
takie grono fajnych młodych ludzi, 
którzy albo byli w nim już wcześniej 
albo właśnie przyszli i chcą działać. To 
jest bardzo pozytywne, że tak 
naprawdę mimo że jestem 
kierownikiem to nie jestem tam sama 
i nie ma czegoś takiego, że wszystko 
jest na mojej głowie, bo jest grono 
ludzi, którzy już po prostu wiedzą, co 
mają robić i to oni od samego 
początku wprowadzali mnie w pewne 
tajniki mówili co było, co działało i tak 
naprawdę jak to do tej pory 
wyglądało, to dzięki nim Oratorium 
ciągle istnieje.   
 
Dziękuję za poświęcony czas i życzę 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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TIEnik: Kiedy zaczęła się Pani przygoda z 
Salezjanami? 
Pani Natalia: Moja przygoda zaczęła się 
standardowo, bo w gimnazjum, kiedy 
przyszłam tutaj do szkoły, później liceum, 
pracowałam także trochę w samorządzie 
szkolnym, więc można powiedzieć, że 
przyszło to dość naturalnie. 
 
Jak wspomina Pani szkołę? I co się 
zmieniło od czasów kiedy Pani tu 
chodziła?  
Wspominam bardzo pozytywnie. 
Przeniosłam się tutaj w połowie 
gimnazjum i to, co jakby odróżniało tę 
szkołę od tej mojej wcześniejszej to fakt, 
że była bardziej kolorowa, zawsze miała 
pełen wachlarz różnorodnych zajęć 
dodatkowych i tak naprawdę ludzie 
patrzyli tutaj na siebie trochę inaczej. 
Pamiętam, że na korytarzach starsi 
uczniowie siedzieli, grali na gitarach i 

śpiewali.  To zawsze było dla mnie bardzo 
pozytywne i ciepło to wspominam. 
Jak to się stało że została Pani 
pedagogiem w naszej szkole? 
Jak to się stało? Byłam tutaj  na 
praktykach w maju, ukończyłam swoje 
studia magisterskie i zostawiłam CV, jak 
to zwykle bywa po praktykach. W 
zeszłym roku we wrześniu przyszłam do 
księdza dyrektora, żeby założyć w tej 
szkole drużynę harcerską, a dokładniej 
zrobił to mój harcerz- Michał. W czerwcu 
też dostałam telefon, ksiądz 
zaproponował mi nową pracę i po prostu 
zostałam. 
 
Czy młodzież chętnie rozmawia o swoich 
problemach? 
Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli 
czasami się kogoś troszkę nie pociągnie 
za język i nie wyszuka gdzieś tam osób, 
które te problemy mają, to one nie 

 

Czy ktokolwiek z Was po ukończeniu szkoły i zdaniu matury chciałby do niej 
wrócić? Nikt? A jednak znalazła się taka osoba, a jest nią pani Natalia 

Pokrątka, czyli nasza nowa pedagog. Jak wspomina szkołę? Co się w niej 
zmieniło? Jaką jeszcze funkcję pełni w szkole? Odpowiedzi na te i inne pytania 

znajdziecie, czytając wywiad. 


