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Magazyn Uczniowski Zespołu Szkół w Tułowicach. Lektura obowiązkowa dla
wszystkich uczniów i nauczycieli.

18.11.2021r. odszedł na wieczny spoczynek nasz
wieloletni nauczyciel, katecheta - ksiądz Roman
Halupczok.

Ksiądz Roman

cieszył

się ogromną

sympatią wśród uczniów i pracowników szkoły, jego
odejście

napełniło

wszystkich

niewysłowionym

smutkiem. Pozostawił po sobie pustkę, którą będzie
bardzo trudno wypełnić…
R.I.P.

Miesiąc z głowy,
czyli o tym, co już było...


Listopad przywitał nas piękną, słoneczną
pogodą i feerią jesiennych barw. Niestety
bogactwo

kolorów

ciepło

II miejsce egzekwo: Wanessa Pelic

i

promieni

słonecznych nie uchroniło
nas przed zachorowaniem
☹ W murach naszej
szkoły

panoszył

się

Covid-19 i siał spustoszenie. Chrońcie się moi
mili, bo wróg nadal w natarciu, więc nie znacie
dnia ani godziny!!!


10 listopada z okazji Narodowego Święta
Niepodległości nasza szkoła wzięła udział w
II miejsce Zuzanna Zając

kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu”. Tego
roku Hymn Polski wybrzmiał nie tylko z
murów naszej szkoły, słychać go było również
w lesie, gdzie pod opieką Pana Skroka III klasa
technikum odbywała praktyki.


11.11.2021r. w 103. rocznicę odzyskania
niepodległości

Pan

Dyrektor

wraz

z reprezentacją uczniów naszego liceum złożył
wiązankę

kwiatów

pod

pomnikiem

upamiętniającym poległych na frontach wojen
światowych.
Rozstrzygnięty

III miejsce Grzegorz Rybin
został

szkolny

konkurs

fotograficzny pt. „Szkoła w obiektywie”.

I miejsce zajął Dominik Ptak
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w

miała żadnych szans!!! I miejsce należało do

Ruciane-Nida odbył się VII Festiwal Kultury

Zuzi Wilińskiej i Dominika Ptaka, natomiast na

Łowieckiej, na którym nie mogło zabraknąć

IV

przedstawicieli

Antonowski

18-19.11.2021r.

Tułowicach.

na

mazurskiej

Technikum
W

ziemi

Leśnego

ramach

w

pozycji

uplasował

się

Maksymilian

i Hubert Stojanowicz,

którym do III miejsca zabrakło zaledwie 1

festiwalu

zorganizowano VI Ogólnopolski Konkurs

punktu!!!! Brawa dla Was

Wiedzy i Umiejętności Łowieckich. Dwie

podziękowania

drużyny

doskonale przygotował laureatów.

reprezentowały

naszą

szkołę.

dla

Pana

i gorące
Skroka,

który

I trzeba to powiedzieć głośno, konkurencja nie

ANDRZEJKI
Święto to przywędrowało do Polski w XVI wieku.
Wersji na temat jego genezy jest wiele. Jedni mówią, że
ma to związek z jesienno-zimowymi obchodami ku czci
zmarłych (ludzie myśleli, że w tym czasie krążące po
świecie dusze zmarłych mogły łatwiej nawiązać kontakt
z ludźmi
i uchylić rąbka tajemnicy, co stanie
się z nimi w przyszłości). Inni zaś sądzą, że święto
wywodzi się ze Starożytnej Grecji. Według innych
źródeł kult ten wywodzi się z wierzeń niemieckich,
gdzie świętego Andrzeja uważano za najlepszego ze
wszystkich świętych.

mężczyzn, lecz nie są już obchodzone od XX wieku.
Zabaw andrzejkowych jest cała masa. Jednak
najbardziej popularne jest wróżenie z wosku. Polega to
na laniu wosku do wody przez dziurkę od klucza.
Następna wróżba polega na przekładaniu butów jeden
przez drugi, miało to na celu sprawdzenie, kogo czeka
samotne życie (ostatni but), a kogo życie w szczęśliwym
związku (pierwszy but). Aby dowiedzieć się, jakie imię
będzie nosiła nasza przyszła sympatia, należało przebić
szpilką andrzejkowe serduszko. Swoją przyszłą sytuację
życiowa możemy zobaczyć dzięki kwiatom. Jest to
mniej znana zabawa i polega na wybraniu
swojego ulubionego kwiatka i sprawdzeniu,
co on oznacza, na przykład róża jest oznaką
piękna, a dalie oznaką sukcesu.

Wróżby
andrzejkowe były
w głównej mierze
zarezerwowane
dla niezamężnych
kobiet.
Ich
odpowiednikiem
były
katarzynki,
które
były
przeznaczone dla

Jako ciekawostkę dodam, że kiedyś
kobiety na podstawie strony, z której
dobiega szczekanie psa wróżyły, skąd
nadejdzie oblubieniec.

Czy wiesz, że…


Najpopularniejszą wróżbą andrzejkową w Polsce jest lanie
wosku przez dziurkę od klucza do zimnej wody.



Na Podkarpaciu zachowały się informacje o andrzejkowych
praktykach magicznych. Młode dziewczęta przed snem
obsypywały ziarnem siebie i łóżko. Miało to sprawić, że kobieta
będzie w związku płodna i zapewni ciągłość rodu. Pierwiastek tych praktyk pozostał do dziś. Młode

3

pary obsypuje się ryżem. Czasami, zamiast obsypywania się ziarnem, dziewczyny wkładały pod
poduszki zboże. Ważne było, kto przyśni się tej nocy. Wierzono, że będzie to przyszły małżonek.
Informacje zebrała Paula

ROZMOWY W TŁOKU..., czyli wywiad z pierwszakiem, który został
przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego- Pauliną Baudler
Witam
wszystkich
zainteresowanych rozmowami! W
dzisiejszym
wywiadzie
mamy
możliwość
poznać
prawdziwą
szefową naszej szkoły- Paulinę
Baudler-przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego.

zostałaś przewodniczącą, co jest
niemałym sukcesem, biorąc pod uwagę
to, że dopiero zaczęłaś edukację.
Powiedz mi proszę, jak się z tym
czujesz?
P: Początkowo czułam się dosyć
niepewnie, w końcu to dla mnie
zupełnie nowa funkcja, w której
jeszcze nie wiem, jak się sprawdzę.
Jednak jestem bardzo optymistycznie
nastawiona i mam nadzieję, że moje
pomysły jak i działania przyniosą
oczekiwane skutki
i uda mi
się zdziałać jak najwięcej dobrego w

M:
Paulina,
czy
mogłabyś
opowiedzieć mi coś o sobie?
P: Jasne, nazywam się Paulina
Baudler, mam 14 lat i jestem
uczennicą klasy pierwszej naszego
liceum. Interesuję się sportem,
książkami wszelakiej maści oraz dbaniem o samą siebie
i swoje zdrowie, w czym pomaga mi trenowanie
biegania oraz chodu sportowego.

szkole.
M: Masz moje pełne wsparcie i bardzo Ci kibicuję.
Standardowo w wywiadach pytam o znak zodiaku dla
zabawy, czy też lekkiego odczytania osobowości. Czy
wyjawiłabyś mi swój?

M: W takim razie bardzo miło mi gościć tak
wielobarwną osobę. Powiedz mi proszę, jak to się stało,
że trafiłaś do naszej szkoły?

P: Jasne, jestem Panną.

P: Początkowo marzyłam o
podjęciu nauki w jakiejś szkole,
która pomogłaby mi rozwinąć się
w kierunku, który bardzo mi się
podobał - psychologii. W jakimś
stopniu jednak czułam, że to może
być nie do końca moja ścieżka,
więc po odrzuceniu tego pomysłu,
myślałam nad wyborem szkoły w
Prószkowie. Usłyszałam jednak o
szkole wojskowej w Tułowicach,
którą
zarekomendowała
mi
starsza
koleżanka
Wiktoria
Niewiedział i tym sposobem nie
dość, że odnalazłam swój cel wojsko, to również trafiłam do
Tułowic.

M:
Obowiązkowa,
pracowita,
świetnie
zorganizowana… Brzmi jak idealna przewodnicząca
i takiej opinii Ci życzę. Chciałabym Ci bardzo
podziękować za poświęcony czas.
P: Nie ma za co, cała przyjemność po mojej stronie 😊
PS Z dalszej prywatnej rozmowy chciałabym tylko
podkreślić, że Paulina jak na tak młodą osobę jest
bardzo kompetentna i obeznana, co zrobiło na mnie
bardzo pozytywne wrażenie. Również chciałabym
zaznaczyć, że jest bardzo zabawna i inteligentna,
jednak mało kiedy się do tego przyznaje przez
wrodzoną skromność. Dodatkowo udało mi się
podsłuchać, że jest świetna z języków i planuje naukę
kolejnych, dzięki czemu poradzi sobie na wymianie,
którą planuje zorganizować.

M: My już doskonale wiemy, jak przekonująca potrafi
być Wiktoria :). Ale dobrze, że trafiłaś do naszej szkoły -

Przepytywała: Czachor
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Drodzy Uczniowie!
Sezon jesienny sprzyja nie tylko roznoszeniu
się plotek, ale również wirusów. Nasza szkoła połowę
tego fantastycznego miesiąca spędziła na nauczaniu
zdalnym, co jak zawsze ma swoje plusy i minusy. Wadą
takiej sytuacji jest chwilowe wstrzymanie informacji i
zdarzeń w szkole, jednak proszę, nie martwcie się,
przychodzę do Was z newsami.
Nasze serca w ostatnim czasie rozgrzewa cynamonowa
herbata ze stołówki, ale nie tylko… Okazuje się, że
jesień to także czas na miłość. Ptaszki ćwierkają, że
jesienią także można się zakochać. Na korytarzach
internatu można spotkać Romea i Julię, którzy nie
bacząc na swoje pochodzenie (Romeo- liceum, Juliatechnikum) poddali się strzale amora.
Przechodząc w cieplejsze klimaty, trzeba zauważyć, że
gorąco na pewno jest stałym bywalcom siłowni. Biorąc
pod
uwagę
jej
bezustanne
oblężenie
(wszyscy chcą mieć swój
prywatny kaloryfer na
zimę, a przecież Pan
Henio ostatnio podkręcił
ogrzewanie) praktycznie
niemożliwe jest dostanie

się na nią bez wcześniejszej rezerwacji. Oczywiście
pochwalam takie dbanie o formę, ale radzę również
zadbać o bezpieczeństwo, bo podobno ostatnio Marek
ledwo ruszał palcami. To fakt, że pewnie pchał je tam,
gdzie nie trzeba. No ale kochani - uważajcie na swoje
kończyny!
Wiecie,
że
w
internacie można się
dobrze bawić? (nie
mam tu na myśli „8
wspaniałych)
W
ostatnim
czasie
stołówka aż kipi z
radości. Hazardowe
partie
szachowe,
Ego, Uno, Taboo. Może warto
pomyśleć o Kole Gier Planszowych? Co Wy na to?
Lubicie pobijać rekordy? Podobno niektóre dziewczyny
z pierwszych klas są w tym całkiem niezłe. Bałagan
w ich pokojach jest wszechogarniający! Podobno
nawet nauczyciele ze szkoły przychodzili podziwiać
ich wątpliwy talent.
Buziaczki - Wasza Plotkara.

Co to jest COVID-19?
COVID-19 to choroba wywołana przez
koronawirus z Wuhan (SARS-CoV-2). Wcześniej
choroba nie miała nazwy i posługiwano się
określeniami typu „choroba wywołana przez
koronawirus” lub „zachorowanie z powodu
zakażenia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa
COVID-19 została ogłoszona przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje
oficjalnie. "CO" w nazwie oznacza koronę

(ang. corona), "VI" – wirus (ang. virus), "D" chorobę (ang. disease), a liczba 19 wskazuje rok
pojawienia się wirusa – 2019 (Corona-VirusDisease-2019). Różnica między koronawirusem
a COVID-19 jest taka, że koronawirus to czynnik
wywołujący chorobę, a COVID-19 to choroba,
czyli zespół objawów spowodowanych przez ten
czynnik.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ- CHROŃ SIEBIE I BLISKICH
KORONAWIRUS, czyli SARS - CoV – 2 - ten wirus,
jak wiadomo, posiada zdolności transmisji, czyli
przenosi się od chorego na kolejne, podatne na
zakażenia
osoby.
Strategią
zapobiegania
rozprzestrzeniania się pandemii COVID - 19 jest
ograniczenie przekazywania wirusa przez
zakażonych. ZAPAMIĘTAJ !

Wszędzie tam, gdzie są tłumy.

DYSTANS - co najmniej 1,5
metra odległości może nas
ochronić przed zakażeniem
się wirusem.

twarz, oczy, nos.

MASECZKI - pozwolą nam zapobiec zakażeniu
jeżeli
nie
jesteśmy w
stanie zachować
1,5
m.
odstępu. Noś je
w sklepie,
komunikacji
miejskiej
oraz w miejscac h
publicznych.

Trzy zasady - proste zasady, a
potrafią zdziałać cuda !

DEZYNFEKCJA - często mycie rąk wodą z mydłem
lub za pomocom środka dezynfekującego może
ochronić nas przed
wirusem, którego nie
musimy
wdychać,
wystarczy
przetrzeć

Przygotował Maciek
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Z HISTORIĄ… NIE NA BAKIER!
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

Jednostka 731
Rok 1942, początek inwazji Cesarstwa
Japonii na Państwo Chińskie oraz grupę watażków
chińskich. Po długich i krwawych walkach,
Cesarstwo Japonii ustabilizowało front i
zreorganizowało wojska,
a następnie parło
dalej z ofensywą w głąb Chin. Generał Shirō Ishii
postanowił utworzyć tajną jednostkę, mającą na
celu zajmowanie się programem badań i rozwojem
broni chemicznej. Dokładna data utworzenia
przypada już na rok 1931, kiedy Japonia
,wykorzystując zbrojny incydent, zaanektowała
północną część Chin
(Mandżurię).
Główne
laboratorium
znajdowało
się
w
miejscowości
Pingfang,
gdzie
transportowano
„obiekty
badań”
pozbawionymi okien wagonami więziennymi.
Głównodowodzący jednostki mówił bez ogródek,
do czego ma służyć owa jednostka: „Misją od Boga
każdego medyka jest blokowanie choroby i jej
eliminacja, lecz zadanie, nad którym będziemy tu
pracować jest całkowitą odwrotnością tej reguły”.
Eksperymenty były dokonywane w sposób
bestialski.

Przeprowadzano wiwisekcje,
sztucznie
wywoływano
choroby,
truto
więźniów fosgenem lub cyjankiem
potasu,
zakażano wąglikiem, symulowano rany wojenne,
wywoływano celowe udary, zawały serca oraz
dokonywano aborcji. Oprócz tego na więźniach
testowano
nowe
rodzaje
broni,
takie
jak granaty czy miotacze ognia. Każda śmierć była
uważnie obserwowana i opisywana przez
członków
oddziału.
Szczątki
poddawane
były kremacji, a ich prochy wsypywano do
rzeki Sungari.
Pod koniec wojny wydano rozkaz zniszczenia
kompleksu i placówek satelickich oraz
likwidacji pozostających przy życiu więźniów,
aby zatrzeć ślady eksterminacji. Szacuje się, że
w obozie zginęło około 300 000 ludzi. Według
innych badań całkowita liczba ludzi, którzy
stracili życie za sprawą eksperymentów
wyniosła około 750 000.
2 września 1945 r. doszło do
oficjalnej kapitulacji Japonii. Generał Douglas
MacArthur, wódz naczelny alianckich sił
okupacyjnych, potajemnie udzielił immunitetu
części naukowców biorących udział w zbrodniach,
w zamian za wyniki badań. Rząd USA uznał
bowiem te informacje za cenne z uwagi na brak
możliwości prowadzenia podobnych badań
w krajach Zachodu.
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 grania w domu na konsoli bądź PC.
1. Battlefield 2042
Battlefield 2042 to
pierwszosobowa
strzelanka,
będąca
powrotem do wojny
totalnej, z której słynie
ta kultowa seria gier. W
przyszłości porządek
świata został zachwiany. Zmieniające się pola
bitew wymagają adaptacji i przezwyciężania
trudności przy pomocy Twojego oddziału i
nowoczesnego arsenału.
2. Forza Horizon 5
Twoja
największa
przygoda Horizon już
czeka. Przemierzaj
tętniący
życiem
otwarty
świat

Meksyku i ciesz się krajobrazami, prowadząc
najlepsze samochody świata. Rozpocznij przygodę
z Horizon już dziś, dodając grę do listy życzeń.
3. Far Cry 6
Witajcie na wyspie Yara – w
tropikalnym raju, w którym
zatrzymał się czas. Dyktator
Antón Castillo chce za wszelką
cenę przywrócić dawną wielkość swego kraju, a
jego syn - Diego podąża krwawą ścieżką. Ich
okrutne rządy doprowadziły do wybuchu
rewolucji. Zanurz się w twardym świecie
współczesnej rewolucji partyzanckiej i oswobodź
naród spod władzy dyktatora i jego syna.

Franek
później stworzył Simon (1978),
najpopularniejszą zabawkę elektroniczną.

Czy wiesz, że…


W 1972 Ralph Baer stworzył
Magnavox Oddysey - pierwszą
w historii konsolę. Sześć lat



Pierwszą pracą Mario było stolarstwo
(w pamiętnej odsłonie Donkey Kong), a
nie naprawianie rur. Wtedy też nie
nazywał się Mario, a Jumpman.

CO W LESIE PISZCZY?
Jesień już na dobre zadomowiła się w naszych
lasach i ogołociła drzewa z liści, ale niektóre z nich
wciąż toczą z nią nierówną walkę. Najdłużej liście
trzymają się na dębach, a jedyny gatunek iglasty
zrzucający igły na zimę – modrzew, nadal dzielnie
utrzymuje żółte igły.
Liście tak pięknie się przebarwiają, a następnie opadają
przez przygotowywanie się drzew do przejścia w stan
fizjologicznego spoczynku. Kiedy słońca jest coraz
mniej,
chlorofil
odpowiedzialny za
fotosyntezę ulega
rozkładowi i w jego
miejscu
uwydatniają
się
ukryte wcześniej
karoteny (barwniki
pomarańczowe) i
ksantofile (barwniki żółte). Ogniste kolory liści
zawdzięczamy zwiększaniu ilości antocyjanu (barwnik
fioletowy). Daglezja zielona to drzewo iglaste
pochodzące z Ameryki Północnej. W Polsce od dawna
jej okazy są najwyższymi drzewami, choć w jej
rodzimych stronach, gdzie ma większą ilość opadów,
osiąga wzrost powyżej 100 metrów. Dotychczasowy
rekord wysokości daglezji to 57 metrów. Najwyższe
drzewo rośnie w nadleśnictwie Bielsko. Rekord ten
został jednak pobity przez daglezję rosnącą w

Nadleśnictwie Bardo. Drzewo ma ok. 120 lat, a jego
wysokość to 59,40 m. Wysokości nowego rekordzisty
została odkryta dzięki najnowszej technologii przy
tworzeniu Krajowej Mapy Koron Drzew z pułapu
lotniczego.
Listopad to idealny moment na jesienne poszukiwania
szkodników pierwotnych sosny, o czym przekonała się
ostatnio klasa 3ap. Służy to ocenie zagrożenia
drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne,
do których zalicza się: poproch cetyniak, strzygonia
choinówka, zawisak borowiec, boreczniki, barczatka
sosnówka,
osnuja
gwieździsta.
Poszukiwania
prowadzi się na
partiach
kontrolnych
składających
się z dziesięciu
powierzchni
próbnych. Zimujących szkodników szukamy w ściółce,
a także na strzale drzewa (głównie boreczniki).
Znalezione szkodniki wysyłane są do ZOL-u.
A teraz pytanie do Was: Dlaczego podczas jesiennych
poszukiwań nie znajdujemy brudnicy mniszki?

Chłądzyn

CIEKAWOSTKI Z LASU…



W polskich lasach żyje ponad 1,5 mln sztuk zwierzyny, w tym: jeleni, saren,
dzików i danieli. Na polach żyje drugie tyle zajęcy i bażantów.
Od dwóch dekad obserwujemy wzrost liczebności populacji zwierząt w naszych
lasach. Od 2010 roku populacja jeleni wzrosła o ponad 100 tysięcy osobników, a
saren o blisko 130 tysięcy.

Czytelniku!
Z
niecierpliwością
czekamy na Twoją
opinię. Każda, nawet
najbardziej surowa,
będzie dla nas cenną
wskazówką
na
przyszłość.
Nasz
zielony.padalec@gmail.com
Do zobaczenia niebawem!
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adres:

