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 Styczeń 2022 

Magazyn uczniowski Zespołu Szkół w Tułowicach. Lektura obowiązkowa dla  

wszystkich uczniów i nauczycieli. 

 

Z żalem informujemy, że 10.01.2022r. odszedł na wieczny spoczynek nasz wieloletni nauczyciel, 

wychowawca - Wincenty Syrek. R.I.P. 

Miesiąc z głowy,  

czyli o tym, co już było... 
• Styczeń przywitał nas zimową i odrobinę leniwą 

aurą. Zdalne nauczanie na początek Nowego 

Roku…Na szczęście tylko 3 dni! Już 10 stycznia 

ponownie zasiedliśmy w szkolnych ławkach, by 

zgłębiać tajniki wiedzy. 

• Uwaga, chwalimy się! W opublikowanym 

ostatnio przez Perspektywy Rankingu 

Maturalnym 

Techników w Polsce, 

Technikum Leśne w 

Tułowicach 

uplasowało się na 45. 

miejscu w Polsce, 

drugim w 

województwie opolskim oraz pierwszym wśród 

wszystkich Techników Leśnych! Poza tym wśród 

wszystkich branych pod uwagę techników w 

Polsce, w Rankingu Ogólnym Techników (1165), 

uzyskaliśmy 8. miejsce w województwie 

opolskim. Co za tym idzie, zdobyliśmy tzw. 

„Srebrną tarczę” dla Technikum Leśnego! Brawo 

MY! 

• Styczeń to 

karnawał. 

Tradycyjnie 

z początkiem 

roku organizowane są 

studniówki i półmetki. Odkąd 

zmagamy się z pandemią 

COVID-19, większość 

maturzystów rezygnuje ze 

świętowania studniówki. Tak 

też było w naszej szkole, maturzyści odpuścili 

imprezę, ale trzecie klasy technikum i liceum 

zorganizowały wspaniałe imprezy, na których 

dobrze się bawili i świętowali fakt, że połowa 

szkoły już za nimi.  

Teraz już z górki. 



   
 

   

 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci w Polsce 

obchodzi się 21stycznia. 

Pomysł utworzenia 

święta w Polsce pojawił 

się w tygodniku 

„Kobieta i Życie” w 

1964 roku. W roku 

1966 również „Express Wieczorny” ogłosił 

dzień 21 stycznia „Dniem Babci”.  

Dzień Dziadka w Polsce obchodzony jest 22 

stycznia. Prawdopodobnie święto to 

przybyło do naszego kraju z Ameryki w 

latach osiemdziesiątych XX wieku.  

We Francji Dzień Babci to święto ruchome i 

obchodzone w pierwszą niedzielę marca. 

Powstało jako rozwinięcie pomysłu na 

popularną kawę Babci, czyli Café 

Grand’Mère. Była to w północnej Francji 

bardzo popularna kawa, stworzona i 

sprzedawana przez małżeństwo Monnier z 

Roubaix, właścicieli delikatesów. Święto jest 

okazją do wielu konkursów na najpiękniejsze 

laurki dla babć, najładniejsze życzenia, 

wspomnienia o babciach oraz spotkania przy 

ciastku i kawie. 

W USA Dzień Babci i Dziadka zastąpiony jest 

Narodowym Dniem Dziadków. W USA jest 

to święto oficjalnie zatwierdzone przez 

Kongres i prezydenta, 

ustanowione w 1978 

roku przez Jimmy’ego 

Cartera na pierwszą 

niedzielę po Święcie 

Pracy Labour Day, 

które obchodzone jest w 

w USA i Kanadzie. Tak więc Dzień Dziadków 

w obu krajach również obchodzony jest we 

wrześniu. Dzień ten ma swój oficjalny hymn: 

“A Song for Grandma and Grandpa”, a 

symbolem tego dnia jest niezapominajka. W 

szkołach, kościołach i domach spokojnej 

starości organizowane są uroczystości. 

Wielka Brytania zainspirowała się Stanami 

Zjednoczonymi i od 1990 roku również 

obchodzi Grandparents Day, czyli Dzień 

Dziadków. Obchodzony jest on w każdą 

pierwszą niedzielę października i to właśnie 

wtedy wręcza się upominki, a także okazuję 

wdzięczność. Szkocja, Walia i Anglia, tak 

samo jak inne kraje, celebrują moment,                

w którym wnuczkowie mogą podziękować 

swoim bliskim krewnym za trud włożony w 

ich wychowanie, a także czas ten stanowi 

świetną okazję do wspólnych wspomnień, 

oglądania albumów ze zdjęciami, czy 

opowiadania historii.                  Franek



   
 

   

 

ROZMOWY W TŁOKU..., czyli wywiad z uczennicą Technikum, która zdaje 

maturę w 2022 roku.
W dzisiejszym wywiadzie mamy 

przyjemność porozmawiać z kolejną 

maturzystką, dla odmiany uczącą się 

w Technikum Leśnym. Jak po 

czteroletnim technikum nasza 

koleżanka widzi szkołę, jak czuję się 

przygotowana do matury? 

Wszystkiego dowiecie się w 

wywiadzie! 

M: Witaj Zuzanno, bardzo miło mi 

Cię gościć, mogłabyś mi proszę 

opisać jakieś wspomnienia, które 

wiążesz z nauką w naszej szkole? 

Z: Mam z tej szkoły zarówno wspomnienia pozytywne, 

jak i te negatywne. Mimo wszystko uważam, że nie 

zamieniłabym tej szkoły na żadną inną. Z tych 

pozytywnych, to na pewno wyjazdy na wszelakie 

konkursy (nawet aż na Mazurach), a przede wszystkim 

fakt, że 

mogłam tutaj 

rozwijać moją 

największą 

pasję, czyli 

łowiectwo. 

Gdybym poszła do liceum, nie miałabym z kim dzielić 

rozmów o wypadach do lasu. Alę odrobinę goryczy 

dodały zarwane przez naukę nocki, szczególnie nad 

materiałem z historii, która za nic nie wchodzi mi do 

głowy.  

M: Oj, te długie, bezsenne noce poświęcone nauce… 

Chyba są znane doskonale nam wszystkim :). Czy 

mogłabyś mi powiedzieć, co jeszcze po tych 4 latach 

nauki w szkole zapamiętałaś?  

Z: W pamięci utkwiły mi bardzo konkursy oraz 

promocje, na które jeździłam ze szkoły. Bardzo lubię 

rywalizację, a że moja wiedza z niektórych dziedzin 

leśnictwa (szczególnie ze wspomnianego wcześniej 

łowiectwa) jest dosyć duża, to nierzadko udawało mi 

się coś na tym ugrać. Poza tym bardzo lubiłam jeździć 

na promocje i opowiadać o szkole. Do teraz pamiętam 

niektóre rozmowy, bezcenne było potem znowu 

zobaczyć tych samych rozmówców-  

tym razem już w gronie pierwszaków.  

M: Twojej działalności w szkole nie da 

się nie zauważyć       A który nauczyciel 

najbardziej Cię inspirował i Twoim 

zdaniem zasłużył na złoty medal za 

nauczanie? 

Z: Uważam, że przede wszystkim taki 

medal należy się Panu Wójtowiczowi, 

który dołożył ogromnych starań,  

abyśmy zdali wszystkie egzaminy 

zawodowe śpiewająco. Gdyby nie ta 

cała wiedza, 

którą nam przekazał, wyniki 

egzaminów nie byłyby tak 

wysokie. Oprócz tego myślę, że 

nagrodę za złotą cierpliwość do 

mojej klasy powinna dostać Pani 

Hunc  

M: Widzę, że bardzo szanujesz tych pedagogów, co 

mnie niezmiernie cieszy. Zdradziłabyś mi jednak może, 

co będziesz najlepiej wspominać z nauki w szkole? 

Z: Myślę, że będą to przede wszystkim przedmioty 

zawodowe, w końcu to dla nich tutaj przyszłam. 

Pozwoliły mi rozwinąć moją pasję związana z lasem                   

i (mam nadzieję) otworzą mi drogę do kariery                               

w leśnictwie. 

M: Myślę, że z Twoim zapałem i ambicją kariera                         

w leśnictwie stoi dla Ciebie otworem, czego serdecznie 

Ci życzę. W tematyce właśnie przyszłości, jak wyglądają 

u Ciebie przygotowania do matury? 

Z: Podchodzę do tego na dużym luzie. Mam to szczęście, 

że od pierwszej klasy brałam się mocno za naukę i teraz 

nie muszę niczego nadrabiać. Powtarzam sobie przede 

wszystkim lektury, akurat one bardzo szybko z pamięci 

mi wylatują.  

M: A jak nauczanie zdalne wpłynęło na twoją naukę                 

i oceny? 

Z: Nauczanie zdalne nie wpłynęło negatywnie na moje 

oceny, wręcz przeciwnie. Siedząc w domu, często 
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nudziłam się do tego stopnia, że powtarzałam dużo, 

szczególnie z przedmiotów maturalnych. Oprócz tego 

przeczytałam dużo książek, co daje mi większe pole do 

manewru na maturze z  języka polskiego. 

M: Szczerze, w takiej sytuacji mogę tylko pozazdrościć 

zapału i sukcesu. A mogłabyś powiedzieć, jakie 

przedmioty wybrałaś do zdawania na maturze? 

Z: Oprócz podstawy, zdaje także rozszerzony angielski,  

biologię i geografię.  

M: Bardzo ambitny wybór, jednak z Twoją 

wiedzą chyba nie będzie sprawiał Ci 

kłopotów. A propos kłopotów, masz może 

jakieś rady dla młodszych uczniów, żeby je 

najzwyczajniej w świecie ominęli? 

Z: Uczcie się! Nie lekceważcie 

przedmiotów maturalnych i zawodowych, 

bo w klasie maturalnej nie będziecie mogli 

pozbierać się z nadrabianiem zaległości. 

M: Mądre słowa, sama żałuję, że nie mam więcej czasu 

na naukę do matury. Zatem, jakie masz plany już po 

ukończeniu naszej szkoły? 

Z: Wybieram się na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na 

leśnictwo, dziennie oczywiście. A co będzie potem - to 

już czas pokaże. Warto mieć zawsze jakiś plan B na 

przyszłość, jeżeli mi w leśnictwie nie wyjdzie, to mam 

tez kilka innych pomysłów na siebie. 

M: Mam nadzieję, że Twój plan A wypali i spełnisz się 

na wymarzonych studiach. Natomiast na koniec 

pytanie chyba najprzyjemniejsze: Jak zamierzasz 

spędzić swoje najdłuższe wakacje w życiu?  

Z: Do końca matur odłożyłam swój sztucer na kołek, ale 

po maturach będę nadrabiać zaległości w łowisku. Nie 

umiem wytrzymać 3 tygodni bez polowania, więc po 

maturach będę miała 

problem, żeby wyjść z 

lasu . Oprócz tego 

pewnie znajdę sobie 

jakąś prace, żeby mieć               

z czym zacząć studenckie 

życie. 

M: Plany brzmią 

wyjątkowo drapieżnie, 

ale serdecznie Ci życzę 

ich spełnienia. Bardzo dziękuję Ci za wywiad, który 

mam nadzieję, uda nam się jeszcze kiedyś jeszcze 

powtórzyć. 

Z: Również dziękuję. 

  

Przepytywała: Czachor 

 

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE 

Minął już prawie drugi  miesiąc roku 2022. Czas 

leci nieubłagalnie szybko, dlatego każdą sekundę 

trzeba wykorzystać jak najlepiej. Zapewne każdy ma 

jakieś postanowienie noworoczne, tylko czy faktycznie 

każdy się ich trzyma?... Najważniejsze jest to, aby plan 

na ten rok był realny. W końcu nie możemy oczekiwać 

czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, chociażby 

ze względu na finanse, kondycję fizyczną lub wiek.  

 Aby postanowienia przerodziły się w sukces,  

trzeba przestrzegać pewnych zasad. Jak już wczesniej 

wpomniałam, ważne jest mierzenie swoich celów na 

miarę możliwości. Ważne jest, aby zrozumieć swój cel.  

Po co coś robimy? Jakie przyniesie to konsekwencje? 

Jakie będą tego pozytywy?  

 Trzeba ustalić plan działania. Małymi 

kroczkami do celu. Większość osób chce od razu 

uzyskać efekty. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że jeśli 

przestaniemy palić lub jeść słodycze z dnia na dzień,  

wytrwamy w tym maksymalnie kilka dni. Ważne jest, 

aby małymi kroczkami dążyć do celu, np. Eliminować 

słodycze ze swojej diety, a w zamian za to zastępować 

je czymś innym. Po jakimś czasie zaczniemy zauważać 

upragnione efekty. To sukcesy motywują do działania. 

Po pewnym czasie nasze postanowienie wejdzie nam w 

nawyk. Trzeba tylko przebrnąć przez początek.   

Powodzenia!

 Paula 
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Drodzy Uczniowie! 

 

 Ten miesiąc pod kątem 

zdrowia fizycznego dał nam 

wszystkim popalić. Nauczanie 

zdalne, zarówno na początku 

jak i końcu stycznia, znacznie 

zmniejszyło ilość plotek w 

naszej szkole, jednak jak 

zawsze, coś się wydarzyć 

musiało i nie byłabym sobą, 

gdybym tego nie odnotowała! 

Te trzy tygodnie minęły nam 

wszystkim tak szybko, że 

wielu z nas nawet nie 

zauważyło, kiedy jeden z 

uczniów starał się przesunąć 

bramę szkoły. Zawsze 

myślałam, że nasza szkoła stoi 

otworem dla wszystkich, no ale 

chyba niektórzy mają o tym 

inne zdanie. Plotka głosi, że w 

tym roku nie będzie oficjalnej 

studniówki, jednak klasy 

trzecie zorganizowały sobie 

półmetek, który ostatecznie 

okazał się wielkim sukcesem.  

Tematem wartym poruszenia 

jest również zachowanie 

młodych wychowanków płci 

męskiej w toalecie na 

pierwszym piętrze w 

internacie. Drodzy Panowie, 

radzę nauczyć się szanować 

wspólną łazienkę, bo to, co tam 

się niekiedy dzieje, nie jest 

godne zachowania nawet 

zwierząt. Mam jednak nadzieję, 

że okres nauki zdalnej 

przywróci kulturę i szacunek, a 

Wam ,Drodzy Uczniowie, uda 

się wystarczająco odpocząć. 

 

Buziaczki, Wasza Plotkara. 

 



   
 

   

 

 

Z HISTORIĄ… NIE NA BAKIER! 
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE 

 Rzeź Ormian 
W 1890 roku na terenie Imperium Osmańskiego, 

głównie w podbitej przez Turków Armenii Zachodniej, 

mieszkało ponad 2,6 miliona Ormian. Podobnie jak 

chrześcijańskie narody bałkańskie, tureccy Ormianie, 

widząc słabość imperium w obliczu  rosyjskich planów 

przejęcia Konstantynopola, żądali autonomii.  

By ich zastraszyć, sułtan Abdülhamid II zachęcał 

Kurdów do mordowania Ormian. Tworzył złożone z 

Kurdów konne bojówki, które miały działać na terenach 

historycznej Armenii. Działania te, w połączeniu z 

wysokimi podatkami, ograniczeniami dotyczącymi np. 

budownictwa sakralnego i innymi restrykcjami natury 

administracyjnej, doprowadziły do wybuchu 

ormiańskich powstań, krwawo stłumionych w latach 

1894–1895 przez wojsko tureckie.  

Pierwszą widownią tych działań było 

miasto Samsun, z którego część mieszkańców uciekła 

w góry przed wysłaną przez sułtana armią turecką, 

pozostałych zaś wymordowano. Czynny opór stawiło 

miasto Zejtun, którego mieszkańcy              w 1895 roku 

odparli trzy szarże regularnej armii tureckiej, mając do 

dyspozycji 600 przestarzałych karabinów i dwie 

armaty. Prześladowano również Ormian mieszkających 

w Stambule. Pod koniec września 1895 roku odbyły się 

tam manifestacje, przeciw którym władze słały 

bojówki. W tym czasie życie straciło ok. dwóch tysięcy 

osób. 

Rozkaz masowych wysiedleń i mordów na 

Ormianach zapadł 24 kwietnia 1915 roku. Tego dnia w 

Stambule aresztowano tysiące przedstawicieli 

ormiańskiej inteligencji. Większość zginęła. 

Inicjatorem masowych mordów i deportacji był 

ówczesny minister spraw wewnętrznych Talaat Pasza. 

Pisał, że każdy kto sprzeciwi się decyzji władz, nie 

może być urzędnikiem państwowym. 27 maja 1915r. 

rozpoczęły się deportacje Ormian zamieszkujących 

Anatolię. Byli kierowani do Syrii i Mezopotamii.  Rząd 

turecki nakazał otaczać wioski i miasta ormiańskie, a 

tych, którzy nie zostali od razu wymordowani, 

wypędzano w straszliwych marszach śmierci na 

pustynię. 

Większość Ormian zginęła z pragnienia                                            

i głodu. Zatrzymanych topiono, spychano                           

w przepaści górskie, przybijano podkowy końskie do 

stóp, duchownych kościoła ormiańskiego palono 

żywcem lub zakopywano w ziemi. Szacuje się, że w 

latach 1915–1917  mogło zginąć około 1,5 mln ludzi. 

Rzeź Ormian jest drugim (po Holocauście) najlepiej 

udokumentowanym                              i opisanym 

ludobójstwem dokonanym przez władze państwowe na 

grupie etnicznej w czasach nowożytnych. 

Pamięć o owym tragicznym wydarzeniu 

podtrzymywana jest cały czas przez ludność 

Ormiańską. 24 kwietnia każdego roku społeczność 

ormiańska na całym świecie obchodzi rocznicę 

rozpoczęcia eksterminacji swego narodu. Marsze 

upamiętniające rzeź Ormian organizowane są zarówno 

w ojczystej Armenii, jak i poza jej granicami, również 

w Polsce. Jeżeli chodzi zaś o Turcję, to władze tego 

państwa do dzisiaj nie chcą uznać tego wydarzenia za 

ludobójstwo.    Memc

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep_Ba%C5%82ka%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantynopol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autonomia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Su%C5%82tan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClhamid_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samsun
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zejtun&action=edit&redlink=1


   
 

   

 

CO W LESIE PISZCZY? 

 

Szacuje się, że na Ziemi występuje od 10 do 20 mln 
gatunków drzew, z czego dotychczas zatwierdzono                           
i opisano tylko 
2 mln. 
Niedawno 
(styczeń b.r.) 
naukowcy z 
Królewskich 
Ogrodów 
Botanicznych 
w Kew w 
Anglii nazwali 
nowo odkryty gatunek drzewa Uvariopsis dicaprio. 
Roślina ma cztery metry wysokości i posiada duże, 
zielono-żółte kwiaty. Została odnaleziona w lesie 
Ebo w Kamerunie. Nazwana na cześć aktora 
Leonardo DiCaprio, aby uhonorować jego 
zaangażowanie w ekologię. 
Pewnie nie każdy wie, ale Leonardo DiCaprio wyraził 
swój sprzeciw w mediach społecznościowych po 
tym, jak władze Kamerunu zgodziły się na wycięcie 
drzew w rezerwacie w 2020 roku. Decyzja została 
cofnięta przez prezydenta Kamerunu kilka miesięcy 
później. Ten gatunek został profilaktycznie wpisany 
na listę krytycznie zagrożonych, ponieważ jak dotąd 
odkryto mniej niż 50 osobników. 
 

Ciekawym, odkrytym w latach 40. XX wieku drzewem 
jest metasekwoja chińska, będąca żywą skamieliną. 

Odciski liści metasekwoi znajdowano w 
złożach węgla brunatnego. Drzewo to 
uważane było za wymarłe, aż do roku 1941, 
kiedy to egzemplarz metasekwoi odnaleziono 
w Chinach. Wysłano tam ekspedycję 
badawczą, aby zbadać drzewo i pobrać 
nasiona, które rozdzielono do instytucji 

badawczych. 
Dzięki temu, 
wkrótce 
wyhodowano 
ponad 1000 
osobników. 
Metasekwoja 
aktualnie 
spotykana 
jest w wielu 
ogrodach i parkach, także i w naszym! Ciekawostką 
jest także to, że zrzuca igły na zimę - tak samo jak 
modrzew. 
 

Pisku w lesie słuchał: Chłądzyń 

 
Czytelniku!  

Z niecierpliwością czekamy na Twoją opinię. Każda, nawet najbardziej surowa, będzie 

dla nas cenną wskazówką na przyszłość. Nasz adres: zielony.padalec@gmail.com   

Do zobaczenia niebawem!  

 

mailto:zielony.padalec@gmail.com

