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Świąt białych, 

pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy 

Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija 

życzy Redakcja 

Zielonego Padalca. 
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Miesiąc z głowy,  

czyli o tym, co już było... 
• 19 listopada był dniem, który 

licealistom na długo zotanie w 

pamięci. Pierwszoklasiści, ręką 

ppłk. Dariusza Sali, dowódcy I 

Batalionu Logistycznego w Opolu, 

zostali pasowani na kadetów. Tym 

samym zostali pełnoprawnymi 

uczniami szkoły wojskowej. Ten 

dzień będzie również wspominany z 

uśmiechem przez 

uczniów klasy III, 

którzy z rąk mjr. 

Macieja 

Leśniaka, 

dowódcy 91. 

Batalionu 

Logistycznego w Komprachcicach oraz 

st.chor.sztb. Jacka Żuka otrzymali 

certyfikaty zaliczenia obozu 

wojskowego. Brawo Wy! 

• 30 listopada internat Zespołu Szkół w 

Tułowicach spowiła mgła tajemniczości 

i magii. Ten mroczny wieczór 

rozświetliły dziesiątki, a może nawet 

setki, kolorowych światełek i świec. 

Zapach wosku unosił się w powietrzu. 

Było słychać śmiech, radość i nierzadko 

zdumienie, bo każdy, kto tylko miał 

ochotę, mógł poznać swoją przyszłość. 

Nasze wróżki nie zostawiały pytań bez 

odpowiedzi. 

• 6 grudnia uczniów naszej szkoły 

odwiedził 

symaptyczny pan z 

białą brodą ubrany w 

czerwony strój. 

Wieczorem dotarł do 

internatu i każdemu 

uczniowi wręczył 

słodki upominek. 

Zapraszamy za rok Mikołaju!  

• Z inicjatywy uczniów, w internacie 

zawiązało się koło miłośników gier 

planszowych, którzy spotykają się w 

każdy 

czwartek. 

Zapraszamy 

wszystkich 

chętnych- 

szczegółowe 

informacje u 

wychowawców. 

• W związku z zapowiedzianym od 20.12 

zdalnym nauczaniem, wigilijne 

spotkania klasowe odbyły się w tym 

roku nieco wcześniej niż zwykle. W 

piątek 17.12 zapach barszczu, uszek, 

pierogów i gorąca atmosfera krążyły po 

szkolnych korytarzach. Każdy mógł 

poczuć świąteczną atmosferę przed 

wyjazdem do domu. 
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PREZENTOWNIK 
Kupowanie prezentów 

na święta to odwieczny 

problem właściwie 

większości z nas. Trapiące 

nas pytania: ,,A co, jeśli 

jej/jemu to się nie 

spodoba?”, ,,Może to nie jest 

wystarczające…?”, ,,Czy to 

nie jest za drogie/ za tanie jak 

na prezent?” i wiele, wiele 

innych dylematów. Jeśli takie 

pytania sobie zadajesz – ten artykuł jest dla 

Ciebie. Przedstawię Wam kilka moich 

propozycji na prezenty, zarówno dla niej, 

jak i dla niego. Moje pomysły nie są drogie 

i wahają się w przedziale cenowym od 30 

do 100 złotych, dlatego myślę, że każdy 

powinien znaleźć coś dla siebie. Bo oprócz 

tych oklepanych podarunków, takich jak: 

kosmetyki, skarpety, kubek czy kapcie, 

możemy kupić coś o wiele bardziej 

kreatywnego  i niedrogiego.   

Dla obu płci świetnie może 

sprawdzić się poduszka lub koszulka z 

wybranym przez Was zdjęciem. Takie 

poduszki możecie zaprojektować na wielu 

stronach internetowych, chociażby 

Empikfoto czy Megakoszulki. Świetnym 

pomysłem mogą być też płyty, książki albo 

coś związanego z ulubionym zespołem, 

filmem, czy serialem. Popularne jest to w 

wielu sieciówkach (Cropp, House, Sinsay, 

Pull and Bear). Jeśli chodzi o płyty lub 

książki o zespołach 

muzycznych, dobrą opcją 

będzie Empik.  

Teraz prezenty dla 

pań, ale kto wie, 

mężczyznom ten pomysł 

może również przypaść do 

gustu. Mówię tu o 

dekoracjach domowych. W 

sklepach jest wiele 

prześlicznych przedmiotów, które idealnie 

dopełnią nasze domowe pomieszczenia. 

Dywaniki, donice ozdobne, świece, ramki 

na zdjęcia, lampki, stojaki na biżuterię, czy 

jakieś figurki -  idealnie się sprawdzą. Jeśli 

chłopak często 

korzysta z 

komputera lub gra 

w gry 

komputerowe, to 

dobrym pomysłem może być 

,,wzbogacenie” jego asortymentu o nowe 

słuchawki, myszkę 

gamingową lub 

podkładkę pod mysz. Gry 

planszowe lub karciane 

mogą zapewnić rozrywkę 

w wolnym czasie, 

dlatego warto wziąć tę opcję pod uwagę. 

Planszówki z reguły są drogie, ale jest też 

wiele takich, których cena nie sięga 100 

złotych, a są naprawdę ciekawe. 

Przykładami są: Harry Potter labirynt, Dixit, 

Jumaji, Zakazana wyspa, Nowy wspaniały 
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świat, Hobbit- wyprawa po skarb. Kupując 

gry karciane, warto zwrócić uwagę na: Uno, 

Double, Set, Eksplodujące kotki.  

Jeśli ktoś nie dysponuje 

zbyt wielkim budżetem lub nie 

chce iść na łatwiznę i woli 

podarować coś od siebie, może 

pójść w stronę scrapbookingu i 

stworzyć album ze zdjęciami. 

Domowa sól do kąpieli, mydełka 

w kostce, kolorowe świece lub uszyta 

poducha o jakimś ciekawym kształcie – 

takie osobiste prezenty ucieszą każdego. 

Własnoręcznie robione 

podarunki na pewno będą 

niepowtarzalne i jedyne w 

swoim rodzaju. 

Prezentownik stworzyła 

Paula

 
Czy wiesz, że…  

Zwyczaj obdarowywania bliskich prezentami 
jest jednym z najmłodszych i 
chociaż znany był już od XIII 
wieku, na dobre w Polsce 
pojawił się dopiero sześć 
wieków później. Przyjmuje się, 
że tradycja dawania 
świątecznych prezentów 
nawiązuje do darów, które 
Mędrcy ze Wschodu złożyli 
Jezusowi w Betlejem. Warto 
zaznaczyć, że największą wagę 
do tego zwyczaju przykłada się 
w Hiszpanii, gdzie prezenty 
tradycyjnie wręcza się w święto 
Trzech Króli, czyli 6 stycznia. 

O ile odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się 
tradycja wręczania upominków jest 
stosunkowo prosta, to trudno jednak wyjaśnić 
dlaczego podarunki zostawiamy akurat pod 
choinką. Co ciekawe, zwyczaj ten nie jest 

szczególnie popularny poza granicami Polski. 

Współcześnie uznaje się, że prezenty 
świąteczne to najczęściej sprawka Świętego 
Mikołaja, jednak warto zauważyć, że w 
niektórych regionach Polski nie zostawia on 

dzieciom prezentów pod choinką, a rozdaje je 
jedynie z okazji przypadających na 
6 grudnia Mikołajek. 

Pomorze Zachodnie, Kaszuby, 
Kujawy i Wielkopolska to regiony, 
gdzie bożonarodzeniowe prezenty 
pod choinką zostawia Gwiazdor, a 
jego atrybutami są futrzana 
czapka i długi kożuch. Co więcej, 
nierzadko odpytuje on dzieci z 
wierszyków, a jego twarz 
zazwyczaj jest ubrudzona sadzą 
lub ukryta. Na Śląsku natomiast, w 
roli obdarowującego spotkać 
można Dzieciątko reprezentujące 

narodzonego Jezusa. W południowej części 
Polski dużą popularnością cieszą się 
roznoszące prezenty Gwiazdka i Aniołek. Nie 
należy ponadto zapominać o występującym 
na wschodzie kraju Dziadku Mrozie. 

Niezależnie od tego, kto odwiedza nas z 
prezentami w okresie świątecznym, warto 
zauważyć, że ta szczególnie miła tradycja 
cieszy się nieustającą popularnością! 



   
 

   

 

 

ROZMOWY W TŁOKU..., czyli wywiad z licealistką,  

która  zdaje maturę w 2022 roku
Dzisiejszy wywiad będzie odrobinę różnił się od 

pozostałych, gdyż przeprowadzony będzie z 

osobą, która w naszej szkole owiana jest 

mistycyzmem i tajemnicą. Kim jest maturzysta z 

liceum? Cóż w tym wywiadzie 

poznamy jego sylwetkę, plany na 

przyszłość i sposób na to, jak 

przetrwać 3 lata w liceum? 

M: Witaj droga maturzystko. Mam 

do Ciebie kilka pytań, czy mogłabyś 

mi na nie odpowiedzieć? 

M: Jak najbardziej, jestem gotowa. 

M: Dobrze, zatem jakie masz 

wspomnienia związane z nauką w 

naszej szkole? 

M: Na pewno te dobre i złe. Wiele razy 

stresowałam się nauką, napisaniem sprawdzianu, 

czy nawet zaliczeniem semestru. A z drugiej strony, 

świetnie się bawiłam, ściągając na sprawdzianach 

-  to był prawdziwy dreszczyk emocji. Nauka sama 

w sobie w liceum nie była łatwa, ale nie mogę 

narzekać, bo jakoś do tej 3 klasy dotarłam.  

M: Co racja, to racja. A co najbardziej utkwiło Ci w 

pamięci po tych trzech latach nauki? 

M: Zdecydowanie pierwsza wigilia w internacie, 

podczas której ukradliśmy wszystkie pierogi z 

innych stołów (były przepychota). Bieg wolności 

kolegów na około internatu, czy też po prostu 

wspólne robienie czegokolwiek, o czym chyba nie 

warto wspominać opinii publicznej :). Ogólnie, po 

tych trzech latach, mogę śmiało powiedzieć, że 

bardzo dobrze poznałam kolegów z klasy. Po tym 

czasie mogę powiedzieć, że jesteśmy mocno zżyci i 

zaangażowani w życie drugiej osoby, prawie 

zupełnie jak w swoje. 

M: Brzmi to jak całkiem dobra zapowiedź przyjaźni 

na całe życie, a zdradziłabyś może, kto dostałby od 

Ciebie złoty medal za nauczanie? 

M: Bardzo trudne pytanie, jednak 

mam swoich faworytów. 

Zdecydowanie taką nagrodę 

przyznałabym Pani Pater oraz 

Pani Bias, których lekcje skradły 

moje serce od samego rozpoczęcia 

nauki w naszej szkole. Chciałabym 

jednak zaznaczyć, że nauczycieli 

mogłabym wymienić lekko z 

pięcioro, jednak to są dwie 

nauczycielki, które pierwsze mi 

przyszły na myśl.  

M: Ciekawa odpowiedź, osobiście 

nie mogę się nie zgodzić, bo nauczyciele w naszej 

szkole są świetni. A pamiętasz może jakiś 

niesamowity tekst, który usłyszałaś od 

nauczyciela? 

M: Jeśli chodzi o teksty, to bez wątpienia pierwsze 

miejsce zajmuje Pani Galla. Klasyczny ”zielony 

padalec” chyba na zawsze zostanie moim 

ulubieńcem, a takim, którego słyszę najczęściej to 

jest chyba: „Jak nie zaczniecie pracować, to nie 

zdacie matury!” 

M: Oj tak, ten tekst zdecydowanie pada za często... 

Właśnie w temacie matury, jak Ci idą 

przygotowania? 

M: Głównie polegam na nauce w szkole, jednak nie 

ukrywam, że odpuściłam sobie pierwszy semestr. 

Mam nadzieję, że w trakcie przerwy świątecznej 

uda mi się nawiązać  romans z matematyką, ale 

również z innymi przedmiotami, które zamierzam 

zdawać w maju. 



   
 

   

 
6 

M: Zdradziłabyś mi zatem, jakie przedmioty 

planujesz zdawać na maturze? 

M: Oprócz podstawowych, na razie planuję pisać 

rozszerzony WOS, język polski oraz język angielski. 

M: Humanistyczne 

opcje, zatem mam 

nadzieję, że 

wszystko uda Ci się 

zdać tak jak to 

sobie wymarzyłaś. 

Masz zatem jakieś 

plany na przyszłość 

w tym kierunku? 

Może studia? 

M: Owszem, 

planuję studiować, 

jednak żeby nie 

zapeszać, może się na razie nie pochwalę 

kierunkami, na które chciałabym się dostać. Jeśli 

nie dostanę się na studia, to myślę, że pójdę do 

pracy i wykorzystam ten czas, żeby przygotować 

się raz jeszcze i poprawię maturę, bo jednak zależy 

mi na wykształceniu wyższym.  

M: Trochę pracy i na pewno się uda. A jak myślisz, 

jaki wpływ na Twoją postawę do nauki miało 

nauczanie zdalne? Czy jesteś z niego zadowolona? 

M: Szczerze powiem tak: kochałam nauczanie 

zdalne. Umożliwiło mi to lepsze skupienie się na 

samej sobie i nauce, ale również dzięki niemu 

doskonaliłam umiejętność organizacji czasu 

wolnego, niestety mam z tym niemały problem w 

internacie. Moja postawa do nauki zmieniła się, 

ale w zadziwiająco pozytywny sposób, którego 

teraz mi bardzo brakuje. Jednak jest jedna rzecz, 

którą nauczanie zdalne mi zabrało, a mianowicie 

normalne kontakty międzyludzkie w klasie. Żałuję 

tego, że niektóre relacje miały dopiero czas 

rozkwitnąć w klasie maturalnej, w której tak na 

dobrą sprawę już się ze sobą żegnamy i szkoda mi 

tego, że kilka miesięcy w relacjach, jak i w nauce, 

musimy nadrobić dopiero 

w ostatniej klasie.  

M: Na pewno jest to 

dołujące, może jednak te 

relacje uda się jeszcze 

rozwinąć po szkole, czego 

serdecznie Ci życzę. 

Sprzedałabyś mi jednak 

może jakieś rady dla 

młodszych uczniów? 

M: Jasne, przede 

wszystkim niech każdy z 

nich nie udaje kogoś, kim nie jest, bo prędzej czy 

później takie rzeczy zawsze wychodzą na jaw, z 

drugiej strony natomiast radzę każdemu, żeby 

przede wszystkim zawsze wobec samego siebie był 

fair, a wtedy wszystko idzie z górki. 

M: Chyba sama się zacznę do tego stosować. 

Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Życzę 

szerokiej drogi po maturze! 

M: Dziękuję bardzo, z pewnością się przyda 

Przepytywała: Czachor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA 

https://pl.wiktionary.org/wiki/matura
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Drodzy Uczniowie! 

Mamy grudzień i piękną zimę za 

oknami. Uczniowie naszej szkoły 

chętnie korzystają z pogody, bo zimowa 

aura obudziła ich wspomnienia z 

dzieciństwa. Zapytacie, jakie 

wspomnienia 

powróciły? 

Maturzyści w 

ramach retrospekcji, 

(a może byli 

spragnieni nowych 

znajomości, sama nie 

wiem ) ulepili 

pokaźnego bałwana 

przed gmachem 

naszego internatu. 

Jak udało nam się 

dowiedzieć,  śnieżny 

ludek nie ostał się 

zbyt długo. Pewien przedstawiciel  

tegorocznych maturzystów postanowił 

zniszczyć zimowego kolegę poprzez 

ścięcie mu głowy. Mamy nadzieję, że 

bałwan jak Feniks- powstanie z 

popiołów, jednak mam ciche przeczucie, 

że lenistwo wygra.  

Kojarzycie 

Madagaskara? Od 

kilkunastu dni 

niektórzy z Was 

zapewne 

zastanawiają się, co 

Madagaskar miał na 

myśli? Pewnie nie 

każdy słyszał, ale 

wspomniany 

Madagaskar, z tego 

co udało mi się usłyszeć, ma do 

wykonania specjalną misję, którą 

wyraża poprzez robienie fikołków u 

stóp Pani kierownik. Czy to sabotaż? A 

może po prostu zaginiony pingwin z 

Madagaskaru? Ciężko stwierdzić, 

jednak mamy nadzieję, że Madagaskar 

nie zrobi fikołka na 

maturze      . Drodzy 

Czytelnicy małą 

przestroga. Jak wszyscy 

wiemy (bądź też nie) w sali 

22 przestworza stroją 

piękne modele samolotów z 

różnych okresów 

historycznych. Z tego, co 

udało nam się usłyszeć, to 

nie jeden Pan ma na nie 

chrapkę, jednak Pani 

profesor ma je dokładnie 

policzone i nie odda ich bez 

walki (a przypominam, że przerabiamy 

wojny), więc w mojej opinii jedyne, z 

czym możemy wylecieć z tamtej klasy, 

to jedynka na semestr. Dlatego 

serdecznie polecam uczyć się i mieć 

rączki przy sobie. Przestrogę mam 

również dla uczniów, którzy dzielą 

wspólną łazienkę, aby załatwiali swoje 

potrzeby w miejscach do tego 

przeznaczonych !  Skoro o porządku 

mowa… Serdecznie przypominam o 

poszanowaniu zasad mundurowych, 

panujących w naszej szkole, bo to 

stanowi jej tradycję! Przechodząc do 

spraw faktycznie grudniowych. Moi 

Drodzy, święta za rogiem! Nasza szkoła 

wie o tym doskonale i możemy się 

pochwalić Mikołajkami w internacie, 

które rzekomo również obrosły w 

niemałe plotki. Nasz Mikołaj ponoć miał 

http://www.pngall.com/penguins-of-madagascar-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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tak ciepłe i muskularne kolana, że 

nawet Panie Wychowawczynie skusiły 

się na bliską 

pogawędkę 

ze świętym.  

Podsumowując grudniowe rozterki, 

chciałam Was zachęcić do zimowych 

spacerów na terenie parku, bo 

przystrojony internat i szkoła tworzą 

przewspaniały klimat Świąt Bożego 

Narodzenia. Wam, Drodzy Czytelnicy, 

życzę ciepłych Świąt, skarpet i 

ploteczek. 

 

                             Wasza Plotkara 

 

  

 

 

Historia Tułowickiego Pałacu 
Pewnie nie 

każdy wie, 

pewnie nie 

każdy o tym 

słyszał, ale 

myślę, że 

warto znać 

historię i 

perypetie związane z miejscem, w którym 

mieszkamy.  

Pałac w Tułowicach pochodzi z przełomu 

XVIII i XIX wieku. Powstał on w wyniku 

przebudowy wcześniej istniejącego 

zamku. Tułowice w XVIIw. należały 

do biskupa Olmitza Franciszka, 

księcia von Duttrischten. Następnie 

panem ich był Bernard von 

Zierotin, po nim jego syn, a 

kolejnym właścicielem do 1755r. 

był Karol Henryk Franciszek 

Ludwik. Dopiero w 1794r., kiedy majątek 

odziedziczył Ludwik Praschma, pałac 

powiększono. Stara, podłużna budowla, 

dzięki dobudowanym bocznym skrzydłom, 
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stała się neorenesansową rezydencją.  

Wówczas marmurem wyłożono znajdujące 

się wewnątrz trzy klatki schodowe, 

korytarze, ganki oraz kaplicę 

zamkową. Było to oznaką wielkiego 

luksusu. Pałac jednak został 

zadłużony i stał się własnością 

Księstwa Raciborskiego i dopiero w 

1835r. hrabia Ernest von 

Frankenberg odzyskał majątek i 

zamieszkał w swej rezydencji z żoną i 

synem. Gdy 

rezydencja 

została 

własnością 

hrabiego 

Fryderyka 

Frankenberg 

– 

Ludwigsdorf, w 1879r. została 

przebudowana według projektu 

wrocławskiego architekta Carla Ludeckego. 

Odnowiono kaplicę oraz wzniesiono nową 

wieżę, a pałac został powiększony o taras 

widokowy na park. Wtedy powstała też 

marmurowa ławka, a na drzwiach 

umieszczono herb rodu Frankenberg. 

Podczas II wojny światowej tułowicki 

majątek 

został przejęty 

przez 

Niemców, a w 

pomieszczeniach pałacowych utworzono 

mieszkania. Wraz z zakończeniem  

wojny, pałac został oddany 

nadleśnictwu i utworzono w nim nie 

tylko biura, ale również magazyny i 

stajnie. W 1948r. utworzono tam 

Ośrodek Szkolenia Robotników 

Leśnych w Tułowicach. 

 
                                                                                                           Informacje zebrał Franek 
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Z HISTORIĄ… 

NIE NA BAKIER! 

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE: Świąteczne pojednanie 

 Trwająca od lata 1914 r. wojna była 

niezwykle krwawa. Każdego dnia na polach 

bitew ginęły tysiące żołnierzy. Ze względu 

na charakter 

działań zbrojnych 

na froncie 

zachodnim, I 

wojnę światową 

nazywano wojną 

pozycyjną. 

Żołnierze obu 

walczących ze 

sobą stron, 

miesiącami 

przesiadywali w okopach, a każde wyjście 

poza teren ogrodzony ziemnymi 

fortyfikacjami, groziło narażeniem się na 

śmiercionośny ogień karabinów 

maszynowych. 

 Choć nic nie zapowiadało nawet 

chwilowego ustania walk na froncie 

zachodnim, w Wigilię 1914 r. miało 

miejsce wydarzenie, które przeszło do 

historii, jako rozejm bożonarodzeniowy. 

Nie było to oficjalne zawieszenie broni, a 

spontaniczny gest zmęczonych wojną 

żołnierzy. Szczególny 

wymiar miał on w 

rejonie miasta Ypres we 

Flandrii, gdzie późną 

jesienią zakończyła się 

pierwsza wielka 

ofensywa tej wojny. 

24 grudnia tego 

roku, korzystając z przestoju w wymianie 

ognia, niemieccy żołnierze postanowili 

udekorować lampkami teren okalający 

zajmowane przezeń okopy. W różnym 

czasie, według 

relacji, od godzin 

wieczornych do 

północy - pozycje 

zajmowane przez 

Niemców rozbłysły 

jaskrawym światłem. 

Przed okopami 

ustawiono 

bożonarodzeniowe 

choinki przystrojone 

zapalonymi świeczkami. 

Ku zdziwieniu Brytyjczyków, Niemcy 

zaczęli głośno śpiewać kolędę „Cicha noc”. 

Po chwili, w rytm tej samej melodii, po 

angielsku zaśpiewali Brytyjczycy. Słysząc 

odzew z naprzeciwka, niemieccy żołnierzy 

zaczęli spontanicznie wychodzić z okopów 

i kierować się w stronę Brytyjczyków. 

Do spotkań żołnierzy doszło między 

nieprzyjacielskimi okopami na tzw. pasie 

ziemi niczyjej. Żołnierze wymieniali 

uściski dłoni, składali sobie 

życzenia świąteczne, a także 

obdarowywali prezentami. Osoby, 

które jeszcze dzień wcześniej bez 

wahania mogłyby się zabić, w 

wigilijną noc wręczały sobie, 

oprócz alkoholu, tytoniu i 

słodyczy, także rzeczy osobiste, 

jak np. kapelusze. Wielu 

uczestników rozejmu wznosiło toasty za 
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zdrowie służących w obcych armiach 

żołnierzy. Świąteczny czas wykorzystano 

nie tylko na pochówki współtowarzyszy, 

ale i rozrywkę. Mimo ujemnej temperatury, 

rozgrywano mecze piłki nożnej. Grano 

piłkami pośpiesznie wykonanymi z 

podręcznych materiałów. 

W niektórych częściach frontu rozejm 

trwał do godz. 8:30, 26 grudnia, drugiego 

dnia świąt. Żołnierze wrócili do okopów, a 

po oddaniu strzałów ostrzegawczych w 

powietrze, wrócił czas wojny. W innych 

miejscach walki wstrzymano przez kolejne 

dni, a nawet tygodnie. W wielu 

przypadkach konflikt wznowiono dopiero 

po przybyciu na front nowych 

kontyngentów żołnierzy, którzy zastąpili 

uczestników nieoficjalnego rozejmu. 

Jakiekolwiek próby porozumienia się z 

nieprzyjacielem karano odtąd nawet 

śmiercią.  

 

                                Wyszperał MEMC 

 

 

 

1. Escape from Tarkov jest to 

wieloosobowa strzelanka 

pierwszoosobowa z elementami RPG, 

symulacji i survivalu, 

stworzona przez 

rosyjskie studio 

Battlestate Games. 

Gracze wcielają się w 

członków dwóch 

korporacji 

militarnych, walczących ze sobą na terenie 

tytułowego rosyjskiego miasta. Skandal 

polityczny doprowadził do wybuchu 

otwartego konfliktu zbrojnego pomiędzy 

korporacją Terra Group a władzami Rosji. 

Walki prowadzone są jednak pomiędzy 

wynajętymi przez nie grupami 

najemników: USEC i BEAR. Akcja gry 

rozgrywa się na dziesięciu zróżnicowanych 

mapach miasta Tarkov (przedmieścia, 

centrum itp.), odciętego od świata przez 

wojska Federacji Rosyjskiej i ONZ. Gracze 
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opowiadają się po stronie jednej z dwóch 

rywalizujących ze sobą korporacji 

militarnych i walczą o przetrwanie w 

pozornie opuszczonej, pełnej rozmaitych 

niebezpieczeństw metropolii. Istotną rolę 

w grze odgrywa też trzecia grywalna frakcja 

- Scavsi (bandyci, cywile), a podczas zabawy 

na graczy czeka cała masa misji 

specjalnych, zadań i zagadek, które 

sukcesywnie odsłaniają kolejne tajemnice 

Tarkowa. 

2. Cuphead to unkalna dwuwymiarowa gra 

akcji, łącząca 

cechy strzelanki 

oraz 

platformówki. 

Produkcja składa 

się w dużej części 

z coraz bardziej 

skomplikowanych walk z bossami, które 

zaprojektowane zostały tak, by były 

wyzwaniem nawet dla największych 

weteranów gatunku. Głównymi 

bohaterami gry są nieroztropni bracia 

Cuphead oraz Mugman, przypominający 

wyglądem filiżnkę oraz kubek. Mieszkają 

oni wraz ze swoim starszym opiekunem w 

niewielkim domu na wyspach Inkwell. 

Wbrew ostrzeżeniom, pewnego wieczoru 

odwiedzają kasyno należące do diabła, 

gdzie namiętnie oddają się grze w kości. Po 

serii zwycięstw, przed ich oczami staje 

właściciel przybytku, który składa z pozoru 

niezwykle atrakcyjną ofertę. Jeżeli wygrają 

jeszcze raz, całe złoto w kasynie trafi do ich 

kieszeni, w przeciwnym wypadku diabeł 

skradnie im dusze. 

Bracia oczywiście ponoszą porażke, ale 

rogaty demon okazuje swą "łaskawość" i 

daje im drugą szansę. Jeżeli do północy 

następnego dnia uda im sie odzyskać dusze 

wszystkich jego dłużników, zapomni o 

kontrakcie. Cuphead i Mugman wyruszają 

więc w szaleńczą pogoń po Inkwell w 

poszukiwaniu wszystkich 

dotychczasowych ofiar diabła, starając się 

uratować własną skórę. 

3. Farming Simulator 22 jest to dziewiąta 

główna odsłona bestselerowego cyklu 

symulatorów rolniczych, 

zapoczątkowanego w 2008 roku. Produkcja 

została opracowana przez GIANTS 

Software, od początku rozwijającą markę. 

Podobnie jak w poprzednich częściach serii, 

w Farming Simulator 22 wcielamy się w 

ronika, a na naszych barkach spoczywają 

wszystkie 

obowiązki 

związane z 

prowadzeniem 

gospodarstwa. 

W trakcie 

zabawy 

zajmujemy się 

więc uprawą 

ziemi i hodowlą 

zwierząt, a 

nawet leśnictwem. Zarobione pieniądze 

możemy wydać na zakup nowego sprzętu i 

rozbudowę farmy.           Przetestował Maciek



   
 

   

 

CO W LESIE PISZCZY? 

Nastała zimowa pora i wielu rozpoczęło już 

dokarmiać ptaki. Jest to piękna tradycja, ale jeżeli 

będziemy to robić w sposób nieumiejętny, to 

możemy  bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Jeżeli raz 

wyłożymy już 

karmę w 

danym 

miejscu, 

musimy to 

robić przez 

całą zimę, bo 

ptaki 

przyzwyczajają 

się do miejsca 

dokarmiania. Najlepiej jest karmić ptaki 

nasionami, gotowanymi warzywami, świeżymi lub 

suszonymi owocami, a także orzechami. Można 

kupić gotowe mieszanki w sklepie albo popularne 

kulki, które możemy także przygotować w domu. 

Wystarczy ugnieść smalec wraz z mieszankami 

nasion. Uformować kulę i 

włożyć do siateczki. Przede 

wszystkim nie wolo karmić 

ptaków pieczywem.  

Nie tylko ptaki mają ciężko 

zimą. Nie można 

zapomnieć też o naszych 

włochatych przyjaciołach, 

którzy nie zapadli w sen 

zimowy. Myśliwi co roku 

dokarmiają przy paśnikach zwierzynę płową oraz 

wystawiają dla niej lizawki solne. W niektórych 

nadleśnictwach piękną rzeczą jest przystrajanie 

choinki wraz z 

dziećmi. Zamiast 

bombek, wiesza się  

kukurydzę, 

marchewkę, 

jabłka, kapustę itp.  

Święta za pasem i 

każdy chce mieć w 

swoim domu 

pięknie 

przystrojoną 

choinkę, najlepiej 

prosto z lasu, aby nadawała świętom 

niepowtarzalny klimat, którego nie zapewni 

plastik. Jest to także bardziej ekologiczne. 

 Niektórzy chcą przyoszczędzić, więc jadą do lasu 

wyciąć jakiegoś świerczka 

lub jodełkę. Problem w 

tym, że jak służba leśna 

wykryje takiego 

delikwenta, to można 

spodziewać się mandatu 

do 500 zł, a jeśli sprawa 

trafi do sądu, to nawet 5 

tysięcy.  

 Chłądzyn

  

Do zobaczenia niebawem! 

Szczęśliwego Nowego Roku  

dla wszystkich Czytelników 

Zelonego Padalca, 

 życzy Redakcja. 


