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Grudzień jest chyba (po miesiącach letnich) 
jednym z naszych ulubionych, a to ze względu 
na święta Bożego Narodzenia, atmosferę, która 
im towarzyszy a także choinkę, mandarynki i 
śliczne swetry. Grudzień to niewątpliwie 
miesiąc, w którym pojawia się zakupowe 
szaleństwo, pielgrzymki do świecących i 
udekorowanych galerii handlowych, w których 
święta zaczynają się już w listopadzie. Jednak 
warto pamiętać, że ten czas to nie tylko nowe 
bombki czy prezenty, bo najważniejsze w tym 
wszystkim jest to żeby spotkać się z rodziną i 
spędzić choć trochę czasu wspólnie. A jak 
święta to oczywiście dużo wolnego czasu, który 
można wykorzystać na rzeczy, na które nie 
mamy czasu podczas chodzenia do szkoły, a 
jedną z takich rzeczy może być oglądanie 
filmów (a recenzję idealnego filmu na święta 
znajdziecie na kolejnych stronach). Każdy z nas 
lubi śnieg podczas Bożego Narodzenia, jednak 
nie zawsze on się pojawia, ale spokojnie, bo jak 
nie w te święta to zawsze możemy liczyć na 
białą Wielkanoc! ;)  

 

 25 listopada odbył się DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA, w tym dniu 

można było wziąć udział w 

konkursie na najsłodszą 

przytulankę  

 Andrzejki odbyły się 26 listopada. 

Podczas tego dnia uczniowi mieli 

okazję wziąć udział w dyskotece a 

także w eliminacji do turnieju 

piłkarzyków 

 5 grudnia odwiedził na mikołaj i 

razem ze swoją świtą kolędowali 

na szkolnych korytarzach 

 6 grudnia odbył się mikołajkowy 

turniej piłkarzyków podczas 

którego uczniowie naszej szkoły 

mogli się zmierzyć z uczniami ze 

Świętochłowic 

 

 16 listopada dla 

wszystkich entuzjastów 

poezji odbędzie się 

wieczorek poetycki 

 18 grudnia odbędzie się 

wieczór filmowy, gdzie 

będziemy oglądać 

świąteczne filmy   

 19 grudnia to ostatni 

dzień roku, który 

spędzamy w szkole. Nie 

będzie to zwykły dzień 

bo odbędą się wigilie 

klasowe a także jasełka  
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Wam spokoju oraz szczęścia, 

rodzinnej atmosfery oraz samych cudownych  
świątecznych chwil. 

Aby nadchodzący rok przyniósł same korzyści, dobre 
oceny lub inne wymarzone rzeczy.  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy  TIEnik ;) 



ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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ROZLUŹNIJ SIĘ 

Czy istnieje?  

Nie da nie zauważyć, że święta 
Bożego Narodzenia zbliżają się coraz 
bardziej. W sklepach już od dawna 
jesteśmy zasypywani przez promocje 
świąteczne, a telewizja bombarduje 
nas świątecznymi reklamami. W 
kościołach pojawiły się wieńce 
adwentowe, a coraz więcej domów 
jest przystrojonych kolorowymi 
lampkami. Uczniom naszej szkoły 
zadaliśmy pytanie „Co jest idealnym 
przentem świątecznym?”. 
Odpowiedzi były przeróżne: 
„Skarpetki”- Odpowiedział Mateusz, 
uczeń klasy 2A liceum 
„Buty od najlepszego projektanta na 
świecie Aleksandra McQueen’a” 
Odpowiedziała Aleksandra z tej 

samej klasy 
Według Tomka z klasy 2Bgimznajum 
może to być „Książka, słodycze, gra” 
Daria z klasy 2B liceum bez 
zastanowienia odpowiedziała „Dużo 
jedzenia!” 
Nowy telefon komórkowy jest 
natomiast idealnym prezentem dla 
Dawida z klasy 2A gimnazjum! 
 
Jak widać różnorodność odpowiedzi 
może nas tylko utwierdzić w tym, że 
jeśli nie wiemy, co ktoś chce dostać, 
to prezent kupić jest trudno. W 
związku ze zbliżającymi się światami 
życzymy Wam nie tylko 
wymarzonych prezentów, ale także 
inwencji twórczej podczas 
kupowania prezentów innym! 

Mateusz z Bogdanem 

Za oknem może jeszcze 

śniegu nie ma, ale dzieci już nie 

potrafią doczekać się, kiedy to 

wyjdą na sanki czy na łyżwy lub 

lepić bałwana. Może z tych 

dzieci wyrosną przyszli 

rzeźbiarze w lodzie ? W Sappo-

ro           < Japonia> co roku od 

OTAKU TIE 

Idzie facet ze strzelbą w jednej 

ręce i prezentem w drugiej. 

Spotyka kolegę: 

-Hej. Gdzie idziesz? 

-Do teściowej na urodziny. 

kupiłem jej kolczyki. 

-A strzelba po co? 

-Jak to? A dziurki w uszach czym 

mam zrobić?  

W nocy żona mówi  

do męża: 

-Nie mogę zasnąć 

-Bo zło nigdy nie śpi  

Żona wróciła do domu po 

operacjach plastycznych: 

-Jak ci się podobam? 

Mąż po chwili namysłu: 

-No cóż. Zrobili co mogli.....  

Matematyk, fizyk i inżynier dostali po 

kawałku siatki do ogrodzeń i mieli 

ogrodzić jak, największy obszar. 

Inżynier ogrodził elegancki kwadrat. 

Fizyk obliczył, że największy stosunek 

powierzchni do obwodu ma koło więc 

rozstawił siatkę w okrąg. 

Natomiast matematyk rozstawił siatkę 

byle jak, wszedł do środka i powiedział, 

że jest na zewnątrz.  

Idzie chrześcijanin przez 

dżunglę i widzi lwa. Zaczyna 

się modlić: 

-Panie Boże spraw aby ten 

lew miał chrześcijańskie 

zamiary... 

Lew: 

-Panie Boże pobłogosław 

ten posiłek!  

W damskiej toalecie 

kobieta zobaczyła napis: 

,,Mój mąż mnie 

prześladuje i wszędzie za 

mną chodzi i mnie śledzi" 

Obok znalazła napis: ,,To 

nieprawda"  
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A TERAZ SIĘ SKUP 
1950 odbywa się Festiwal 

Śniegu, w którym uczestnicy  

rzeźbią w lodzie.  Niektóre 

prace nawiązują do bieżących 

lub nadchodzących wydarzeń. 

Jeden z uczestników wyrzeźbił 

kiedyś cały norweski 

parlament, co było nie lada 

wyzwaniem. Podczas festiwalu 

wszystkie rzeźby ustawione są 

w dzielnicy Odori , w Susukino, 

które jest tzw. Ulicą Dworcową 

dzielnicy oraz w parku 

Satorando. Śnieg na tę imprezę 

jest specjalnie dowożony ze 

strefy przemysłowej, leżącej na 

północ od Sapporo w zatoce 

Ishikari. Co wiąże się z całą tą 

zabawą? Oczywiście 

wydawanie dużej ilości 

pieniędzy, ponieważ poza 

samymi rzeźbami odbywa się 

wtedy dużo koncertów, zabaw. 

Budowane są specjalne lodowe 

zjeżdżalnie oraz igla dla dzieci. 

Według mnie rzeźbienie w 

lodzie jest sportem, ponieważ 

trzeba się na tym bardzo 

namęczyć, sporo wcześniej 

ćwiczyć, a efekt może być 

naprawdę wspaniały.  

Patrycja Kanashii Inu 



Słysząc słowa: ,,kultowa, dobra 
komedia na święta”, pierwsze, 
co przychodzi nam do głowy, 
to: ,,Kevin sam w domu”. Ja 
jednak chciałabym przedstawić 
film, który również rozbawi 
Was do łez w Święta Bożego 
Narodzenia. 

Film ,,W krzywym zwierciadle: 
Witaj Święty Mikołaju” powstał 
w 1989 roku. Mimo że jest już 
pełnoletni (jeśli można tak 
powiedzieć o filmie) to nadal 
jest świetną rozrywką dla całej 
rodziny w czasie Świąt (i nie 
tylko?). 

Clark Griswold (w tej roli Chevy 
Chase) chce zorganizować 
swoim bliskim idealne Święta 
Bożego Narodzenia. Zaprasza 
swoich rodziców oraz teściów. 
Nagle, z niespodziewaną wizytą 
wpada brat Clarka wraz ze 

swoją rodzinką. Do wspólnego 
świętowania przyłączają się 
także wujek i ciotka Clarka. 
Niestety, to nie koniec przygód 
bohatera. Zaczyna prześlado-
wać go okropny pech. Lampki 
na jego przepięknie 
przyozdobionym domu, nie 
chcą się zapalić. Na domiar 
złego, zakupiona przez Clarka 
choinka, nie mieści się w 
salonie. Dopełnieniem 
wszystkiego jest fakt, że Clark 
może nie otrzymać premii z 
pracy, która pomogłaby mu 
spełnić jego marzenia o 
idealnych Świętach. 

Podsumowując, oprócz Kevina 
w waszym repertuarze musi 
pojawić się film o pechowych 
przygodach Clarka. 
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POD KRAWATAMI TIENIK OGLĄDA  

 

 

6 grudnia to dzień, w którym 
nawet osoby dorosłe rozpływają 
się w mgle zwanej nostalgią…
Tak to bardzo pozytywny i 
niesamowicie przyjemny czas. 
Czas dostawania prezentów od 
przemiłego, grubiutkiego Pana o 
imieniu Mikołaj. Jednak każdy 
Mikołaj ma swoich pomocników. 
Pomocnicy jednak się 
zbuntowali i postanowili ubierać 
się ,,po swojemu’’. W Polsce 
tych buntowników jest aż… 
szesnaście. Niestety nie 
podołam wyzwaniu opisania 
każdego, ale kilkoro z nich…
czemu nie, w końcu święta! 
Wielkopolska, Kujawy, Kaszuby: 
w powyżej wymienionych 
krainach prezenty przynosi 
prawdziwa gwiazda-sam 
Gwiazdor. Temu pomocnikowi 
zostały resztki przyzwoitości…od 
Mikołaja, jakiego znamy, różni 
go tylko twarz umazana sadzą i 

strój zwany Baranicą. A to 
brudasek! 
Małopolska: no tutaj to bunt jest 
niezauważalny. Upominki 
rozdaje Św. Mikołaj, jakiego 
znamy. Oryginalność na całego! 
Dolny Śląsk: tutaj to już bunt w 
100%! Z brodatego Pana w…
Gwiazdkę. Brawa za 
kreatywność! Ciekawe, co ta 
Gwiazdka przynosi dzieciom z 
tego regionu…może węgiel? Ajć, 
to nie ten Śląsk… 
 Co „–set” kilometrów inaczej. 
Tylko pojawia się pytanie: który 
jest tym prawdziwym? Nie 
dowiemy się tego, póki w niego 
nie uwierzymy! 
Pragnę jeszcze przypomnieć, że 
Święta to rodzinny i magiczny 
czas. Może te kilka dni w roku 
nacieszmy się rozmową nie 
multimediami? Hmm? 

Jakub 
 



KRAWAT W MROWISKO 
POD KRAWATAMI 

Sobota 22 listopada godzina 
20:00. Siedzę przed telewizorem i 
przeglądam kanały w 
poszukiwaniu jakiegoś ciekawego 
filmu i nagle trafiam na: „Kevina 
samego w domu” i lekko 
zakłopotana zastanawiam się czy 
czasem nie przespałam dnia, 
dwóch, ewentualnie 
dziewiętnastu. Odkąd pamiętam 
„Kevin sam w domu” znajdował się 
obok mandarynek, choinki i 
pierogów, jeśli chodzi o rzeczy 
kojarzące mi się ze świętami, a 
więc czyżby święta zaczęły się już 
22 listopada? To samo pytanie 
można sobie zadać przechodząc 
lub wchodząc do obojętnie jakiego 
centrum handlowego, gdzie od 
razu witają nas kolorowe 
światełka, choinki i inne 
świąteczne ozdoby, a w głośnikach 
słychać piosenkę „Last Christmas”. 
I to wcale nie kończy się  po 
wyjściu z galerii, bo przechodząc 
przez miasto widzimy świecące 
ozdoby w kształcie choinek, 

gwiazdek czy płatków śniegu i jak 
dla mnie coś tu jest nie tak, bo 
przecież zachwycać się pięknymi 
choinkami w centrum miasta 
powinniśmy w połowie grudnia, a 
nie na początku listopada.  
Światem rządzą pieniądze i w 
przypadku świąt jest tak samo. I 
tak wszystkie sklepy jak najszybciej 
do standardowego asortymentu 
wprowadzają świąteczne gadżety, 
słodycze i zestawy żeli pod 
prysznic, a robią to tylko dlatego, 
żeby jak najwięcej zarobić, bo im 
szybciej produkty te znajdą się na 
rynku tym więcej ludzi je kupi, bo 
więcej razy odwiedzą sklepy pod 
pretekstem świątecznych zakupów 
i z jednego wypadu zrobią się trzy 
lub więcej. Warto jednak 
pamiętać, że święta to przede 
wszystkim spotkania z rodziną, a 
nie bieganina po sklepach w 
poszukiwaniu prezentów i to już w 
listopadzie, bo jak tak dalej pójdzie 
to bieg  ten będziemy zaczynać w 
sierpniu zaraz po powrocie z 
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TIEnik na drutach  

Karl Lagerfeld to żywa legenda, 

która wciąż inspiruje miliony ludzi na 

świecie. Jego biografia pełna jest 

niedomówień i tajemnic, nikt nie wie, co 

się w nim kryje. Ma obsesje na punkcie 

swojej białej kotki, a jego ostry język 

sprawia, że wiekowy artysta regularnie 

trafia do kolumn plotkarskich. Dawno, 

dawno temu… Karl Otto  Lagerfeld uro-

dził się w 1933 roku w Hamburgu. Jego 

matka pochodziła z Berlina, a ojciec zaś z 

Władywostoku w Rosji. Karl Lagerfield 

przeprowadził się do Paryża w 1953 

roku. Na początku pracował dla 

ówczesnych domów mody jako rysownik 

do wynajęcia. Z łatwością potrafił 

podsumować i zanalizować każdy styl w 

modzie oraz czerpać z niego wzorce. W 

1955 roku Lagerfeld w wieku 22 lat, po 

tym jak zdobył drugie miejsce w 

konkursie na projekt płaszcza 

zorganizowanym przez International 

Wool Secretariat, otrzymał stanowisko 

praktykanta u Pierre Balmaina. Kariera 

freelancera (1962–1982)Kolejne 20 lat 

jego pracy to współpraca z wieloma 

markami w różnych rolach. Projektował 

dla Mario Valentino, Repetto, 

Monoprixa, Tizianiego, a z czasem 

kolejne znane marki zapraszały go do 

współpracy.  W 1964 zaczął projektować 

pojedyncze egzemplarze dla 

francuskiego domu mody Chloe, by z 

czasem tworzyć dla nich już całe 

kolekcje. W 1970 został doradcą w 

sprawach mody dla Roman Haute 

Couture house Curiel, a w 1972 

rozpoczął współpracę z włoskim domem 

mody Fendi, projektując dla nich futra, 

ubrania i akcesoria. Od roku 1970 Karl 

zaangażowany był również w 

projektowanie kostiumów teatralnych, 

współpracując z dyrektorami 

artystycznymi znanych europejskich 

teatrów. W 1972 wraz z domem mody 

Chloe stworzył biało-czarną kolekcję 

Deco, która otworzyła mu drzwi do 

międzynarodowej kariery. Wiekowy 

dziadziuś, ale… Od 1983 roku kieruje 

domem mody Chanel, jest największą 

ikoną mody na świecie. Zawsze siedzi w 

pierwszym rzędzie na wszystkich fashion 

weekach. Jest ściśle związany z firmą 

Fendi. Lagerfeld komunikuje się przez 

sztukę (poza projektowaniem zajmuje 

się fotografią i malarstwem), nawet 

siebie postrzega jako żywe dzieło. Nie 

znosi pokazywać się bez ciemnych 

okularów, nosi tylko czerń i biel. Poza 

modą i fotografią, obsesją Lagerfelda są 

książki - literatura i albumy. Jest żywą 

legendą, która trwa… 



 

 

6 7 

ZŁAPANE NA KRAWAT 

OTAKU TIE 

Nie chcę być dla Was 
dziennikarzem-widmem, więc 
zapewniam Was, że istnieję 
(zawsze możecie mnie znaleźć na 
przeróżnych portalach 
społecznościowych). 
 Skończyłam Salezjankę po 
sześciu latach nauki i kilka 
miesięcy temu rozpoczęłam studia 
na Uniwersytecie Śląskim. Chcę 
Was jednak zapewnić, że z 
Salezjanki się nie wyrasta- 
przynajmniej takie wnioski 
wyciągam, obserwując siebie i 
swoich znajomych. Obojętnie jakie 
wrażenia pozostawi ona w każdym 
z Was każdego szkolnego dnia. 
Każdy zostawia tutaj fragment 
siebie i pomaga ją budować na 
swój sposób. Nie czuję się więc 
obca w redakcji gazetki i uważam, 
że jestem wiarygodna w roli 
dziennikarza TIEnika. Wiem, co 
przeżywacie. 
 Czym różni się szkoła od 
uniwersytetu? Zajęcia trwają 45 
minut, znacie rówieśników i to, na 
co chciałam dziś zwrócić uwagę: 
uczniowie mają więcej czasu niż 
studenci. Nie chodzi tu o wykłady, 

na które wybierają się tylko chętni 
(których później błaga się o 
notatki), chodzi o to, że macie 
więcej czasu na pracę nad sobą. 
Ponoć drogą do sukcesu jest 
znalezienie sposobu na zarabianie 
na tym, co lubisz robić. 
Dodatkowe zajęcia bardzo mogą 
pomóc w sięgnięciu po to, co 
chcecie osiągnąć, ale nie są 
warunkiem. Można żyć przecież 
prosto- płynąć z nurtem rzeki i 
obijać się o jej koryto. Ale już teraz 
musimy podjąć decyzję, czy 
właśnie tego chcemy. 
 Może jednak wolimy być 
panami swojego losu? Przyszło 
nam żyć w ciężkich czasach i 
żaden, powtarzam: żaden kierunek 
i żadne działanie nie daje 
gwarancji zatrudnienia i sukcesu. 
Dotyczy to Was i mnie, i każdego. 
Zachęcam Was jednak do 
jakiegokolwiek działania. Do 
kształcenia się, pracowania nad 
sobą- zastanówcie się, co chcecie 
robić i dążcie do tego. 
To, że trafiamy czasem na 
nauczyciela, który nie wymaga 
zbyt wiele, to wcale nie oznacza, 

że nikt nigdy nie będzie od nas 
tego wymagał. Pamiętajmy, że 
kształcimy się dla siebie. ,, 
Wymagajcie od siebie choćby inni 
od was nie wymagali” – Jan Paweł 
II. Może to dla Was ostatni 
dzwonek, aby przyłożyć się do 
przedmiotów, które 
zawsze ,,olewaliście", bo jakimś 
dziwnym zbiegiem okoliczności, 
może się okazać, że życie jakoś 
ukarze za tę niewiedzę (np. 
trudnym kolokwium, jeśli ktoś 
chce zrozumieć moje myślenie) . 
 Ach. I nie wierzcie nikomu w 
to, że na studiach uczymy się 
wybranych przedmiotów. Nie 
bądźcie w szoku, gdy zorientujecie 
się, że raz po raz będziecie słyszeć, 

że trzeba poczekać na 
jakieś ,,praktyczne" przedmioty, 
zawsze spotkacie się z takimi, 
które mają poszerzyć nasz sposób 
myślenia, takie, których elementy 
kiedyś wykorzystamy i takie, które 
nawet do krzyżówki się nie 
przydadzą. Szkoła i uczelnia, z tego 
co widzę, owszem- mogą 
pomagać, tworzyć możliwości. To 
jednak nigdy nic nie da, dopóki 
sami nie będziemy chcieli. Szansę 
na sukces daje dopiero nasze 
nastawienie i nasza praca, to, czy 
zaczniemy uczyć się, ćwiczyć, 
trenować i walczyć ze swoimi 
słabościami. Do nas należy 
decyzja, co my z tym wszystkim 
zrobimy. Jeśli nie robimy ze sobą 

KRAWAT NA  
UNIWERSYTECIE  

Cisza! Ja tego nie 

puszczam z płyty...  

Ja to biorę z MÓZGU!  

-A mówi pani po 
hiszpańsku albo po 
angielsku? 
-Nie, ale ładnie się 

Nie da się w tym 
ugotować zupy więc 

to nie jest garnek! 

-W jakim języku 

pisał Szekspir? 

-W swoim 


