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Z okazji Dnia Nauczyciela redakcja, uczniowie i Pani Hele-

na spod czwórki chcieliby złożyć najszczersze życzenia, aby Wam, 

Drodzy Magistrowie (że o Szanownej Dyrekcji nie wspomnimy), 

nigdy nie skończyła się cierpliwość do Waszych ukochanych 

uczniów, aby chłonęli oni wiedzę niczym gąbka wodę oraz zdawali 

matury tak dobrze, że sam Stephen Hawking nie powstydziłby się 

podobnych wyników! Zawsze serdecznie będziemy się o Was wypo-

wiadać…szczególnie po ukończeniu szkoły. 

Pracownikom szkoły życzymy, aby ksero zawsze działało, aby 

uczniowie dostrzegali i szanowali Wasz codzienny znój, który tak 

naprawdę jest dla nas. Paniom w portierni chcielibyśmy życzyć, 

żeby drzwi od toalety na parterze były zamykane, a uczniowie nie 

wychodzili frontowym wyjściem. 

Szczególne życzenia kierujemy do Pana Szymka, który codziennie 

od 6:00 rano (!) ogarnia nasz szkolny spacerniak. Panie Szymku, 

oby wiatr nigdy nie wiał podczas zamiatania liści, a śnieg nie padał, 

gdy Pan sypie piaskiem i solą! Wszystkiego dobrego!  

Wszystkim! 
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WYDANIE JESIENNE 

Poznaj genezę Dnia Nauczyciela! Dowiedz się, czy 

tylko w naszym państwie dziękuje się Komisji Edu-

kacji Narodowej za takie trudne matury! Oraz po-

znaj nazwisko króla, któremu możesz być wdzięcz-

ny za dzień „wolny od zajęć lekcyjnych”!     Str.5 

Wymiana międzyszkolna 

Poczytaj jak Aleksandra, Adrianna i Aneta 

relacjonują wymianę międzyszkolną z naszymi 

zachodnimi sąsiadami. Dowiedz się, czy w 

Niemczech ludzie są bardziej  gościnni, czy 

powietrze jest czystsze, a potrawy smacz-

niejsze? A może wciąż chcą odzyskać Pomo-

rze? Przekonaj się sam.Str. 6-7 

Wycieczka– Włochy 

Jakiś czas temu nasza szkoła zorganizo-

wała wycieczkę do Włoch. Wyjazd zrela-

cjonuje nasza korespondentka Wiktoria. 

Poczytaj jak minęły odwiedziny kolebki 

europejskiej  kultury, stolicy  makaro-

nów,  miejsca  pochodzenia pizzy i kraju 

koncernu Fiata! 

Str. 10 
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W sobotę 4 października około godziny 

trzynastej odszedł od nas jeden z najstar-

szych stażem  nauczycieli – Pan Andrzej 

Witkowski. Przeżył lat 63. Od kilku miesię-

cy zmagał się z ciężką chorobą. Był dosko-

nale wykwalifikowanym nauczycielem foto-

grametrii – przedmiotu, który zdecydowanie 

do łatwych nie należał, lecz pomimo tego ŚP. 

Pan Andrzej nie miał najmniejszych proble-

mów z przekazywaniem wiedzy uczniom. 

Pana Witkowskiego zapamiętamy  jako oso-

bę uśmiechniętą. Zawsze lubił porozmawiać 

ze swoimi podopiecznymi i pożartować na różne tematy.  Nie był typem 

nauczyciela, który starał się zostawiać młodzież na następny rok; zawsze, 

jeśli groziła komuś jedynka, pozwalał wykonać jakieś dodatkowe zadanie, 

dzięki któremu dało się uniknąć powtarzania klasy. Ponadto, o czym wiado-

mo jedynie niewielu, grał hobbystycznie 

w brydża, w drużynie OAZA Kórnik i 

otrzymał zaszczytny tytuł Arcymistrza 

Międzynarodowego, wg klasyfikacji MSC 

Cezar. Ponadto, jak wspomina Pan prof. 

Szot, uczył młodzież grać nie tylko w 

brydża, ale także w szachy. Warto także 

wspomnieć o tym, że ojciec ŚP. Pana Wit-

kowskiego, prof. Bolesław Indyk, stwo-

rzył muzeum znajdujące się w sali 26 

oraz skompletował znajdujące się tam 

historyczne sprzęty i przyrządy geode-

zyjne. 

Osoby chcące pożegnać Pana 

Profesora zapraszamy na mszę żałobną w 

jego intencji, która zostanie odprawiona w ten piątek (10.10.2014r) o go-

dzinie 1000 w kościele Św. Floriana przy ulicy Kościelnej. Pogrzeb zaś odbę-

dzie się na junikowskim cmentarzu również w piątek o godzinie 1310.  

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY… 
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Redakcja gazetki „BEZ TYTUŁU”: 

Bartłomiej Chojan 

Mateusz Kawala 

Filip Kudliński 

Aleksander Łukaszewski 

Opiekunowie: 

P. Magdalena Kulikowska 

P. Paweł Szot 

Współpracujący: 

Zuzanna i Marysia 

Anna Kojder 

Ptasiek 

Angell Kwaśna 

Wiktoria Kordylewska 

Oraz wykluwające się talenty 

Jeżeli masz pomysł na ciekawy artykuł, 

chcesz dostać dobrą ocenę z języka pol-

skiego i podnieść sobie ocenę z  

zachowania– pisz do nas: 

redakcja_zsgd@onet.pl  

BEZ TYTUŁU Str.15 
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Świetliki powstały w 1992 roku w Krakowie, za pierwszych słuchaczy mając m.in. 

Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. Od wydania pierwszego albumu pt. „Ogród 

Koncentracyjny” minęło już 19 lat,  w tym czasie zespół na stałe wgryzł się w pod-

świadomość odbiorców.  Marcin Świetlicki posługuje się manierą melorecytacji swoich 

wierszy, które najczęściej mówią o najgrzeszniejszych elementach naszego świata. 

Grupa wystąpiła 4 października w poznańskim klubie pod Minogą i na dwie godziny 

zawładnęła umysłami gości zebranych pod sceną. 

        Koncert wzbudził spore zainteresowanie; tuż po otwarciu drzwi klub natychmiast 

wypełnił się ludźmi czekającymi na swoją kolej, aby ukazać bilet. O godzinie 20:30 stali-

śmy już pod sceną wypatrując muzyków. Wcześniej minęliśmy napis „zakaz palenia”, za-

śmiałam się w duchu, znając słabość pana Marcina do papierosów. Zaczęło się dość mozol-

nie. Marcin Świetlicki z czarnymi okularami na nosie, ubrany w czarną koszulkę hołdującą 

Charlesowi Bukowskiemu,  przywitał się i rozpoczął występ, nieśmiało wyjmując czerwone 

Marlboro („trzymam się papierosa, żeby się nie zgubić „). 

Był to koncert kameralny, dość spokojny - ludzie po prostu stali wgapieni w scenę, więc na 

początku trudno było mi cokolwiek dostrzec zza ich głów. Szybko jednak dostałam się pod 

scenę, stając twarzą w twarz ze Świetlickim. Już po pierwszym utworze atmosfera się 

rozluźniła, kiedy to Pan Marcin oburzony odmówił wypicia piwa od kogoś z widowni, mówiąc, 

że on nie pije… Nie pije, ponieważ pił wczoraj, poza tym jest uczulony na piwo, a tak w 

ogóle to piwo jest dla dzieci. Nawiązała się zabawna gadka pomiędzy członkami zespołu, 

było to bardzo naturalne i od razu wzbudzili oni moją sympatię.  

Z moich wyliczeń wynika, że zespół wykonał większą część albumu pt. „Sromota”, dodając 

kilka utworów spoza niego. „Filandia” nie straciła na uroku, pomimo tego, że nie wyrecyto-

wał jej (tak, jak to pierwotnie było) Bogusław Linda. Cudownie było patrzeć na ludzi, któ-

rzy mając zamknięte oczy „dryfowali” pod wpływem głosu Świetlickiego. Nastrojowe utwo-

ry przyprawiały ludzi o dreszcze. Z całą tą melancholią doskonale kontrastowały pauzy 

między piosenkami, kiedy to Pan Marcin oraz basista Grzegorz Dyduch wchodzili w dialog 

z publiką, natychmiast ją ożywiając i rozbawiając.  

Po ostatnim utworze pt. „Gotham” Marcin Świetlicki zeskoczył ze sceny i przedarłszy się 

przez tłum, zniknął mi z oczu. W ślad za nim ruszyli pozostali członkowie zespołu. Gromkie 

oklaski trwały jeszcze jakiś czas, publiczność domagała się kontynuacji gigu. Grająca w tle 

muzyka pozwalała przypuszczać, że zespół powróci na bis, jednak ,niestety, nic takiego się 

nie wydarzyło i czas było powrócić do mroźnej rzeczywistości.  

To wyjątkowe doświadczenie dało mi siłę, aby stanąć w obliczu jesiennej melancholii z 

uśmiechem na twarzy. Ukłony w stronę Świetlików w podziękowaniu za rewelacyjny wie-

czór!                       

Ptasiek 

Świetliki - zespół brutalnych doświadczeń 
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Dnia 16.10.2014 

przed szkołą stanie krwiobus od godziny 09.00-

14.00. Każda osoba pełnoletnia może w ten dzień " 

podzielić się życiem". 

Krwiobus 

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w XXV Olimpiadzie Teologii Ka-

tolickiej. Etap szkolny odbędzie się 27.11.2014 w naszej szkole. Materiały do 

tego etapu znajdziecie na stronie www.otk.pl lub u katechetów. Zgłoszenia 

przyjmują i pomoc w przygotowaniu oferują nauczyciele religii. Przyjdź, in-

deksy na wyższe uczelnie i inne ciekawe nagrody czekają! 

XXV Olimpiada Teologii Katolickiej. 

W dniach 23 i 24.10.2014 roku przeprowadzony zostanie Etap Szkolny 

XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Zainteresowani uczniowie z klas geodezyjnych 3 i 4 proszeni są o zgłosze-

nie chęci swojego udziału do dnia 1 października do pani Bogumiły 

Wiatr ( sala 15 lub 15a). 

XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej 

Konkurs "Piszę, więc jestem", zapraszamy twórców opowiadań, powieści, 

wierszy, do podzielenia się efektami swego talentu. Oto kolejna edycja kon-

kursu! Termin oddania prac 17 października, 22 października rozstrzygnię-

cie. Prace oddajemy u p. Kulikowskiej (s. 108) lub w bibliotece. 

Piszę, więc jestem 

Ogłaszamy konkurs dla klas: zbiórka nakrętek dla Ziemka. Klasy zbierają 

nakrętki w swoich salach, zapleczach, w domu. Dnia 4 grudnia odbędzie się 

ważenie w gabinecie Pani Pielęgniarki w obecności Samorządu Uczniowskiego. 

Ostateczny termin zakończenia rywalizacji klas to 4 grudnia: godz. 10.50  

Szczegóły akcji: www.ziomek-poziomek.com.pl 

 

Zbiórka nakrętek dla Ziemka 
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OKIEM GEODETY 

Dnia 30.06.2014 roku nasza klasa wojskowa 

czyli 2GB wyjechała na obóz wojskowy do miej-

scowości Osieczna. Opiekunowie, którzy z nami 

pojechali, to Pani Magdalena Mazurczak, Pani Magdalena Kulikowska oraz Pan 

Damian Herda. Na miejscu czekały na nas domki, w których przez cały pobyt 

mieszkaliśmy. Warunki były bardzo dobre, mieliśmy telewizor oraz łazienkę w 

pomieszczeniu. Wojskowi przywitali nas biegiem na 30km, który wspominamy do 

dziś. Codziennie (12 km.!) chodziliśmy do naszej jednostki - XIX Samodzielnego 

Oddziału Geograficznego w Lesznie. Tam wojskowi uczyli nas obsługi sprzętu 

geodezyjnego oraz pomiarów. Dużo się od nich dowiedzieliśmy. Jednego dnia 

zabrali nas na pomiar kamienia, który sami musieliśmy odkopać. Na koniec obozu 

czekał nas egzamin z centrowania i poziomowania - wszyscy go zdali, a najlepiej 

poradził sobie Eryk Frąckowiak. W tym samym dniu odbył się turniej piłki noż-

nej, w którym zagrali nasi chłopcy przeciwko wojskowym z jednostki w Lesznie. 

Na sam koniec zostało zorganizowane ognisko, na którym śpiewaliśmy i świetnie 

się bawiliśmy. Cały obóz wspominamy bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni i cze-

kamy już na kolejny, tym razem z pierwszą klasą wojskową.  

Wspomnienia Wojskowego Obozu ! 

13  

BEZ TYTUŁU Str.13 

Recenzja 
LINKIN PARK – The Hunting Party

( 2014 ) 

„Nie jesteśmy 18-latkami, którzy robią głośną 

płytę – jesteśmy 37-letnimi, dojrzałymi facetami, 

którzy robią głośną płytę. A to co złości 37-latka 

jest inne niż to, co złościło nas kiedyś.” - Mike 

Shinoda 

Genialna płyta. Linkin Park wrócił do tego, co się 

sprawdzało, ponownie ukazując, że oni robią to 

najlepiej. Ciekawe, czy starzy fani wrócą skrusze-

ni. Wszyscy, którzy odeszli od zespołu – wstydźcie 

się. Powracają bogowie i musicie się z tym pogodzić. Zespół rockowy Linkin Park został 

utworzony w 1996 roku w University College London. W jego skład wchodzą: wokalista i 

frontman Chester Bennington, gitarzysta Brad Delson, perkusista Rob Bourdon, basista 

David Farrell, dj Joe Hahn oraz Mike Shinoda. Największy sukces odniósł album 

„Hybrid Theory” z 2000 roku. Jest najlepiej sprzedającym się dotychczas krążkiem w 

karierze zespołu. Natomiast ostatnie wydania to ( 2010 ) A Thousand Suns i ( 2012 ) 

Living Things, które mocno podzieliły fanów.  Wielu uznało LP za zbyt popowy i elektro-

niczny, tracąc nimi zainteresowanie. Teraz jednak karta się odwraca, a oni sami wraca-

ją jakoby do korzeni, aby przypomnieć, że nadal możesz nazywać ich bogami. Niewąt-

pliwie będzie to jedna z najlepszych płyt. „The Hunting Party” jest szóstym albumem 

studyjnym w dyskografii. Grupa obrała ściśle rockowy kurs. W firmowym koktajlu inspi-

racji wysunęła na pierwszy plan gitary i bębny, a podbarwienia elektroniczne zbliżone są 

raczej do industrialu niż hip hopu. Czadowe granie wyrasta z dwóch źródeł. Pierwsze to 

metal; czasami klasyczny. Weźmy maidenujacą zagrywkę gitarową w „Guilty All The 

Same”, speedmetalowy galop bębnów w „ Keys To The Kingdom” czy thrashowy atak „ A 

Line In The Sand”. Drugim tropem jest hardcore, który obrazuje kawałek „ War” z 

prostym punkowym riffem. Wspaniały wokal Chestera wyraża emocje i wzrusza. Na 

krążku najbardziej typowymi utworami dla grupy są „Wastelands” i „Until It's Gone”. 

Natomiast utwór „All For Nothing” kojarzy się z legendarnym dorobkiem zespołu Bad 

Religion. W „ Rebellion” gęsty riff oraz skoczną zagrywkę dołożył Darion Malakian z 

System Of A Down.  

          Dzieki „The Hunting Party” liczba wielbicieli zespołu się powiększy.  Każdy z 

utworów jest wyjątkowy i ma niezwykłą energię. Chciałoby się powiedzieć: chłopaki, oby 

tak dalej. Wiem jednak, że ich następny krok będzie jeszcze inny. I za to tę grupę 

cenię. 

 

Podobne Zespoły: Limp Bizkit, 30 Seconds To Mars, Rise Against 

                                                                                   Angell Kwaśna   
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Na samym wstępie podajemy link 

umożliwiający małe wprowadzenie 

do tematu  http://

www.youtube.com/watch?v=4pwvD-

kdkWs 

Mamy przyjemność podsumowania i 

ogłoszenia wyników wyborów, które 

odbyły się 14 czerwca w Czarnkowie 

nie opodal Poznania (pisaliśmy o 

nich w poprzednim numerze).  

Oto i wyniki wyborów: 

Miss Polonia Wielkopolski 2014 została Monika Zawilska  

1 wicemiss Polonia Wielkopolski została Oliwia Stankiewicz 

2 wicemiss Polonia Wielkopolski została Natalia Kazińska  

Miss Publiczności Głosu Wielkopolski została Roksana Wylęgała  

Miss Foto Polonia Wielkopolski została Joanna Tomaszewska  

Nagrodą gwarantowaną dla każdej dziewczyny był kurs nurkowania Rico-Sub w 

najstarszej szkole nurkowania w Poznaniu.  

Podczas Wyborów Miss Polonia Wielkopolski dziewczynom towarzyszyła była 

Miss Polonia Wielkopolski Marta Smektała, a w jury zasiadali: Michał Wiśniewski, 

Tomek Puzon, przedstawicielka biura Miss Polonia Marta Nowakowska. Prowa-

dzącymi byli Michał Milowicz i Serafina Ogończyk Mąkowska. 

Teraz przedstawiamy Państwu  krótką foto relację i jeszcze parę linków, aby-

ście mogli zobaczyć sami, jak to było  

Dziękujemy i zapraszamy za rok  

Joanna Tomaszewska i Iwona No-

wakowska  

Redakcja „Bez Tytułu” serdecznie 

gratuluje Joannie – uczennicy na-

szej szkoły- uzyskania zaszczytne-

go tytułu „Miss Foto” !!! 

Wyniki wyborów Miss Polonia Wielkopolski 2014  5  
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Dzień Nauczyciela, zwany od 1982 roku również 

Dniem Edukacji Narodowej, jest obchodzony każ-

dego roku czternastego października przez na-

uczycieli w całej Polsce. Święto to zostało ustano-

wione dwudziestego siódmego kwietnia 1972 roku. 

Upamiętnia ono powstanie Komisji Edukacji Naro-

dowej, czyli pierwszego ministerstwa publicznej 

oświaty w Polsce. Komisja ta została powołana dzię-

ki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu 

na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego w 1773 roku.  

Dzień ten jest ukłonem w podziękowaniu dla pol-

skiej oświaty, a w szczególności nauczycieli za ich 

trud włożony w edukację i wychowanie. Jest to 

podkreślenie wagi zawodu nauczyciela, który nie 

tylko przekazuje wiedzę ale i odgrywa rolę 

"szkolnego rodzica", wychowując swoich uczniów. 

Każdy uczeń w tym dniu ma okazję podziękować 

nauczycielom, a w szkołach organizowane są także uroczyste apele.  

Dzień Nauczyciela nie jest obchodzony jedynie w Polsce ale również na świecie. W Albanii 

nauczyciele i uczniowie spotykają się w szkole, jedząc wspólny posiłek, w Chinach nauczy-

ciele z okazji swojego święta dostają pół dnia wolnego, zaś w Stanach Zjednoczonych 

pełny tydzień maja świętowany jest jako "Teacher Appreciation Wee"k, w którym wtorek 

jest dniem szczególnym jako "National Teacher Day". W Tajlandii uczniowie kłaniają się 

przed swoimi nauczycielami, wręczając im kwiaty, wianuszki z jaśminu i rzeźby, natomiast 

w Tajwanie organizowane są obrządki, którym towarzyszy tradycyjna chińska muzyka. 

Z okazjii Dnia Nauczyciela, my, uczniowie technikum i liceum, życzymy wszystkim naszym 

Nauczycielom wszystkiego najlepszego! 

Anna Kojder, 3 LB 

Dzień Nauczyciela RAZ DO ROKU 

Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września . Świę-

to powstało w 1999 roku na wyspach Trinidad i 

Tobago. Jest to bardzo młode święto, obcho-

dzimy je dopiero 10 lat. Dzień Chłopaka jest 

męskim odpowiednikiem Dnia Kobiet. Znana 

piosenka mówi o kobietach „słaba płeć, a jednak 

najsilniejsza”. Jest w tym trochę prawdy, ponieważ chłopcy, choć udają twar-

dzieli, to wcale tacy nie są. Dlatego należy zapoznać się z instrukcją obsługi 

chłopców : 

Dzień Chłopaka 

http://www.youtube.com/watch?v=4pwvD-kdkWs
http://www.youtube.com/watch?v=4pwvD-kdkWs
http://www.youtube.com/watch?v=4pwvD-kdkWs
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-Nie denerwować . (GROZI WYBUCHEM)  

-Kiedy rozmowa schodzi na piłkę nożną, róbmy poważne miny i udawajmy, że nas to inte-

resuje.  

-Gdy się zatnie, wciśnij RESET!  

-Nie pożyczaj płyt - jego plecak może być studnią bez dna!  

-Nie brać żadnego jedzenia z ręki mężczyzny - może skończyć się zatruciem pokarmo-

wym.  

-Kiedy chłopak ciągnie cię za włosy, to nie znaczy, że cię nie lubi. (może mu się podobasz).  

-Nie pokazuj chłopakowi, że jesteś łatwo Cię zdobyć - niech się trochę postara.  

Z okazji Waszego święta pragniemy złożyć Wam życzenia, które najlepiej wyrażą słowa:  

W dniu dzisiejszym chłopcze miły, niech Ci płyną radośnie życia chwile, z duszy, z serca, z 

całej siły. .  

Abyście czyści i pachnący byli, sale wietrzyli, śmieci wynosili, do szkoły po nauki w rado-

snych podskokach                                                                                                

Marysia i Zuza  

Dnia 26.09.2014 roku w naszej 

szkole odbył się Dzień Tygrysa. 

Uczniowie klas pierwszych zaczęli 

swoje święto około godziny 9:00 

rano. Podczas tego dnia brali oni 

udział w licznych prostych i 

śmiesznych konkurencjach. Zabawa była świetna tak dla uczniów jak i dla 

organizatorów. Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą miło 

wspominać ten dzień oraz że zdobyte dyplomy będą powieszone w klasach 

wychowawców.  

Dziękujemy wszystkim uczniom za przybycie oraz godne reprezentowanie 

swoich klas.  

K. Żylińska, 

                                                              M. Borowa, 

                                                              A. Kojder. 

Dzień Tygrysa 
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W tym roku szkolnym czeka nas ogrom konkursów i wyzwań zebranych pod wspólnym 

hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch. W tym ogólnoszkolnym projekcie punktowane są wszyst-

kie klasy naszej szkoły. Od dnia 25 września każda klasa wraz z nauczycielami a nawet rodzica-

mi uczniów ma szanse zbierać punkty za wskazaną aktywność sportową, udział w konkursach, 

zawodach i wykładach. Pod koniec roku (klasy maturalne w połowie kwietnia) ogłoszone zostaną 

wyniki i przyznane dyplomy, nagrody dla najaktywniejszych i najbardziej dbających o zdrowie 

klas.  Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest propagowanie zdrowego stylu życia, poszerza-

nie świadomości prozdrowotnej i pomoc w wykształceniu odpowiednich nawyków. Chcemy przypo-

mnieć ważną prawdę, mówiącą o człowieku jako jedności psychofizyczno-duchowej. Oznacza to, 

że także dbałość o nasze zdrowie dotyczy całego człowieka. To sprawa jego psychiki, duchowo-

ści, intelektu, sprawności fizycznej, odżywiania. Poczucie humoru i odporność na stresujące 

sytuacje to także kwestie mające bezpośredni wpływ na nasz organizm. Do uczciwej, sportowej 

rywalizacji zachęcamy wszystkie klasy. Także nauczyciele i rodzice mogą zdobywać punkty dla 

swoichklas.  

Na początku każdego miesiąca na terenie szkoły wywieszony będzie harmonogram, w którym 

przedstawione będą propozycje konkursów na najbliższe tygodnie oraz ilość punktów do zdoby-

cia w nich. Pod koniec miesiąca punkty każdej klasy będą podliczane i ogłaszane w oficjalnym 

zestawieniu. Dokładne zasady punktacji przedstawione zostały wychowawcom klas. 

Wszystkim klasom życzymy dużo zdrowia i zapału do udziału w całorocznych zmaga-

niach.  Organizatorzy 

Projekt prozdrowotny    

„Anima sana in corpore sano”- W zdrowym ciele zdrowy duch 
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Dnia 8.09.2014 w godzinach rannych wyruszyliśmy 

na wycieczkę do Włoch.  

Pierwszego dnia wieczorem zmęczeni ale szczęśliwi 

dojechaliśmy do Wiednia. Zmęczenie nie przeszkodzi-

ło nam jednak w obejrzeniu wiedeńskiej starówki i 

zwiedzeniu Placu św. Szczepana. 

Następnego dnia nad ranem, po nocy spędzonej w 

autokarze, dojechaliśmy do Rosapinety, niewielkiej 

miejscowości położonej u ujścia Adygi. Po zakwatero-

waniu się w naszych campingach poszliśmy na spacer 

nad Morze Adriatyckie.  

Trzeciego dnia naszej podróży pojechaliśmy z prze-

wodnikiem na wycieczkę do Padwy, gdzie zwiedziliśmy 

Bazylikę św. Antoniego oraz Stare Miasto. Następnie wyruszyliśmy malowniczą trasą 

Wzgórz Euganejskich oraz zwiedziliśmy dom włoskiego słynnego poety Petrarki, który 

mieścił się w średniowiecznej wiosce Arqua Petrarka. 

Następnego dnia pojechaliśmy do Chioggi czyli do głównego portu rybackiego Laguny We-

neckiej. Po powrocie z miasteczka poszliśmy na ostatni spacer piaszczystą plażą, niektórzy 

mieli już dosyć zwiedzania, ale trzeba przyznać, że dzięki temu dowiedzieliśmy się wielu 

ciekawych rzeczy. 

Ostatniego dnia rano po wykwaterowaniu w drodze do domu pojechaliśmy do Wiednia, 

gdzie zwiedziliśmy m.in. Plac św. Marka oraz pałac Dożów. Płynęliśmy również „taksówką 

wodną” czyli małym statkiem po weneckich kanałach. 

Wieczorem, po kilku godzinach zwiedzania, zmęczeni ruszyliśmy w drogę powrotną do do-

mu. 

Wyjazd był pełen wrażeń i na pewno to, co zobaczyliśmy, zostanie w naszej pamięci na 

długo. 

                                                                                     Wiktoria Kordylewska 

Wycieczka– Włochy 2014 
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Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych już 

dziesięć lat wraz z Holstenschule w Neu-

munster organizuje wymiany międzyszkolne. 

Organizatorzy co roku nabierają coraz więk-

szego doświadczenia i każda następna wy-

miana jest lepsza od poprzedniej. Każda 

nowa grupa wnosi coś innego, nowego. To 

właśnie my, uczniowie, głównie tworzymy 

atmosferę wyjazdu. Nie musisz przecież 

świetnie rozmawiać po angielsku czy niemiecku, by móc się dogadać ze swoim partnerem. 

Były już przypadki, podczas których partnerzy nie mówili wyśmienicie w obcych językach, a 

jednak złapali kontakt i świetnie się rozumie-

li. My, osoby które biorą udział już w kolej-

nej części tej przygody, wiemy, o czym mó-

wimy. W tym roku poznaliśmy nowych ludzi, 

dostaliśmy nowych partnerów. Nasi gospoda-

rze byli sympatyczni i mili, choć zupełnie inni 

od poprzednich. Niemcy w wielu kwestiach 

różnią się od nas, Polaków, ale pomimo tych 

różnic potrafiliśmy się dogadać i polubiliśmy 

się.  

W tym roku jak zawsze zwiedzali-

śmy Neumunster. Wraz z panią przewodnik zobaczyliśmy kilka najważniejszych punktów 

miasteczka, muzeum, rynek oraz zabytkowy parlament. U naszych gospodarzy braliśmy 

udział w lekcjach: matematyka czy biologia po niemiecku to dopiero nie lada wyzwanie. Jedną 

noc spędziliśmy również na Sylcie, czyli największej z wysp północno-fryzyjskich. Dopiero 

tam zaczęła się prawdziwa integracja. Oglądaliśmy watę morza północnego, na której mogli-

śmy zobaczyć i dotknąć kraby i inne morskie żyjątka. Zwiedzaliśmy muzeum Wat w Hornüm . 

Spaliśmy w ośrodku młodzieżowym. 

Wszystkie dziewczyny pokój miały wspól-

nie, więc jedynym językiem, w jakim się 

porozumiewaliśmy, był język angielski. 

Byliśmy również w Hamburgu, oglądaliśmy 

tam umieszczone niedaleko słynnego por-

tu muzeum „ świat miniatur”. Po zwiedza-

niu dostaliśmy czas wolny na zakupy w 

centrach handlowych i odpoczynek. Czasu 

wolnego na wymianie nie zabrakło, w sobo-

tę wieczorem nasi partnerzy zabrali nas 

do klubu Orange.  

Wymiana międzyszkolna 
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Wszyscy dobrze się bawiliśmy. Niedzielę spędziliśmy w domach gospodarzy, a wieczorem 

wspólnie wyruszyliśmy na kręgle. Ostatniego wieczoru zorganizowany był wieczorek pożegnalny. 

Zaproszeni byli rodzice, nauczyciele oraz uczestnicy wymiany. Miłym zaskoczeniem było to, że na 

wieczorku zjawiły się partnerki z poprzedniej wymiany. Po spotkaniu świętowaliśmy urodziny dwóch 

dziewczyn z grupy niemieckiej. Następnego dnia rano wyjechałyśmy do domu. Za przeżyte miłe 

chwile bardzo dziękujemy naszym opiekunkom – Paniom Profesor Małgorzacie Grzelczak i Agacie 

Stopie. 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASTĘPNEJ CZĘ-

ŚCI WYMIANY!!! To przede wszystkim świetna zabawa oraz możliwość podszkolenia języka angiel-

skiego, niemieckiego lub francuskiego. Zapewniamy, że będziesz wspominał tę przygodę do końca 

życia. 

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w następnej części wymiany, zgłoś się do 

pani profesor Małgorzaty Grzelczak. 

Aleksandra, Adrianna, Aneta 3lb 

ENGLISH CORNER 
Car Racing in the USA– 

NASCAR 

NASCAR (National Association for Stock Auto Racing) is the most popular 

form of car racing in the United States. “Stock car” racing started during 

Prohibition (1913-1933), particularly in the Appalachian region of the Ameri-

can south. 

During Prohibition, the production and sale of alcohol was banned in the 

United States. This led to the illegal transport of alcohol, known asbootleg-

ging. Alcohol smugglers feared being caught by the police. They needed small 

and fast vehicles. Bootleggers modified regular cars to make them faster 

an d  c apab l e  o f  c a rry i n g  l a rg e r  l o ad s  o f  c a rg o . 

At the same time, Daytona Beach 

in Florida became the most popular 

venue for car racers trying to set-

new speed records. Drivers from 

around the world came to Daytona 

because of its long stretch of 

hardpacked sand.  
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NASCAR is still a family-runbusiness operated by the France family. Each 

year, there are more than 1500 NASCAR races on more than 100 racetracks 

around the United States. NASCAR races are broad- cast on television in 

more than 150 countries. 

Source: Zoom in on America September 2013 
Vocabulary: 
stock car – stary samochód dostosowany do zawodów 
Prohibition – okres w USA kiedy obowiązywał całkowity zakaz produkcji I 

sprzedaży alkoholu, co ciekawe spożycie alkoholu w USA w tym czasie wzrosło. 

Smuggler –przemytnik 
Bootlegging – pędzenie alkoholu, szmugiel 
Capable – kompetentny, sprawny, umiejący coś zrobić 

Venue – miejsce 
Unknown – niezanany 
Hard packed sand – ubity piasek 
Family-run – prowadzony przez rodzi-

nę 
Racetracks – tor wyścigowy 

In 1935, William France, an un-

known driver seeking to escape 

the Great Depression, began to 

race in Daytona events. France 

realized the potential to expand 

stock car racing nationally. In 

1938 he took over the racecourse 

in Daytona and in 1947 he offi-

cially established the National 

Association for Stock Auto Racing 

(NASCAR). Some of the most popular drivers in NASCAR’s early days were 

former bootleggers. 


