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 Hinamatsuri, co to 

jest? 
 
 Kwietniowy 

spadek 
popularności 

 
 A co z 

postanowieniami? 
 
 Recenzja filmu 

„Porwanie” 
 
 „Zara”, jak to się 

Dla niezorientowanych mam wiadomość: w naszej 
szkole odbywają się rekolekcje, a zaraz po nich 
święta Wielkanocne, czyli najbardziej wyczekiwany 
okres (zaraz po skończonych feriach). Może 
rekolekcje to czas bez lekcji, ale na pewno nie bez 
szkoły bo nadal do niej chodzimy, tylko nie 
zasiadamy w ławkach, ale na krzesłach w szkolnej 
auli. Odbywają się one w Wielkim Poście, czyli 40 
dniowym okresie pokuty i przygotowania do 
najważniejszego święta. Jest to czas odnowy 
duchowej, w której mają pomóc: post, jałmużna i 
modlitwa. W tym czasie ludzie robią też wiele 
postanowień, których się trzymają (albo i nie)  a jak 
to jest z ich realizacją wśród uczniów naszej szkoły 
możecie się przekonać czytając sondę. A wracając 
do tego najważniejszego święta, to co to w ogóle 
jest? Jest to oczywiście Wielkanoc, czyli najstarsze i 
jak przecież wiecie najważniejsze święto 
chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa? Boże Narodzenie i Wielkanoc to 
święta, na które czekamy najbardziej, ale które jest 
lepsze? Ciekawsze? Oprawione ładniejszą otoczką? 
O tym wszystkim w najnowszym numerze, do 
którego lektury serdecznie zapraszam! ;)  

Kamila 
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TIEnik JEST WSZĘDZIE 
 BYŁ I BĘDZIE 

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

 

 20 marca, czyli w piątek, 

odbył sie w naszej szkole Wieczór 

Gier Planszowych. Był to pierwszy 

taki wieczór w naszej historii. 

Wszyscy świetnie się bawili. 

 Natomiast 25 marca 

świętowaliśmy Dzień Języków 

Obcych. Cała szkoła podziwiała 

uczniów ubranych w stroje z Nie-

miec, Wlk. Brytanii, Ameryki i 

wielu innych krajów, jak również 

stworzone makiety 

przedstawiające 

charakterystyczne miejsca. 

Rozrywki dostarczył również 

konkurs o obcych krajach. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć 

 

 Od dzisiaj do środy 

będą odbywały się 

rekolekcje. Z tej okazji 

uczniowie będą 

uczestniczyć w naukach 

rekolekcyjnych w zamian 

za zajęcia lekcyjne.  

 Następnie tak przez 

wszystkich wyczekiwane 

święta Wielkanocne. 

 A tuż po świętach, 

nieubłagalnie, będzie 

zbliżał się koniec okresu. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które 
niesie odrodzenie duchowe, napełni 

wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w 
pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością 

patrzeć w przyszłość. Radosnych i spokojnych 



ŚCIANY MAJĄ USZY, 
CZYLI TIE-NA SONDA 
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Nadszedł koniec Wielkiego 
Postu, w związku z tym 
chcielibyśmy zobaczyć, jak 
wytrwaliście w tym 
umartwieniu. Zadaliśmy 
pytanie, czy udało się Wam 
zdobyć szczyt i czy było 
trudno, wielu z Was (ok. 75%) 
odpowiedziało podobnie jak 
Ci uczniowie: 
 
Paweł z III gim: Nie miałem 
postanowień. 
Ania II gim: Nie miałam 
postanowień Wielkopostnych 
 
Ale nie tylko tak, były 
również dla nas odpowiedzi 
pozytywne… 
 
Jadzia II gim: Tak, no cieżko 
jest zawsze, ale jak się 

człowiek stara to zawsze się 
udaje :) Również w tym roku 
się udało. 
Justyna I gim.: Nie było 
trudno, no i się udało, i 
jestem z tego powodu bardzo 
szczęśliwa 
Jacek I gim: Nie do końca się 
udało. No i było bardzo 
trudno. 
Patryk I gim.: Ojj, było 
trudno... Ale udało mi się je  
zrealizować :) 
 
Smutne, że tak niewielu z nas 
robi sobie postanowienia, ale 
cieszy, że gdy już je mamy, to 
bardzo się staramy je 
wypełnić. Kolejna okazja już 
w Adwencie. 
 

Uczniów pytały: Natalia i 

ZŁAPANE NA KRAWAT 

Nie zrobisz tych zadań bo 

się na nie obrazisz? 

Zaraz wyślę Ci pomóc  

naukową prosto 

między oczy  

-Jak okazuje jej miłość? 

- Lekko ją bije 

 

-Kto ma koronę? 

- Trzech króli Wszyscy myślą o 

sobie, tylko ja 

myślę o mnie! 

-Najlepszy sposób na naukę pływania to 

wrzucenie na środek jeziora. 

-W kajdankach!  

-Z kamieniem u nogi! 

- A Ty już potrafisz pływać?  
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TIENIK OGLĄDA 

Kiedy usłyszałam, że mam 
zrecenzować film na Wielkanoc, 
zadałam sobie pytanie: Jaki film 
opisać, by każdemu się 
spodobał?. Myślałam nad tym 
cały tydzień, gdy przypomniał 
mi się film z moim (prawie) 
ulubionym aktorem, który 
oglądałam jakiś czas temu. I to 
właśnie było to! ,,Porwanie” to 
film z 2011 roku. Opowiada 
historię nastoletniego Nathana, 
który wiedzie życie zwykłego 
chłopaka. Pewnego dnia 
znajduje swoje zdjęcie na 
stronie z zaginionymi dziećmi. 
Gdy chce ustalić swoją 
prawdziwą tożsamość, w jego 
życiu zaczynają dziać się coraz 
dziwniejsze rzeczy. Rodzice giną, 
a w sprawę miesza się policja, 
agenci rządowi oraz inne 
tajemnicze osoby. Wszyscy mają 
za cel złapać Nathana, który nie 
widzi innego wyjścia i zmienia 
swoje życie w ciągłą ucieczkę. 
Zdeterminowany Nathan i jego 

ukochana Karen nie zamierzają 
się poddać. Czy Nathan dowie 
się, kim jest naprawdę? I czy 
uda mu się uciec przed 
przeszłością i wrogami? No cóż, 
dowiecie się, gdy zobaczycie 
film :) Obok ciekawej fabuły, w 
filmie pojawiają się także 
dobrze znane nam gwiazdy. W 
roli Nathana zobaczymy 
czarującego i charyzmatycznego 
Taylora Lautnera (znanego z 
SAGI Zmierzch). W jego 
ukochaną wcieliła się natomiast 
piękna Lily Collins (może 
kojarzycie ją z Darów Anioła lub 
Królewny Śnieżki). Panią 
psycholog, dr Bennett zagrała 
Sigourney Weaver  (znana z 
Avatara). W tym filmie każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
Ekscytujące pościgi i sceny 
ucieczki połączono tutaj z 
fascynującym romansem dwójki 
nastolatków. Mimo że film nie 
ma nic wspólnego z Wielkanocą, 
warto po niego sięgnąć :)  

TIEnik na drutach  

Kolejną znaną markę, jaką 

wezmę pod lupę, jest ZARA. Myślę, że 

większość osób orientuje się, co to za 

marka i przynajmniej raz w życiu 

odwiedził jej sklepy stacjonarne, a 

może i nawet znajdą się tacy, którzy 

posiadają chodź jedną rzecz z tej firmy. 

Ale moje pytanie brzmi: czy wiemy co 

to właściwie za firma, kto ją założył i w 

jakich okolicznościach? Wydaje mi się 

że raczej niekoniecznie. Dawno, dawno 

temu… Wszystko zaczęło się w 

Hiszpanii od jednego bardzo ważnego 

człowieka, a mianowicie od Amancia 

Ortegi, który na dzień dzisiejszy jest 

najbogatszym Hiszpanem i trzecim 

najbogatszym człowiekiem na świecie. 

W 1963 roku Hiszpan ze swoją 

ówczesną żoną Rosalią Mera założył 

swoją własną firmę Confecciones Goa, 

która wytwarzała fartuchy, pikowane 

szlafroki, pidżamy i bieliznę. Inditex. 

Marka Zara była pierwszą marką 

wielkiego modowego koncernu Inditex, 

założonego w 1985 roku również przez 

Ortegę. Do tego gigantycznego 

koncernu w dniu dzisiejszym należą 

takie marki jak: Bershką, Oysho, 

Massimo Dutti, 

Stradivariusem ,Pull&Bear i wiele 

innych, w tym najmłodsza z nich ZARA 

HOME. Ten, który „zdemokratyzował” 

modę. Ortedze udało się zbudować 

prawdziwe odzieżowe imperium: firma 

produkuje rocznie ok. 840 milionów 

sztuk odzieży, ma ponad 6 tys. sklepów 

w niemal 90 krajach. Jednak oprócz 

sukcesu finansowego, Ortedze udało 

się coś jeszcze - mówi się o nim jako o 

tym, który „zdemokratyzował” modę, 

sprawiając, że stała się dostępna nie 

tylko dla elity. Inditex jest bowiem 

bardzo elastyczny i szybko reaguje na 

trendy, dzięki czemu klienci dostają 

ubrania takie same jak te, 

prezentowane niedawno na wybiegach 

sławnych domów mody, ale w 

przystępnych cenach. Są one 

wypuszczane w seriach co dwa 

tygodnie i mają ograniczoną wielkość, 

tak aby zbyt duża ilość ubrań nie 

zalegała w magazynach. Bądź 

świadomym konsumentem!!! Mam 

nadzieję, że w moim artykule, chodź w 

niewielkim stopniu przyswoiłam Wam 

najważniejsze informacje  a propos tej 

marki. Pamiętajmy również, że nie 

sztuką jest „bezmyślnie podążać za 

metkami” lecz to, abyśmy byli 

świadomymi konsumentami i wiedzieli 



OTAKU TIE 
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Zastanawialiście się, jak to jest mieć 

lalkę, która zabiera wszystko, co złe, 

niebezpieczne albo straszne ? 

Japończycy 3 marca obchodzą 

święto zwane Hinamatsuri, czyli w 

wolnym tłumaczeniu  Święto Lalek, 

Święto Dziewcząt lub Święto 

Brzoskwini (właśnie w tym czasie 

kwitnie brzoskwinia).  Jest to jedno 

z pięciu sekku przejętych z Chin.  

Japończycy modlą się wtedy o 

wszelkie dobro dla dziewcząt - o 

dobro, zdrowie i sprawność 

fizyczną. W jaki sposób się obchodzi 

to święto ? Zacznijmy od tego, że 

dwa tygodnie przed 3 marca, 

wystawia się zestaw lalek w 

najbardziej reprezentującym pokoju 

(Czytaj: tam, gdzie zawsze 

sprowadza się gości, aby mogli 

podziwiać). Nie tu nie chodzi o 

zwykłe lalki Barbie, tylko specjalne 

porcelanowe lalki w strojach z ery 

Heian. Są dwa zestawy : tylko para 

cesarska ( taki ubogi) i zestaw 15, 

czyli para cesarska i cała reszta. 

Laleczki układa się tak, że Para 

Cesarska jest na samej górze a 

reszta tych mniej ważnych 

osobników sukcesywnie niżej. 

Zestawy są przekazywane z 

pokolenia na pokolenie. Różne 

elementy zestawu otrzymują 

dziewczynki również w formie 

prezentów od dalszej rodziny i zna-

jomych. Istnieją również specjalne 

potrawy przygotowywane na to 

święto, symbolicznie ofiarowane 

lalkom, jednak – nie łudźmy się – 

zjadają je ich małe właścicielki. W 

niektórych regionach Japonii wyrzu-

ca się do wody papierowe laleczki. 

Uważa się że zabierają ze sobą 

wszystko, co złe i okropne, chroniąc 

jednocześnie. Myślę że akurat to 

święto jest dość specyficzne 

jednakże parady żywych lalek, które 

czasami można podziwiać są piękne.  

KRAWAT W MROWISKO 

Nie  ma żadnego drzewka do 

przystrojenia, pierogów czy uszek do 

ulepienia, tradycyjnych pieśni 

śpiewanych przez wszystkich… Czy to 

właśnie sprawia, że Święta 

Wielkanocne cieszą się mniejszą 

popularnością od Bożego Narodzenia? 

Dlaczego te drugie otoczone są 

„niepowtarzalną atmosferą” i 

okrzyknięte najważniejszymi dniami w 

roku? W większości domów zbliżające 

się Święta stoją w cieniu 

wspomnianych grudniowych, których 

sława przewyższa wszystko inne. 

Ostatnio na kazaniu pewien ksiądz 

spytał się, czy słyszeliśmy już 

najnowszą nowinę. Wszyscy 

zdezorientowani patrzyliśmy na niego, 

kiedy ten milczał, uśmiechając się 

tajemniczo. Powtórzył swoje pytanie, 

dodając, że prosi o jakąkolwiek 

reakcje, bo naprawdę nie wie, czy my 

wiemy. Pokiwaliśmy przecząco 

głowami. Wtedy on ze słyszalną 

radością powiedział: ,,Słuchajcie tego 

newsa” i przytoczył słowa z Ewangelii: 

,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że 

Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne”. Święta 

Wielkiej Nocy także mają wiele 

tradycji, jak na przykład malowanie 

jajek czy szykowanie koszyczków z 

pokarmem do święcenia. Ale tu nie 

chodzi o ilość i różnorodność  

zwyczajów, pod tą całą, często 

sztuczną, otoczką kryje się prawdziwy 

sens świętowania. Niebawem 

będziemy radować się nie dlatego, że 

zajączek przyniesie nam prezenty lub 

że nasz koszyk wyglądem przebije 

marny koszyczek sąsiadów. Szczęście 

powinno skupiać się na tym, że 

kolejny raz wspominamy 

Zmartwychwstanie Chrystusa, a gdyby 

przeanalizować to dogłębnie- na tym, 

że dzięki temu zdarzeniu jesteśmy tu 

na ziemi, żyjemy i po naszej śmierci 

żyć będziemy nadal w niebie(oby!). 

Gdyby nie Śmierć i Zmartwychwstanie 

Jezusa, nie byłoby nas tutaj. Nie chcę 

się narażać i mówić, które Święta są 

ważniejsze, ale powiem tyle:  mam dla 

was newsa na dzisiaj: ,,Tak bowiem 

Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 

Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 

wieczne”.  


