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 Jaki był ten rok?  

 Było, minęło 

 Wynalazki (nie)

koniecznie  

potrzebne 

 Wszystko mi 

wolno, ale… 

 Animator? Z czym 

to się je? 

Dla mało ogarniętych życiowo mam 
wiadomość: za kilka dni mamy 
wyczekiwany od września koniec roku 
szkolnego. Mam wrażenie, że koniec roku 
szkolnego jest bardzo podobny do końca 
roku kalendarzowego, dlaczego? Gdy 
zbliża się 31 grudnia, wszyscy robią 
podsumowania, a także postanowienia na 
przyszły rok, a teraz, gdy już tak blisko 
upragnionych wakacji, również wielu z nas 
zadaje sobie pytanie: jaki był ten rok 
szkolny? A także niektórzy łudzą się 
postanowieniami, że w następnym roku 
ich oceny będą znacznie lepsze a co 
odważniejsi twierdzą, że podczas wakacji 
mają zamiar się uczyć. Wakacje to z 
pewnością nie jest czas na naukę czegoś 
do szkoły. Na odpoczynek, podróżowanie, 
zawieranie nowych znajomości – tak, ale 
na wkuwanie – zdecydowanie nie. Dlatego 
życzę Wam aktywnych i udanych wakacji i 
po raz ostatni w tym roku szkolnym 
zapraszam do lektury! ;)  

 

 

 30 maja odbył się Piknik 

Rodzinny podczas którego 

uczniowie  wraz z rodzinami 

mogli spędzić wspólny dzień na 

zabawach, jedzeniu i słuchaniu 

utalentowanych muzyków z 

naszej szkoły 

 Koniec rok to również 

poprawianie ostatnich ocen a 

także ostatnie wycieczki klasowe  

 Jak wiadomo żegnamy trzecie 

klasy gimnazjum dlatego cała 

redakcja chciałaby serdecznie 

podziękować Patrycji za to, że 

chciało jej się pisać, że teksty 

zawsze były na czas i ogólnie za 
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Jeśli jesteś uczniem naszej szkoły, 
zawsze WIEDZ, ŻE COŚ SIĘ DZIEJE!  

Z okazji zbliżających się wielkimi krokami 

odpoczynku, redakcja Tienik'a życzy aby 

tegoroczne wakacje były słoneczne i 

bezpieczne, Wasze podróże interesujące, a 

wrażenia się niezapomniane :) Dobrze 

odpocznijcie, bo za dwa miesiące znów się 

spotykamy ;)  
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Wakacje tuż, tuż! Cały rok minął 

w okamgnieniu. Jaki on był?  

Pełen nowych znajomości? A 

może nudny, jak inne  lata? 

Przekonajcie się sami, jak 

oceniają go uczniowie i 

nauczyciele. 

Aleksander, GM: Jak dla mnie 
rok był udany. Dużo się 
zmieniło. Szybko minął, ale nie 
był pracowity. 
Magda, LO: Rok ten był pełen 
nowych wyzwań i przygód oraz – 
jak zawsze – był czasem 
zbierania  doświadczeń i 
zawierania nowych znajomości i 
przyjaźni. 
Ks. Krzysztof: Rok był dla nas 
wielkim przeżyciem, bo 
gościliśmy symbole – krzyż i 
ikonę Matki Bożej. Życzę 
wszystkim błogosławieństwa 
Bożego na nadchodzące 
wakacje. 

Adrian, LO: Uważam, że jak na 
mój pierwszy rok w tej szkole, 
był on bardzo udany.  
Rafał, LO: Ten rok szkolny był 
dla mnie wyjątkowo ciężki. 
Osobiście mam odczucie, że 
bardzo szybko minął i był bardzo 
pracowity. Ale był udany i 
jestem z niego dumny :) 
Oliwia, LO: Rok był dosyć ciężki, 
ale jak się przyłożyło, to dało się 
radę :) 
Dawid, LO: Rok był udany, co 
można zobaczyć na fun page’u 
szkoły. 
Witek, GM: Rok spoko, może 
być. Było trochę za dużo roboty. 
Krzysztof, LO: Rok był bardzo 
emocjonujący, obfity w ciekawe 
wydarzenia. 
Szymon, GM: Rok był dobry. 
Było ciekawie, fajnie, 
interesująco. 
Rafał, GM: Jak dla mnie… 
koszmar, bo 2 gimnazjum  ma 
zawsze najwięcej materiału i jest 

ZŁAPANE NA KRAWAT REDAKCYJNA STREFA 

UCZNIA- PYTIENIK  

     
   A to ja mam myśleć? 

-Co ty robisz? 
- Drapię się. 

-Dlaczego to może być 
durnowate? 
- Bo to romantyzm. 

 
Zaraz tu porażenia 

dostanę! 

-Skąd my znamy Prąd Peruwiański? 
- Z lekcji, proszę pani.  

Jestem kobietą 
czystości nigdy 
się nie puszczę!  

-Bo na pani się odbija 
ta tęcza z płyty 
-To ja świecę swoim 
blaskiem   
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A TERAZ SIĘ SKUP 
dużo nauki… Ale tak poza tym były 
jeszcze problemy w mojej klasie, a 
atmosfera była napięta.  
Natalia, GM: Ten rok szkolny był 
niezwykły,  nie tylko ze względu na 
olbrzymie zmiany poczynione w 
kierunku modernizacji naszej 
szkoły, ale także ze względu na nas 
samych,  na nowe zdolności, które 
zdobyliśmy, nowe osiągnięcia, 
które wypracowaliśmy i nowe 

znajomości, które zawarliśmy, to 
był niesamowity rok, a równie 
niesamowite będą wakacje. 
 
Jak widać odpowiedzi są podobne.  
Dla większości rok był udany, ale 
pracowity. No i wszyscy  cieszą się, 
że niedługo  WAKACJE :) 
 

 
 

POD KRAWATAMI 

Oceny zostały wystawione. 
Wakacje są dla nas na wyciągnięcie 
ręki, jednak ciągle jeszcze się nie 
rozpoczęły. Minął kolejny rok 
kalendarzowy, kolejny rok szkolny. 
Po raz kolejny jesteśmy oceniani, 
podsumowuje się nasze wyniki, a z 
całorocznej pracy wyciąga wnioski. 
Koniec roku szkolnego zamyka 
także czas imprez szkolnych. 
W tym roku samorząd szkolny 
kontynuował rozpoczęte w 
poprzednich latach zwyczaje. W 
naszej szkole odbył się dzień 
postaci z bajek, języków obcych, 
dzień pączka, nie zabrakło także 
dnia pluszowego misia. Naszą 

szkołę po raz kolejny, w ramach 
współpracy z organizacją AIESEC, 
odwiedzili studenci z zagranicy, 
którzy prowadzili ciekawe lekcje na 
temat swoich krajów. Nie mogło 
również zabraknąć koncertu 
poświęconego świętej Cecylii, który 
jak wiadomo jest dla naszego 
szkolnego chóru najważniejszym 
występem. Tegoroczny samorząd 
wymyślił również coś nowego! W 
naszej szkole odbył się świąteczny 
wieczór filmowy, który zachwycił 
wszystkich przybyłych. Ulegliśmy  
też pewnemu trendowi, przez 
który wymyślony został konkurs 
„selfie tygodnia”. Miejmy nadzieję, 

-Dlaczego to może być 
durnowate? 
- Bo to romantyzm. 



4 9 

OTAKU TIE 

że nie wpłynął on znacznie na 
powiększający się problem 
narcyzmu. Samozachwyt grozić 
może jedynie naszym 
sportowcom, należącym do 
SALOSu Zabrze – ich 
zwycięstwa były 
niejednokrotnie chwalone. W 
końcu także nadeszły 
nieubłagalnie dni, w których 
„wyróżnieni” uczniowie 
musieli zdawać egzamin 
gimnazjalny lub maturę.  To już 

za nimi, oni poczuli wakacje 
znacznie wcześniej. Codzienną 
rutyną były prace domowe 
robione na kolanie, kolejka do 
sklepiku, pielgrzymki 
dziewczyn do toalety, wygłupy 
na korytarzu, granie w piłkę na 
przerwie i „nie mam zadania, 
bo…” . Wygrane konkursy, 
osiągnięcia sportowe, ślęczenie 
nad książkami, szlabany na 
wyjścia z domu za oceny, 
uroczystości i dyskoteki – tak 

Parasolka z foliową kabiną, 
poduszka „ramię” dla 
samotnych kobiet oraz różne 
inne dziwne wynalazki 
Japończyków niekoniecznie 
znajdują swoje zastosowanie w 
użytku codziennym, ale zawsze 
można próbować… W końcu 
każdy ma jakieś pomysły, tylko 
boimy się je wcielić w życie, a 
twórcy tych wynalazków 
postanowili próbować. Takim 
właśnie wynalazkiem jest „ 
Poduszka dla samotnych 
kobiet” dostępna w trzech 
wersjach kolorystycznych, 
miękka, wygodna  i mająca za 
zadanie zajęcie miejsca w sercu 
kobiety, gdy to jest samotne. A 
co gdybyśmy zgubili 

zapalniczkę ?  Dla Japończyka 
to nie problem w końcu ma 
specjalne urządzenie, które 
dzięki mocy słonecznej zapala 
papierosy. Jednak nie jest ono 
specjalnie małe. „ Pudełko na 
banana” Jak sama nazwa mówi 
jest to specjalny pojemnik, 
który kształtem przypomina 
banana, oczywiście jest 
specjalnie przeznaczony do 
tego owocu. Teraz możecie 
bezpiecznie nosić banany do 
szkoły! Jak każdy  wie, Japonia 
jest dość specyficzna, ale także 
kolorowa i ciekawa, mam 
nadzieje że przez te 2 lata 
dowiedzieliście się czegoś 
więcej  o tym państwie. Takim 
akcentem się z wami żegnam. 

Koniec roku szkolnego, dzieci przyniosły pani wychowawczyni prezenty. 
Marysia, której mama ma kwiaciarnię przyniosła pudło. 

Wychowawczyni potrząsnęła i zapytała: 
- Kwiaty? 

- Ojej, skąd pani wie... 
Kolejny był Marcinek, którego tata ma cukiernię. 

Wychowawczyni potrząsnęła prezentem i spytała: 
- Czekoladki? 

- Tak, jak pani zgadła? 
Następny w kolejce był Jasio, którego tata miał sklep monopolowy. 

Wychowawczyni obejrzała pudełko, lekko przeciekało. Polizała i spytała: 
- Wino? 
- Nie... 

Polizała jeszcze raz: 
- Koniaczek? 

- Nie... Świnka morska. 

Sa dwa okopy: niemiecki i polski. 
I tak walczą ze sobą, strzelają do siebie, ale jak na razie żadna ze stron  
nikogo nie trafiła. Aż wreszcie jeden z Polaków powiedział: 
- Te, jakie jest najpopularniejsze imię niemieckie? 
- Hmmmm... Może Hans? 
- O! Dobre! Krzykniemy Hans i może jakiś jeleń się wychyli to go  
zastrzelimy. No i wołają: 
- Hans! 
- Ja!? - Szwab się wychylił... BUM! Dostał kulkę. 
- Hans! 
- Ja!? - BUM! Następny... 
- Hans! 
- Ja!? - BUM! 
I tak ich powybijali, zostało tylko kilku... Siedzą te szwaby i myślą: 
- Może my też tak zrobimy? 
- Ja! Jakie jest popularne imię polskie? 
- Może Zdzichu? 
- Ja gut! 
I ryczą: 
- Zdzichu! 
- (cisza) 
- Zdzichu! 
- (cisza) 
- Zdzichu! 
- Zdzicha nie ma jest na wakacjach... To ty Hans? 
- Ja! 
- BUM! 

Po wakacjach Jasiu opowiada kolegom: 
- Mówię wam, było rewelacyjnie. Jaka prędkość, 
jakie wrażenia. Jadę na  
słoniu, patrzę za mną pantera, gepardy. 
- I co zrobiłeś? 
- Nic, karuzela stanęła i zszedłem. 



ROZLUŹNIJ SIĘ 
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TIEnik na drutach  

Zbliża się niezaprzeczalnie 
najlepszy czas w roku, czas 
wakacji, letniego odpoczynku. 
Czas, kiedy możemy pozwolić 
sobie na zwiewne ciuszki i zbyt nie 
przejmować się ich długością. Ale 
czy wszyscy pamiętamy, aby 
wyglądać schludnie i ubierać się ze 
smakiem ? Nie raz, nie dwa zdarza 
mi się spotkać kogoś, kto 
kompletnie nie wie, co to jest 
estetyka ubioru. Szczególnie 
latem, kiedy odsłaniamy trochę 
więcej naszego ciałka. Oczywiście 
żyjemy w wolnym kraju, w kraju 
tolerancyjnym i nikt nie może nam 
zabronić chodzić w tym, w czym 
chcemy (oczywiście z 
wykluczeniem sytuacji, w których 
obowiązuje nas dress code ), ale 
czy naprawdę zależy nam na tym, 
by wystawić się na pośmiewisko ? 

Może zacznijmy od 
najczęściej popełnianych 
„grzechów” modowych. 
Przyjrzyjmy się popularnym 
okryciom nóg, które często są 
niestety mylone z pojęciem 
spodni, są to mianowicie legginsy. 
Legginsy to, jak podpowiada nam 

słownik,  odzież: getry, rajstopy, a 
więc nie spodnie. Dlatego nośmy 
je z długimi swetrami bądź 
bluzkami, tak aby zakrywało nam 
miejsca  intymne.  

Kolejnym niesmacznym 
widokiem, są prześwitujące bluzki 
a’la mgiełki. Nie ma chyba nic 
gorszego niż paradująca po ulicach 
bielizna. Strzeżmy się  tego. To 
naprawdę nie jest pociągające.  

Chłopcy, nie zapomniałam 
również o Was. Pamiętajcie, nie 
bierzcie za przykład 
stereotypowego „cebulaka” i nie 
zakładajcie skarpetek do 
sandałów. Możecie się śmiać, że 
temat wraca jak bumerang, a ja i 
tak widziałam takie okazy w 
naszej szkole.  

Reasumując, pamiętajmy 
ubrania są po to, aby dodawać 
nam piękna i wdzięku. To, co 
nosimy powinno odzwierciedlać 
nasz charakter i osobowość. Lato 
to czas na zawieranie nowych 
znajomości, a przecież każdy chce 
zrobić jak najlepsze pierwsze 
wrażenie. Dlatego odpowiednio 
„smacznie” dobrany strój nam w 

pokazując że nie o wszystko muszą 
walczyć siłą. 
Tienik: Co robicie poza Ora? 
Łukasz: Poza Oratorium gram dużo 
w piłkę nożna, bawię się na 
imprezach typu ene, spotykam się z 
innymi Animatorami, gram w gry i 
takie tam.  
Natalia: Poza Ora jesteśmy grupą 
znajomych, często przyjaciół. 
Chodzimy do szkoły, studiujemy, 
pracujemy. Mamy swoje hobby, jak 
np.; informatyka, sport, muzyka, 
harcerstwo. Najlepsze jest to, że 
każdy z nas jest zupełnie inny, przez 
co nasze Oratorium także jest 
bardzo różnorodne i śmiało można 
powiedzieć, że każdy, bez względu 
na wiek znajdzie tu coś dla siebie. 
Tienik: Czy każdy może zostać 
animatorem? 
Łukasz: Myślę że każdy może zostać 
Animatorem. Wystarczy uczyć się 
od innych wychowawców/ 
animatorów jak poradzić sobie z 
dzieckiem i dobre chęci. Trzeba być 
zawsze energiczny, uśmięty, 

emanować tą radością aby dzieci 
czuły się dobrze w naszym 
towarzystwie. 
Natalia: Do zostania animatorem  
niezbędne są przede wszystkim 
chęci, uśmiech na twarzy i odrobina 
wolnego czasu, który chce się 
poświęcić innym. Spróbować może 
każdy,  a sami zobaczycie że 
prawdziwymi animatorami zostaną 
nieliczni :) 
Tienik: Na koniec możecie jakoś 
zachęcić uczniów do zostania 
animatorami 
Łukasz: Zachęcam do zostania 
Animatorem. 
Natalia: Myślę, że nie ma tu co 
zachęcać! Trzeba przyjść, 
spróbować i spędzić z nami trochę 
czasu. Jesteśmy ekipą, która 
wspólnie może przenosić góry, a 
przede wszystkim liczyć na siebie. 
Jeżeli chcecie sprawdzić jak to z 
nami jest, to zapraszamy serdecznie 
do pomocy przy Letnim Oratorium, 
czyli "półkoloniach" letnich podczas 
pierwszego tygodnia wakacji. 

Nauczyciel języka polskiego pyta 
uczniów: 
- Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika 
"niedziela"? 
- Wakacje, proszę pani! 

Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, kiedy 
używamy wielkich liter? 
- Kiedy mamy słaby wzrok! 



kto pomaga księżom salezjanom w 
wychowaniu dzieci i młodzieży na 
dobrych chrześcijan i uczciwych 
obywateli. 
Tienik: Co robicie jako animatorzy?  
Magda: Oratorium ks. Bosko oparte 
jest na czterech elementach : dom, 
szkoła, parafia, podwórko. Jako 
animatorzy staramy się, aby w 
naszym Oratorium każdy czuł się 
dobrze i panowała w nim rodzinna 
atmosfera. Dążymy do rozwoju 
umysłowego naszych podopiecznych, 
pomagając im w nauce oraz 
odrabianiu zadań domowych. 
Pragniemy także, aby rozwijali się 
duchowo, dlatego każdego dnia 
spotykamy się na krótkiej modlitwie i 
słówku. Przekazując dzieciom ważne 
wartości nie zapominamy również o 
dobrej zabawie i aktywności 
fizycznej. 
Łukasz: Jako Animatorzy 
nawiązujemy relacje z 
podopiecznymi, pomagamy im w 
miarę możliwości w ich problemach, 
organizujemy im różne gry i zabawy i 
takie tam  
Tienik: Jakie są zalety bycia 
animatorem? 
Ania: Zalet bycia animatorem jest 
bardzo wiele. Jeśli miałabym tutaj 
wymienić wszystkie to z pewnością 
brakło by mi miejsca, dlatego 
powiem tylko pokrótce - główną 
zaletą na pewno jest to, że 
pomagając naszym podopiecznym 
sami też się rozwijamy. Spędzając z 
nimi każdy dzień uczymy się od nich 

beztroski, radości z każdej nawet 
najmniejszej rzeczy, samozaparcia i 
cierpliwości. Kolejną z nich może być 
na pewno radość którą otrzymujemy 
ze wspólnie spędzanego czasu wraz z 
innymi animatorami, zaś idąc dalej 
jest to po prostu możliwość dobrze 
spędzonego wolnego czasu, 
wprowadzenia do życia odrobiny 
szaleństwa, rozwoju duchowego oraz 
poznania mnóstwa innych 
fantastycznych i równie pozytywnych 
młodych ludzi. Jednocześnie naszą 
zaletą jest też to, że niejednokrotnie 
potrafimy pomóc naszym małym w 
rozwiązaniu jakiejś sprawy czy 
problemu - bo po prostu mamy już 
swoje doświadczenia i potrafimy 
sobie radzić z różnymi sytuacjami. 
Paulina K.: Bycie animatorem to 
między innymi sposób na spędzanie 
wolnego czasu. Zamiast robić coś 
bezużytecznego w domu lub po 
prostu się nudzić, poświęcamy ten 
czas dzieciom, które naprawdę 
potrzebują chwili oderwania się od 
często smutej rzeczywistości. 
Wspólne zabawy, kółka, czy zwykła 
rozmowa to dla nich coś znaczącego. 
Najlepszą nagrodą za to wszystko a 
jednocześnie największą zaletą bycia 
animatorem jest uśmiech tych dzieci, 
ich uścisk lub ciepłe słowo - jest to u 
nich bardzo szczere, więc tym 
bardziej cieszy. 
Łukasz: Mogę robić to co lubię, to jest 
taka główna zaleta poza tym patrząc 
na niektóre dzieciaki i ich zachowanie 
możemy im pomóc poprawić się, 

ROZMOWY PRZY KRAWACIE 
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Tienik: Kto to animator? 
Paulina S.: Animator to osoba, która nie 
tylko organizuje swoim podopiecznym 
czas wolny, ale także jest z nimi i jest dla 
nich. Wychowawca to osoba, która 
słucha wychowanka, czeka aż 
podopieczny go wybierze i jest dla niego 
w sytuacji, gdy on tego potrzebuje. 
Myślę, że każdą osobę, która przyczynia 
się do procesu wychowania, w tym także 
animatora, można postawić na miejscu 
tegoż wychowawcy, który całym sobą 
ma być dyspozycyjny dla podopiecznych, 
z którymi się spotyka, ponieważ to oni 
przychodzą do nas po to, żeby znaleźć w 
nas dobrą pomoc. W przypadku 
Oratorium świętego Jana Bosko pogłębia 
się to o intensywny rozwój duchowy, 
który powinien dokonywać się pod 
kierownictwem zebranych w nim 

animatorów, wychowawców, księży. 
Łukasz: Animator jest przedstawicielem 
wspólnoty, reprezentuje ją i wciela jej 
wychowawczą i ewangeliczną pasję, a 
jednocześnie odpowiada przed nią za 
podejmowane działania. 
Marek: Zacząłbym od tego ze słowo 
anima znaczy po łacinie dusza. Czasem 
mówi się że ktoś jest duszą towarzystwa, 
ktoś kto potrafi dobrze się bawić i 
sprawia, że inni dobrze się bawią. To 
według mnie najlepsza definicja słowa 
animator. Ważne jest jeszcze jedno 
animator to ktoś kto z potrzeby serca 
poświęca się innym (w naszym 
przypadku dzieciom) i stara się robić to 
jak najlepiej dlatego ciągle stara się 
doskonalić i pracować nad sobą i swoimi 
umiejętnościami.  W oratorium 
salezjańskim animator to wreszcie ktoś 

 

Większość z Was pewnie wie co to Oratorium przynajmniej w teorii. 
Codzienni przechodzicie przez nie idąc do szafki lub na lekcję 

wychowania fizycznego. Wiecie już gdzie ono się znajduje ale czy 
wiecie kto to jest animator? Nie? No to musicie koniecznie przeczytać 

ten wywiad!  


