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W  GORZOWIE  WLKP. 
 

 
 

TEMAT  NUMERU  –  ZIELENIEC  ODWOŁUJE  ZIMĘ ! 
 

„Zapachniało, zajaśniało, wiosna, wiosna, ach to ty!”  

 

Tak śpiewał Marek Grechuta i tak też nam kojarzy się wiosna. 

 

Wiosną wszystko jest magiczne, życie budzi się na nowo. 

 

Po chłodnej, mało przyjemnej zimie przybywa nam optymizmu, 

 

cieszy nas skrawek zielonej trawy, śpiew ptaków, widok słońca 

 

za oknem, pierwsze pąki na drzewach i pięknie pachnące kwiaty. 

 

Natalia Kaczmarek 
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POSTAĆ  NUMERU 
 

KAMIL OFFMAN – 

MISTRZ POLSKI JUNIORÓW W BOKSIE, KRAKÓW 2016 
 

 
 

Kamil Offman w meczu młodzieżowej ligi bokserskiej 

Zdjęcie: Gerard Szukay 

 

Zadaliśmy Mistrzowi, uczniowi naszej szkoły, pytania z kwestionariusza Pivota.  

Oto jego odpowiedzi. 

 

KWESTIONARIUSZ PIVOTA 

 

Główna cecha mojego charakteru? – Myślę że jest nią pewność siebie. 

 

Cechy których szukam u kobiety? – Opiekuńcza, wierna, zabawna, szczera. 

 

Co cenię najbardziej u przyjaciół? – Przyjaciół nie mam zbyt wielu. Przyjaciel to osoba, 

której na pewno ufam bezgranicznie, której jestem w stanie powiedzieć wszystko. 

Przykładem takiego przyjaciela, w sumie jedynego, jest Kacper Jacykowski. Jestem z nim 

bardzo związany. 

 

Moja główna wada? – Uważam, że jest to łatwowierność. 

 

Moje ulubione zajęcie? – Myślę, że jest to wędkarstwo. To chwila, w której zapominam o ca-

łym świecie, obowiązkach i po prostu relaksuję się. 

 

Moje marzenie o szczęściu? – Mieć dom, przede wszystkim rodzinę. Zostać zawodowym 

mistrzem świata w boksie. 

 

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? – Najbardziej obawiam się porażki, wiadomo, nikt nie 

lubi przegrywać, ale to część naszego życia. Urodzony, by przegrać, żyję, by wygrać – tym 

się kieruję, takie jest moje motto życiowe. 
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Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? – Największe nieszczęście. Hmm... myślę, 

że dzień, w którym musiałbym przestać robić to, co kocham, mam na myśli boks. 

 

Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie był tym, kim jestem? – Zawsze marzyła mi się 

kariera kulturysty. Bardzo fascynuje mnie ten sport, ale widocznie bardziej od dźwigania 

ciężarów kręci mnie szermierka na pięści. 

 

Kiedy kłamię? – Kłamię, kiedy muszę, w ostateczności. Brzydzę się kłamstwem, dlatego sam 

nie kłamię. 

 

Słowo, którego nadużywam? – Hehe!  Myślę, że słowo „dziękuję” od paru dni, odkąd 

zostałem mistrzem Polski, zbieram same gratulacje, więc weszło mi w nawyk.  

 

Ulubieni bohaterowie literaccy? – Nie posiadam aktualnie takich. 

 

Ulubieni bohaterowie życia codziennego? – Nie przychodzi mi na tą chwilę nikt do głowy. 

 

Czego nie cierpię ponad wszystko? – Nie cierpię poranków, ale to chyba jak każdy nastolatek, 

który ma przed sobą dzień pełen zajęć lekcyjnych i obowiązków. 

 

Dar natury, który chciałbym posiadać? – Dar natury, ha ha ha , myślę, że dar, który w jakiś 

sposób umożliwiłby mi zrozumieć chociaż trochę matematykę. 

 

Jak chciałbym umrzeć? – Nie myślałem jeszcze o tym, uważam, że trochę za wcześnie, 

ale nigdy nic nie wiadomo. Śmierć w ringu, myślę, że tam chciałbym zakończyć swój żywot. 

 

Obecny stan mojego umysłu? – Spełniony. Zawsze staram się patrzeć optymistycznie na świat 

i to co daje mi każdego dnia, każde trudności, które w jakiś sposób muszę pokonać. Ponoć 

życie to ciągła walka i z biegiem czasu zaczynam zauważać, że to jednak prawda. To od nas 

zależy czy z tej walki wyjdziemy wygrani bądź przegrani. 

 

Błędy, które najczęściej wybaczam? – Kłamstwo. 

 

 
 

Kamil Offman, mistrz Polski juniorów w kategorii 91 kg, Kraków 2016  
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AKTUALNOŚCI 
 

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA KREATYWNOŚCI 
 

Dziewięciu uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do ogólnopolskiego finału  

Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności: 

 

   
 

Zespół 1: Aleksandra Arnold, Roksana Dahlke, Kamila Pietraniec, klasa II, Technik Ogrodnik 

Zespół 2: Adam Wiśniewski, Łukasz Nita, Jan Pomorski, klasa I, Technik Architekt 

 

 
 

Zespół 3: Patryk Wojciechowski, Michał Poźniak, Oskar Jaroszyński,  

klasa II, Technik Ogrodnik, opiekun Jan Przewoźnik – psycholog 

 

Nasi „Kreatywni” 9 XI 2015 roku pozytywnie przeszli pierwszy etap olimpiady, szkolny, 

w którym startowało 2015 zespołów z 308 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. 

Następnie 5 I 2016 roku pozytywnie ukończyli drugi etap olimpiady – okręgowy. 15 marca 

2016 startowali w finale w Poznaniu, walcząc o awans do finału międzynarodowego, który 

odbędzie się w Toronto, w dniach 12-19 września 2016. 

 

Informacje o olimpiadzie znajdują się na stronie: http://olimpiada-

bankowa.pl/blog/kreatywno%C5%9B%C4%87-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-

zarz%C4%85dzanie 

http://olimpiada-bankowa.pl/galeria 

 

Nasi odgrażają się, że za rok będzie jeszcze lepiej. A może warto pomyśleć o innych 

olimpiadach, które czekają na naszych utalentowanych uczniów? Może czekają Ciebie! 

Trzymajmy kciuki! I przy okazji na co dzień inspirujmy się do treningu twórczego myślenia!  

http://olimpiada-bankowa.pl/blog/kreatywno%C5%9B%C4%87-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-zarz%C4%85dzanie
http://olimpiada-bankowa.pl/blog/kreatywno%C5%9B%C4%87-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-zarz%C4%85dzanie
http://olimpiada-bankowa.pl/blog/kreatywno%C5%9B%C4%87-przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87-zarz%C4%85dzanie
http://olimpiada-bankowa.pl/galeria
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Oto jedna z naszych prac na poprzednim etapie rozgrywek (po lewej stronie) i praca naszych 

konkurentek z finału ogólnopolskiego (po prawej). 

 

   
 

Adam Wiśniewski, Łukasz Nita,  

Jan Pomorski, II etap  

Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności 

 

 
 

Aleksandra Arnold, Roksana Dahlke,  

Kamila Pietraniec, II etap  

Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności 

 

„Cztery żywioły”, Elżbieta Szabat,  

Olga Klamecka, Aleksandra Szefer,  

I LO w Gorzowie 

 

To jedna ze zwycięskich prac uczennic 

z I LO w Gorzowie Wlkp. Polecą sobie 

za to za darmo do Toronto? Też! Ale i za 

kreatywność! W zadaniu trzeba było do-

kończyć rysunek na kartce, zawierającej 

kilkanaście kropek. Dodatkowo, trzeba 

było wykorzystać zapałki. 

 

A tak przy okazji: Kreatywny uczniu. 

Połącz cztery kropki za pomocą trzech linii 

prostych, nie odrywając ołówka od kartki 

i wracając do punktu wyjściowego.  
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KONKURS KABARETOWY 
 

Tradycyjnie 21 marca odbył się Konkurs Kabaretowy pt. ,,Szkoła w krzywym zwierciadle”'. 

Wystąpili uczniowie z Gimnazjum nr 9 z Gorzowa Wlkp. oraz grupa z Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Barlinku. Uczniowie spisali się na medal, doskonale bawiła się też 

publiczność, która zdecydowała, że najlepiej spisali się gimnazjaliści z Barlinka. Dzień nie 

byłby udany, gdyby nie topienie marzanny, bo to w końcu pożegnanie zimy.  

 

Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za wspólnie spędzony czas i zabawę! :) 

 

 
 

Konkurs kabaretowy, Zespół Szkół Ogrodniczych, Gorzów 2016 

 

 
 

Wręczenie nagród na konkursie kabaretowym, Zespół Szkół Ogrodniczych, Gorzów 2016  
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DZIEŃ ZDROWIA Z OGRODNIKIEM 
 

7 kwietnia już po raz trzeci nasza szkoła z okazji Światowego Dnia Zdrowia zorganizowała 

„Dzień Zdrowia z Ogrodnikiem”. W tym roku do akcji pod hasłem „Pokonaj cukrzycę” przy-

łączyła się „Przychodnia na Dworcowej” oraz „Body Fitness” w Parku 111. W specjalnym 

tramwaju panie z przychodni mierzyły ciśnienie oraz paziom cukru we krwi, trener fitness 

informował o konieczności aktywnego trybu życia, a uczniowie oraz przedstawicielka Go-

rzowskiego Rynku Hurtowego rozdawali surówki, jabłka oraz ulotki z informacjami. 

 

w

 
 

„Dzień zdrowia z Ogrodnikiem”, stoją od lewej: Marcin Szembek – Dyrektor, Małgorzata 

Sierpień, Oskar Spławski, Tomasz Nachowicz, Tomasz Leszkiewicz, Joanna Romanowicz, 

przedstawicielka Gorzowskiego Rynku Hurtowego, Jarosław Palicki 

 

   
Zdjęcia: Artur Szymczak 

 

Więcej informacji i zdjęć na stronie: 

http://zsogorzow.pl/dzien-zdrowia-z-ogrodnikiem/ 

 

Joanna Romanowicz  

http://zsogorzow.pl/dzien-zdrowia-z-ogrodnikiem/
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PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE 
 

Dzięki Pani Pedagog – Magdalenie Madejczyk – w szkole regularnie podejmowane są akcje 

prozdrowotne. Oto efekt jednej z nich – kreatywne przedstawienie zagrożeń, jakie niesie z so-

bą niewłaściwe odżywianie. 

 

 
 

„Otyłość”, Weronika Gricuk, klasa III  WA 

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE 
 

Psycholog Jan Przewoźnik ma tu swoją misję w szkole – chce uświadomić uczniom, że mają 

w sobie talenty, o których istnieniu czasami nawet siebie nie podejrzewają. Zatem – 

uwierzmy w siebie! I wykorzystujmy talenty! Przykład z żonglowaniem pokazał, że mamy 

potencjał. Z kolei zajęcia z zarządzania sobą w czasie wykazały, że uczniowie w „Ogrodniku” 

tracą na pożeracze czasu średnio 637 godzin rocznie! 
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WYWIAD  NUMERU  –  RAFAŁ  GRAJEK 
 

Ogrodnik: Jesteś dobrym duchem tej szkoły! Skąd w Tobie tyle radości i wesołości?  

 

Rafał Grajek: Ta radość wzięła się z życia i od innych ludzi.  

 

Ogrodnik: Co daje Ci w życiu taka pozytywna postawa? 

 

Rafał Grajek: Szczęście, zdobywam informacje o innych ludziach, wtedy też ludzie reagują 

tak samo, z uśmiechem. 

 

Ogrodnik: Idzie wiosna, he he. Co więc cenią w Tobie te uśmiechnięte dziewczyny? 

 

Rafał Grajek: Dziewczyny lubią mnie za to, że jestem szczęśliwy, lubią mnie za poczucie 

humoru i za coś jeszcze, o czym może nie wiem? 

 

Ogrodnik: Wydajesz się idealnym kandydatem na męża  – a co Ty w sobie cenisz? 

 

Rafał Grajek: Szczerość, opiekuńczość, dbanie o dziewczynę, wierzę też, że dbanie o przy-

szłą żonę i przyszłe dzieci. 

 

Ogrodnik: To zmieńmy trochę temat. Twój ulubiony przedmiot w tej szkole? 

 

Rafał Grajek: To są zajęcia praktyczne. 

 

Ogrodnik: Dlaczego właśnie te zajęcia? 

 

Rafał Grajek: Ponieważ można konkretnie popracować i zapomnieć o czymś innym, złym. 

 

Ogrodnik: Kim są Twoi przyjaciele? 

 

Rafał Grajek: Marta, Dominika, Paulina, Patryk, Łukasz, Grzegorz, Tomek, Sandra, Monika, 

Aśka, druga Aśka… 

 

Ogrodnik: Ale się rozpędziłeś! Dużo masz tych przyjaciół! Co zatem takiego dobrego jest 

w tej szkole, że można znaleźć tu tylu fajnych ludzi? 

 

Rafał Grajek: Otoczenie! Przyroda! Przerwy! 

 

Ogrodnik: No to gratulujemy! A jakie są Twoje najbliższe plany? 

 

Rafał Grajek: Mam zamiar zdać do następnej klasy. Potem Festiwal Woodstock w Kostrzynie 

nad Odrą, to jest Life Festival. Potem Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 

 

Ogrodnik: Mówisz to ze śmiechem – co ci dają takie imprezy. 

 

Rafał Grajek: Poznaję nowe kultury, nową muzykę, ubiory różnych ludzi. A Kraków, jako 

wydarzenie religijne, umożliwi przywitanie Papieża i poznanie kolejnego miejsca spotkań. 
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Ogrodnik: Jakie są Twoje plany życiowe osobiste, kim będziesz w przyszłości? 

 

Rafał Grajek: Być może będę zarabiał na zawodach komputerowych.  

 

Ogrodnik: O! To wyzwanie. E-sport! I ostatnie już pytanie – jakie masz życzenie, marzenie, 

żeby się spełniło? 

 

Rafał Grajek: Chcę zwiedzić Włochy, np. Rzym, Palermo, Florencję, Wenecję, Padwę, 

Neapol. I spotkać się z Papieżem, żeby z nim porozmawiać osobiście. 

 

Ogrodnik: To ambitne plany. Życzymy Ci ich spełnienia. 

 

Rafał Grajek: Dziękuję! 

 

     
 

Tak się żyje w Ogrodniku! W to nam graj! Rafał Grajek!  

 

Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród. 

 

Wdowa bez chłopa jak ogród bez płota. 

 

Kiedy w kwietniu słonko grzeje tedy chłop nie zubożeje. 

 

Gardening is cheaper than therapy and you get tomatoes. 

 

Chcesz być szczęśliwy jeden dzień, to się upij, rok – ożeń,  

a całe życie – miej ogród (chińskie)  
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AKTUALNE  TEMATY 
 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW 
 

Niektórzy nasi uczniowie próbują swoich sil w pisaniu. Ciekawe, co musiałoby się stać, aby 

wypłynęli na szerokie wody w kraju, w którym tak mało się czyta? 

 

Oto jedna próbka twórczości z naszej szkoły. 

 

OPOWIADANIE Z SERII ,,SMOCZA KREW’’ 

 

AUTORSTWA: PATRYKA ,,JORXERA’’ WOJCIECHOWSKIEGO 

 

POD TYTUŁEM: ODRODZENIE STARSZEJ KRWI 

 

Przez wieki nasz lud był mordowany przez ludzi, lecz ten czas się skończył. Wyruszyliśmy 

w pielgrzymkę do pradawnego miasta naszego ludu, gdzie na starożytnych zwojach były 

wiadomości o treści: 

– ,,Nie ufajcie ludziom’’.  

Lecz my byliśmy głupi, w żadnym stopniu nie przypominaliśmy naszych przodków. 

Mieliśmy zamiar to zmienić i zaczęliśmy wszystko zmieniać; odbudowaliśmy wspaniałe 

miasto Ter’doz. Gdyby nie pomoc krasnoludów, to by nam się nie udało. Po wielu latach 

ludzie ruszyli na wojnę. Chcieli nasz zabić, uważali nas za zagrożenie, niebezpieczne zwierzę, 

które trzeba zabić, lecz my byliśmy dumnym ludem. Oni chcieli zabić młode, ledwo co 

rozkwitłe królestwo. Naszymi sprzymierzeńcami byli synowie matki ziemi, inaczej zwani 

krasnoludami i dumny ludu wszystkich nieludzkich stworów. Nasz pan i władcza Asterys 

wybrany przez lud wyruszył na wojnę z armią. 

Ludzie chcieli naszej krwi, więc utopimy ich w ich własnej krwi. Gdy dotarliśmy na pole 

bitwy, w stronę naszych linii przyjechał król ludzi z poselstwem i chciał paktować. Nie chciał, 

wręcz przeciwnie, chciał pokoju między naszymi królestwami. Więc go podpisałem; pokój 

miał być wzmocniony ślubem mojej córki i syna ludzkiego władczy, lecz królestwa miały 

mieć suwerenne władze, a nasze dzieci miały dostać po kawałku kraju od każdego z ojców. 

I tak przyszła wojna zmieniła się w wieczny pokój między państwem ludzi i nieludzi.  

 

 
 

Patryk Wojciechowski, autor, gracz w e-sporcie, człowiek poszukujący  
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UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – 

NOWY PROBLEM DZISIEJSZEGO ŚWIATA ?! 
 

Opracowała Magdalena Madejczyk – pedagog szkolny 

 

Uzależnienia behawioralne to zaburzenia (nałogi) związane z niekontrolowanym wykony-

waniem pewnych czynności – action addiction, behavioral dependency. Zalicza się do nich 

zachowania lub działania, które są społecznie akceptowane, np. jedzenie, granie w gry hazar-

dowe, robienie zakupów, korzystanie z Internetu, oglądanie telewizji, dbanie o swój wygląd, 

zaspokajanie potrzeb seksualnych, używanie komórki, praca i wiele innych. Należy zazna-

czyć, że ich nadużywanie prowadzi do podobnych konsekwencji, jak uzależnienia 

od alkoholu czy narkotyków! 

 

Jakie sygnały świadczą o tym, że możemy mieć problem z uzależnieniem? Oto możliwości: 

 czujemy, że MUSIMY wykonać daną czynność; 

 TRACIMY kontrolę nad wykonywaniem tej czynności: to znaczy, że nie możemy się 

powstrzymać, żeby tego czegoś nie zrobić, robimy to częściej i dłużej niż planujemy; 

 nasz nastrój się POGARSZA, gdy musimy OGRANICZYĆ wykonywanie 

tej czynności; 

 musimy poświęcać coraz WIĘCEJ CZASU na wykonywanie tej czynności, 

aby czuć się dobrze; 

 ZANIEDBUJEMY swoje obowiązki, przyjaciół i bliskich, dotychczasowe 

przyjemności i zainteresowania, ponieważ poświęcamy na wykonywanie 

danej czynności i myślenie o niej większość czasu; 

 mimo tego, że doświadczamy PRZYKRYCH KONSEKWENCJI (do nich zalicza-

my gorsze samopoczucie, czasami nawet choroby, długi, kłótnie z domownikami, 

problemy w szkole lub w pracy itd.), dalej wykonujemy daną czynność. 

 

Skutki uzależnienia się od danych czynności to m.in.:  

 pogorszenie relacji i kontaktów 

z najbliższymi osobami i otoczeniem, 

 wzrastające osamotnienie, 

 pogorszenie samopoczucia (wykonywanie 

danej czynności poprawia nastrój tylko na chwilę), 

 pogłębiający się smutek, rozdrażnienie, 

 pogorszenie samooceny, 

 zaniedbywanie codziennych obowiązków, 

utrata zainteresowań, 

 rezygnacja z przyjemności i rozrywek, 

poza wykonywaniem danej czynności, 

 problemy z koncentracją uwagi, 

 zaniedbywanie szkoły  

lub w przypadku dorosłych – pracy, 

 problemy zdrowotne. 

 
W związku z tym w klasach I i II prowadzone są warsztaty na temat 

uzależnień od Internetu, hazardu, zakupów oraz gier online i video 

w ramach programu „Uzależnieniom behawioralnym mówię STOP!”  

Więcej informacji można znaleźć na stronie 

http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/  

http://uzaleznieniabehawioralne.pl/strefy/index.php/1-co-to-znaczy-uzaleznic-sie-od-wykonywania-czynnosci/co-to-jest-uzaleznienie-behawioralne/16-dla-dzieci-uzaleznienia-behawioralne/37-jakie-sygnaly-swiadcza-o-tym-ze-ktos-ma-problem-z-uzaleznieniem
http://uzaleznieniabehawioralne.pl/strefy/index.php/1-co-to-znaczy-uzaleznic-sie-od-wykonywania-czynnosci/jakie-sa-skutki-uzaleznienia-sie-od-czynnosci
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OKIEM  PSYCHOLOGA 
 

Redaguje: Grzegorz Szymański 

 

 
 

Czym jest przyjaźń? 

 

Jest mnóstwo definicji słowa „przyjaciel”. Kim on jest (lub powinien być ) i dlaczego jest on 

dla nas taki ważny? 

 

Zacznijmy od tego, że jest to osoba zaufana. Taką, którą sprawdzamy nieświadomie, 

powierzając jej coraz więcej szczegółów naszego życia, z którą chcemy przebywać 

bezinteresownie. Każdy z nas chciałby mieć taką osobę i przez życie często tacy ludzie się 

znajdują. Problem pojawia się, gdy rozgraniczamy pojęcie na przyjaźń jednostronną i 

przyjaźń obustronną. Ta pierwsza, stanowi duży problem emocjonalny, szczególnie dla 

młodych ludzi, którzy dopiero uczą się ufać ludziom i okazywać emocjonalne przywiązanie. 

W takim przypadku korzyść ze znajomości odnosi tylko jedna osoba i może rzutować na stan 

psychiczny tej drugiej oraz jej zaufanie do innych, ponieważ w pewnym sensie jest to 

wykorzystywanie. Przyjaźń obustronna jest relacją, na której solidne wypracowanie potrzeba 

bardzo dużo czasu, niekiedy też problemów i sytuacji, które sprawdzają działanie jednego 

przyjaciół w trudnych warunkach. Wspólne problemy, zainteresowania, znajomi, wyjazdy, to 

tylko niektóre z rzeczy, które są podstawą do zawiązania relacji. 

 

Przyjaciel jest ważną osobą w życiu, ponieważ stanowi podporę dla nas w ciężkich czasach. 

Jeśli chcemy się zwierzyć z problemu lub opowiedzieć o najnowszej przygodzie, taka osoba 

jest najlepsza. Odpowiednie dobieranie znajomych to tylko połowa sukcesu w pozyskaniu 

przyjaciela. Drugą połowę stanowią chęci tej osoby do zapoznania nas, oraz umiejętność 

rozwiązywania nieścisłości. Co do pierwszego – jeśli dana osoba, nie będzie chciała nas 

poznać, mimo naszych prób poznania jej, to oczywiście nie ma sensu się zagłębiać dalej. 

Chociażby z obawy wykorzystania. Co do drugiego – jak to w życiu bywa, idealnie być nie 

może. Zdarzają się sytuacje przez które dochodzi do kłótni i sprzeczek. Jeśli jest ich niewiele i 

są racjonalne, to z reguły bardzo łatwo można je wyjaśnić i porozmawiać na spokojnie. Jeśli 

nieścisłości jest dużo i są one z reguły nieistotne w życiu codziennym, należy się poważnie 

zastanowić nad podstawami takiej znajomości. 

 

 

 Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna –  

wszystko wkrótce rozkwitnie. 

Friedrich Rückert – niemiecki poeta i tłumacz 

 

 

 Pamiętajcie o ogrodach | Przecież stamtąd przyszliście 

Jonasz Kofta – polski poeta, dramaturg, satyryk, piosenkarz i malarz 
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HUMOR,  SPRAWA  POWAŻNA ! 
 

Wiosna kojarzy się z optymizmem, a wiec i z humorem. Dziś humor ogrodniczo-

weterynaryjny z zeszytów szkolnych. Czego to nie wymyślą i napiszą uczniowie! Ciekawe, 

co by powiedzieli na to nasi nauczyciele!? 

 

* * * 

 

Nie mam czasu na życie, bo znów trzeba iść do szkoły. 

 

Mama nie wypuściła mnie z domu z powodu ciemnoty. 

 

Przed wścieklizną chronią człowieka szczepionka i kaganiec. 

 

Dżdżownica spulchnia glebę i robi ulgę rolnikowi. 

 

Moja ciocia kupiła kiełbasę podlaską i leżała później przez tydzień w lodówce.  

 

Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej plonów, ale brakuje im żon. 

 

Żaby na wiosnę znoszą jaja w galarecie. 

 

Polana jest formą lasu bez lasu. 

 

Ojciec wyjechał na wakacje, aby dzieci miały świeże powietrze. 

 

Niektóre bakterie rozkładają obornik na kompot. 

 

Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 

 

Rak jest stawonogiem, bo trzyma nogi w stawie. 

 

Kury w zimie znoszą zawsze droższe jajka. 

 

Oko składa się z siatkówki i koszykówki. 

 

Ślimak, to jednocześnie płeć męska i żeńska, ale z niej nie korzysta.  

 

PYTANIA  PANA  INCOGNITO 
 

Uczniu dzisiejszy Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej!  

Dokąd zmierzasz? Jaka jest Twoja misja?      

W jakie wartości wierzysz w swoim osobistym życiu?  

Jaka wielkość jest w Tobie, o którą dziś mało kto Cię podejrzewa? 

Kim będziesz w wieku 75 lat?   
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WIOSENNA  KRZYŻÓWKA 
 

 
 

1. Ze zmianami klimatu związanych jest wiele zjawisk, które niepokoją naukowców, 

polityków, itd.; zmiana klimatu powoduje topnienie trzech lodowców: Afryki, Antarktydy i… 

2. Co powstaje w wyniku pracy bakterii, które rozkładają cząstki organiczne (jeden z 

alkanów)? 

3. Kto wynalazł lampę naftową w 1853 r? Ignacy… 

4. Co wynalazł w 1879 r. Thomas Edison? 

5. … odpady. 

6. Powtórne przetwarzanie, np. plastikowych butelek to…? 

7. Nieodnawialny pierwiastek chemiczny to…? 

 

* * * 

 

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

do dnia 7 V 2016, do pokoju nauczycielskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE 
 

Zdania wynalazła w Internecie Nikola Kołodziejczyk. 

 

Polskie: Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem 

rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca. 

 

Niemieckie:Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. 

Der Zweck hat den Zweck den Zweck zu bezwecken, und wenn der Zweck den Zweck nicht 

bezweckt, dann hat der Zweck überhaupt keinen Zweck. 

http://www.niemiecki.slowka.pl/kulturalnie,lamance-jezykowe-z-mp3,m,484.html 

 

Angielskie: How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck could chuck wood?  
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KĄCIK  NAUCZYCIELSKI 
 

Podzielili się z nami swoimi mądrościami życiowymi. Dziękujemy! 

 

Marcin Szembek, Dyrektor: 

– Dziś cytuję motta swoich rodziców (taty i teścia), nie filozofów, ale bardzo mądrych 

życiowo i bliskich mi osób:  

Żyj tak, abyś się nie musiał wstydzić i spowiadać. 

Co masz zrobić jutro zrób dziś, a co masz zjeść dziś zjedz jutro. 

 

Monika Plichta: 

– Tylko szczyty głupoty zdobywa się bez wysiłku. 

 

Andrzej Glinka, historyk: 

– Per aspera ad astra et nil admirari. 

[Przez trudy do gwiazd i niczemu się nie dziwić.] 

 

Małgorzata Sierpień, język niemiecki: 

– Lachen ist die best Art, seinen Feinden Zähne zu zeigen. 

Umiesz liczyć, licz na siebie. 

 

Elżbieta Gołędziewska, język angielski: 

– W nauce języka obcego “Foreign language – you may use it or lose it.” 

A friend in need is a friend indeed.  

 

Emilia Wawrzyniak, język polski: 

– Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego, lecz bycie lepszym od tego, kim samemu 

było się wcześniej.  

Dalaj Lama 

– Ten, kto chce, znajdzie sposób. Ten, kto nie chce, znajdzie powód. 

– W życiu musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.  

Ks. Jan Twardowski 

 

Grażyna Bączkiewicz, bibliotekarz: 

– W życiu kieruj się sercem i rozumem. Bądź otwarty na świat, kulturę, szanuj każda istotę. 

Ciesz się każdym dniem, tym lepszym i tym gorszym – z nich składa się życie. I pamiętaj – 

lepiej być niż mieć. Masz tylko jedną szansę, więc pozostaw na ziemi swój ślad. 

 

Jan Przewoźnik, psycholog: 

– Nie jest tak ważne, co cię spotyka – ważne, jak na to reagujesz.  

 

   
 

Myśli zebrali: Oskar Jaroszyński i Rafał Grajek.  
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ZDANIEM  DYREKTORA… 
 

Oto odpowiedzi Pana Dyrektora na trzy pytania z poprzedniego numeru. 

 

Patryk Wojciechowski: Jakie jest Pana stanowisko wobec formowania się drużyny 

szachowej i e-sportowej? 

Marcin Szembek: To jest bardzo dobry pomysł. Każdą inicjatywę popieram, szczególnie ta-

kie młodzieżowe zawsze mnie cieszą. Jestem za tym, aby jak najbardziej uprawiać sport, 

uczestniczyć na lekcjach WF-u, bardzo aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego mam tu pewne 

obiekcje, jeśli chodzi o drużyny e-sportowe. Nie chciałbym, żeby e-sport zmienił się w be-

sport, czyli żeby sport nie był be-dla uczniów. I jeżeli tak nie jest i jest to zdrowe w propor-

cjach i dobrze liczone, to mnie bardzo cieszy. Oczywiście coraz bardziej popularne są druży-

nowe rozgrywki w grach komputerowych, pewnie lepsze są gry strategiczne, ale można się 

również wykazać w manualnych typu jeżdżenie. Mam nawet kolegę, który dla szkoły wygrał 

telewizor. Wtedy takiemu dyrektorowi zawsze się podoba e-sport.  Są przecież również roz-

grywki międzynarodowe z różnych gier. Znam te gry, ale nie chcę ich wymieniać, bo mło-

dzież jest z nimi na pewno bardziej obyta. Uważam, że jest to dobre. Powiem tak – wszystko 

pomału, małą łyżeczką. Byłoby super, gdyby nasza szkoła brała udział w jakiejś grze druży-

nowej również ze szkołami z innych państw. Wtedy byłby też efekt językowy, kulturoznaw-

czy, poznawczy. Wtedy byłoby super. Wracając do szachów, na treningi umysłowe nigdy nie 

jest za późno, bardzo mnie to cieszy, tu służę pomocą. Myślę że kiermasz będzie pierwszą 

możliwością, aby rozegrać jakąś partię szachową. Ja służę tutaj swoją osobą, mam nadzieję, 

że mamy w szkole również pracowników, nie tylko uczniów, którzy też w szachy grają. 

Można spokojnie zrobić zawody typu „Wygraj sobie drzewko”. I jak ktoś ogra reprezentację 

naszej szkoły, to drzewko mógłby sobie wygrać. Jestem w stanie zafundować taką nagrodę. 

 

P. W.: To jest bardzo dobry pomysł, Panie Dyrektorze. Jakie jest Pańskie stanowisko wobec 

faktu wydawania gazetki szkolnej? 

M. Sz.: Tak jak poprzednio – każda inicjatywa młodzieży mnie cieszy, a już pisanie i czyta-

nie – to cieszy podwójnie. W tej chwili w dobie sms-ów, prac maturalnych do 200 symboli, 

pisanie czy redagowanie gazetki cieszy bardzo. Już nawet nie wspominając o wyrabianiu po-

prawności językowej, bo to wzbogaca słownik, bardzo się z tego cieszę. Uważam, że na 

wydawanie gazetki w tych czasach stać tylko prestiżowe szkoły, więc tym bardziej to cieszy. 

 

P. W. Jak się Pan czuje wobec faktu, że dziewięciu uczniów naszej szkoły dostało się 

do ogólnopolskiego etapu olimpiady kreatywności. 

M. Sz.: Tak, to prawda, mam mieszane uczucia! Każdy sukces młodzieży cieszy, na pewno 

inicjatywę będziemy popierali, będziemy stwarzali uczniom możliwości rozwoju, na pewno 

wspieramy, na pewno wysyłamy na kolejne etapy i trzymam kciuki. 

 

P. W.: Takie krótkie pytanie – co by Pan zrobił, gdyby trójce naszych uczniów udało się 

przejść ten etap i zakwalifikować się do finału międzynarodowego? 

M. Sz.: Powiem tak – nie dzielę skóry na żywym niedźwiedziu, oczywiście sprawiłoby mi to 

ogromną radość, choć oczywiście pamiętam, z jakimi problemami są związane wyjazdy mię-

dzynarodowe. Na razie nie chcę o tym mówić, bo do Toronto autokarem nie bardzo się uda 

dojechać, więc ten kłopot byłby na pewno bardzo duży, ale radość jeszcze większa. Nie będę 

mnożył sobie problemów, dopóki ich nie ma. Na pewno byłaby to wielka radość, wielki 

sukces uczniów. Czekamy! 

P. W.: Dziękuję Panu Dyrektorowi za poświęcony czas.   M. Sz.: Dziękuję.  
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REKLAMY 
 

16 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00 odbędą się 1. mistrzostwa uczniowskie szkół 

Gorzowa. Organizatorem zawodów jest nasza szkoła, udział mogą wziąć uczniowie naszej 

szkoły, absolwenci jak i zawodnicy amatorzy. 

 

* Konkurs nr 1: mini LL dokładności (wys. do 60 cm) – TYLKO MŁODZIEŻ SZKOLNA. 

* Konkurs nr 2: LL z trafieniem w normę czasu (wys. do 80 cm). 

* Konkurs nr 3: L (wys. do 100 cm) jako mistrzowski, formuła: konkurs dwu nawrotowy 

   lub konkurs z rozgrywką w zależności od ilości zawodników 

* Konkurs nr 4: L1 o wzrastającym stopniu trudności z jockerem (wys. do 105 cm) –  

   OD 16 ROKU ŻYCIA (rocznikowo). 

 

Zgłoszenia do dnia 14.04.2016, do godz. 20.00, na adres e-mail: zawodyzso@gmail.com. 

Informacji możemy szukać nie tylko u Marty, lecz u Pani Joanny Romanowicz, Angeliki 

Gładkowskiej , Patrycji Chrustowskiej.  

Opłata to 50 zł za jednego konia, w przypadku wysłania zgłoszenia po terminie +50% 

wpisowego. W razie jakichś pytań proszę kierować się do Marty Nijakiej z klasy 3TW. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy wysokich lotów.  

 

* * * 

 

 
 

W sobotę 16 kwietnia zapraszamy na Dzień Otwarty w Szkole. W tym dniu będzie można 

dowiedzieć się o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2016 / 2017, zobaczyć szkołę z bliska, 

porozmawiać z nauczycielami i uczniami, poznać warunki mieszkaniowe w Internacie. 

Zapraszamy od godz. 9:00! 

 

* * * 

 

Mam do sprzedania siodło wszechstronne o profilu ujeżdżeniowym firmy Passier.  

 

Cena 590 zł. do ewentualnych negocjacji.  

 

Po więcej informacji proszę zgłosić się do Kornelii Handrysiak, klasa II TW.  
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ZAGADKI  INTEGRUJĄCE  CAŁĄ  SZKOŁĘ 
 

Przedstawiamy Wam tym razem zagadkę matematyczną od Pana Dyrektora, Marcina 

Szembeka. Współpracujcie w szkole, to na pewno znajdziecie prawidłowe rozwiązania. Może 

czasem jakaś lekcja szybciej zleci?  

 

 
 

Marcin Szembek – Jak można odczytać ten rebus?  

Rozwiązaniem jest pojęcie matematyczne. 

___________________________________________________________________________ 

 

Drodzy maturzyści! Już za miesiąc są matury. 

Życzymy wam w tych ostatnich dniach nauki wytrwałości i mobilizacji. 

Mamy nadzieję, że zdawalność będzie stuprocentowa. Trzymamy kciuki.  

 

 

 

 
 

Aleksandra Arnold, Roksana Dahlke,  

Kamila Pietraniec, II etap  

Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności 

 

 

 

 

 

 
 

Patryk Wojciechowski, Michał Poźniak, 

Oskar Jaroszyński, II etap  

Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności 

 

 

 

 

ŻYCZYMY WAM PRZYJEMNEJ WIOSNY I KORZYSTNYCH ZMIAN W ŻYCIU ! 

 

PER ASPERA AD ASTRA ! 


