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TEMAT  NUMERU:  Pokochaj  jesień ! 

 

Spróbuj  pokochać  jesień,  z niesamowitymi  urokami 

Spójrz  ile  piękna niesie,  obdarzając  cię  nowymi dniami. 

 

Kolorowo  jak  wiosną,  barwne liście  ostatki  zieleni 

Dadzą  chwilę  radosną,  twą szarość  życia mogą odmienić. 

 

Wieczór szybciej nastaje, słońce też znika wcześniej niż latem.  

Lecz nowe czy nie daje chwile spokoju  - skorzystaj zatem.  

Tadeusz Karasiewicz 

Jesień  2016r.                       
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W następnym numerze: 
 Otrzęsiny  klas pierwszych 
 Dzień Edukacji w naszej Szkole 
 11 Listopada 
 Bożonarodzeniowe inspiracje 

 
i wiele innych ciekawostek! 

 
Czekamy na Wasze propozycję i ocenę nowego 
formatu  Gazetki „Latorośl” ! 
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OD REDAKTORA 
XXIII. DĄB I DYNIA. 

KIEDY czas przyzwoity do dojrzenia nastał, 
Pytała dynia dębu, jak też długo wzrastał? 

Sto lat. Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz, 

Rzekła dynia. Dąb na to: próżno ze mnie szydzisz; 
Pięknaś prawda na pozór, na pozór też słyniesz, 

Jakeś prędko urosła, tak też prędko zginiesz. 
Ignacy Krasicki 
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Kamila: Należę do osób, które się nie stresują - nie mam jej. Gdy wiem, że 

nauczyłam się tekstu, jestem dobrze przygotowana, to wszystko musi pójść 

dobrze. Tremę zamieniłam na adrenalinę, którą wciągam jak narkotyk. 

Latorośl: Twoja ulubiona sztuka? 

Kamila: Oczywiście "Romeo i Julia" i "Wesołe kumoszki z Windsoru" 

Latorośl: Jak widzisz swoją przyszłość będąc uczennicą technikum 

weterynaryjnego? 

Kamila: Raczej na deskach teatru...    Aktorstwo to nie jest zawód dla 

normalnych ludzi. Mam na myśli, że do tego trzeba mieć wyobraźnię. Aktor 

musi pozostać wiecznym dzieckiem, musi postrzegać świat jak dziecko. 

Ulubiony cytat: "Aktor nie myśli, aktor reaguje." 

Latorośl: Jak odnajdujesz się w szkole?  

Kamila: W naszej szkole są naprawdę świetni ludzie. Nauczyciele mili i czasem 

zabawni, przez co nie ma stresującej atmosfery, która nie sprzyja uczeniu się. 

Uwielbiam: Brata Piotra. Uczniów w szkole jest mało, dzięki temu panuje 

przyjacielska atmosfera. 

Przeprowadziła i spisała: Aleksandra Jaworska 

REKLAMA   

Zespół Szkół Ogrodniczych zaprasza do zakupu krzewów 

iglastych! Zainteresowanych prosimy 

 o kontakt z sekretariatem Szkoły  

 95 723 95 24 !  
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Joanna Romanowicz, ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach (IIm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za przesłane fotografie! 

 

WYWIAD NUMERU: KAMILA PROROK 

Przeprowadziłam wywiad z uczennicą pierwszej klasy weterynaryjnej naszej 

szkoły Kamilą Prorok. Kamila interesuje się aktorstwem i teatrem oraz realizuje 

się w swojej pasji. Zadałam jej kilka pytań dotyczących jej zainteresowań. 

Opowiedziała o aktorstwie i teatrze. 

Zachęcam do przeczytania wywiadu. 

Latorośl: Teatr, co dla Ciebie znaczy? 

Kamila: Pierwszy raz do teatru zabrała mnie 

koleżanka, kiedy przekroczyłam próg teatru 

poczułam się jak w Matrix'e. To wspaniałe 

uczucie, kiedy wejdziesz zostajesz na zawsze.  

Latorośl: Jak czujesz się na scenie, co z uczuciem, które wszystkim nam jest 

znane - trema? 

 

 

JESIENNY KIERMASZ OGRODNICZY 

To tradycja mocno 

zakorzeniona  

w środowisku 

lokalnym, więc aby 

tradycji stało się 

zadość 25 września 

odbył się 

 Jesienny Kiermasz Ogrodniczy  w naszej Szkole. 

Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor szkoły – Pan 

Marcin Szembek. Klasą odpowiedzialną za 

przygotowanie terenu szkoły była II TA,  która 

przez tydzień kosiła, grabiła  sprzątała w pocie 

czoła, ale udało się. Szkoła wyglądał przepięknie, 

odwiedzający nas  - zadowoleni, a my już możemy 

myśleć 

 o Kiermaszu na wiosnę.  

Podczas kiermaszu uczniowie sprzedawali produkty z naszego sadu, 

pola  i szklarni. Dodatkowo  Eliza, Natalia   

i Weronika  sprzedając ciasto zbierały fundusze na 

rzecz  Laury, którą wspomagamy w długiej walce  

o zdrowie.  

Miłosz i Nikola, 

uczniowie klas 

pierwszych zbierali datki na rzecz Gorzowskiego 

Hospicjum  w ramach akcji 

„Pola nadziei”. 

 

 

3 

5 

10 3 



ZIELENIECKI GARDEN RACE 

I stało się! W sobotę 24 września 

równo o 12 wystartowali 

uczestnicy wyjątkowego biegu 

z przeszkodami, czyli Zieleniecki 

Garden Race. Wśród uczestników 

nie zabrakło naszych 

przedstawicieli, Kamil, Szymon, 

Krzysiek, czy Nikola, godnie 

zeprezentowali naszą szkołę. 

 A zadanie nie było łatwe, bo po pokonaniu mulastych pozostałości stawu, 

dźwigali, przeskakiwali, czołgali się, pokonywali wzniesienia 

 i przeszkody. Pierwsze miejsca nagradzane były pucharami, dodatkowo na 

wszystkich uczestników czekały medale 

wręczane przez dyrektora Szkoły. Cała 

impreza zakończyła się ogniskiem. 

Szczególne uznanie mamy dla naszego 

Brata |Piotra, który nie tylko 

wystartował w biegu, ale również 

pomagał innym uczestnikom w pokonywaniu przeszkód. 

 

WYNIKI KONKURSU NA KARTKĘ / ZDJĘCIE Z WAKACJI 

W czerwcu na łamach naszej szkolnej strony oraz na fb został ogłoszony 

konkurs na kartkę z wakacji oraz najciekawsze zdjęcia. Warunkiem zgłoszenia 

było bezpieczeństwo podczas fotografowania. Oto wyniki: 

W kategorii  pocztówka – Rafał Grajek 

oraz Paweł Włoch 

 

W kategorii: fotografia: 

Angelika Romaniuk, zdjęcie 

przedstawia drogę w lesie miedzy  

Wojcieszycami  i Różankami (Im.) oraz plażę w Danii (IIIm.) 
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Informujemy, że nadal 

istnieje możliwość zakupu ekologicznie 

wyhodowanych dyń. Zainteresowanych zapraszamy 

do Firmy Uczniowskiej! Nie zwlekaj – dynia to źródło 

witamin, sił witalnych, najzdrowsze jesienne 

warzywo, polecane szczególnie dla Panów! 

Zapraszamy!  

Ceny do uzgodnienia! 

wszystko wyglądało dobrze, oczywiście skonsultowałam to ze swoją 

przyjaciółką, która ułożyła mi tekst. To co tutaj mam, na przedramieniu, jest 

taką właściwie jakby prośbą, aby aniołowie się mną opiekowali. Myślę, że to 

robią, udaje mi się od tego momentu wiele rzeczy, a poza tym był to taki 

prezent dla mnie samej, po czterdziestych urodzinach. 

 Grzegorz Szymański:  Bardzo miło z Pani strony że zgodziła się 

Pani na wywiad. 

REKLAMA 

 

ŁAMIGŁÓWKI JĘZYKOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bzyczy bzyk znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy bzdury, bzdurstwa 

bzdurzy i nad Bzurą w bzach bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, 

 bo zbzikował i ma bzika! 

Żółta  żaba  żarła  żur!  

Nie pieprz wieprza pieprzem Pietrze, bo bez pieprzu wieprz jest lepszy! 

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wyścigówka 

wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć. 

Idzie Jerzy koło wieży i nie wierzy, że na wieży jeszcze jeden siedzi Jerzy! 
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POSTAĆ  NUMERU     Wywiad z Panią mgr. Darią Żok 

 Grzegorz Szymański:  Chciałbym Panią zapytać skąd do nas Pani 

przyszła, kim Pani jest i czym się Pani z zawodu zajmuje? 

 Daria Żok:  Jestem nauczycielem języka polskiego, od 13 lat pracuję 

w zawodzie, a na co dzień pracuję w Zespole Szkół nr.8  przy ulicy Śląskiej. 

 Grzegorz Szymański:  Jesteśmy 

najmniejszym technikum w mieście, jak Pani 

ocenia unikalny klimat naszej szkoły? 

 Daria Żok:  Jak sam powiedziałeś jest 

unikalny, więc jest niepowtarzalny, miejsce 

specyficzne, ale znam to miejsce, ponieważ 

byłam tutaj na egzaminach maturalnych 

 Grzegorz Szymański:  Dlaczego 

wybrała Pani zawód polonistki? 

 Daria Żok:  Przez zupełny przypadek. 

Szukałam dla siebie miejsca w świecie, po 

maturze poszłam od razu do pracy, bo kończyłam liceum ogólnokształcące, 

ale uznałam, że jednak zawód konkretny bardzo by się przydał. Ale że 

niczego dla siebie nie znalazłam, więc kiedy się w Gorzowie pojawił 

Uniwersytet Szczeciński i dał możliwość studiowania filologii polskiej 

zdecydowałam, że to jest coś dla mnie, ale wcale nie pod kątem bycia 

nauczycielką. Bardziej chciałam studiować literaturę, bo bardzo mnie to 

interesuje. Wobec tego ukończyłam licencjat na Uniwersytecie 

Szczecińskim, a potem magisterium na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Tam pisałam prace pod okiem świetnych profesorów, wobec 

czego utwierdziło mnie to w przekonaniu, że jednak literatura to jest ta moja 

domena, więc zaczęłam pracę w szkole. 

 Grzegorz Szymański: W Pani polonistycznym życiu jest sporo 

osiągnięć. Chciałbym Panią zapytać o ulubione książki. 

 Daria Żok: Uwielbiam czytać kryminały, w szczególności polskie 

kryminały, a jako że na studiach zajmowałam się analizą twórczości 

kobiecej, to lubię czytać kobiety, autorki kryminałów. Mogę tutaj wymieniać 

bez końca nazwiska takie jak Katarzyna Bonda, albo Joanna Jodełka, albo 

Anna Fryczkowska. Lubię kryminał, dobry kryminał, bo zawsze się tam coś 

dzieje. 

 Grzegorz Szymański:  Na jednej z lekcji polskiego wspominała Pani, 

że była Pani dziennikarką. W jaki sposób stało się to, że z polonistki stała się 

Pani dziennikarzem? 

 Daria Żok: Może bardziej na odwrót, z dziennikarza stałam się 

polonistką. Od razu po maturze, współpracowałam ze znaną wówczas 

w Gorzowie Gazetą Nową. Byłam wolnym strzelcem, to znaczy 

zajmowałam się wszystkimi rzeczami, które zlecił mi naczelny. To były 

wywiady, reportaże, konferencje, relacje z sesji rady miasta, aż wreszcie w 

2001 roku sama zostałam wydawcą i zaczęłam wydawać swój własny 

tygodnik. Był to Tygodnik Kostrzyński. Trwało to przez 2 lata, byłam taką 

jedną osobą w wielu odsłonach. Byłam dziennikarką, reporterką, wydawcą, 

naczelną i właścicielką pisma, ale wiadomo że dziennikarstwo się zmienia, 

uznałam w którymś momencie, że nie ma już możliwości rozwoju, Kostrzyn 

jest małym miastem. Postanowiłam w tym momencie ukończyć studia i 

poszukać pracy w szkole. Bardzo się cieszę, że nastąpiło to dosyć szybko. 

 Grzegorz Szymański: Cieszę się, że mogliśmy się o Pani dość dużo 

dowiedzieć. Chciałbym jeszcze zapytać Panią o tatuaż na lewej ręce, o jego 

znaczenie, może coś więcej? 

 Daria Żok: Tatuaż, to był taki pomysł, który narodził się bardzo 

dawno temu, ale nie miałam odwagi go zrobić. Z jednej strony myślałam o 

tym, że jestem nauczycielką, pracuje w szkole, więc tatuaże nie są dobrze 

widziane, ale z drugiej strony jestem osobą przekorną, wobec tego nie patrzę 

na to, co inni mówią, co inni robią, tylko robię to, co uważam za słuszne. 

Wymyśliłam sobie tekst, o aniołach, ponieważ wierzę w anioły, ale aby  
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