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 Kobieca? Nie 

zawsze modna 

 Co śmieszy 

mężczyzn w 

zachowaniu 

kobiet? 

 Kobieta w sztuce 

 Feminizm czy 

feminazizm?  

 Wywiad z 

niesamowitymi 

Kobiety. Są symbolem tajemniczości, piękna i 
doskonałości. Z jednej strony budzą pożądanie i 
uwielbienie z drugiej – zazdrość. Przez stulecia 
były pokazywane w sztuce jako żony, matki i 
kochanki. Każda epoka wykształciła swój własny 
kanon urody kobiecej. Czyż idealna kobieta 
baroku i jej rubensowskie kształty nie różni się 
od współczesnej modelki? Dla artystów kobieta 
była przedmiotem uwielbienia, miłości, 
westchnień oraz… przyczyną cierpień. Od 
zawsze były uznawane za istoty słabsze i 
wrażliwsze od mężczyzn, jednak miały i nadal 
mają nad nimi jakąś magiczną władzę. Kobiety 
przez wieki zmieniały swoją mentalność: z 
podporządkowanych kur domowych w 
wyzwolone feministki. A właśnie feminizm: co o 
nim sądzi kobieta? Co to jest za twór według 
mężczyzny? O tym możecie przeczytać w tym 
numerze. Zaznaczam, że podczas pisania tego 
artykułu żadna z płci nie ucierpiała na zdrowiu. 
Magdalena Samozwaniec zwana „pierwszą 
damą polskiej satyry” powiedziała: „Nie ma 
kobiet niezrozumiałych, są tylko mężczyźni 
niedomyślni.” Wydaje mi się jednak, że Wy, 
Drodzy Panowie, zamiast próbować zrozumieć 
kobiety powinniście je po prostu kochać. 

 

 30 stycznia obchodziliśmy w szkole 

święto ks. Jana Bosko. Dodatkowo 

gościliśmy Krzyż Światowych Dni 

Młodzieży oraz Ikonę Matki Bożej Salus 

Populi Romani. Po Mszy i 

przedstawieniu uczniowie mogli wziąć 

udział w tomboli i wygrać cenne 

nagrody :)  

 17 lutego odbyła się dyskoteka szkolna 

z okazji walentynek i karnawału. DJ 

świetnie się spisał. Wszyscy dobrze się 

bawili.  

 18 lutego gościliśmy w naszej szkole 

wolontariuszy z SWM w Krakowie. 

Ksiądz Hańderek opowiadał nam o 

swojej pracy. Dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy. 

 Natomiast 23 lutego był w szkole 

obchodzony jako Dzień Języka 

Ojczystego, staraliśmy się wtedy 

docenić supermoc, jaką posiadamy – 
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 Trwa Wielki Post, więc 

dyskotek nie będzie. Lecz 

w zamian odbędzie się 

wieczór filmowy.  

 Planowany jest również – 

pierwszy raz w naszej 

szkole – wieczór gier 

planszowych (13.03) z 

akcentem misyjnym  

  Wszelkie informacje będą 

także przekazywane na 

słówku, więc... uszy i oczy 

otwarte na wszelkie 

nowości :)  

  Śledźcie też fanpage  

„Salezjański Samorząd z 

Zabrza”  

Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Z okazji Dnia Kobiet (8 marca!) życzymy wszystkim 
Paniom i Dziewczynom dużo zdrowia, spełnienia 
marzeń, radości, miłości od Waszych wybranków 

oraz wszystkiego, co najlepsze. Panom i 
Chłopakom życzymy natomiast tego, żeby Wasze 

ukochane miały dla Was cierpliwość i dużo 
miłości! 

Wszystkiego dobrego życzy TIEnik ;)  
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Kobiecą różnorodność widzimy 

codziennie. Właśnie przez nią nie 

potrafimy poznać kobiet i niekiedy 

ich zachowanie wywołuje u nas 

zawroty głowy lub wybuchy 

śmiechu. Co nas – mężczyzn -  

śmieszy lub dziwi w kobietach? 

Kacper  (gimnazjum): Włosy, 

zdecydowanie. Niekiedy tworzą 

przedziwne konstrukcje.                   

Marcin (liceum): Codziennie odkry-

wam nowe rzeczy w kobietach, 

które mnie dziwią. Zadziwiają 

swoją zmiennością i 

"wyjątkowością" .                                                                                                            

Maciej (liceum): Zmienność uczuć i 

niestałość przy jednym.                                                                   

Szymon (gimnazjum):  Dziwi mnie 

ich nielogiczne myślenie. Częściej 

robią, zanim pomyślą. I ciągłe 

łażenie po sklepach.                                                                                                                                  

Olek (gimnazjum):  Kobiety robią 

zbyt dużo zdjęć na różne portale 

społecznościowe. Używają też za 

dużo telefonów komórkowych.  

Niepotrzebnie dbają zbyt mocno o 

wygląd, przejmują się, plotkują. To 

denerwujące. Irytuje to, że często 

wypowiadają się na tematy, o 

których nic nie wiedzą .                                                                                                                                                              

Szymon (gimnazjum):  Zbyt dużo 

czasu spędzają na 

komplementowanie biżuterii, 

makijażu, wszelkiego rodzaju 

ozdób.                                                                                                                                 

Michał (liceum):  Są często 

niepewne, co strasznie śmieszy.                                                                   

Krzysztof (gimnazjum):  Sądzą 

inaczej niż jest naprawdę.                                                                                  

Franek (gimnazujm): Dziwi mnie to 

że często robią z igły widły, że  

łatwo zdenerwować je byle czym, i 

że pytają się po setki razy czy 

dobrze wyglądają.  

Podsumowując , sprawy, które 

śmieszą lub dziwią mężczyzn w 

kobietach powtarzają się. Może 

jednak kobiety nie są takie 

różnorodne? Może lepiej nazywać 

je La Femme Intrigant? 

 Męskie opinie zbierał Michał z 

ZŁAPANE NA KRAWAT REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

Francuski to ja znam , coś 

innego niż język. Opowiem 

Ci jak przyjdzie mi uczyć 

WDŻ.  
Jak to jest prosta 

prostopadła to ja 

księżniczka 

perska jestem! 

-Nauczyciele są wredni!  

-I pani nie chce tego zmienić? 

-Nie, bo to jest wygodne 

Pierwszaki ostantnio 

powiedziały że coś jest nie tak 

na wysokości mojego brzucha.   

Nie masz problemu? To siedź 

cicho bo będziesz mieć 

problem! 

- Głupiość, jaki to 

błąd? 

- Okropnie zły 

-To może, może, może...  

-Morze morze morze Bałtyckie  



TIENIK I SZTUKA  

3 10 

 

 

A TERAZ SIĘ SKUP 

Ach, kobiety… Czasami mężczyźni 
zrozumieć ich nie potrafią. Jednak są 
niezastąpione. Między innymi w 
sztuce. A jako że moim ulubionym 
rodzajem sztuki jest film, wymienię 
„Top 5”  aktorek, z największymi 
zasługami dla kina. Zaczynajmy więc. 
Uwaga – zestawienie to jest 
całkowicie subiektywne. 
 
5. Charlotte Gainsbourg  
Jestem wielkim fanem Von Trier’a,  
więc rankingu nie mogę zacząć 
inaczej niż tą brytyjską aktorką. 
Wybrałem ją głównie za rolę Claire w 
„Melancholii” oraz Alice w „Sambie”. 
Jej naturalność w wymienionych 
filmach jest powalająca i urzekająca. 
Wielokrotnie nagradzana,  m. in. 
Złotą Palmą.  
4. Audrey Tautou  
Piękna, naturalna i urzekająca. Tymi 
trzema słowami można określić tę 
aktorkę. Jej twarz i enigmatyczność 
jest idealna wręcz do thrillerów i 
dramatów. Osobiście bardzo 
chciałbym ją zobaczyć w roli ducha. 
Najbardziej znana z roli Amelii 
Poulain w filmie ,,Amelia’’ (polecam!) 
oraz Sophie Neveu w filmie ,,Kod da 
Vinci’’.  
I wchodzimy na podium!  

3. Emma Watson  
Jej nie można było pominąć. 
Najbardziej znana oczywiście jako 
Hermiona Granger w ,,Harrym 
Poterze’’. Nie jest to jedyna seria 
filmów w jakiej grała. Osobiście 
bardzo podobała mi się w filmie 
„Charlie” jako Sam.  
2. Jodie Foster  
Jodie Foster to Jodie Foster. Nic 
dodać nic ująć. Trudno mi cokolwiek 
o niej napisać. Najbardziej znana chy-
ba z roli Clarice Starling w ,,Milczeniu 
Owiec’’.  
1. Anna  Gunn  
Dwa lata temu zakończył się niezi-
emski serial Breaking Bad. Grała w 
nim rolę Skyler White. I zagrała ją ge-
nial-nie! Pomimo jej płaczu, momen-
tami sprawiającego fizyczny ból, grać 
potrafi. Grała również w innych fil-
mach (Między innymi w genial-
nym ,,Chłopcu z czerwonym 
wózkiem’’), które nie odbiły się 
większym echem. 
 
No i tak doszliśmy do końca rankingu. 
Szczerze mówiąc, było to bardzo 
trudne zadanie. No nic, zachęcam do 
obejrzenia każdego z wymienionych 
obrazów… i do podziwiania pań na 
dużym ekranie (i nie tylko). Miłego 

 
 

kobiety się zachowują, jest chore.                                                                                               
P: Zachowują się jakby nie 
wiadomo co im się działo, a tak nie 
jest. Wiadomo, że teraz możemy 
robić wszystko to, co faceci, więc 
nie wiem, o co się tutaj kłócić. 
Odbija niektórym kobietom po tych 
ruchach emancypacyjnych, tak 
jakby nie było widać, że tyle już się 
zmieniło.                                  
M:Wszystkie te feminazistki dążą 
do takiego matriarchatu2.                                                                            
P: W sumie dlaczego by tak nie 
mogło być  
M: Podobno kobiety walczyły o 

równość…                                                                                                            

P: Czyli według Ciebie teraz jest 

równo jak facet rządzi?                                                                                               

M: Nie, ale kto powiedział, że facet 

ma rządzić?                                                                                                                         

P: W sumie we wszystkim trzeba 

mieć umiar. Wywalczyłyśmy to, że 

jesteś na równi, to jak nam tak 

dobrze idzie, to chcemy przechylić 

szalę w drugą stronę, żebyśmy my 

były górą.                                                     

M: Bez obu płci nasza cywilizacja 

nie jest w stanie istnieć.                                                                                            

P: Jesteśmy w stanie same iść do 

pracy, zająć się domem i poradzić 

sobie ze wszystkim, tylko czy my 

tego chcemy? 



KRAWAT W MROWISKO 
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OTAKU TIE 

„O mnie się nie martw, o mnie się 
nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś 
to jesteś, a jak cię nie ma - to też 
niewielki kram”- tak w swojej 
piosence śpiewała niegdyś Kasia 
Sobczyk. Istny hymn feministek – 
narodu wyzwolonego i niezależnego 
od płci męskiej. A chodziło tylko o 
równouprawnienie… Jednak apetyt 
rośnie w miarę jedzenia, ambicje 
kobiet doprowadziły do powstania 
nowej ideologii, którą można 
nazwać zabawnym połączeniem 
dwóch słów- feminazizmem.  
Etap pierwszy:  „googlujemy”: 
feminizm – ideologia, kierunek 
polityczny i ruch społeczny związany 
z równouprawnieniem kobiet.  
Etap drugi: prowadzimy dyskusję na 
ten temat. Stronę kobiecą 
reprezentuje Paulina, a przeciwną 
Mateusz.                                                                                                     
P: Dla mnie feminizm jest 
jednoznaczny z tym, że kobieta 
może robić to samo, co mężczyzna 
tak samo dobrze. Jest to też 
przełamanie stereotypów o 
kobietach, które nie powinny 
wychodzić z kuchni.                                                                                                                                                                     
M: No ale przecież takich 
stereotypów już prawie wcale nie 
ma. W Polsce nikt nie zabrania 

kobietom pracować w żadnym 
zawodzie.                                                                                                                            
P: Nie jest zabronione, ale dziwnie 
się patrzy na przykład na kobietę 
strażaka, bo jest to coś rzadko 
spotykanego.  
M: No tak, bo takie zmiany nie zajdą 
w kilka minut.                                                                                        
P: Wy też urodziliście się silniejsi i 
macie lepsze fizyczne predyspozycje 
do wielu zawodów.                 
M: A Wy jesteście bardziej dokładne, 
precyzyjne i macie lepsze 
uwarunkowania do innych. 

*** 
Feminazim: Kazimiera Szczuka, 
zabijmy wszystkich mężczyzn.                                                                       
P: Dlaczego?!                                                                                                                                                          
M: W tej chwili w wielu krajach, w 
Polsce już z resztą też feminizm 
zamienia się właśnie w taki 
FEMINAZIZM- tępienie mężczyzn i 
ukazywanie wyższości kobiet nad 
nimi. „Viggo Hansen, radna z Partii 
Lewicy w Sörmland, socjalistyczna 
feministka,  przedstawiła wniosek o 
zakazie pisuarów, aby wprowadzić 
równośc w toalecie.”1                                                                                                                      
P: No nie jest to chyba normalne.                                                                                                                      
M: Też mi się tak wydaje, poza tym 
(niestety) miałem okazję widzieć na 
żywo feminę, i to, jak agresywnie te 

Kanon piękna w Japonii jest 

całkowicie inny niż kanon piękna 

w Europie. Gdy europejskie nas-

tolatki próbują się totalnie 

postarzeć, japońskie idą w 

przeciwnym kierunku i próbują 

na każdym kroku się odmłodzić. 

Można to zauważyć w sposobie 

ubierania. Dziewczyny naszą 

dziecinne stroję, zachowują się 

jak dzieci, dochodzi do tego 

nawet seplenienie, krzywe 

chodzenie, a nawet 

nieprostowanie krzywego 

zgryzu ,gdyż są to oznaki 

dziecinności. Dziewczyny malują 

oczy na duże tak jak u dzieci 

oraz nakładają dużo podkładu, 

aby skóra była gładka oraz 

rozjaśniona. Czasami jest to 

zależne od subkultury, do której 

należą, jednak najczęściej są to 

właśnie lolity. Jednakże kiedy 

dochodzi do obowiązku 

związanego z małżeństwem oraz 

rodzeniem dzieci, powstaje 

wielka przepaść. Dziewczyna 

przechodzi w kobietę nagle i 

drastycznie, porzuca bycie 

lolitką i staje się dobrą żoną i 

oraz matką, wpajając swojej 

córce, aby była dobrą żoną oraz 

matką. Zmieniając swój styl by-

cia, makijaż jest stonowany, a 

ubrania stosowne oraz zadbane. 

Jeśli wcześniej pracowała, to 

natychmiast porzuca pracę, dla 

niej jest to bowiem 

normalne .Dorosłość w Japonii 

nie kojarzy się z wolnością i 

władzą, jak w Europie. Tu 

panuje kult społeczeństwa, a nie 

jednostki. Kiedy takiej 

dziewczynie uda się wyjechać za 

granicę i tam zamieszkać, 

próbuje wyjść za mężczyznę z 

tamtych stron, szukając miłości 

opartej na partnerstwie. 

Jednakże nie łudźmy się, rzadko 

udaje się tak wyjechać. A 

dziewczynom, które mieszkają 

na wsiach i są bardziej związane 



ROZLUŹNIJ SIĘ 
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TIEnik na drutach  

Na szczęście zima odpuszcza i wszystkie 

ciepłe rzeczy powoli możemy chować w 

głąb szafy. Wydaje mi się, że zima w tym 

roku była łaskawa, ale i tak z radością 

przywitamy pierwszy dzień wiosny. Co 

do trendów na nadchodzący sezon 

wiosna-lato niezmiennie numerem 

jeden pozostają pastele i kwiaty. Ale jest 

też kilka ciekawych nowości, o których 

warto wspomnieć. FRĘDZLE To jeden z 

najmocniejszych trendów nadchodzące-

go sezonu. Warto wspomnieć o tym, że 

frędzle ozdabiają już nie tylko dodatki, 

ale również pozostałą część garderoby. 

To bardzo stylowy, swobodny trend. 

KHAKI Trend, który naprawdę przypadł 

mi do gustu, to wszechobecny kolor 

khaki. Nosimy go od stóp do głów, albo 

jako jeden element stroju. Świetnie, że 

kolor, który kiedyś służył wojsku jako 

idealna barwa do kamuflażu, teraz 

święci triumfy w świecie mody. Co 

podoba mi się najbardziej to to, że kolor 

khaki nie widnieje już tylko w 

codziennych zestawach, ale staje się 

coraz bardziej elegancki. KRATKA GING-

HAM To nic innego, jak wzór dawnej 

ceraty. To niezwykle kobiecy deseń, 

rozpowszechniony w Europie przez 

Brigitte Bardot, która to na swój ślub 

ubrała sukienkę właśnie w ten deseń. 

Dość odważnie, nie sądzicie? Ta mała 

kratka idealnie pasuje do wiosennych 

trendów, można nosić ją na sukienkach 

lub przełamać wzór kratki innym np. 

skórzanym akcentem. ZAMSZ To świetny 

trend dla osób, które lubią styl boho i 

hippie. Oczywiście  w stonowanych  

kolorach brązu czy zieleni znajdzie 

swoich zwolenników również w innych 

stylach modowych. Warto postawić na 

jeden zamszowy akcent np. kurtkę, 

spódnicę lub spodnie. Przygotowałam 

dla Was również minizestawienie 

najmodniejszych części naszej 

garderoby : 

garnitur z długimi spodniami 
crop top 
boyfriendy 
koszulki polo 
spódnica noszona ma sukience 
bluzka w marynarskie paski 
wieczorowe spodnie 
elegancka marynarka 
dżinsowa sukienka 
parka 
kombinezon 
zwiewne tuniki 
bermudy 
plisowana spódnica 
trapezowa sukienka mini 
biała koszula 

Dominika 

Policjantom skończyły się kartki na mandaty, więc 
postanowili wręczać 1000 zł za przepisową jazdę. 
Zauważyli, że jedzie sobie polonez, przepisowo, światła 
są, nie ma się do czego przyczepić. Zatrzymują auto i 
mówią do kierowcy: 
- Proszę pana, wygrał pan 1000 zł za przepisową jazdę! 
- Super, wreszcie wyrobię sobie prawo jazdy! - ucieszył 
się kierowca. 
- Panie władzo, niech go pan nie słucha, on zawsze gada 
głupoty jak mu się trochę wypije - mówi żona kierowcy 
siedząca obok. 
- A mówiłam, żeby nie kraść tego samochodu! - złości się 
babcia na tylnym siedzeniu. 
- Czy to już Austria? - wychyla się dziadek z bagażnika.  

Jakie są ulubione 

spodnie hydraulika? 

Rurki 

Jak nazywa się osoba, która 

kopie ubrania? 

Kopciuszek 

Jakie jest zwierzę na 

dwie litery? 

QŃ 

Jak się nazywa płacz małego 

raczka? 

Wycieraczka 



innym. I to, że mogę komuś pomóc 
i opowiadać przy tym o Panu Bogu 
jest dla mnie dużą satysfakcją. 
Każdy z nas, na mocy chrztu, ma 
obowiązek głosić Ewangelię. I to 
jest dla nas taki wielki dar od Pana 
Boga, że możemy to robić. Jest to 
dla nas także wielka łaska. I myślę, 
że oboje jesteśmy z tego powodu 
bardzo szczęśliwi. 
B. W.: Praca w wolontariacie 
misyjnym daje mi poczucie, że 
służę Panu Bogu przez pracę z 
ludźmi. Nasza działalność skupia 
się na pracy z młodzieżą społecznie 
wykluczoną, żyjącą na marginesie, 
z którą pracują misjonarze, a my 
im pomagamy. Ja się świetnie w 
tym odnajduję. Możemy też 
wypełniać, to, co na chrzcie zostało 
nam dane, jak każdemu 
chrześcijaninowi, czyli głosić 
Ewangelię. Przez tą pracę możemy 
pomóc i właśnie głosić Ewangelię, 
co jest naprawdę niesamowite. 
 
Co się Księdzu/Pani/Panu 
najbardziej podoba w tej pracy? 
Ks. H.: Młodzi ludzie, z którymi 
pracuję. Oni mnie mobilizują, żeby 
się rozwijać i stawać się młodym. 
A. M.: Praca z młodzieżą daje mi 
wiele radości, to, że mogę 
przebywać z młodymi ludźmi i coś 
z nimi robić. Pracuję w Parku 
Edukacji Globalnej, prowadzę tam 

warsztaty z dzieciakami i to też jest 
dla mnie wielką satysfakcją. Mam 
nadzieję, że pobyt na misji w Peru 
będzie owocny pod względem 
pracy z młodzieżą. 
B. W.: Myślę, że to jest taka 
wewnętrzna satysfakcja, że 
możemy komuś pomóc. Ja 
otrzymałem od Pana Boga bardzo 
dużo w swoim życiu, materialnie 
niczego mi nie brakowało. Dzięki 
Jego łasce mogę teraz dzielić się z 
innymi tym, co mam- swoimi 
talentami i dobrami, szczególnie z 
tą najbardziej potrzebującą 
młodzieżą. 
 
Co skłoniło Księdza do takiego 
wyboru? 
Ks. H.: Moi przełożeni mnie posłali 
do takiej pracy. Ale… zawsze 
chciałem pracować z młodymi 
ludźmi. Nie miałem okazji 
pracować z nimi w szkole, ale 
pracuję z wolontariatem misyjnym 
Młodzi światu. 
Bardzo dziękujemy za wywiad. 
Życzymy wielu sukcesów i miłego 
dnia. 
Mamy nadzieję, że nasi goście 
zachęcili Was do brana udziału w 
dziele misyjnym. Myślimy także, że 
to, co robią ksiądz Jan, Anna i 
Bartek jest naprawdę godne 
podziwu,  bijemy czoła przed ich 
zapałem i bezinteresownością. 
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Dzień dobry/ Szczęść Boże. Jesteśmy z 
gazetki szkolnej. Czy możemy 
przeprowadzić z Księdzem/Panią/
Panem krótki wywiad? 
Ks. H.: Pewnie. 
A. M.: Tak. 
B. W.: Jasne, nie ma problemu. 
Od jak dawna jest Ksiądz/Pani/Pan 
wolontariuszem/wolontariuszką? 
Ks. H.: Nie jestem wolontariuszem. 
Jestem salezjaninem, który zajmuje 
się wolontariatem misyjnym. 
Pomagam księdzu Adamowi 
Parszywce w jego pracy na rzecz 
dzieła misyjnego. A więc, z 
wolontariatem jestem związany od 
ośmiu lat. 
A.M.: Jestem wolontariuszką od 

lutego 2013 roku. 
B.W.: Ja natomiast od października 
2012. 
 
Co daje Księdzu/Pani/Panu ta praca? 
Ks. H.: Przede wszystkim praca z 
wolontariatem daje wiele radości, 
wiele satysfakcji. Daje też takiego… 
power’a, siłę do działania na rzecz 
innych. Dzięki młodym, takim jak wy, 
dzięki wolontariuszom, widzę, jak 
młodzi ludzie potrafią się angażować 
dla dobra innego człowieka. Moja 
praca daje mi także siłę, bo ktoś mnie 
potrzebuje, poczucie wartości. 
A. M.: Jest to jakaś forma mojego 
osobistego rozwoju, ale przede 
wszystkim jest to radość z pomagania 

 

Jak większość z Was wie, 18 lutego w naszej gościliśmy trzy niezwykłe 

osoby. Byli to: ks. Jan Hańderek (ks. H.), Anna Matejko (A. M.) oraz Bartek 

Wróblewski (B. W.)- wolontariusze SWM. Niektórzy nie mieli okazji, by się 

z nimi zapoznać i posłuchać o ich działalności w wolontariacie misyjnym. 

Mamy nadzieję, że ten wywiad przybliży Wam trochę naszych wspaniałych 

gości. 


