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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  OGRODNICZYCH 

W  GORZOWIE  WLKP. 

 

 
 

TEMAT MIESIĄCA – CHOINKA 
 

Mamy już grudzień. Czas wyciągnąć z szafy ciepłe kurtki i szaliki, ponieważ niedługo nadej-

dzie mróz i spadnie pierwszy śnieg. Za trzy tygodnie będziemy obchodzić Święta Bożego Na-

rodzenia. Ulice znów będą przystrojone świątecznymi lampkami, a my będziemy niecierpli-

wie oczekiwać wigilii. W naszych domach pojawia się również bardzo charakterystyczna 

dekoracja... 

 

Wielkie lub malutkie, jodły, świerki lub sosny – nikt z nas nie wyobraża sobie Bożego Naro-

dzenia bez choinki. Zwyczaj dekorowania bożonarodzeniowego drzewka stał się powszechny 

w mieszczańskich rodzinach niemieckich i austriackich w XIX w. Później ten zwyczaj przyjął 

się w innych krajach, zarówno katolickich jak i protestanckich. Choinka pojawiła się w Polsce 

na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo była spotykana tylko w miastach, później prze-

niosła się również na wsie. Wspaniałą tradycją jest przystrajanie naszego świątecznego 

drzewka różnymi ozdobami, jednak powinniśmy wiedzieć, jakie mają one znaczenie.  

Oto niektóre z nich: 

1. Gwiazda Betlejemska-umieszczona zwykle na czubku choinki ma ukazać drogę do 

domu osobom przebywającym poza nim. 

2. Jabłka-zawieszone na gałązkach symbol biblijnego owocu, którym kuszeni byli Adam 

i Ewa. Teraz zastępuje się je bombkami. 

3. Dzwonki-oznaczają dobre nowiny i radosne wydarzenia. 

 

Życzę wszystkim Wesołych Świąt !!!     Natalia Kaczmarek 
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OD  REDAKTORA 
 

Nasza gazetka szkolna powraca po wielu, wielu latach. Oto jej pierwszy numer. Artykuły 

w niej zawarte zostały napisane przez uczniów naszej szkoły. Jeśli chcesz sprawdzić się w roli 

dziennikarza, przeprowadzić wywiad, wyrazić opinię o ostatnio przeczytanej książce, 

wysłuchanej płycie muzycznej, obejrzanym filmie bądź spektaklu teatralnym, jeśli jesteś 

poetą, autorem opowiadań, znawcą krzyżówek czy dowcipów – właśnie na Ciebie czekamy! 

A może masz inne pomysły, odrobinę czasu i chęć do pracy? Zapraszamy do współpracy! 

Chętnych do pisania prosimy o zgłaszanie się do szkolnego psychologa lub pedagoga. .  

 

Natalia Kaczmarek 
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POSTAĆ  NUMERU 
 

 
 

Marcin Stolarski urodził się 18 IV 1998 w Gorzowie Wlkp.  

Na razie mieszka w Lipkach Wielkich., ale już niedługo wróci do Gorzowa Wlkp.  

Chodzi do II klasy o specjalności technik ogrodnik.  

Interesuje się grafiką komputerową, pracuje w ulubionym programie Photo Shop. 

Lubi rodzaj muzyki, którą znawcy nazywają dubstep.  

Ulubiony aktor filmowy: Paul Walker, m. in. z „Szybcy i wściekli”, Tom Cruise.  

Dlaczego wybrał szkołę „Ogrodnik”? Bo zieleń ładnie wygląda.   

W przyszłości chciałby tworzyć grafikę komputerową.  

Kim będzie za 20 lat? Konsekwentnie – grafikiem. 

 

W rozmowie z Marcinem Stolarskim zastosowaliśmy pytania ze słynnego kwestionariusza 

Prousta. Oto one, wraz z odpowiedziami naszej Postaci Numeru. 

 

Główna cecha mojego charakteru?   Zabawny. 

Cechy których szukam u kobiety?   Zabawna, szczera. 

Co cenię najbardziej u przyjaciół?   Szczerość. 

Moja główna wada?     Lenistwo. 

Moje ulubione zajęcie?    Grafika komputerowa i piłka nożna. 

Moje marzenie o szczęściu?    Spełnienie celów życiowych w pracy. 

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk?  Nic oprócz pająków  

Co byłoby dla mnie  

największym nieszczęściem?   Wyrzucenie mnie z tej szkoły  

Kim lub czym chciałabym być,  

gdybym nie był tym, kim jestem?   Uczniem szkoły w Cambridge. 

Kiedy kłamię?     Wtedy kiedy muszę. 

Słowa, których nadużywam?   Fajnie. 

Ulubieni bohaterowie literaccy?   Nie mam. 

Ulubieni bohaterowie życia codziennego?  Mój tata. 

Czego nie cierpię ponad wszystko?   Gdy ktoś kradnie. Nie lubię skarżenia na innych. 

Dar natury, który chciałbym posiadać?  Muskularne mięśnie i super-inteligencja. 

Jak chciałbym umrzeć?    Naturalnie. 

Obecny stan mojego umysłu?   Pozytywny. 

Błędy które najczęściej wybaczam?   Kłamstwo.  
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Paweł Włoch – jemu zadaliśmy pytania z nie mniej słynnego Kwestionariusza Pivota, 

ułożonego przez francuskiego dziennikarza Bernarda Pivota. Paweł stał się bohaterem 

miesiąca dzięki roli w sztuce teatralnej „Opowieść wigilijna”, w reżyserii Małgorzaty Wilms. 

 

 
 

A ponieważ podejrzewamy, że Paulo Italiano może zrobić międzynarodową karierę, wywiad 

odbył się po angielsku. 

 

PIVOT  QUESTIONNAIRE 

 

What is your favorite word?  

Faith. 

What is your least favorite word?  

Suffering.  

What turns you on?  

Nice people, nice atmosphere, cooperative teams.  

What turns you off?  

Insincerity. 

What sound or noise do you love?  

The bell finishing lessons at school. 

What sound or noise do you hate?  

The bell starting lessons.  

What is your favorite course word?  

Usually I do not use dirty words. But sometimes, in case of need, I used to say k… 

What profession other than your own would you like to attempt?  

Priest in my own parish. 

What profession would you not like to do?  

Teacher. I have no patience for pupils.  

If Heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the Pearly Gates? 

Heaven exists, I admit. I would like to hear: „Welcome at home, Paul!” 

 

God bless You, Brother!  
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AKTUALNOŚCI 
 

Jak nam wszystkim wiadomo od połowy listopada, wszyscy uczniowie mogli pochwalić się 

swoim talentem wokalnym. Święta to czas, kiedy ludzie stają się dla siebie serdeczni, bardziej 

życzliwi, a ciepłe słowo i bezinteresowny uśmiech nikogo nie dziwią. W powietrzu unosi się 

zapach pierników, w oknach domów pojawiają się migające światełka, które wprawiają nas 

w dobry nastrój. W tym okresie każdy z nas odczuwa tę szczególną atmosferę. Jeśli zaś mowa 

o magii świąt, to nie sposób pominąć muzyki. Wspólne kolędowanie jest tradycją w każdym 

domu. Co roku na zorganizowanych wigiliach klasowych uczniowie spotykają się aby wspól-

nie kolędować, podzielić się opłatkiem... Szkoła jest przecież miejscem, w którym młodzi 

ludzie uczą się tradycji i kultury, a także rozwijają swoje talenty. 

 

W tym roku z inicjatywy Pani Emilii Olender udało nam się nagrać płytę z najpiękniejszymi 

polskimi kolędami. W realizacji wzięli udział uczniowie klasy I,II,III i IV oraz nauczyciele. 

Przypominamy również że trwa konkurs na najciekawszą okładkę naszej płyty, dla osoby 

z najciekawszym projektem przewidziana jest nagroda, serdecznie zachęcamy do wzięcia 

udziału. Powodzenia!   

 

Wszystkim, którzy byli zaangażowani w nagranie płyty serdecznie dziękujemy i z niecierpli-

wością oczekujemy efektów naszej pracy. 

(nk) 

 

 
 

Płyta, w cenie 10 zł, jest do kupienia w sekretariacie. 

 

 
 

Tradycyjnie ruszyła też kolejna edycja akcji „Szlachetna paczka”.  

Pomagamy rodzinom. Koordynuje: Pani Pedagog, Magdalena Madejczyk!  

http://zsogorzow.pl/nagrywamy-koledy/
http://zsogorzow.pl/nagrywamy-koledy/
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III edycja konkursu „Bożonarodzeniowe inspiracje”. 

 

 
 

Komisja „Bożonarodzeniowych inspiracji”: Bożena Zygmuntowicz i Lech Jakubowski. 

Komisja wyraźnie myśli! 

 

 
 

III edycja konkursu „Bożonarodzeniowe inspiracje” 2015. Laureatom gratulujemy! 

 

Informacje na stronie: http://zsogorzow.pl/ocena-prac-konkursowych-2/  
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WYWIAD  NUMERU  Z  DAWIDEM  GIRCZYCEM 
 

 
 

„Ogrodnik”: Zrobiłeś ostatnio duże postępy w tenisie stołowym i szachach. Jaki jest Twój 

sposób na odnoszenie sukcesów? 

Dawid Girczyc: To prawda, postępy są. Moim sposobem jest po prostu „dobrze się bawić 

i robić swoje”. 

„Ogrodnik”: Rzeczywiście, Twoja dewiza jest prosta. To jak układasz sobie plan dnia, 

tygodnia, żeby mieć czas zarówno na naukę, jak i na treningi? 

Dawid Girczyc: Dwa dni w tygodniu trenuję tenis stołowy, dwa dni na szachy.  

„Ogrodnik”: A jak z czasem na naukę? 

Dawid Girczyc: Po prostu zaraz po przyjeździe z treningu siadam i robię zadania. 

„Ogrodnik”: Masz jeszcze siły? 

Dawid Girczyc: Pomimo braku sił, robię zadania, bo muszę. 

„Ogrodnik”: Niektórzy też muszą, a nie robią zadań. To znaczy, że masz też silną motywację, 

silną wolę?  

Dawid Girczyc: Pomimo tego, że mi się nieraz nie chce robić tych zadań, to je robię. Tak 

trzeba. Po prostu. 

„Ogrodnik”: Dlaczego? 

Dawid Girczyc: Odpowiedź jest znowu prosta – żeby zdawać do kolejnych klas. 

„Ogrodnik”: Czyli można powiedzieć, że sport ćwiczy też silną wolę i charakter? 

Dawid Girczyc: Moim zdaniem, tak. 

„Ogrodnik”: Wychodzi z tego, że warto mieć pasje. 

Dawid Girczyc: Tak wychodzi.  

„Ogrodnik”: Dziękuję za rozmowę z mistrzem prostych rozwiązań! To brzmi jak hasło firmy 

Philips: „Sense and simplicity”. 

Dawid Girczyc: Tak, tak to brzmi. Również dziękuję za rozmowę. 
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AKTUALNE  TEMATY 
 

W internacie doszło do ciekawego pojedynku, z sensacyjnym zakończeniem. 

 

Dawid Girczyc – Jan Przewoźnik 

 

Gorzów Wlkp., 09.12.2015 

 

1.e4 c5 2.d3 Sc6 3.g3 d6 4.Gg2 Sf6 5.Sf3 g6 6.0–0 Gg7 7.We1 0–0 8.c3 Gd7 9.d4 b6 10.Gf4 

Hc8 11.Sbd2 Gh3 12.Sh4 G:g2 13.S:g2 e5 14.d:e5 d:e5 15.Gg5 Hh3 16.Se3 h6 17.G:f6 G:f6 

18.Sd5 Gg5 19.Sf3 Wfd8 20.b3 Wd6 21.b4 c:b4 22.c:b4 Wad8  

 

Tu czarne zaproponowały remis, a czarne… odrzuciły go! 

 

23.S:g5 h:g5 24.Wc1 S:b4 25.Wc7 S:d5 26.e:d5 W:d5 27.Hf3 W5d7 28.Hc6 Wd1 29.Hc3 e4 

30.Wc6 Kh7 31.f4 W8d3 32.Hb4 W:g3+ 33.h:g3 H:g3+ 34.Kf1 Hf3+ 35.Kg1 Hg3+  

 

Nie będzie mi tu młody rządził, czy będzie remis, czy nie! 

 

36.Kf1 Hf3+ 37.Kg1 i przeciwnicy zgodzili się na remis, bo partia i tak zakończyłaby się 

wiecznym szachem. 

 

Dawid zremisował z byłym mistrzem Polski i myślał, że wszystko mu wolno. Szybko został 

sprowadzony na ziemię przez Panią Monikę, po której grze widać, że kiedyś ostro trenowała. 
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Dawid Girczyc – Monika Plichta 

Gorzów Wlkp., 09.12.2015 

 

1.e4 e5 2.g3 Sf6 3.Gh3 Sc6 4.Se2 S:e4 5.0–0 Gc5 6.d3 Hf6 7.d:e4 d5 8.e:d5 Se7 9.g4 h5 

10.Sbc3 h:g4 11.Gg2 Hh4 12.Sg3 H:h2 mat! Ostra walka! 

 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+-tr( 
7zppzp-snpzp-' 
6-+-+-+-+& 
5+-vlPzp-+-% 
4-+-+-+p+$ 
3+-sN-+-sN-# 
2PzPP+-zPLwq" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Wniosek? Weterynarze i Ogrodnicy (WiO)! Stać was na wiele. Ale trochę pokory! 

 

To tak przy okazji przedstawiamy zadanie. Białe mają tylko skoczka, a czarne aż hetmana. 

Mimo to białe mogą wymusić remis. Jak? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-wqk+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+K+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+N+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Białe zaczynają i uzyskują remis. 

 

Kto rozwiąże zadanie to może odwiedzi Pana Dyrektora lub psychologa?  

Kompletujemy drużynę szachową w szkole! 
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OKIEM  PSYCHOLOGA 
 

EMOCJONALNE ZNACZENIE ŚWIĄT 

 

Redaguje: Grzegorz Szymański 

 

Wszyscy wiemy, jak ważne są święta i potrzeba spędzania ich w gronie najbliższych. Każde-

go roku wielu z nas wyjeżdża do rodzin mieszkających w bliższych lub dalszych odległoś-

ciach właśnie w tym celu. Jednak zastanówmy się przez chwilę nad celem takich spotkań. Co 

tak naprawdę nim jest? 

 

Przedstawmy do analizy typowy świąteczny zjazd rodzinny. Wszyscy zjeżdżają się do jedne-

go domu, witają, składają życzenia – i zaczynają się rozmowy. Na tym etapie każdy w święta 

szuka tematów, które nie są drażliwe, kontrowersyjne lub źle odbierane – dlaczego? Bo 

święta to czas spokoju. 

 

No tak, ale czy musi on być wymuszany? Stary polski przesąd mówi, że jaka będzie atmosfe-

ra w wigilię, taka będzie w domu przez cały rok. Jeśli na siłę człowiek stara się zachować 

spokój, pomimo świadomości jego istnienia, to tak naprawdę utrzymuje atmosferę wrogiej 

niepewności, co może i często jest szkodliwe dla ludzi bardziej, niż rozwiązanie problemów 

w czasie świątecznym, gdzie spotkania i rozmowy są podstawą. 

 

Zbliża się wieczór wraz z wieczerzą wigilijną. Zwyczajowo wszyscy rozpoczynają dzielenie 

się opłatkiem. Szczęścia, zdrowia, ocen w szkole, ładnej dziewczyny/przystojnego chłopaka, 

żeby Ci się układało – to tylko niektóre z życzeń, które każdy z nas słyszy. Po podzieleniu 

opłatka, wszyscy zasiadają do kolacji. Jedzą, piją i rozmawiają – no właśnie, ale czy 

faktycznie powinno być to w takiej kolejności? To rozmowa wpływa na nas ocieplająco, 

pobudza relacje i więzi rodzinne. Żaden posiłek nam tego nie zastąpi. Każdy z nas oczekuje 

ciepła i zrozumienia i jest ono okazywane właśnie w tej formie. Czymże byłyby bez tego 

święta? 

 

Najważniejszą sprawą są jednak dzieci. Zwykle czekają one na to, co znajduje się pod 

choinką. Gdy zadowolone otwierają prezenty, pada pytanie:  

– „ I co tam przyniósł ci Mikołaj?”  

Są to różnorakiego typu zabawki, które dziecko chciało, jednak oczywiście nie zawsze. Nikt 

w takiej chwili nie myśli o pytaniu:  

– „I co dali Ci rodzice?”.  

Często to oni wierzą, że zadowalają dziecko w pełni poprzez podarowanie prezentu, ale emo-

cjonalnie potrzebuje ono czegoś więcej. Prezenty nie powinny, a wręcz nie mogą, być wyz-

nacznikiem zainteresowania.  
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HUMOR,  SPRAWA  POWAŻNA ! 
 

Nastolatka spotyka przyjaciółkę i zadaje jej pytanie: 

– Od kogo masz te włoskie kozaczki? 

– Od świętego Mikołaja. 

– A ten turecki kożuszek? 

– Od świętego Mikołaja. 

– A tę czapkę z lisa? 

– Od świętego Mikołaja. 

– Pewnie ten dzieciak w wózku to też od świętego Mikołaja? 

– Nie. Bocian mi go przyniósł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 

– „Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę cię, przynieś mi rower górski i klocki Lego.” 

Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. Zrobiło jej się smutno 

i pokazała ją koleżankom z pracy. Wszystkie postanowiły zrobić Jasiowi niespodziankę. Zło-

żyli się na klocki Lego i wysłali mu je w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi 

list od Jasia: 

– „Mikołaju, dziękuję za klocki. Rower pewnie ukradli na poczcie.” 

 

ZAGADKI  PANA  INCOGNITO 
 

Człowiek – jest li kowalem, czy tragarzem losu? Tychiczne pytanie.  

Kto odpowie, co znaczy „tychiczne”?  

Kto odpowie na pytanie?  

I kto pyta!? 
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ŚWIĄTECZNA  KRZYŻÓWKA 
 

 
Rozwiązania, wpisane tylko do oryginalnej, załączonej poniżej tabelki, prosimy przekazywać 

do dnia 11 I 2015, do pokoju nauczycielskiego. 
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KĄCIK  NAUCZYCIELSKI 
 

Mamy wśród nas filozofów! I to jakich! Miłosz Szembek, wychowawca w internacie, 

nagabywany jest przez reportera o życiową mądrość. Odpowiada ze stoickim spokojem: 

– Kiedyś miałem taką mądrość. Na każde tego rodzaju pytanie odpowiadałem „Nie wiem”. 

A reporter komentuje: 

– O! To odpowiada Pan jak słynny filozof Sokrates. 

 

* * * 

 

Ich głosy podążają za nami, nawet już po opuszczeniu murów szkoły. Słyszymy to przecież 

nieraz od kochanych i kochających nas nauczycieli: 

- Wszyscy się świetnie bawicie! – to Zatroskana Elżbieta Gołędziejewska. 

- Idźcie do domu – sugeruje najlepsze dla nas wyjście Pan Jarosław Lewandowicz. 

 

ZDANIEM  DYREKTORA… 
 

Patryk Wesołowski rozmawia z Panem Dyrektorem, Marcinem Szembekiem. Mamy w związ-

ku z tym dla Was zagadkę. Czy empatycznie potraficie wczuć się w myślenie Dyrekcji. Kto 

poda odpowiedzi najbliższe rzeczywistości – otrzyma nagrodę. Odpowiedzi proszę przekazać 

redaktor naczelnej na piśmie. 

 

P. W.: Jakie jest Pana stanowisko wobec faktu wydawania gazetki? 

 

P. W.: Jakie Pan ma stanowisko wobec formowania się drużyny szachowej i e-sportowej? 

 

P. W.: Jakie ma Pan odczucia po konkursie pt. ,,Bożonarodzeniowe Inspiracje"? 

 

ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE 
 

Zdania wynalazła w Internecie Nikola Kołodziejczyk. 

Polskie:  

A/i cóż, że cesarz ze Szwecji? 

Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. 

 

Niemieckie: 

Im dichten Fichtendickicht sind dicke Fichten wichtig. 

dicht - gęsty 

die Fichte, -n - świerk 

das Dickicht - gęstwina, gąszcz 

dick - gruby 

wichtig - ważny 

 

Angielskie: 

She sells sea shells by the sea shore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells 

shells on the seashore, I'm sure she sells seashore shells.  
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REKLAMY 
 

SPRZEDAM 
 

Tomasz Nachowicz sprzeda każdą ilość jabłek. 

[Hm. Ciekawe co zrobi, jak zamówią z Irkucka 5 ton!?] 

[Geografowie – gdzie ten Irkuck? Nachowicz! Gdzie te jabłka!? Gdzie ten Nachowicz!?] 

 

Rafał Grajek sprzeda 10 jajek po 60 groszy za sztukę.  

Prosi, żeby przynosić własne pojemniki. 

 

KUPIĘ 
 

Jan Przewoźnik kupi 20 kg jabłek Golden Delicious. 

 

ZAGADKI  INTEGRUJĄCE  CAŁĄ  SZKOŁĘ 
 

Przedstawiamy Wam garść zagadek, bez odpowiedzi. Pogadacie w szkole, to na pewno 

znajdziecie prawidłowe rozwiązania. Może czasem jakaś lekcja szybciej zleci? 

 

1. Pytanie z religii: Kto zabił Kaina? 

2. Pytanie z ogrodnictwa: Z samolotu wyleciało trzech spadochroniarzy, jeden miał jeden 

spadochron, drugi dwa, trzeci trzy. Kto był pierwszy na ziemi? 

3. Pytanie z weterynarii: leszcz o długości 50 cm, głowa 10 cm, a tułów to połowa 

głowy. Ile waży kilogram leszcza? 

4. Pytanie z języka polskiego: Mówi się rękami czy ręcami? 

5. Pytanie na inteligencję od psychologa: W pokoju jest świeca i lampa naftowa; 

co zapalisz najpierw? 

6. Pytanie weterynaryjne na czytanie ze zrozumieniem: Pasterz miał 20 owiec, wszystkie 

oprócz 9 odeszły. Ile owiec zostało? 

7. Pytanie z historii: Który z polskich królów wstawał z łóżka w czwartki do góry głową. 

8. Pytanie weterynaryjne z geografii: Baran stoi równo na granicy Polski i Czech. Czyje 

będzie jego mleko? 

9. Pytanie tylko weterynaryjne: Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? 

10. Pytanie z geografii: O którym z miast można powiedzieć, że się często chowa? 

11. Pytanie z geografii: Na dachu było 10 gołębi. Jednego ustrzelono ze strzelby? 

Ile gołębi zostało na dachu? 

12. Pytanie z języka angielskiego (należy zadać je koleżance lub koledze, głośno 

czytając): How much wood could a woodchuck chuck, if the woodchuck could chuck 

wood? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

RADOSNYCH  ŚWIĄT 

 

I  SZCZĘŚLIWEGO  NOWEGO  ROKU ! 


