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Jestem dyslektykiem, dysortografikiem i dysgrafikiem – to nie wstyd! Wśród dysortografików 

było wielu wybitnych ludzi. I właśnie dlatego nie bałem się zostać redaktorem naczelnym 

trzeciego numeru naszej kochanej gazetki szkolnej! Stawiam na umiejętność organizacji. 

I nową formułę tego numeru – to będzie wydanie obrazkowe, lepsze do czytania i oglądania. 

I jaki z tego wniosek dla Ciebie? Masz problemy!? Zawsze możesz sobie z nimi poradzić!  

 

Ten numer jest o ludziach tej szkoły – utalentowanych, wybitnych i olimpijczykach. 

 

Rafał Grajek – Redaktor naczelny
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POSTAĆ  NUMERU  –  MARTYNA  RZETELNA 
 

Rozmawia Kamila Jakubowska 

 

Martyna Rzetelna – uczennica pierwszej klasy technikum, znakomita lekkoatletka (chód 

sportowy). Jest zawsze elegancko ubrana, zawsze uśmiechnięta, pomocna. W lipcu czeka na 

nią udział w mistrzostwach Polski w Suwałkach. Co ciekawe, Martyna jest także właścicielką 

klaczy Balbiny. Spotkać ją można – Martynę, nie klacz – na stadionie przy ulicy 

Wyszyńskiego.  

 

Największe sukcesy Martyny: rok temu w Łodzi zajęła 5. miejsce, w tym roku w 

spartakiadzie szkolnej zajęła 3. miejsce w biegu przełajowym, na lidze juniorów w Zielonej 

Górze zajęła 1. miejsce w chodzie sportowym na 5 km, 3 lata temu na zawodach 

makroregionalnych zajęła 1. miejsce. Można by jeszcze wymieniać wiele innych osiągnięć.  

 

Na pytanie, jak osiągnąć sukces w sporcie, odpowiada prosto: Ciężka praca, dużo łez i bólu, a 

przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość. 

 

W szkole zmieniłaby na lepsze harmonogram zajęć. Ta potrzeba ma związek z organizacją 

czasu. Powinno być mniej okienek. 

 

 
 

 

 

 

Może Zespół Szkół Ogrodniczych zasponsoruje ten chart ducha i te nogi!?  

Albo chociaż ubezpieczy? 
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KWESTIONARIUSZ PIVOTA – ODPOWIADA MARTYNA RZETELNA 

 

Główna cecha mojego charakteru? – Miła, pomocna, ambitna, żartobliwa. 

 

Cechy których szukam u mężczyzny? – Miły, szanujący, wierny, uczuciowy. 

 

Co cenię najbardziej u przyjaciół? –Nie mam przyjaciół. 

 

Moja główna wada? –  Wścibska. 

 

Moje ulubione zajęcie? – Lekkoatletyka. 

 

Moje marzenie o szczęściu? – Pojechać na mistrzostwa świata i zdobyć złoty medal. 

 

Co wzbudza we mnie obsesyjny lęk? – Boję się szczurów. 

 

Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? – Choroba. 

 

Kim lub czym chciałabym być, gdybym nie była tym, kim jestem? – Etiopką. Szybko biegają. 

 

Kiedy kłamię? – Czasami. 

 

Słowo, którego nadużywam? – „Nie chce mi się.” 

 

Ulubieni bohaterowie literaccy? – Balladyna. 

 

Ulubieni bohaterowie życia codziennego? – Rodzice. 

 

Czego nie cierpię ponad wszystko? – Kłamstwa i fałszywych ludzi. 

 

Dar natury, który chciałbyś posiadać? – Mądrość. 

 

Jak chciałbym umrzeć? –Bezboleśnie.  

 

Obecny stan mojego umysłu? – Niepewność. 

 

Błędy, które najczęściej wybaczam? – Głupota ludzka. 
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PIVOT  QUESTIONNAIRE – ODPOWIADA ALEKSANDRA JAWORSKA 

 

What is your favorite word? – Future. 

 

What is your least favorite word? – Weakness.  

 

What turns you on? – Future? 

 

What turns you off? – When I have no time for important things. 

 

What sound or noise do you love? – Ocean waves. 

 

What sound or noise do you hate? – City noise, and people screaming. 

 

What is your favorite course word? – Amazing! 

 

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

 

What profession would you not like to do? – Teacher. 

 

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

I do not believe in God. I believe in science. 

 

Ha! Zaśmiał się spisujący odpowiedzi psycholog! Zajrzyj na www.youtube.com, wpisz hasło 

ks. Michał Heller – i zobacz, jak można łączyć Boga z nauką! Albo skontaktuj się z naszym 

absolwentem, Pawłem Włochem! A już na pewno porozmawiaj z bratem Piotrem Strełką. 

Przeczytaj, co napisał w tym numerze Latorośli! 

 

 
 

Zdjęcie ulubionego pieska. 

 

Foto: Aleksandra Jaworska  

http://www.youtube.com/
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AKTUALNOŚCI 
 

GAZETKA „LATOROŚL” LAUREATEM KONKURSU ! 
 

Docenili nas! Trzydzieści pięć szkolnych redakcji wzięło udział w XI Konkursie na Najlepszą 

Gazetkę Szkolną Województwa Lubuskiego, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną 

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie (Przewodniczącą była Pani Hanna 

Ciepiela). Finał konkursu odbył się 7 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej przy ulicy 

Łokietka 20a. W uroczystości rozdania nagród wzięło udział 17 najlepszych lubuskich 

gazetek. Dziennikarze odebrali nagrody i wyróżnienia oraz zaprezentowali swoją twórczość. 

 

Tytuł laureata przypadł bezkonkurencyjnemu II Liceum Ogólnokształcącemu z Gorzowa 

Wlkp. Drugie miejsce zajęło IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp. 

 

Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że Zespół Szkół Ogrodniczych, debiutant w tym gronie, 

uzyskał jedno z czterech wyróżnień! To jakby zająć trzecie miejsce, na podium! 

 

Jury przy ocenie uczniowskich gazetek szczególną uwagę zwracało na pomysłowość i dociek-

liwość młodych redaktorów oraz na ich warsztat dziennikarski. Najwyższe noty otrzymały 

tytuły, które opisywały codzienność szkolnego korytarza, uczniowskie pasje i wybryki.  

 

 
 

Spotkanie laureatów. 
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Stoją od lewej do prawej: Aleksandra Jaworska (przyszły redaktor naczelny),  

Patryk Wojciechowski, Natalia Kaczmarek (redaktor naczelny numerów 1-2),  

Rafał Grajek (redaktor naczelny numeru 3), Jan Przewoźnik (opiekun redakcji). 

 

 
 

Młodzi redaktorzy wymieniają poglądy.  
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PREZENTACJE ARCHITEKTÓW 
 

Kto będzie dekorował pięknymi roślinami naszą wspaniałą Polskę? Absolwenci Ogrodnika! 

Zobaczcie ich przymiarki do tego zadania – prezentacje na lekcjach Pani Małgorzaty Wilms. 

 

    
 

Topola biała – Populus alba „Pyramidalis” 

 

    
 

Dąb szypułkowy – Quercus robur „Fastigiata” 

 

Rośliny na szpalery – Izabela Troczyńska, klasa II TAO 

 

* * *  
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Trzmielina oskrzydlona – Euonymus alatus 

 

   
 

Runianka japońska – Pachysandra terminalis 

 

Rośliny zadarniające – Dominika Bugajna, klasa II TA 

 

* * * 
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Pigwowiec japoński           Pyracantha orange charmer 

 

  
 

 

Berberis vulgaris    Rosa canina 

 

  
 

Jarząb pospolity             Cytryniec chiński 

 

Owoce o szczególnych dekoracyjnych owocach – Rafał Grajek, klasa II TA 

 

* * * 

 

Zagadki: 

Co można zrobić z owoców pigwowca?  

Czym charakteryzuje się runianka? –  

Odpowiedzi na stronie... A znajdźcie sobie sami, hi, hi, hi!   
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       Cornus kousa     Mahonia aquifolium 

 

 

  
 

     Ligustrum sp    Rhodotypos scandens 

 

Owoce o szczególnych dekoracyjnych owocach – Weronika Pielak, klasa II TA 

 

* * * 

 

   
 

Bażyna czarna – Empetrum nigrum 

 

Edyta Wypiorczyk, klasa II TA  
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Klon pospolity 

 

   
 

Bukszpan wieczniezielony – Buxus sempervirens 

 

Żywopłoty formowane i nieformowane – Marta Chrin, klasa II TA 

 

Eksperci ostrzegają, że zamknięte osiedla oduczają nas współpracy i prowokują złodziei, a 

płoty w miastach ułatwiają kontrolę nad całym społeczeństwem. Skąd zatem polska obsesja 

grodzenia? – W życiu prywatnym lubimy się zasłonić, głównie po to, żeby móc się 

swobodnie rozebrać. Istnieje wiele strategii, mniej lub bardziej radykalnych, po które 

sięgamy, by zyskać spokój i poprawić komfort życia – analizuje Katarzyna Roj, krytyczka 

designu i dyrektorka wrocławskiej Galerii Design BWA – Żywopłot jest jednym z nich: 

odgradza nas w sposób łagodny, miękko konturując naszą prywatność. Ma olbrzymią zaletę: 

jest wiecznie zielony, nie kojarzy się z niczym opresyjnym a zatrzymuje spojrzenie 

wścibskich sąsiadów. Choć tak naprawdę nie mamy się przed czym ukrywać – dodaje.  
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Lavandula angustifolia 

 

Żywopłoty formowane i nieformowane – Marta Chrin, klasa II TA 

 

* * * 

 

  
 

Kalina sztywnolistna - Viburnum rhytidophyllum 

 

Gatunki zimozielone – Edyta Wypiorczyk, klasa II TA 
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Bukszpan wieczniezielony – Buxus sempervirens 

 

  
 

Lawenda wąskolistna – Lavandula angustifolia 

 

Gatunki zimozielone – Edyta Wypiorczyk, klasa II TA 

 

* * * 

 

Lawenda znana jest już od wieków. Dodawana do kąpieli, miała oczyszczać ciało i duszę. 

Aktualnie doceniana jest m.in. dzięki zapachowi oraz używana jest przy produkcji perfum, 

mydeł, szamponów, żeli do kąpieli, olejków do masażu, herbat i saszetek zapachowych. 

 

Zatem dziewczyny i chłopaki! Kupujcie perfumy z lawendy! 
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WYCIECZKA DO PRZELEWIC 
 

 
 

Przelewice 2016 – nastroje dopisują! Klasa II TAO Pani Iwony Pietrusewicz. 

 

 

 
 

Klasa TAW w Przelewicach; wychowawczynią jest Pani Katarzyna Kostowska.  
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DZIEŃ DZIECKA 
 

 
 

Szybka rywalizacja pomiędzy zespołami. 

 

 
 

Ale wszystko kończy się pokojowo – Dance me to the end of love. 
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Armwrestling w wykonaniu mistrza Adama Wiśniewskiego i Roksana Dahlke 

pod czujnym okiem Mistrzyni Dźwięku, Emilii Olender. 

 

 
 

Joanna Romanowicz – parole, parole, parole. 
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Thinking… 

 

 
 

Pondering… 
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Fighting spirit. 

 

 
 

Idźcie dzieci już do domu. 
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TALENTY W NASZEJ SZKOLE 
 

Czy pamiętacie naszą uczennicę, Martę Tańską? Studiuje teraz w Szczecinie. Jest autorką 

słynnych obrazów na ścianach pokoju w internacie. Zobaczcie. Delicious! 

 

  
 

* * * 

 

Oto rysunkowe talenty naszej uczennicy Mirelli Wróblewskiej. To przykład bardzo 

pozytywnego spędzania wolnego czasu.  

 

 
 

Mirella Wróblewska: Ryby koi.  
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Mirella Wróblewska: Skoczki. 

 

 
 

Mirella Wróblewska: 

Lot na parasolce.           Podniebny statek.  
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Mirella Wróblewska: Zebra. 
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Mirella Wróblewska: Shire.  
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Mirella Wróblewska: Rodzinka.  
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Mirella Wróblewska: Koń fryzyjski. 
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Mirella Wróblewska: Dziki koń. 

 

* * * 

 

 

 

Jestem z Zielonej Góry. Lubię konie i rysowanie tych zwierząt. Planuję zostać weterynarzem, 

ale może jeszcze instruktorem jazdy konnej. Jestem osoba skromną, małomówną więc tyle 

wystarczy!  
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NOC KUPAŁY 
 

Pani Joanna Romanowicz zapytała naszych uczniów, czy wiedzą, co to jest Noc Kupały. Nie 

wiedzieli. A czy wiedzą, co to jest Noc Świętojańska? – też nie wiedzieli. A Halloween!?  

O zgrozo – wiedzieli. 

 

I dlatego powstał ten artykuł. Tradycja!!! 

 

Grażyna Bączkiewicz 

 

 

Noc Kupały, zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, lub Sobótką –  to święto nie tylko 

sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też pierwiastki celtyckie, 

germańskie i indoeuropejskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia, było świętem 

jedności, połączenia ognia i wody,  słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju 

i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb. Noc Kupały przypadała na najkrótszą 

noc w roku, z 21 na 22 czerwca. Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy 

słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj.  

 

Wyraz kupała pochodzi najpewniej z indoeuropejskiego pierwiastka kump, oznaczającego 

grupę, gromadę, zbiorowość, z którego wywodzą się słowa takie jak kupa, skupić, kupić (w 

sensie ‘gromadzić’). Jeśli natomiast chodzi o słowo sobótka, późniejsze określenie 

kupalnocki, to prawdopodobnie stworzone zostało przez Kościół i, co od zarania miało 

wydźwięk pejoratywny; znaczyło tyle, co mały sabat. Bardziej realnym jednak wydaje się 

pochodzenie nazwy od świętej góry Słowian, Ślęży, gdzie podobno istniała świątynia Kupały 

i która do dziś nosi ślady świętojańskich obrzędów. Ślężę przez wieki nazywano Sobótką, 

nawet przynależąc administracyjnie do Niemiec nosiła nazwę Zobtenberg (Góra Sobótka).  
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Z nazwą Sobótka wiąże się również pewna legenda, mówiąca o tym, jakoby sobótka była 

uroczystością ku czci pięknej dziewczyny o tym właśnie imieniu. Sobótka w bliżej 

nieokreślonym czasie zamieszkiwała ponoć bliżej nieokreśloną wioskę. Narzeczony jej, 

Sieciech, powróciwszy z wojny, miał swą wybrankę pojąć za żonę, jednak wioska ich została 

nagle zaatakowana przez hordy wroga. Podczas odpierania ataku Sobótka zginęła, trafiona w 

samo serce. Miało się to dziać w noc letniego przesilenia. 

 

W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie radosnych 

zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Noc sobótkowa była również nocą 

łączenia się w pary. Dla dziewcząt, które nie były jeszcze nikomu narzeczone i pragnęły 

uniknąć zwyczajowej formy dobierania partnerów, noc Kupały była wielką szansą na 

zdobycie ukochanego. Młode niewiasty plotły wianki z kwiatów i magicznych ziół, wpinały 

w nie płonące łuczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem powierzały wianki 

falom rzek i strumieni. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera oznaczało to jej szybkie 

zamążpójście. Jeśli płynął dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko. Jeśli zaś płonął, utonął 

lub zaplątał się w sitowiu prawdopodobnie zostanie ona starą panną.  

 

Obchody Kupalnocki rozpoczynały się od rytualnego skrzesania ognia z drewna jesionu 

i brzozy (w niektórych źródłach mowa jest tylko o drewnie dębowym), po uprzednim 

wygaszeniu wszelkich palenisk w całej wsi. W obranym miejscu wbijano w ziemię brzozowy 

kołek, po czym zakładano nań jesionową piastę, koło ze szprychami owiniętymi smoloną 

słomą. Następnie obracano koło tak szybko, że w wyniku tarcia zaczynało się ono palić. 

Wtedy je zdejmowano i płonące toczono do przygotowanych nieopodal stosów, dzięki czemu 

szybko zajmowały się ogniem. Szeregi stosów układanych zazwyczaj na wzgórzach płonęły 

owej nocy niemalże w całej Europie. Skakanie przez ogniska i tańce wokół nich miały 

oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą, a palenie na stosach ofiar, składanych 

z drobnej zwierzyny i ptactwa oraz magicznych ziół, zapewniało urodzaj tudzież płodność 

zwierząt i ludzi.  
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W noc świętojańską wszyscy z utęsknieniem wypatrywali jednej rośliny, była to oczywiście 

kwitnąca paproć. Nikt jej nigdy nie widział, ale każdy wiedział, że to roślina niezwykłej 

urody, zakwitająca o północy na krótką chwilę, której strzegą czarownice i diabły. Wierzono, 

że swego znalazcę obdarza ona nadprzyrodzoną mocą. Daje mu szczęście, mądrość, bogactwo 

i umiejętność dostrzegania pod ziemią ukrytych skarbów. Na poszukiwanie kwiatu paproci 

należało się wybrać, będąc odpowiednio zabezpieczonym. Legendy o kwiecie paproci znane 

są z przeróżnych podań i gdzieniegdzie przetrwały do dziś. Opowiadają o wielu ludziach 

którzy błądzili po lasach i mokradłach próbując odnaleźć magiczny, obdarzający bogactwem, 

siłą i mądrością, widzialny tylko przez okamgnienie kwiat paproci.  

 

Poza skakaniem przez ogień i szukaniem kwiatu paproci, w noc Kupały odprawiano również 

rozmaite wróżby, bardzo często związane z miłością, które miały pomóc poznać przyszłość. 

Wróżono ze zrywanych w całkowitym milczeniu kwiatów polnych i z wody w studniach, 

wróżono z rumianku i kwiatów dzikiego bzu, z cząbru, ze szczypiorku, z siedmioletniego 

krzewu kocierpki, z bylicy i z innych roślin oraz znaków. Powszechnie wierzono też, iż osoby 

biorące czynny udział w sobótkowych uroczystościach, przez cały rok będą żyły w szczęściu 

 i dostatku. Bez względu jednak na nazwę, czy jako Noc Kupały, Sobótka czy Noc 

Świętojańska, bez wątpienia zawiera się w niej pamięć minionych wieków i jak każdy 

obyczaj i obrządek korzeniami sięga mroków przeszłości i prapoczątków naszej kultury. 

 

Źródła:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupały 

 

www.obliczkultury.pl 

 

www.wiaraprzyrodzona.wordpress.com 

 

www.innemedium.pl 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc_Kupały
http://www.obliczkultury.pl/
http://www.wiaraprzyrodzona.wordpress.com/
http://www.innemedium.pl/
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GRY – NASZĄ PASJĄ ! 
 

Patryk Wojciechowski, Rafał Grajek 

 

,,Gry łączą, a nie dzielą”'- to powiedział słynny polski youtuber Patryk Rojo Rojewski. 

 

Oto 10 najlepszych gier wideo według uczniów ZSO, na podstawie ocen redakcji Gry Online. 

 

1.Wiedźmin 3: Dziki Gon.    Ocena: 9.4 

2.Deus Ex: Bunt Ludzkości.    Ocena: 9.0 

3.Mass Effect Trilogy.    Ocena: 8.9 

4.Gears of War 2.     Ocena: 8.8 

5.Gothic.      Ocena: 8.2 

6.Assassin's Creed 3.     Ocena: 8.1 

7.Counter-Strike: Global Offensive.   Ocena: 8.0 

8.The Settlers: Narodziny Imperium.  Ocena: 7.5 

9.League of Legends.    Ocena: 7.2 

10.Call of Duty: Black Ops 2.   Ocena: 7.2 

 

Oceny były brane z portalu gry-online.pl, są to opinie nie tylko nasze, ale też innych graczy. 

 

I na koniec udokumentowanie drobnego sukcesu Rafała Grajka: 

 

 
 

ŁAMAŃCE  JĘZYKOWE 
 

Patryk Wojciechowski 

 

Dziś tak zwane tongue twisters. Poniżej klasyka! 

 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 

Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?  
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WYWIAD  NUMERU  –  ALEKSANDRA JAWORSKA 
 

Klaudia Korsak, Martyna Rzetelna, Kamila Jakubowska, Karolina Wróbel 
przeprowadziły wywiad z kimś naprawdę niecodziennym w naszej szkole. Takiej dziewczyny 

w innych szkołach to ze świecą szukać! Aleksandra Jaworska! Jeszcze o niej usłyszycie! 

 

Latorośl: Dlaczego poszłaś do szkoły sportowej? 

Aleksandra Jaworska: Pływanie było moją pasją i wiele mnie nauczyło. A także 

ukształtowało charakter. 

 

Latorośl: Czy zrobiłaś w związku z tym przy okazji kurs na ratownika? 

Aleksandra Jaworska: Nie, ale zamierzam. 

 

Latorośl: Dlaczegóż więc nie kontynuujesz teraz tej pasji? 

Aleksandra Jaworska: W dzisiejszych czasach nad pasję i rzeczy, które lubi się robić, stawia 

się naukę i przyszłą pracę z nią związaną. 

 

Latorośl: Co szkoła mogłaby zrobić dla Ciebie, żebyś mogła kontynuować uprawianie 

sportu? 

Aleksandra Jaworska: No właśnie! Dobre pytanie! 

 

Latorośl: Jakie masz marzenia? 

Aleksandra Jaworska: Dostać się na studia weterynaryjne, zostać weterynarzem, a pływanie 

traktować jako hobby. Moją pasją jest też fotografia. 

 

Latorośl: Kiedy zaczęłaś fotografować i dlaczego to się zaczęło? 

Aleksandra Jaworska: Fotografią interesuję się od roku i było to spowodowane chęcią 

znalezienia sobie nowej pasji, gdyż już nie pływałam w klubie. 

 

Latorośl: Co najbardziej lubisz fotografować? 

 

Aleksandra Jaworska: Lubię najbardziej fotografować ludzi z zaskoczenia, bo wtedy widać 

ich prawdziwe emocje. 

 

Latorośl: Czy wiążesz przyszłość z fotografią? 

Aleksandra Jaworska: Traktuję to jako niezobowiązującą działalność, ale osiągnięcia nie 

byłyby czymś złym, mogłyby się pojawić. 

 

Latorośl: Dlaczego wybrałaś weterynarię, skoro mogłaś kontynuować naukę w szkole 

sportowej? 

Aleksandra Jaworska: Kariera sportowa w pewnym momencie się kończy, gdy już 

przychodzą kontuzje, a przy weterynarii mogę pomagać zwierzętom cały czas i przy tym 

sama się kształcić. 

 

Latorośl: Jak się czujesz wtedy, gdy możesz pomóc konkretnemu zwierzęciu? 

Aleksandra Jaworska: Czuję satysfakcję. 

 

Latorośl: Czy leczyłabyś zwierzęta, których się boisz, np. pająków. 
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Aleksandra Jaworska: Nie boję się pająków, boję się krów!  Jestem w stanie przezwyciężyć 

swój strach, aby pomóc. 

 

Latorośl: Jakimi zasadami trzeba się kierować, żeby osiągać w życiu cele i sukcesy? 

Aleksandra Jaworska: Silną wytrwałością w dążeniu do celu. 

 

Latorośl: Jak łączysz pływanie, fotografię, naukę i życie towarzyskie? 

Aleksandra Jaworska: Dobra organizacja czasu? 

 

Latorośl: To udziel nam, uczniom, rady, jak organizować czas, na co zwrócić uwagę? 

Aleksandra Jaworska: Ja wszystko zazwyczaj mam rozplanowane i nie ma miejsca na straty 

czasu. 

 

I tego życzymy naszym ambitnym w Zespole Szkół Ogrodniczych! 

 

Zobaczcie fotografie Aleksandry na jej stronie w Internecie: 

http://www.aaleksandrajaworska.tumblr.com/ 

 

  
 

   Smoke like runaway soul     The depth of the forest 

 

Foto: Aleksandra Jaworska 

 

* * * 

 

Zdradzimy tajemnicę. Od nowego numeru redaktorką naczelną zgodziła się zostać 

fenomenalna Aleksandra Jaworska! Będzie ciekawie! 

 

  

http://www.aaleksandrajaworska.tumblr.com/
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Klaudia Korsak, Karolina Wróbel, Kamila Jakubowska, Martyna Rzetelna, 

Aleksandra Jaworska – wspaniała komitywa! 
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PYTANIA  PANA  INCOGNITO 
 

Kto wykorzysta wakacje na wypoczynek   

i jednocześnie zaskoczy nas w nowym roku szkolnym nowymi umiejętnościami, 

bo czegoś ciekawego się nauczy? 

 

Jeśli nie Ty, to kto?     

 

 

Jeśli nie teraz, to kiedy?     

 

 

Droga czeka… 

 

 
 

Road 

 

Foto: Aleksandra Jaworska  
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KĄCIK  NAUCZYCIELSKI 
 

Brat Piotr Strełko zgodził się podzielić swoją mądrością, jak żyć: 

 

 

W pięknie przyrody dostrzec Boga. 

 

To mądrość inspirowana św. Franciszkiem.  

 

I to jest motto do naszej gazetki.  

 

Pozdrawiam! 

 

Brat Piotr Strełko 

 

 

 

  
 

Kochany nasz bracie Piotrze! Zakonniku kapucynów! Módl się za nami!  

I bądź z nami na co dzień i od święta! 
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ZDANIEM  DYREKTORA… 
 

Marcin Szembek 

 

Erasmus + HURA 

 

Ogromny POWER dla szkoły czyli spora kasa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. Szkolny projekt Euroogrodnik zyskał uznanie. Dzięki temu mamy do wydania 

351 080,41 zł i to w całości na 30 uczniów placówki. Drodzy uczniowie! Jest wędka. 

Korzystajcie! W ramach treningu przed szkolną rekrutacją krótki opis projektu poniżej.  

 

"International Internship as an opportunity personal grow for the students of the School of 

Gardening in Gorzow Wielkopolski" is addressed to students of the School Gardening in 

Gorzow Wielkopolski and aims to increase their competitiveness in the labor market by 

raising the professional and language skills, which will acquire while studying in our school. 

Additional objectives are: 

1) greater commitment and desire to acquire knowledge in the field of vocational subjects and 

foreign languages by students, 

2) increase cultural awareness and tolerance, 

3) establish regular contact with foreign partners and start cooperation in relation to further 

action, 

4) improving the quality of education in schools through visits to foreign factories and 

cooperate with careers international partners. 

 

To participate in the project will be selected 30 students in competitions veterinary technician, 

technician gardening and landscaping techniques attend to class II and III. 

 

Apart from the obvious benefits for the students expect that through the project will expand 

the image of institutions in the region, the country and the international market. Through the 

implementation of project activities on foreign placements of our students in Italy, will be 

included in the revised European School Development Plan areas i.e. the European dimension 

of the organization, intercultural awareness, and mobility and language skills, in particular 

concerning the specialized vocabulary industry. 

 

Horticultural School in Gorzow Wielkopolski wants to complete the project, so that: 

- Students will gain valuable experience and raise their qualifications, 

- Come into contact with the international labor market, learn about working conditions 

in their profession in other European countries, 

- Check and will increase their knowledge of a foreign language, 

- Learn to greater self-reliance, 

- Come into contact with people of different races, nationalities, religions and cultures, 

- Increase their intercultural awareness and tolerance. 

 

Participation in the project will be so for the participants prepared a valuable part of the 

process to work in the profession learned. First, it would gain the necessary experience, and 

second, to help them open up to Europe and prepare for the use of the opportunities offered by 

the European integration process. 
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The main outcome of the school will be the experience gained in the implementation of 

foreign practices that contribute to the development of international cooperation in the 

establishment and courageous action by the school authorities with new challenges in this 

regard. As a result, we hope that in the future we will be able to offer our students, or new 

candidates, not just school internships, whether local companies, but also abroad. Certainly 

such a varied and wide range of education, which is further strengthen promotional activities, 

positive impact on the image of the school. We will be more attractive and competitive 

educational market, which in turn will help to attract more candidates among middle school 

students. 

 

The project participants will take their professional practice in companies and organizations in 

Italy (Bologna) and in Great Britain (Belfast). 

 

After the completion of the project will be prepared a booklet containing good practice 

placements and suggestions related to the gap of jurisdiction for students of technical and 

vocational schools. On the basis of materials collected by the students will be prepared and 

partner promotional video. It will be a material incentive to read the results of the project. 

With its accessible form, and the inclusion of interviews with project participants will show 

the realities of international practices and will encourage further potential project participants 

to engage in this kind of initiative. 

 

* * * 

 

 
 

Nasi w rozmowie z Dyrekcją Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 

Dyrektorem Jerzym Kaliszanem i wicedyrektorem Anną Buczak,  

podczas wręczania nagród dla laureatów – edytorów gazetek szkolnych. 

 

Erasmusy! Jeśli to jest możliwe, to wiele innych rzeczy jest możliwe!  
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REKLAMY 
 

Zachęcamy uczniów kreatywnych i pracowitych do wstąpienia do biznesu szkolnego!  

Skontaktuj się z Piotrem Girczycem, klasa II TOA – szefem firmy uczniowskiej. 

Wstąp do firmy uczniowskiej „Zieleniec”. I zwiększ nasze wspólne dochody! 

 

* * * 

 

Jan Przewoźnik – psycholog szkolny – zaprasza chętnych do wypełnienia testu Career Tree. 

Ochotnicy w zamian za wypełnienie pilotażowego testu, tworzonego teraz w ramach pro-

gramu Erasmus w Wyższej Szkole Ekonomii Społecznej w Lublinie, otrzymają około dwu-

dziestostronicowy raport na temat swoich silnych stron i perspektyw zawodowych. Jeśli znaj-

dziemy dziesięciu uczniów, to nasza szkoła będzie mogła użytkować przez kilka lat końcowy 

test za darmo. Wiadomość w gabinecie w internacie. Sprawa pilna! 

 

* * * 

 

 
 

TO JEST MIEJSCE  
 

NA TWOJĄ REKLAMĘ ! 
 

LUDZIE! CO SIĘ Z WAMI POROBIŁO !?  
 

GDZIE SIĘ PODZIAŁA WASZA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ !!! 
 
 
 

* * * 

 

Odpowiedzi do zagadki ze strony 8. 

 

Co można zrobić z owoców pigwowca?  

Soki i bakalie, dżemy, marmoladę, syropy, napoje alkoholowe.  

 

Czym charakteryzuje się runianka?  

Pokrój: płożący. Wysokość: 0,2-0,3 m. Kolor kwiatów: białe. Okres kwitnienia: maj. 

Trwałość liści: Zimozielone. Gleba: Próchniczna, żyzna. Wilgotność: Gleba wilgotna. 

Stanowisko: Cień, półcień. Zastosowanie: Pod koronami drzew.  
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ZAGADKI  INTEGRUJĄCE  CAŁĄ  SZKOŁĘ 
 

Jan Przewoźnik i Solvingowcy! 

 

Oj działo się na Dniu Dziecka. Uczniowie z wielkim powodzeniem wystartowali w 

„Konkursie zagadek logicznych, nielogicznych i absurdalnych”, przygotowanych przez 

psychologa, Jana Przewoźnika. Pokazali, że jak trzeba, to Ogrodnik potrafi! I tak… 

 

Roksana Dahlke poradziła sobie z pytaniem: 

– Z samolotu wyleciało trzech spadochroniarzy, jeden miał jeden spadochron, drugi dwa, 

trzeci trzy. Kto był pierwszy na ziemi? 

 

Rafał Grajek, znany z ksywki Rafi, rozprawił się z zagadką w styli lotników RAF-u: 

– Leszcz długości 50 cm, głowa 10 cm, a tułów to połowa głowy. Ile waży kilogram leszcza? 

 

Pani Grażynie Bączkiewicz z biblioteki przypadło baaaardzo adekwatne pytanie z 

weterynarii, ale na czytanie ze zrozumieniem! Mianowicie: 

– Pasterz miał 20 owiec, wszystkie oprócz 9 odeszły. Ile owiec zostało? 

Odpowiedziała poprawnie w pięć sekund! A Ty? 

 

Jakub Legan miał w szkole kłopoty z historią, ale na pytanie historyczne odpowiedział 

poprawnie: 

– Który z polskich królów wstawał z łóżka w czwartki do góry głową? 

 

Helena Wielgus miała w szkole ksywkę Helson. Odpowiedziała poprawnie na pytanie 

weterynaryjne z geografii: 

– Baran stoi równo na granicy Polski i Czech. Czyje będzie jego mleko? 

Dwa pytania w jednym! Odpowiedziała! To nie tylko Helson. To Podwójny Nelson! 

 

Aleksandra Arnold wiedziała, co robi kogut! 

– Co robi kogut, gdy podniesie jedną nogę? 

A Ty wiesz? 

 

Natalia Nowacka znana w szkole jako Tala, poradziła sobie ze skrytym pytaniem. 

– O którym z miast można powiedzieć, że się często chowa? 

W dodatku wymyśliła inną odpowiedź, niż oczekiwał pytający! Ot – kolejna kreatywna. 

Czy Ty też wymyśliłbyś dwie odpowiedzi? 

 

Znany Zezolek, nie da ukryć swojego istnienia, gdziekolwiek się pojawia. Ma cudowny dar 

aktywizowania podpowiadaczy. I tak wspólnymi siłami odkryto tajemnicę kierowcy: 

– Wyobraź sobie, że jesteś kierowcą autobusu. W autobusie jest 10 pasażerów. Na pierwszym 

przystanku wsiadło trzech pasażerów. Na drugim wsiadło znów trzech, ale wysiadło dwóch. 

Ile lat ma kierowca? 

 

Zezolek zaatakował jednak powtórnie solo – bardzo skutecznie: 

– Masz pełną wannę wody, wiaderko i kubeczek. Co robisz, żeby opróżnić wannę? 

 

Piotr Girczyc potrafił zwizualizować sobie problem: 

– A co wyjdzie z krzyżówki krowy z żółwiem? No właśnie. Może to narysujesz? 
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Michał Poźniak, ksywka Potrzeba, usłyszał podpowiedź naszego specjalisty od samochodów 

w ruchu przy następującym pytaniu: 

– Auto skręca w prawo. Która opona się najmniej zużywa? 

 

Roksana Dahlke odkryła, z jakiego kraju pochodzi ten człowiek: 

– Alf Dinnai. 

Przestaw kolejność liter i odkryj nazwę państwa. 

 

Jakub Popławski, vel Klocu lub Pepław, zademonstrował inteligencję w tym zadaniu: 

– Dokończ ciąg: 1 6 2 7 3 8 ? ?. 

Co Ty byś wstawił w miejsce pytajników? 

 

 
 

Jakub Legan skutecznie rozwiązuje zagadkę logiczną. 

 

 
 

Jakub Popławski w akcji. Zaraz zacznie padać i trzeba będzie ratować co się da. 

 

Ktoś anonimowy stwierdził: 

– Co to znaczy, jak ktoś znajdzie cztery podkowy?  

– To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso! Weterynarze! Na pokład! 

 

* * * 

 

Jedna odpowiedź w sprawie tej wanny, wiaderka i kubeczka – Zezolek wyjąłby korek. A Ty? 

 

Może czasami jesteśmy pop prostu słabi. Ale czasami – bardzo silni! 

I taka niech będzie prawda o nas. 


