
   
 

   
 

Zespół Szkół w Tułowicach                                                                                                                                                                                                  

                   Nr 2 

Październik 2021 

 

Magazyn uczniowski Zespołu Szkół w Tułowicach. Lektura obowiązkowa dla  

wszystkich uczniów i nauczycieli. 

 

Miesiąc z głowy,  

czyli o tym, co już było... 
• We wrześniu zabrzmiał pierwszy dzwonek, 

nieopisana radość 

zagościła w naszych 

sercach! Powrót do 

normalności, oby tak 

zostało!   

• Po rocznej przerwie 

spowodowanej 

pandemią, ruszyła XI edycja pikniku leśno- 

łowieckiego „Cietrzewisko 2021” i MY tam 

byliśmy! Pod opieką Pana Leszka Skroka, z dumą 

reprezentowaliśmy i promowaliśmy nasze 

technikum. 

• Wrzesień był bardzo intensywnym miesiącem, 

reprezentacja uczniów i nauczycieli technikum, 

wzięła udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Leśników na Jasnej Górze. Brawa dla naszych, bo 

nawet rzęsisty deszcz ich nie zniechęcił (modły w 

końcu przyniosły pożądany efekt i słońce wyszło 

zza chmur). 

• 30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. 

Święto nie jest tak popularne jak Dzień Kobiet, 

jednak chłopakom było bardzo miło, że o nich 

pamiętaliśmy. Najpierw słodka niespodzianka- 

własnoręcznie upieczone gofry, a później szalona 

potańcówka. 

• Czy wiecie, że zespół reprezentujący nasze 

technikum zajął 3 miejsce w klasie „B” w XXV 

Opolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich? 

Podobno w klasyfikacji indywidualnej szło im 

równie dobrze- każdy pobił swoją „życiówkę”. 

Brawa dla nich! 
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• 14 października to wiadomo- Dzień Edukacji 

Narodowej. Tego dnia każdy belfer otrzymał 

unikatową 

kartkę 

okolicznościową. Brawa dla naszych uczniów, 

którzy pod opieką Pani Małgorzaty Sinickiej, 

wykazali się kreatywnością i własnoręcznie  

przygotowali każdą kartkę. Dendrolimo również 

uświetniło ten dzień cudownym występem 

artystycznym. Kabaret wyreżyserowany przez 

Panią Grażynę Skrok przyniósł nam śmiechu co 

niemiara. Kto nie widział, niech żałuje!  

• Dzień Sportu w naszej szkole- uczniowie naszej 

szkoły rywalizowali w wielu rozmaitych 

konkurencjach.  Poza wspólnymi dyscyplinami 

dla obu szkół, były także 

zadania typowe dla 

każdej z nich. I tak 

leśnicy zmagali się z 

przerzynką i biegiem na 

orientację, a wojsko próbowało swoich sił w 

rzucie granatem oraz składaniem broni na czas. 

15 października wszyscy, bez wyjątku mieli 

zakwasy!  

• Otrzęsiny za nami. Pierwszaki są już 

pełnoprawnymi mieszkańcami internatu. 

Uczniowie 

technikum i 

liceum 

rywalizowali 

w 

wymyślnych 

konkurencjach, m.in. zmieniali pościeli na czas, 

brali udział w quizie na temat internatu, 

sznurowali buty i wiązali krawaty. Okazało się, że 

z tym ostatnim niektórzy mieli poważny problem, 

ale to im nie przeszkodziło w dobrej zabawie. Na 

koniec każdy pierwszak otrzymał drobny 

upominek przygotowany przez uczniów klas 

trzecich i czwartych. Witamy w naszym gronie! 

• 26.10 w internacie odbyły się wybory do 

Młodzieżowej Rady Internatu. Najpierw 

kandydaci zaprezentowali się mieszkańcom i 

wygłosili swoje przemówienia. Później odbyło się 

tajne głosowanie. Decyzją lokatorów internatu, 

przewodniczącym MRI został Maksymilian 

Antonowski!!! Serdeczne gratulacje! Wieść 

niesie, że Maks już prężnie działa i zaczyna 

spełniać swoje obietnice wyborcze (podobno 

drugiego dnia urzędowania zorganizował krzesła 

chłopcom z 58, dobry jest! ; P). 

• Zabawa Halloweenowa!!!!!! Co to był za bal….  

Były tańce 

połamańce, 

szkaradna 

foto-ramka i 

konkurs na 

najlepsze 

przebranie. 

Zabawa była 

bardzo 

potworzasta, 

zobaczcie 

sami.



   
 

   
 

 

Czy cierpienie i ból towarzyszący Polakom, którzy 

walczyli o odzyskanie niepodległości był 

opłacalny? A może właśnie go marnujemy? 

Zastanawialiście się kiedyś nad tym...? 

Jak wszyscy wiemy, 11 listopada 1918 roku Polska 

odzyskała niepodległość. Coś, na co czekali 

wszyscy obywatele naszego kraju. To wydarzenie 

tak wpłynęło na historię naszego dalszego losu, że 

oczywiście dzień ten stał się świętem 

państwowym. Zostało wprowadzone w 1937 r., 

lecz komuniści znieśli je i dopiero w 1989 r. zostało 

przywrócone. Świętujemy odrodzenie się państwa 

polskiego po 123 latach zaborów. Uroczystość ta 

jest obchodzona przez wszystkich obywateli po 

dziś dzień. Nie ma osoby, która nie wiedziałaby, co 

się wydarzyło 11 listopada. Cofając się do 1918 

roku, Polacy byli w stanie oddać życie za ojczyznę, 

patriotyzm był w sercu każdego. Czy obecnie te 

wielkie wysiłki naszych przodków mogłyby zostać 

powtórzone? Czy Polacy byliby w stanie 

wytworzyć tę świadomość narodową jak nasi 

poprzednicy? 

    To pytanie z pewnością jest ciężkie, szczególnie 

patrząc na to, co obecnie dzieje się w państwie 

polskim. Postawmy sprawę jasno, Polaków nie 

łączy już niestety więź taka jak wcześniej, wieczne 

emigracje, odpływy obywateli sprawiają, iż nikt 

nie ma czasu myśleć o ojczyźnie. Nikt nie patrzy 

już na idealistyczne wartości, którymi kiedyś 

wzorowali się patrioci naszego kraju, a mianowicie 

mowa tu o Bogu, Honorze i Ojczyźnie. Czy te 

słowa mają jeszcze dla nas jakieś znaczenie? 

 Czy obchodzenie święta państwowego nie jest 

więc na pokaz? Dlaczego chodzimy na marsze, 

skoro w obecnie nikt nie ma czasu dostrzegać ich 

głębszego sensu? Być może ta uroczystość jest po 

to, aby przypomnieć obecnym obywatelom 

państwa polskiego o sukcesie, który został 

wywalczony krwią ich przodków. Jednak patrząc 

na to, co obecnie dzieje się w rządzie polskim, 

ciężko cokolwiek ocenić; głowa państwa powinna 

starać się o to, aby więź została zachowana, 

niestety nie pokrywa się to z rzeczywistością. Czy 

prezydent, który obiecuje dobro ojczyzny, 

wywiązuje się ze swoich obietnic? Dlaczego więc 

nie stara się zapobiegać dzieleniu się 

społeczeństwa polskiego, tylko jeszcze bardziej 

dolewa oliwy do ognia? Niech dotrze do nas fakt, 



   
 

   
 

4 

iż z roku na rok nasza świadomość narodowa jest 

coraz słabsza, niedługo być może dojdzie do tego, 

że kompletnie zaniknie. Dlaczego więc, obchodząc 

święto 11 listopada, nie doceniamy tego, co 

osiągnęli nasi przodkowie, przekazując tego dalej? 

Jak możemy pozwalać na to, że wartości narodowe 

z nas ulatują? Otwórzmy oczy, zacznijmy walczyć 

tak, jak robili to nasi wielcy przodkowie, bierzmy 

przykład, chociażby z Józefa Piłsudskiego, 

któremu również każdy Polak oddaje hołd, jednak 

połowa z pewnością nie wie, co tak naprawdę 

zrobił. Brońmy naszej więzi ojczystej, nie 

pozwólmy, aby zanikła. Stawmy czoło 

teraźniejszości i zaczynajmy każdy dzień, 

podziwiając naszą niepodległą Polskę, doceńmy 

działania przodków, pozbywając się egoizmu… 

   Niech to święto nie kojarzy nam się tylko z dniem 

wolnym od pracy, zajrzyjmy głębiej, dostrzegajmy 

te wielkie poświęcenie, tysiące ludzi przelało krew 

za nasz kraj. Nie sądzę, aby obecnie Polacy 

zdobyliby się na taką odwagę, ogarnęło nas 

tchórzostwo. Jednak zawsze jest czas, aby to 

naprawić. Wystarczy tylko otworzyć oczy..

ROZMOWY W TŁOKU..., czyli wywiad z czterokrotną mistrzynią 

paraolimpijską- Barbarą Bieganowską- Zając

Martyna: Cześć Wiktoria, Dzień dobry Pani 

Barbaro, mam do was kilka pytań, ale może zaczniemy 

od tego, że po prostu opowiecie coś o sobie. 

Pani Basia: Dzień dobry, nazywam się Barbara 

Bieganowska mam 39lat. Ukończyłam szkołę o profilu 

krawieckim, lecz nigdy nie pracowałam w tym 

zawodzie. Moją pasją i pracą jest sport, oprócz tego 

lubię gotować i od jakiegoś czasu jeździć na motorze. 

Wiktoria: Cześć nazywam się Wiktoria 

Niewiedział mam 17lat i uczę się w Zespole Szkół w 

Tułowicach, jestem w II klasie liceum o profilu 

wojskowym. Moim hobby jest oczywiście sport. Lubię 

też robić zdjęcia, bo to pozwala mi uwieczniać 

najlepsze momenty mojego życia, uwielbiam spędzać 

czas wśród moich przyjaciół i poznawać nowe osoby. 

Martyna: Czyli mam przyjemność gościć dwie 

różne, ale jakże ciekawe osobowości. Widzę, że łączy 

was sport, ale o tym później. W pierwszej kolejności 

mam pytanie do Wiktorii, czy mogę wiedzieć, dlaczego 

wybrałaś szkołę w Tułowicach i to na dodatek profil 

mundurowy? 

Wiktoria: Szczerze mówiąc, to wahałam się 

między dwiema szkołami, ale w każdej pod uwagę 

brałam tylko i wyłącznie profil mundurowy. Zawsze 

darzyłam ogromnym szacunkiem osoby noszące 

mundur. Mam w sobie chęć niesienia pomocy innym 

oraz jestem gotowa do poświęceń, mundur to nie jest 

zwykła praca, to służba, a ja po prostu czuję to w sobie. 

Dodam, że decyzja podjęcia nauki w naszej szkole i 

zamieszkania w internacie, była najlepszą decyzją w 

moim życiu. Trochę się bałam internatu, ale 

zaryzykowałam, pomyślałam, że potraktuję to jak 

dłuższy obóz i w sumie już jestem na tym obozie drugi 

rok 😊. Dzięki temu, że mieszkam w internacie mam 

dużo więcej czasu dla siebie, na naukę, na treningi, dla 

znajomych i przyjaciół. 

Martyna: Wiktoria, skoro już wspomniałaś o sporcie, to 

może opowiesz coś więcej, trenujesz chód sportowy, 

prawda? To ta sama dyscyplina sportu, którą uprawiał 

Robert Korzeniowski, prawda? 

Wiktoria: Tak, chód sportowy zaczęłam trenować 

przypadkowo, będąc na obozie w Ustce między 2 a 3 

klasą gimnazjum. Przed chodem sportowym, biegałam 

na 600m i 1000m. Podczas jednego z treningów, 

rozbolała mnie noga, więc dla żartów zaczęłam 

naśladować moje koleżanki z klubu, które chodziły już 

od roku. Trener oczywiście śmiał się ze mnie, że się 
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wygłupiam i robię żarty z koleżanek, ale gdy noga 

przestała mnie już boleć, to zaproponował, żebyśmy 

spróbowali chodzić, no i tak się to potoczyło. Szybko 

załapałam technikę chodu i później jakoś poszło. Teraz 

startuję w zawodach i staram się pobijać moje własne 

rekordy, bo niesamowicie motywuje mnie to do 

działania.  

Martyna: Czyli śmiało mogę stwierdzić, że jesteś 

urodzonym sportowcem, nie dość, że udało Ci się 

zmienić dyscyplinę, to jeszcze odnosisz sukcesy w nowej 

dziedzinie. Pani Barbaro, a jak wyglądały Pani 

sportowe początki? 

Pani Barbara: Moje początki, to wygrany start w biegu 

ulicznym w Grodkowie w 1994roku. Następnie brałam 

udział w mistrzostwach na szczeblu wojewódzkim w 

Lasocicach, gdzie na dystansie 2 kilometrów również 

zwyciężyłam. Z występem w Lasocicach wiąże się 

śmieszna sytuacja. Zjawiłam się na starcie, pobiegłam i 

zwyciężyłam, a na mecie dowiedziałam się, że mój bieg 

ma się odbyć dopiero za 15 minut, teraz biegłam ze 

starszymi dziewczynami, z innej kategorii wiekowej. 

Oczywiście pobiegłam drugi raz, z rówieśniczkami i 

drugi raz zwyciężyłam!  

Martyna: Widzę, że jest w Pani silny duch walki, a 

propos opowie nam Pani o walce na ostatnich 

mistrzostwach świata? (wywiad przeprowadzony przed 

olimpiadą w Tokio w 2020r.) 

Pani Barbara: Moja ostatnia paraolimpiada odbyła się 

w 2016 roku w Rio de Janeiro. Zdobyłam złoto na 

1500m oraz brąz na 400m. Teraz przygotowuję się do, 

prawdopodobnie moich ostatnich mistrzostw, które 

odbędą się w Tokio. Miały odbyć się w tym roku, lecz 

przez całą sytuację z wirusem niestety zostały 

przeniesione na 2021. Edit: Pani Barbara zdobyła złoty 

medal w Tokio na Igrzyskach Paraolimpijskich na 

dystansie 1500 m. 

Martyna: Nie da się ukryć, że obie jesteście 

niesamowicie silnymi osobami, które nie boją się 

wyzwań. Macie może jakieś rady dla osób 

rozpoczynających karierę sportową bądź osób, które 

chciałyby by zdobyć pewność siebie? 

Pani Barbara: Warto mieć cele w życiu i do nich dążyć, 

oczywiście zaczynając od prostego, który jesteśmy w 

stanie zrealizować. Idąc dalej do celu, który w tym 

czasie jest dla nas nierealny, ale jeżeli będziemy chcieli 

i będziemy ciężko pracować, możemy osiągnąć 

wszystko.  

Wiktoria: Cele w życiu są ważne, mama zawsze mi to 

powtarzała, ale ważny jest również szacunek do 

drugiego człowieka i empatia. W życiu nie możemy bać 

się podejmować decyzji, myśleć czy będzie ona dobra 

czy zła, bo na błędach też się uczymy. Tak samo jest w 

sporcie przed zawodami stresujesz się, ale po nich 

jesteś szczęśliwy i dumny z tego, że mogłeś w czymś 

takim uczestniczyć nie patrząc na wynik czy zdobyte 

miejsce. 

Martyna: Myślę, że będziecie niezwykłą inspiracją dla 

innych i możecie wpłynąć na ich przyszłość. Poza tym 

przyszłość to też ciekawy temat. Zwrócę się teraz do 

Wiktorii. Czy masz może jakieś plany na nią? 

Wiktoria: Każdy ma jakiś pomysł lub plan na swoją 

przyszłość, lecz ja na razie nie jestem gotowa mówić o 

przyszłości, bo nie wiem co będzie jutro. 

Martyna: Rozumiem w sumie masz jeszcze czas do 

namysłu. Na zakończenie jednak chciałabym was 

zapytać o znaki zodiaku, bo niestety to zawsze muszę 

wyciągnąć. 

Pani Barbara: Jestem Panną 

Wiktoria: A ja Koziorożcem 

Martyna: Jeśli chodzi o pannę to wiem, że lubi 

systematyczność oraz dokładność więc nie dziwi mnie 

to, że potrafi Pani tak się poświęcać dla pasji. 

Natomiast koziorożec wiem, że jeśli ma jakiś cel to bez 

wahania potrafi go osiągnąć, dodatkowo bardzo 

dobrze rozumieją się z skorpionami, co niesamowicie 
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cenię. 

 

W tym momencie chciałabym bardzo Wam 

podziękować za poświęcony czas i podzielenie się 

swoimi historiami. 

Przepytywała: Czachor 

 

 

 

 

 

 

Drodzy uczniowie! 

 

Wspaniale jest znów być w szkole, która 

wręcz huczy od ploteczek. Czego 

nowego możemy się dowiedzieć? Ano 

w tym roku szkolnym na pewno 

ważnym tematem jest powrót na 

zdalne, 

które na 

pewno 

nastąpią 

po 

zebraniu 

odpowiedniej ilości jedynek ;). Jednak 

szukając może jakiś pozytywów warto 

wspomnieć o dyskotece z okazji dnia 

chłopaka, która okazała się totalnym 

hitem, 

(mamy 

głęboką 

nadzieję, że 

sufit 

internatu po 

tym 

wydarzeniu 

nie zawali 

się nam na 

głowę) a 
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partycypacja uczniów była zaskakująco 

duża. Standardowo, jak na jesienną porę 

roku przystało, oprócz masowych 

chorób zakaźnych w szkole  

szerzy się epidemia młodych 

zakochanych,  której z całym 

szacunkiem i miłością polecam unikać. 

Chciałabym również serdecznie w 

ramach ploteczek powitać pierwsze 

klasy, które mam nadzieję w 

najbliższym czasie dostarczą nam dużo 

nowych wrażeń, szerzej opisanych w tej 

właśnie rubryce. Stosunkowo wrzesień 

w naszej szkole był dosyć spokojnym 

miesiącem, który raczej spędziliśmy na 

przyzwyczajaniu się do warunków 

szkolnych, więc w takim drobnym 

skrócie, to tyle ode mnie. 

 

Buziaczki wasza plotkara. 

 

 

 

 

 

 
Pierwszaki, a któż to taki? Czyli o tym, jakie pierwsze klasy przywitaliśmy w nowym roku 

szkolnym... 



   
 

   
 

1 września oficjalnie zostaliśmy klasą I 

Dp, liczącą, aż 27 osób (14 chłopców i 13 

dziewcząt), co czyni nas najliczniejszą 

klasą w szkole. Kiedy poraz pierwszy 

staliśmy ubrani w mundury na sali 

gimnastycznej podczas rozpoczęcia, 

stres był nie do opisania. Od samego 

początku zaczęliśmy się świetnie 

dogadywać i już wtedy wiedzieliśmy, że 

stworzymy zgraną ekipę. 

 Pierwsze dni w szkole nie były 

łatwe, ponieważ panuje tutaj o wiele 

więcej zasad niż w podstawówce, 

chociażby składanie raportu przed 

lekcją. Mimo iż szkoła nie jest za duża 

nie raz potrafiliśmy się zgubić. W klasie 

mamy całą paletę talentów. Wiele osób 

jest dobrych w różnych sportach, takich 

jak: bieganie, piłka ręczna, piłka nożna, 

chód sportowy ,sztuki walki czy też 

siatkówka. W naszej grupie przejawiają 

się również talenty artystyczne: taniec, 

śpiew, rysowanie, gra na skrzypcach 

oraz układanie kostki rubika. Łatwo jest 

nas rozproszyć nawet najkrótszym 

przerywnikiem lekcyjnym, a szczególnie 

dziewczyny podczas lekcji języków 

obcych. Chłopcy za to mają drobny 

problem z punktualnością. Z nauką 

bywa różnie - raz jest lepiej, a raz 

gorzej, ale zawsze możemy liczyć na 

czyjąś pomoc.  

Na tę chwilę każdy jest zadowolony z 

wyboru, którego dokonaliśmy, 

przychodząc do tej szkoły. Niestety po 

miesiącu zostaliśmy zmuszeni 

pożegnać jedną osobę, ale w zamian za 

to powitaliśmy drugą. I mimo że kilka 
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osób się wykruszyło, mamy nadzieję, że 

pozostaniemy w takim składzie przez 

następne cztery lata.                                                                                                                      

Klasa 1 Ap jest “Pozytywnie 

zakręcona”.Nasza wychowawczyni- 

Pani Marosz musi nas nieustająco 

uciszać, ponieważ gadulstwo to nasza 

słaba strona. Wspólne rozmowy I 

zaufanie to nasz secret na dobrze 

zgraną klasę. Jak na uczniów 

technikum leśnego przystało, 

wybraliśmy je ze względu na miłości do 

przyrody. W szkolnej ławce poznaliśmy 

nowych przyjaciół, z którymi spędzimy 

następne 5 lat. W klasie 1 Ap znajddują 

się miłośnicy sportu, muzyki  I mega 

zdolni plastycy. Jeśli poprosisz kogoś z 

nas o pomoc, na pewno ją otrzymasz.  

Paula I Julia

 

 

Z HISTORIĄ… NIE NA 

BAKIER! 
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 

„Masakra na placu Tian’anmen” 

 Wiosna roku 1989, 17 kwietnia na placu 

Niebiańskiego Spokoju (Tian’anmen) odbywa się 

manifestacja chińskich studentów, mająca na celu 

upamiętnienie zmarłego dwa dni wcześniej 

sekretarza generalnego Hu Yaobanga. Persona ta 

była bardzo szanowana przez mieszkańców ze 

względu na reformy, które przeprowadzała w 

państwie. Głównymi celami protestów uczonych 

była demokratyzacja państwa. Do wystąpień 

przyłączało się coraz więcej osób (szacowana 

liczba wszystkich protestujących wynosiła ponad 

10 tysięcy osób), które z czasem zaczęły okupować 

słynny pałac. Główni przedstawiciele władz 

spotkali się na placu Niebiańskiego Spokoju z 

protestującymi, z prośbą o zaprzestanie 

manifestacji, lecz ci odmówili, a to doprowadziło 
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do katastrofalnych skutków. 20.05. w Pekinie 

wprowadzono stan wyjątkowy i zaczęto próby 

rozpraszania strajkującch, zakończone fiaskiem. 

Dopiero nocą z 3 na 4 czerwca sprowadzono armię 

z chińskiej prowincji Shanxi, która brutalnie 

rozpędziła protestujących bronią maszynową i 

czołgami (studencji byli rozstrzeliwani oraz 

przejeżdżani czołgami), zginęło ponad 3 tysiące 

osób, a 7 tysięcy zostało rannych, w tym żołnierze 

chińskiej armii. Wiele informacji na temat tej 

masakry jest zatajonych do dzisiaj. Władze 

chińskie żyją z przekonaniem, iż na owym placu 

nie miały miejsca żadne protesty, czy demonstracje 

I totalnie nic się tam nie wydarzyło.  

Memc

 

O czym jest ten artykuł ? O GRACH. Nasza gazetka wreszcie otwiera się na świat gamingowy, dlatego na 

początek postaram się polecić kilka interesujących tytułów do ogrania w domu na konsoli bądź PC. 

1. Gas Station Simulator 

Kup 

zniszczoną stację benzynową i przywróć ją do jej 

pełnej świetności. Odnawiaj, ulepszaj i rozszerzaj 

oferowane usługi, by móc sprostać wymaganiom 

klientów.  

Data wydania: 15 września 2021 

Wydawca: Movie Games S.A, HeartBeat Games 

2. New World 

Odkryj ekscytującą grę MMO z otwartym światem 

pełnym niebezpieczeństw i możliwości, w którym  

wykupujesz swój los, przemierzając fantastyczną 

wyspę Aeternum.  
Data wydania: 28 września 2021 

Wydawca: Amazon Games 

3.DEATHLOOP 
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DEATHLOOP to pierwszoosobowa strzelanka 

nowej generacji, stworzona przez Arkane Lyon – 

studio stojące za

 marką 

Dishonored. W DEATHLOOP dwójka 

rywalizujących ze sobą skrytobójców jest 

uwięziona w tajemniczej pętli czasu na wyspie 

Blackreef i skazana na powtarzanie w 

nieskończoność tego samego dnia. Wcielasz się w 

Colta, którego jedyną szansą na ucieczkę jest 

przerwanie cyklu poprzez wyeliminowanie ośmiu 

kluczowych celów przed nastąpieniem resetu dnia. 

Ucz się z każdego cyklu. Sprawdzaj nowe ścieżki, 

zbieraj informacje oraz szukaj nowej broni i 

umiejętności. 

Data wydania: 14 września 2021 

Wydawca: Bethesda Softworks 

 

Maciek

 

 

Z CYKLU: 

WIEDZA DLA OPORNYCH 

w tym numerze przypominamy wszystkim mieszkańcom 
interatu o konieczności ścielenia łóżka!  

Oto krótki instruktaż. 
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Maciek 
 

Zagadka literacka 

  

W pewnej warszawskiej szkole, w drugiej połowie 

dwudziestolecia międzywojennego uczył się nasz 

główny bohater. Dzięki swej niemalże 

nadprzyrodzonej inteligencji odkrył sekret 

nauczyciela z uczęszczanej szkoły, a 

rozszyfrowany belfer, będąc pod wrażeniem, 

nazywa ucznia antychrystem. Nie sposób mi się 

zgodzić z taką oceną zdolności chłopaka, jestem 

gotów podejrzewać go o przeprowadzanie 

rytuałów z udziałem 

sił nieczystych. Po 

zdobyciu reputacji i 

uzyskaniu poważania 

wśród rówieśników, 

zaczynają oni 

zgłaszać się do 

przodującego czarta 

ze swymi 



   
 

   
 

13 

problemami, lecz najpierw, prawdopodobnie, za 

pomocą czarnej magii (wciąż nie wiem jak to 

odkrył) dowiaduje się kto pochłonął jego porcję 

lodów (niewybaczalne). Po rozwiązaniu sprawy 

złodzieja zimnych pyszności (któremu nie wróżę 

długiego życia), w przypływie dobrej wiary, 

łagodzi sprawę zaginionego pióra, ukrywając 

skradzione dobra i odsuwając podejrzenia od 

swego przyjaciela z ławki. Następnym wątpliwym 

uczynkiem tego diabelskiego pomiotu była 

ochrona przed konsekwencjami i utratą honoru 

osobnika, który rzekomo (nie mogę temu ani 

zaprzeczyć, ani potwierdzić) przepuścił sto złotych 

na nieznane opinii publicznej cele. Nauczyciel, 

wcześniej rozpracowany przez swego ucznia, coraz 

bardziej darzący szacunkiem kalkulującego księcia 

ciemności, zaprasza go do swego 

prowincjonalnego dworku, (moim zdaniem 

podejrzane posunięcie w stosunku do 

wychowanka??), w celu rozwiązania kilku 

tajemnic otaczających budynek. Adept sztuk 

mrocznych zgadza się marząc o rozwinięciu swych 

mocy. Po przybyciu, pewnego wieczora, 

kombinator spacerował (podejrzewam, że snuł 

plany podboju świata, jak na mrocznego władcę 

przystało) wraz z wybranką serca, lecz jego 

przechadzka została przerwana atakiem z 

zaskoczenia w głowę, co poskutkowało utratą 

przytomności przez syna ciemności (sprawcą 

napadu musiał być demon wyższej klasy). Po 

powrocie do zdrowia uczeń dowiaduje się, że za 

napaścią stoi osoba najprawdopodobniej szukająca 

skarbu ukrytego w pobliżu przez Francuza z 

zeszłego wieku. Mefisto, po otrzymaniu tej wieści, 

postanawia się zemścić i znajduje ów majątek 

(jednakże celem głównym było zrobienie wrażenia 

na dziewczynie). Po samodzielnym rozgryzieniu 

zagwozdki (jakżeby inaczej?) i wyprowadzeniu 

szumowin, które go napadły w pole, zdobywa 

kosztowności.  

Wiecie już, co to za książka? 

Przygotował: Gabriel Wójtowicz 

CO W LESIE PISZCZY? 

W Tajlandii lasy tropikalne stanowiły po WWII 

61% powierzchni kraju, a obecnie 31%, dlatego w 

2016r. rozpoczęto nietuzinkowy plan zalesiania. Z 

samolotów wojskowych „bombardowano” 

zdegradowane obszary nasionami rodzimych 

gatunków pobranych od lokalnych drzew. Nasiona 

umieszczone były w mieszance gleby i nawozów, 

które kształtowano na kształt kuli. W ostatnim roku 

obserwuje się pozytywne efekty tego 

eksperymentu. 

W 2018 roku także Islandczycy zapragnęli 

przywrócić lasy na swojej wyspie, aby ograniczyć 

erozję gleb i emisje gazów cieplarnianych. 

Paradoksalnie, ocieplenie klimatu sprzyja im, 
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ponieważ drzewa lepiej się przyjmują i trochę 

szybciej rosną w „kraju lodu”. Niegdyś rosnące 

tam lasy wykarczowali Wikingowie, a do 

niedawna tylko 0,5% kraju było porośnięte 

rzadkimi zagajnikami. Islandczycy z niezwykłą 

werwą wzięli się do zalesiania, głównie brzozą 

omszoną, a teraz obserwują pierwsze efekty. Dziś 

Islandczycy dowcipkują, że aeby nie zabłądzić w 

ich lesie, wystarczy wstać.  

 

Właśnie skończył się krótki okres w roku 

pozwalający usłyszeć donośny głos naszego 

szlachetnego jelenia. Rykowisko zaczyna się tuż 

przed zachodem słońca, a kończy o świcie. 

Ciekawostką jest, że byki w okresie rykowiska (3-

4 tygodni) w ogóle nie żerują, pijąc jedynie wodę, 

tracąc nawet 20% masy ciała. Lada moment i 

rozpocznie się okres godowy kolejnego z 

jeleniowatych- daniela zwyczajnego- zwany 

bekowiskiem. 

Niedawno rozpoczęła się kalendarzowa jesień. Jest 

to okres intensywny dla leśników. Trwa 

wyprzedzające przygotowanie gleby, co ma za 

zadanie poprawienie jej struktury i właściwości 

oraz ułatwienie prac odnowieniowych na wiosnę. 

Jesienią można od razu prowadzić odnowienie, tak 

jak to niedawno czyniła para prezydencka podczas 

3 edycji akcji #SadziMY. Październik to też czas 

zbioru nasion najważniejszych gatunków 

liściastych, m.in. dębu, buka, graba, klonów i wielu 

innych.  Podczas gdy leśnicy zbierają nasiona w 

celu hodowli kolejnego pokolenia lasu, wiewiórki 

zbierają je, przygotowując się na nieubłaganie 

zbliżający się okres zimowy. Można pójść za 

przykładem wiewiórek i schrupać jakiegoś orzecha 

albo… żołędzia! Niewielu wie, ale z żołędzi, po 

odpowiedniej obróbce, można pędzić nalewkę, 

zaparzyć namiastkę kawy albo i nawet mąkę.  

  

  

 

Chłądzyn
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____________________________________________________________ 

Czytelniku! Z niecierpliwością czekamy na Twoją opinię. Każda, nawet najbardziej surowa, będzie dla nas 

cenną wskazówką na przyszłość. 

Od przyszłego numeru w ”Padalcu” będzie miejsce na Wasze pozdrowienia   i życzenia, 

dlatego zachęcamy Was, abyście już dziś przesyłali je na adres: 

zielony.padalec@gmail.com Ilość pozdrowień ograniczona!   

Do zobaczenia niebawem!  
 

 

mailto:zielony.padalec@gmail.com

