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 Psychopatyczny 

morderca 

 TOP 5 OF 

SNAPCHAT 

 Język w sieci 

 Człowiek jest w 

stanie zaśmiecić 

wszystko  

 Wszystko 

zgodnie z 

prawem… 

INTERNET JEST ZŁY! NIE KORZYSTAJCIE Z 
INTERNETU! SPOTKA WAS TAM COŚ ZŁEGO! 
NIE! KATEGORYCZNE NIE! Nie spodziewajcie się 
tego w tym numerze, bo nie będziemy Was 
ostrzegać ani umoralniać, bo Wy teoretycznie 
powinniście wiedzieć o tych wszystkich 
zagrożeniach i tak dalej. Internet to 
niewątpliwie źródło wiedzy, z którego 
korzystamy najczęściej i w sumie nie ma w tym 
nic złego, bo po to między innymi on jest, 
jednak nie używamy go tylko w tym celu. 
Wykreowały się tam różne grupy, a jedną z nich 
są hejterzy czyli ludzie, którzy w realnym 
świecie nie mają nic ciekawego do 
powiedzenia, w sieci jest tak samo, ale wtedy 
swoją głupotę pokazują poprzez obrażanie 
innych osób. Internet wykreował również wiele 
dziwnych, a także śmiesznych zachowań, jak 
robienie sobie zdjęć w windzie, robienie zdjęć 
swoich posiłków i generalnie robienie zdjęć 
wszystkiego nawet własnych sznurówek. A co z 
tymi zdjęciami, które wrzucamy do sieci? Czy 
ktoś może je wykorzystać? A co z prawami 
autorskimi? O tym wszystkim (i o wielu innych 
sprawach) przeczytacie w tym numerze, do 
którego lektury oczywiście zapraszam! ;)  

 

 

 Egzaminy Gimnazjalne: 

od 21 do 23 kwietnia w 

szkole odbyły się egzaminy 

gimnazjalne . Uczniowie 

dzielnie  wypełniali testy 

swoimi czarnymi 

długopisami. Życzymy Wam 

jak najlepszych wyników ! 

 Matury: Licealiści za to 

zmierzyli się z egzaminem 

dojrzałości, czyli maturami. 

Mamy nadzieję,  że napisali 

jak najlepiej oraz życzymy 

szczęścia w dalszej drodze.  
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 W naszej szkole 

odbędzie się dyskoteka, na 

którą serdecznie 

zapraszamy. Więcej infor-

macji wyczekujcie na 

słówku. 

 Jak co roku  30 maja 

odbędzie się Piknik 

Rodzinny na którym mamy 

nadzieje będzie was jak 

najwięcej. Zabierzcie ze 

sobą rodzinę i przyjaciół. 

 W pierwszej połowie 

czerwca w naszej szkole 

obędzie się wernisaż. 

Będziecie mogli zobaczyć 

wiele wspaniałych prac 

naszych artystów. Więcej 

informacji znajdziecie na 

plakatach i w czasie słówka. 

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

DZIEŃ BEZPIECZNEGO  
INTERNETU! 
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Na potrzeby tego wydania Tienika 
postanowiliśmy przeprowadzić 
sondę w dość nietypowy sposób. 
Najpierw osobom biorącym udział w 
sondzie pytanie na popularnym 
portalu ask.fm. Następnie to samo 
pytanie zadaliśmy tym samym 
osobom w szkole. Czy odpowiedzi się 
różniły? Zobaczcie sami! 
Na asku, jak i w szkole zadaliśmy 
pytanie „Co zrobiłbyś/zrobiłabyś bez 
Internetu” 
 
Angelika 3kl. Gimnazjum  
Odpowiedź z aska:  
Tak serio to myślę, że więcej bym 
spędzała czasu na świeżym 
powietrzu z przyjaciółmi. Może 
poświęciłabym czas na sport : )  
Odpowiedź w szkole:  
Więcej czasu spędzałabym z 
przyjaciółmi, chodzilibyśmy do 
bibliotek i czytali książki 
 
Ania 3 kl. Gimnazjum  
Odpowiedź z aska: 
Pewnie jakieś grube melo by mi się 
nie nudziło XDDDDD. Chociaż bez 
neta trudno by było skombinować 
jakąś ekipę ;/. Na szczęście mam 
Internet i się jaram ^^ 

Odpowiedź w szkole:  
Dałabym jakoś radę, ale byłoby 
trudno na pewno. Nie byłoby 
komunikacji takiej, byłoby trudniej 
robić zadania.  
 
Agnieszka 1 kl Liceum  
Odpowiedź z aska:  
Może wreszcie miałaby życie  
Odpowiedź w szkole:  
Cieszyłabym się, miałabym więcej 
czasu na książki  
 
Natalia 2kl. Gimnazjum 
Odpowiedź na asku:  
Pocięłabym się mydłem w proszku 
xDDDD 
Odpowiedź w szkole: 
Zadzwoniłabym na policję. 
 
Jak widać wszystkie wypowiedzi 
różnią się od siebie. Jedne różnią się 
jedynie innym ujęciem tych samych 
słów, inne zaś różnią się znacznie. 
Czy to znaczy, że w różnych 
środowiskach ludzie inaczej 
odpowiadają na te same pytania, czy 
może w jednych niektórzy się 
wygłupiają, a w innych mówią 
poważnie? 

Mateusz i Bogdan 

ZŁAPANE NA KRAWAT 
REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

I na zadanie domowe 
wszystkie misie pysie 
przepiszą definicję. 

Jednego znaku niezmienną i cały 
przykład idzie się czesać. 

 
Nie ma tak dobrze,  

kara is kara. 

Jest jeszcze lekcja! Ja tu jestem! 
Więc zostawcie te indiańskie 

pieszczoty    

I tak mieliście 
kilka minut 
gratis przy 



KRAWAT W MROWISKO 
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Każdy z nas lubi władzę, chce o 
czymś decydować, chce żeby jego 
głos był ważny, prawda?  
Dlatego teraz poudajemy prezesa 
dużej firmy, który musi znaleźć 
dobrego prawnika. Jaki będzie nasz 
pierwszy krok? Oczywiście 
przejrzenie CV kandydatów, jeśli 
już mamy kilku faworytów to 
logicznym posunięciem będzie 
zaproszenie ich na rozmowę 
kwalifikacyjną, ale nie tak szybko, 
żyjemy  w XXI wieku, więc najpierw 
przejrzymy ich profil na Facebooku 
i innych portalach 
społecznościowych. Więc do dzieła!  
Twitter: nic. 
Youtube: kilka subskrypcji, 
polubień w sumie nic specjalnego. 
Do tej pory nie dowiedzieliśmy się 
niczego ciekawego, więc czas na 
kopalnię wiedzy, czyli Facebooka`a. 
A  z niego dowiemy się, że nasz 
kandydat jest fanem tatuaży i 
piercingu, słucha Meli Koteluk, 
Czesława Mozila i takich zespołów 
jak: HUNTER, Guns N' Roses czy 
Paramore,  lubi takie strony a 
między innymi jak: „Najwięksi 
psychopaci i mordercy świata”, 

„Najokrutniejsze narzędzia tortur”, 
„Sławni psychopaci i mordercy” czy 
„Trucizny zawsze spoko”.  
Jaki daje nam to obraz naszego 
przyszłego pracownika? 
CV: absolwent świetnych szkół, 
duże doświadczenie, wiele 
wygranych procesów, czyli prawnik 
idealny. 
Internet: psychopatyczny morderca 
z upodobaniem do tatuaży. 
I co dalej? Nic. Nie porozmawiamy 
z nim na rozmowie kwalifikacyjnej, 
bo go na nią nie zaprosimy, bo nie 
dosyć, że może zabić połowę 
współpracowników to jeszcze w 
sądzie się wybroni. Wnioski? 
Czasem warto przemyśleć to, jaki 
wpływ na nasz wizerunek będzie 
mieć zdjęcie, które właśnie chcemy 
wrzucić na nasz profil lub strona, 
którą chcemy polubić, bo może 
przejść nam koło nosa dobrze 
płatne stanowisko, o którym od 
dawna marzyliśmy.  

Kamila 
P.S. Sylwetka przyszłego prawnika, 
jak najbardziej prawdziwa, na razie 
jest uczniem naszego liceum (tak, 
tak świetne szkoły), na prawo się 

ZŁAPANE NA KRAWAT 
POD KRAWATAMI cież to było w regula-

minie".  Przyznajmy więc, że regula-
miny nie są "prokonsumenckie". 
Powszechność tego zjawiska nie oz-
nacza, że powinniśmy być na nie 
obojętni.  

To na jakiej zasadzie działają portale 
społecznościowe??  

Na samym początku przeczytajmy 
regulamin. A w nim dowiemy się, że:  
„wszelkie prawa do własności 
intelektualnej, którą wrzucamy np. 
na  Facebook’a należą do nas. Wraz z 
rejestracją w serwisie i akceptacją 
regulaminu udzielamy jednak witrynie 
licencji na wykorzystywanie 
wgrywanych przez niego treści”. Zapis 
ten istnieje także po to, byśmy na 
przykład nie szukali odpowiedzi-
alności, gdy ktoś udostępni nasze 
treści za pośrednictwem opcji „share/
udostępnij”. Ponadto, regulamin 
zakłada też udzielanie sublicencji 
zewnętrznym podmiotom, ale i tutaj 
wbrew pozorom nie chodzi o zezwole-
nie firmie produkującej odzież na 
stworzenie koszulek z naszą 
podobizną. Jest to raczej związane z 
takimi funkcjami jak „zaloguj przez 
Facebooka”, gdzie przy użyciu naszego 
konta możemy utworzyć analogiczne 
konto w serwisach typu Feedly albo 
Filmweb.  

A co z tak zwanymi „łańcuszkami” ?  

Wstawienie na swoją tablice na 
Facebook’u tzw. „łańcuszka”, w żaden 

sposób nie jest dla jego administracji 
wiążąca. Może nie jest to do końca 
analogiczny przykład, ale to troszkę 
tak, jak gdyby wsiąść do autobusu 
komunikacji miejskiej i krzyczeć, że 
nie trzeba kasować biletu. Wiążący 
jest regulamin, który akceptujemy w 
chwili rejestracji w serwisie. Dlatego 
nie wstawiajmy tego typu wpisów, bo 
zwyczajnie się ośmieszamy.  

A co z łamaniem przez nas praw 
autorskich?  

Niekiedy my sami nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, że łamiemy prawo. 
Każde skopiowanie, przerobienie, 
dalsze rozpowszechnienie utworu (np. 
umieszczenie na swoim profilu w 
portalu społecznościowym) bez zgody 
pomiotu uprawnionego będzie 
stanowiło naruszenie praw 
autorskich. Prawda jest taka, że e-
usługi funkcjonują w sferze wielu 
niedomówień, a większość ludzi nie 
czyta regulaminów i nie zna dobrze 
zasad funkcjonowania e-usług. Nie 
wynika to z niechęci czy 
analfabetyzmu, ale z nieprzejrzystości 
regulaminów oraz redagowania ich w 
sposób utrudniający zrozumienie albo 
dopuszczający szerokie interpretacje. 
Ta nieprzejrzystość otwiera drogę do 
uzyskiwania od ludzi zgody na coś, na 
co być może nigdy by się nie zgodzili. 
Wszyscy udają, że czytali regulaminy, 
a kończyć się to może wielkimi rozcza-
rowaniami po obu stronach. 

Dominika 



Dzisiaj, przygotujemy coś z 
nutką goryczy, czyli hejtera w 
sosie własnym! Zapraszam. 
 
Do przygotowania naszego 
hejtera, potrzebujemy: 
1 człowieka  
dużą ilość wolnego czasu  
szczyptę niepowodzeń  
smutek 
1 komputer (ewentualnie 
urządzenie z dostępem do sieci) 
dowolna ilość nienawiści 
pokłady zawiści 
szczypta cynizmu 
 
Zaczynamy od dokładnego 
umycia wnętrza mózgoczaszki 
człowieka, tak aby nie znaj-
dowywało się tam nic (w szcze-
gólności resztki pomysłowości 
czy inteligencji). W między 
czasie gotujemy wodę ze 
szczyptą cynizmu. Następnie 
kroimy smutek oraz nienawiść 
w drobną kostkę, i gotujemy w 
uprzednio przygotowanej 
wodzie przez około 15 lat. Gdy 
powyższe składniki staną się 
bardzo intensywne w smaku, 
przekładamy  je do wnętrza up-
rzednio umytej mózgoczaszki. 
Całość zalewamy zawiścią. 

Należy pamiętać że przy 
zamykaniu mózgoczaszki, trzeba 
uważać, aby nie dostały się do 
niej takie składniki jak: empatia 
czy szczęście. Składniki te zabiją 
smak nienawiści oraz smutku. 
Następnie nacieramy skórę 
naszego człowieka, wodą w 
której gotowały się składniki. Po 
natarciu, powinny się ukazać 
pierwsze efekty naszej pracy: 
Nasz człowiek, powoli zmieni-
ający się w hejtera, zaczyna 
krzyczeć zdania/wyrazy typu: 
‘’ŻAŁOSNE’’ lub ‘’I TAK CI NIC Z 
TEGO NIE WYJDZIE’’. 
Aby dokończyć nasze dzieło, 
powinniśmy zamknąć hejtera w 
pomieszczeniu, w którym znaj-
duje się komputer. Ważnym ele-
mentem jest to, aby pokój posi-
adał szybę, za którą mają się 
znajdować przyjaciele. Pokój 
powinno dać się otworzyć tylko 
od zewnątrz. 
  Voila! I tak przygotowałeś/aś 
swojego pierwszego hejtera! 
Pamiętaj aby nie stosować tego 
przepisu zbyt często, bo skutki, 
mogą być bolesne. 

Jakub 
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lub „źle mi” albo „idę się zabić”, na 

pewno nie wprawiają w dobry nas-

trój odbiorcy. No i w końcu miejsce 

pierwsze: nogi. Ta część ciała 

pojawia się niezwykle często na 

zdjęciach- kiedy sobie odpoczywamy 

lub po prostu stoimy albo, gdy 

chcemy pochwalić się nowymi 

butami. Ale śmieszniejsze są filmiki, 

w których nagrywa się ziemię i to, 

jak ktoś chodzi z podpisem „wracam 

do domu”. Naprawdę masz nogi i 

umiesz chodzić?! Pochwal się tym! 

Paulina 

Akceptuje regulamin za nim go 
przeczytam. Po co w ogóle go 
czytać, przecież to strata czasu. 
Oczywiście, że mam prawo 
autorskie do wszystkiego, co 
wrzucam do sieci. Udostępnię 
łańcuszek na Facebooku i w ten 
sposób zabronię korzystać z moich 
dóbr intelektualnych. Jacy my 
czasami jesteśmy naiwni… Nie 
sądzicie ????  

No to jak to jest z tymi prawami 
autorskimi…  

No właśnie, jak to jest z tymi 
naszymi prawami w sieci? Otóż 
sprawa wygląda bardzo prosto, ale 
zarazem dla niektórych jest skom-
plikowana. W polskim prawie 
mamy różne przepisy, które 
chronią nas przed złamaniem 
prawa odnośnie praw autorskich. 
Oczywiście zawsze jest jakieś 

„ale”. Można powiedzieć, że nasze 
prawa kończą się wraz z 
wrzuceniem czegoś na jakikolwiek 
portal społecznościowy, czy w 
wyszukiwarkę Google. Niestety, 
wszystkie nasze prawa są 
określone jasno w regulaminach 
tychże stron, których prawie nikt z 
nas nie czyta.  

Regulaminy nie są tworzone z 
myślą o użytkowniku…  

Regulaminy nie są tworzone z 
myślą o użytkowniku. Ich celem 
wcale nie jest wyjaśnienie 
użytkownikowi, na jakich zasadach 
działa serwis. Celem regulaminów 
jest raczej zabezpieczenie ser-
wisów przed roszczeniami 
użytkowników. Dokumenty te są 
więc tworzone tak, aby w razie 
czyichś zastrzeżeń serwis mógł od-
powiedzieć: „nie nasza wina, prze-



TIENIK OGLĄDA 
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Język internetu to zjawisko 
wyjątkowo często badane i 
opisywane przez językoznawców. 
Nawet na maturze takie tematy 
się pojawiały. Stanowiska 
badawcze można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy. Są 
naukowcy, którzy rejestrują i 
opisują specyfikę tej odmiany 
polszczyzny, są i tacy, którzy 
narzekają na to, że internet  
niszczy język, przyczyna się do 
degradacji polszczyzny. Ale 
przecież szkolna gazetka to nie 
miejsce na językoznawcze 
dywagacje. Nie będę więc ani 
opisywać języka internetowego 
ani tym bardziej narzekać. 
Dużo jest w internecie takich 
zjawisk, które są fascynujące. 
Naprawdę podziwiam Waszą 
kreatywność i zabawy językiem. 
To w sieci ujawnia się też często 
błyskotliwość i ironiczne 
spojrzenie na rzeczywistość. 
Powstają społeczności ludzi, 
którzy językiem się bawią i dbają 
o jego poprawność w sieci 
(przede wszystkim wyśmiewając 

błędy). O kim myślę? Ot np. 
„gramatyczni naziści”, „poprawna 
polszczyzna” czy „przecinki w 
niewłaściwych miejscach” to 
tylko niektóre grupy na fb, które 
język polski promują. Poza nimi 
jest jeszcze wiele takich, które w 
sieci językiem zajmują się 
zupełnie profesjonalnie – wśród 
nich moja ulubiona 
poradniajezykowa.pl – zachęcam, 
by korzystać i to jak najczęściej 
Ale nauczyciel nie byłby sobą, 
gdyby choć trochę nie 
ponarzekał… Zatem dwie sprawy 
– pamiętajcie, że my (belfrzy) 
również w sieci się poruszamy 
(nie tak sprawnie, jak Wy, ale 
jednak…) – czy na pewno chcesz, 
byśmy przeczytali wszystkie 
Twoje wpisy?  Naprawdę 
zapraszam, byście byli wśród tych 
kreatywnych, a nie tych, których 
błędy się wyśmiewa.  No i sprawa 
druga… język internetu ma to do 
siebie, że… jest językiem 
internetu – nie przenoście więc 
tych zachować do życia realnego. 

Ala Podstolec 

O tym, co nas denerwuje, z 

pewnością niejeden z nas mógłby 

napisać książkę grubości encyklope-

dii. My Polacy tak mamy – lubimy 

narzekać, krytykować i komen-

tować. W dobie internetu nie braku-

je nam do tego okazji. Ogarnęła nas 

masowa moda na udostępnianie 

wszystkiego, co możliwe z  naszego 

prywatnego życia (ładniej mówiąc- 

dzielenie się chwilami). Ktoś, kto 

zauważył ten trend, stworzył dla 

ludzkości wynalazek: aplikację snap-

chat. Idea jest prosta, wysyłamy do 

znajomego zdjęcie, bo akurat jest-

eśmy na świetnym koncercie i chce-

my się pochwalić, bawimy się w 

weekend, więc trzeba wytłumaczyć 

dlaczego do południa dnia następne-

go będziemy spać, lub jesteśmy w 

Krakowie i pokazujemy, jak tam jest 

pięknie. Ale same idee są 

przereklamowane. Snapchat udow-

adnia, że zdjęcia można zrobić prze-

cież wszystkiemu. Przedstawiam 

Wam ranking (jak najbardziej 

subiektywny) pięciu najbardziej 

denerwujących zdjęć, których na tej 

aplikacji nie brakuje. Miejsce 5. 

Dziesięciominutowe my story, czyli 

tysiąc ujęć z całego dnia. Wstaję- 

zdjęcie, myję zęby- zdjęcie, 

zmieniam fryzury- za każdym razem 

zdjęcie, ubrałam się- zdjęcie, jem 

śniadanie- zdjęcie… i tak aż do 

pójścia spać. Czasami zastanawiam 

się, jak takim ludziom chce się 

wyciągać, co chwilę telefon.  Miejsce 

4. Zdjęcia jedzenia. Kiedy jemy na 

mieście, snapy lecą jak szalone. W 

domu nawet zwykły obiad babci 

może wyglądać niesamowicie, jeśli 

odpowiednio się go wykadruje i 

nałoży dobry filtr. Niezrozumiała 

potrzeba podzielenia się tym, co 

właśnie jest przez nas 

konsumowane. Na szczęście nie jest 

to na taką skalę jak na instagramie, 

więc nie zamieszczam wysoko w 

rankingu. Miejsce 3. Informowanie o 

godzinie. Jeden z filtrów pokazuje 

czas, w jakim zdjęcie było robione. 

Wszystko okej, gdyby nie to, że 

naprawdę bezsensowne jest 

uświadamianie znajomego, która 

jest godzina, bo… wszyscy mamy 

zegarki. Miejsce 2. Wylewanie 

swoich żalów, czyli snapchat jako 

świetny terapeuta. Zdjęcia ze smut-

ną miną i podpisem „tak smutno” 

POD KRAWATAMI 
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Dostęp do internetu posiada każdy 

(no prawie) i może udostępnić 

wszystko, co tylko pragnie, jednakże 

czy czasami nie dochodzi do 

zaśmiecania ?  

Kto z was podczas oglądania jakiegoś 

„ważnego”  meczu był zalogowany w 

Facebooku, pisząc z przyjaciółmi  prze-

glądał sobie tablicę i czytał posty w 

stylu : „ 1:0” albo „ WYGRYWAMY 

BRAWO CHŁOPAKI !” Bo przecież w 

całej Polsce telewizory posiadają tylko 

wybrani i reszta musi czytać posty 

wpisywane na FB.  Jednakże najbar-

dziej śmieciowymi postami są :  

24.2015 – BOŻE NARODZENIE JUŻ 

JUTRO ! <3 

25.2015 – BOŻE NARODZENIE <3 

31.2015 – Zasypiam w 2015 budzę się 

w 2016 to magia ! 

01.2016 – Pamięta 2015 rok jakby to 

było wczoraj <3 

Bardzo popularne jest tworzenie 

memów, które rozśmieszają nas, gdy 

je oglądamy, jednakże czy zawsze ? 

Otóż gdy widzimy dany obrazek raz, 

to jest śmieszny. No, może gdy 

widzimy go raz jeszcze to nadal nas 

bawi, a jeśli widzimy 50 podobnych 

obrazków, to zaczyna się to być 

zwyczajnie irytujące, a do tego robi 

się syf. 

Jednym z najbardziej „zabawnych” 

form zaśmiecania internetu są „selfie 

”.  Bo przecież jak codziennie 

widujemy na tablicy zdjęcie jakiejś 

dziewczyny (najczęściej niemal 

identyczne) z bardzo życiowym 

opisem w stylu : „ Życie jest jak papier 

toaletowy- szare i do d…” to nam się 

to nie nudzi? Jak dodadzą takie 

zdjęcie raz na jakiś czas to jeszcze 

zrozumiałe, ale codziennie a czasami 

kilka razy dziennie to już jest 

przesada. 

Człowiek jest w stanie zaśmiecić 

wszystko, a zatem internet też.  Może 

jednak nie warto zastanowić się nad 

1. Serwis społecznościowy, na którym możemy dodawać zdjęcia. 
2. Aplikacja, w której możemy udostępniać krótkie filmiki i zdjęcia. 
3. Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzimy w pierwszej połowie…. 
4. Największy portal społecznościowy. 
5. Prawa…., zbiór praw mówiących o udostępnianiu naszej 
własności np. w Internecie 

6. Mniejszy od laptopa. 
7. Mozilla…, jedna z przeglądarek. 
8. Jedno z największych polskich mediów internetowych. 


