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W tym artykule dowiemy się, jak straszne, bezna-

dziejne i nieznośne życie niesie ze sobą… MATURA. 

Uczniowie, nawet gdyby oferowano im wszystkie skar-

by świata, nie dadzą odciągnąć się od zadań, nauki i 

obowiązków związanych ze szkołą A tak na serio, zro-

biliby to z ochotą tak wielką, że przysłoniłaby cały 

gmach ZSGD, ale niestety. Str.19 

Dzień wagarowicza 

Zerwać się, czy nie zerwać - oto jest 

pytanie...dość głupie, zresztą. Odpo-

wiedź na nie odnajdziecie nigdzie in-

dziej, tylko w naszej "rzetelnej" GA-

ZETCE.  Str.20 

Tydzień przeciętnego maturzysty... 

BEZ TYTUŁU 
21.03.2014 r 

WYDANIE WIOSENNE 

Sport 

Nasi  szkolni sportsmeni w ciągu ostat-

nich miesięcy dzielnie walczyli na spor-

towych arenach w różnych dyscypli-

nach. O wynikach ich zmagań możecie 

poczytać na stronie 18. 

Pokaz dronów 

 W dniu 11.03 naszą światłą placówkę eduka-

cyjną odwiedzili dr. hab. Ireneusz Wyczałek 

wraz z synem mgr. inż. Michałem Wyczałkiem 

z Politechniki Poznańskiej. Panowie przedsta-

wili nowe techniki wykonywania i opracowy-

wania zdjęć fotogrametrycznych za pomocą 

drona.Str.2 



2  Pokaz dronów 

 11 marca 2014 r. w naszej szkole miał miejsce bardzo cie-

kawy pokaz dronów. Czym są drony? 

Dron to statek powietrzny, który nie wymaga do lotu załogi 

obecnej na pokładzie oraz nie ma możliwości zabierania 

pasażerów, pilotowany zdalnie lub wykonujący lot autono-

micznie. Bezzałogowe statki latające obecnie wykorzysty-

wane są głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania przez co zwykle 

wyposażone są w osprzęt służący do obserwacji w postaci głowic optoelektronicz-

nych. Uzbrojone i przeznaczone do wykonywania działań bojowych statki są okre-

ślane jako Unmannedcombatairvehicle (UCAV). Znajdują one także szerokie zasto-

sowanie w różnego rodzaju pomiarach geodezyjnych. 

Pokaz poprowadzili pracownicy Politechniki Poznańskiej dr hab. Ireneusz Wyczałek 

i mgr inż.. Michał Wyczałek . Dron  latał nad terenem naszej szkoły, a dzięki uzy-

skanym zdjęciom w szybkim czasie udał się stworzyć komputerowy model terenu. 

Prezentacja wywołała duże zainteresowanie wśród uczniów. Nic dziwnego w końcu 

niecodziennie mamy okazję do oglądania  maszyn latających w akcji. 

Targi Edukacyjne 

W dniach 28.02– 02.03 odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznań-

skich Targi Edukacyjne. Jak co roku na targach zaprezentował się również Ze-

spół Szkół Geodezyjno– Drogowych. Nauczyciele oraz uczniowie prezentowali za-

interesowanym kierunki kształcenia,  które oferuje nasza szkoła. Od nowego roku 

szkolnego oprócz tradycyjnych kierunków kształcenia powstanie profil Ratownic-

twa Medycznego. 
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"Zawżdy tak bywało, 

 Gdy sto dni nauk zostało, 

 Wielce głodni Żakowie 

 Biesiadowali na zdrowie " 

Tak przywitali nas mistrzowie konferansjerki Manuela Pallach i Tomasz Naworyta 

podczas jednego z najważniejszych dni w życiu maturzysty – w magicznym dniu 

studniówki. 

 Mimo różnych powodów wszyscy byli zaskoczeni: 

Nauczyciele, że po mimo przeżycia kilkunastu studniówek była jeszcze lep-

sza niż poprzednie 

Uczniowie, ze nauczyciele potrafią tańczyć i to jak!  

Dziewczyny, że ich koledzy, jeżeli bardzo się, przyłożą, założą garnitur, ogo-

lą się, to wyglądają jak kopie Georga Clooneya, a tańczą niczym uczestnicy 

„Tańca z gwiazdami” 

Z kolei panowie nie mogli wyjść z podziwu, że ich koleżanki, (które, na co 

dzień wyglądają oczywiście cudownie) wyglądają jeszcze piękniej. 

Zabawa przebiegała w szampańskim humorze i wszyscy są zdania, że po mimo licz-

nych zabaw wymyślanych dla nas przez pana wodzireja najbardziej podobał się ta-

niec belgijski, dzięki któremu chłopaki będą mogli pochwalić się ze tańczyli ze 

wszystkimi dziewczynami. 

Po tym cudownym wieczorze, kiedy zeszły z nas stresy ostatnich tygodni, na które 

składały się problemy ze znalezieniem kreacji, bądź partnera, wizyty w salonach 

piękności. Teraz 31.01. możemy myśleć tylko o maturze. 

WvWv 

Studniówka 

BEZ TYTUŁU Str.3 
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OKIEM GEODETY 

W tym roku kl. I GB technikum geodezyjnego o profilu 

wojskowym uczestniczy w pionierskim projekcie szkolnym 

„Wielkie Bitwy Historii – Taktyka, Kartografia, Uzbroje-

nie” 

Skład ”Głównego Sztabu”: 

Prof. Magdalena Mazurczak – historyk i wychowawca kl. I GB, 

Prof. Anna Grzesiak – historyk, 

Prof. Paweł Szot – historyk i geodeta. 

„Sztab” wyznaczył „podkomendnym” strategiczne cele : 

-doskonalić umiejętności pracy zespołowej, 

-zainteresować się historią wojskowości, 

- zapoznać się z zasadami kartografii, 

-kształcić umiejętności interpretacji źródeł historycznych. 

Nasi „wojacy” zostali podzieleni na sześć zespołów, które w „zdrowej” rywalizacji wal-

czą o punkty podczas kolejnych etapów. Dotychczas przeprowadzono 2 „zgrupowania”. 

Podczas pierwszego „boju” grupy operacyjne musiały rozszyfrować geniusza „wojny”, 

Hannibala- pogromcy Rzymian w bitwie pod Kannami. W kolejnej „potyczce” odpowiadali 

zespołowo na pytania dotyczące taktyki i topografii bitwy pod Hastings – kiedy to Nor-

manowie podbili Anglię. 

Pomysłodawcy opisywanego projektu korzystając z przesłania motta łacińskiego 

„Varietes Delectat , czyli Różnorodność Cieszy” starali się o zdynamizowanie 

„zgrupowań” przez zastosowanie różnych metod technik w dotychczasowych zmaga-

niach. 

Nasi „podkomendni” poznają  tajniki map sztabowych , uczą się analizować fragmenty 

dzieł kronikarzy , pracują w oparciu o filmy dokumentalne oraz interpretują obrazy 

balistyczne. „Sztab” i „wojacy” czer-

pią radość i satysfakcję z uczestni-

czenia w tym szkolnym projekcie. 

Przecież to fajna zabawa. 

O dalszych losach bohaterów tego 

artykułu dowiecie się z kolejnego 

numeru gazetki szkolnej „Bez Tytu-

łu” 

Wielkie bitwy historii 
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WIOSNA Przyszła do nas jasnym promieniem słońca błękitem czystego nieba bla-

skiem lazurowych wód igraniem lekkich obłoków szumem zielonego lasu zapachem 

kwiatów świergotem ptaków bzykaniem pracowitych pszczół kicaniem szarych za-

jączków widokiem saren przy wodopoju szumem górskiego strumyka. Przyszła do 

nas wesołym śmiechem dzieci pocałunkiem zakochanych dobrem staruszków cie-

płym słowem matki ufnym spojrzeniem dziecka miłym ludzkim gestem. 

                                                                 

Marysia i  Zuza 

Wiosna 

WIOSNA RADOSNA! 
Wiosna - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie. Charakteryzuje się 

umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną 

ilością opadów atmosferycznych. Pierwszy dzień wiosny obchodzony jest w dniu równono-

cy wiosennej, który przypada 21 marca. 
Przysłowia wiosenne:  

- A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszyst-

kich cieszy. 

- Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna 

bywa. 

- W marcu jak w garncu. 

- Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką. 

- Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie 

chłody się zapowiadają. 

BEZ TYTUŁU Str.5 
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English corner 

Names of the States 

Did you ever wonder how America’s 50 states got 

their names? You might be surprised to learn that 

nearly half of the names come from Native American 

languages. Of those, nearly half are related to wa-

ter. English monarchs and members of the royalty 

also had a major influence on state names. Ten 

states bear names given by English settlers in honor of English monarchs or no-

blemen. Spanish explorers also made a contribution to the names of some states. 

They often named locations using words that described the physical features of 

the land. 

Mississippi “great river” or “Father of Waters.” Nebraska – “flat water”;Ohio- “great 

river”;Missouri - “town of the large canoes.”;Arkansas “downstream place”; Tennessee 

-“river”; Illinois “war- riors” or “tribe of superior men”; the state of Alabama takes 

its name from the Alabama River; Alaska “great country” or that which the sea breaks 

against.”; Arizona “little spring”; Connecticut- “the place of the long river,” Michigan 

- “great lake.” The state of Michigan is known to this day as the Great Lakes State; 

Minnesota - “sky- tinted water” ;Iowa was named for the Ioway people, who inhabit-

ed the area at the time of European exploration; Kansas “people of the south wind”; 

Kentucky “land of tomorrow”; Massachusetts “at or about the great hill”; The states 

of North Dakota and South Dakota got their names from a Sioux tribe whose name 

meant “friend”; Oklahoma “red people”; Texas - “friends”; Wisconsin-“grassy place”; 

Utah “people of the mountains,” ;Wyoming “mountains and valleys alternating”; Indi-

ana-“land of Indians”; the origins of the name Oregon are not clear but one possibility 

is traced to the year 1765 and an English army officer who referred to “the River 

called by the Indians Ouragon” in his proposal for an expedition;Virginia and West 

Virginia were named in honor of Elizabeth I, “Virgin Queen of England”; North Caroli-

na and South Carolina were named in honor of Charles I of England, during whose 

reign (1625-1649) a large number of Englishmen settled in America;two states, Mary-

land and Maine, honor the wife of Charles I, Princess Henrietta Maria of 

France;Georgia was named in honor of George II, King of Great Britain and Ireland 

from 1727-1760;the state of Delaware was named after Thomas West, Baron De La 

Warr (1577-1618), who led a contingent of soldiers to Jamestown, Virginia in 1610 to 

fight with Powhatan Indians during the First Anglo-Powhatan War;the state of New 

York got its name from the Duke of York;Pennsylvania was named after Admiral Wil-

liam Penn, father of William Penn, who founded the colony of Pennsylvania;two states, 

BEZ TYTUŁU Str.6 
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New Hampshire and New Jersey, take their names from locations in Great Britain: the 

County of Hampshire and the Channel Isle of Jersey. 

California, Colorado, Florida, Montana and Nevada all have their origins in Spanish lan-

guage or literature. 

Colorado -“ruddy” or “red”;Florida was originally named “Pascua Florida” or “feast of 

flowers”;Montana - “mountain”;Nevada - “snowcapped”; Louisiana, which originally was a 

territory named by the French in honor of King Louis XIV; Vermont is from French 

“vertmont” (green mountain);the name of the state of New Mexico comes from the 

Aztec god Mexitli. By 1561, Spanish explorers had named this region north of the Rio 

Grande River “Nuevo Mexico; Rhode Island was named after the Greek island of 

Rhodes; 

Only one state is named after a historical figure in America: the state of Washington 

is named in honor of George Washington. 

Idaho “Gem of the Mountains.”  

While the origins of the name Hawaii are not certain, the islands might bear the name 

of their legendary discoverer, Hawai’iloa. 

Adapted from Zoom in on America, November 2013 

Can you name all of the states?  

P. Anita Rackowiak 

BEZ TYTUŁU Str.7 
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W zdrowym ciele – zdrowy duch 

czyli dbajmy o siebie na wiosnę 

Pierwszego dnia wiosny w naszej szkole będzie festyn zdrowotny. Uczniowie mają okazję, 

by zastanowić się nad stanem swojego organizmu, „pielęgniarki” z Samorządu Uczniowskie-

go będą mierzyć ciśnienie, puls, wagę, przeliczać BMI. Uczniowie mogą uczestniczyć w wy-

kładzie na temat właściwego odżywiania przygotowanym przez dietetyka. Zaprezentujemy 

również plakaty, promujące zdrowy styl życia. 

Piramida zdrowego żywienia  wg Instytutu Żywności i Żywienia 

 

Wiosna, jak żadna inna pora roku sprzyja zmianom i odnowie. Regenerujemy organizm, nabieramy siły 

do pracy i przygotowujemy się do lata. Warto zastanowić się nad stylem  życia i sposobem swojego 

odżywiania, podjąć próbę zmiany niekorzystnych nawyków. 

 

Pamiętaj! 

 
Codziennie spożywaj przynajmniej 5 posiłków, najlepiej o stałych porach, w regularnych     

odstępach. 

Jedz śniadanie 

Codziennie jedz 5 porcji produktów zbożowych, najlepiej pełnoziarnistych, z grubego 

Pomoc pedagogiczna 

BEZ TYTUŁU Str.8 
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przemiału, zawarta w nich skrobia dostar-

cza energii mięśniom, a błonnik reguluje 

pracę jelit. 

4 porcje warzyw i 3 owoców zaopatrzą 

Twój organizm w wystarczająca ilość wita-

min 

i składników mineralnych, a także błonnika. 

2 porcje mleka lub nabiału zapewnią odpo-

wiednią ilość wapnia, a także dużo białka. 

pozostałą ilość potrzebnego białka dostar-

czy jedna lub dwie porcja ryb, drobiu, grochu, 

 fasoli lub mięsa. 

zalecane są oleje roślinne i miękkie margaryny. 

do smażenia najlepiej stosuj oliwę z oliwek i olej rzepakowy, do sałatek olej lniany. 

Kwas oleinowy zawarty w oliwie z oliwek i oleju rzepakowym ma istotne znaczenie 

w profilaktyce miażdżycowej, sprzyja również redukcji glukozy we krwi co jest 

istotne w zapobieganiu cukrzycy. Olej lniany jest bogatym źródłem kwasów omega-

3 i witaminy E. Olej lniany stosuj tylko na zimno! Oleje przechowuj w chłodym 

miejscu , bez dostępu światła np. w ciemnych butelkach. 

pij co najmniej 2 litry wody dziennie lub dużo ziołowych , owocowych herbat bez 

cukru. 

unikaj słodyczy, słodzonych napojów, fast foodów, chipsów i gotowych przekąsek 

oraz 

przetworzonej, gotowej, konserwowanej żywności. 

ostatni posiłek spożywaj najpóźniej 2 godziny przed snem. 

postaraj się ograniczyć sól;  w wędlinach, wodzie mineralne  i napojach (nawet coca

-coli), przetworzonej żywności znajduje się bardzo dużo sodu. Nadmiar sodu odpo-

wiedzialny jest za nadciśnienie tętnicze. 

ruch fizyczny to podstawia dobrego samo-

poczucia, uprawiaj sport przynajmniej 3 

razy w  

tygodniu. 
Chętnych, chcących zadbać o swój organizm nie 

tylko na wiosnę, zapraszamy po porady diete-

tyczne do pedagoga szkolnego;) 

 

                                              Pedagog 

BEZ TYTUŁU Str.9 
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Zapoczątkowany w minionym roku projekt, który jest adresowany do całej społeczności 

szkolnej. Ściślej, do tych spośród uczniów, nauczycieli czy rodziców, którzy gotowi są 

ujawnić swój potencjał twórczy i zaprezentować to, co stanowi przedmiot ich życiowej 

pasji. 

Dotychczasowe wystąpienia dotyczyły m.in. niezwykłości kraju Basków, numizmatyki, 
podnoszenia ciężarów, ochotniczej straży pożarnej, piękna włoskiego krajobrazu, magii 
toru żużlowego, świata fantasy, itp. Ta różnorodność tematyczna może sprawiać wraże-

nie bezładu. Jednak w rzeczywistości stanowi ona walor całego projektu, gdyż ujawnia 

skalę zainteresowań i wiedzy, która wykracza daleko poza podstawy programowe nau-

czanych w szkole przedmiotów. Prezentacje mają charakter multimedialny. Są więc do-

brą okazją do zaprezentowania ( albo przećwiczenia ) umiejętności posługiwania się 

technikami informacyjnymi. Z zadaniem tym dobrze poradzili sobie dotychczasowi pre-

legenci, a byli nimi: p. dyr A. Stopa, p. prof. P. Szot, M. Silski, M. Toepler, N. Pauta, M. 

Żurawski, J. Wawrzyniak i in. 

PODZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ jest propozycją dla odważnych, chcących wyjść z cie-

nia tematów i przedmiotów, które są istotne i potrzebne, ale rzadko bywają pasjonują-

ce. Projekt nie przewiduje ograniczeń dotyczących tematyki poruszanych zagadnień, 

jeśli nie przeczą one naszej kulturze i dobrym obyczajom. Daje natomiast możliwość 

wystąpienia przed życzliwym audytorium i mówienia o sprawach godnych uwagi i dobrze 
autorowi znanych (!).. 

Prezentacje odbywają się w sali 306 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. prof. P. 

Szotem lub p. prof. J. Kaczmarkiem. 

LARP 

Ostatnia prezentacja prowadzona była przez Marcina Silskiego z IV GD. Dotyczyła ona 

LARP’a. 

 

Czym jest LARP? 

 

LARP - Live Action Role Playing, czyli tzw. teatr w plenerze. Gracze zbierający się na 

takiej imprezie odgrywają postacie stworzone przez siebie i zaczynają swą przygodę w 

świecie pełnym magii i tajemniczości. Świat w którym odbywa się granie koniecznie musi 

odbywać się w czasach magii i miecza. Światy mogą być różnorakie poczynając od SF do 

naszych czasów współczesnych. 

 

PODZIEL SIĘ SWOJĄ PASJĄ 
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Koncerty charytatywne na dobre wpisały się już w tradycję 

naszej szkoły. Pomagaliśmy już dzieciom z Domu Dziecka nr 2 , 

podopiecznym Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego, teraz chcemy wesprzeć Amelkę. Potrzebu-

jemy talentów, pomysłów i chętnych do wystąpienia oraz przygotowania różnych drobiazgów na 

aukcję charytatywną. Zainteresowani mogą zgłaszać się do p. prof. Joanny Juszczyk s. 207 lub 

do p. prof. Jadwigi Wesołowskiej s.301. Przyjdź ze swoim talentem, humorem , pomysłem i po-

móż innym,  świetnie się bawiąc -  to wspaniałe uczucie! 

Od 26 marca rusza w naszej szkole EPD 

- Ekspresowe Pogotowie Duchowe. 

Po głośnych rekolekcjach w naszej szkole, pojawiła się potrzeba spotkań , na których można 

będzie porozmawiać, obejrzeć ciekawy film,  a nawet pośpiewać. Odpowiedzią na ten temat jest 

propozycja spotkań,  na których będzie można pogadać o życiu, filozofii, uzyskać odpowiedź na 

nurtujące trudne pytania , a to wszystko w gronie fajnych ludzi. Na zainteresowanych albo 

spragnionych dyskusji czekamy w każda środę o godz. 15.15 w sali 301 .  

      

      P. Jadwiga  Wesołowska 

 

 

 

Ekspresowe Pogotowie Duchowe. 

Z prezentacji można było dowiedzieć się na niej jak młodzi i starsi ludzie wskaku-

jąc w wir wyobraźni i zaczynając niczym w teatrze odgrywać całkowicie inne oso-

by. Smoki, Duchy, Rycerze, Orkowie, Czarodzieje i Władcy różnych krain. W świat 

magii i miecza można przenieść się zawsze. Jednak aby się tam utrzymać potrze-

ba czegoś więcej jak dobry komputer. Tutaj nie ma samouczka. Wszystkiego mu-

sisz nauczyć się samemu. 

 

"Odejdź od komputera, zmień się w bohatera" ~ Marcin "Callsifer" Silski 

 

OGŁOSZENIA 

Koncert charytatywny 

BEZ TYTUŁU Str.11 



12  Przegląd wydarzeń kulturalnych  w Poznaniu 

W Poznaniu jak co roku z nadejściem wiosny rozpoczynają się wydarzenia, w których 

warto wziąć udział. Na naszej liście przedstawimy Wam różnego rodzaju pomysły na 

ciekawe spędzenie czasu. Każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. Przecież nasze mia-

sto to swego rodzaju mieszanina kultur, a więc i do dzieła. My proponujemy, a Wy wy-

chodźcie z domów. 

Na pierwszym miejscu coś dla osób lubiących teatr i coś niecodziennego. 27 marca od-

będzie się spektakl w Teatrze Muzycznym pt. „Skrzypek na dachu”. Początek spektaklu 

o godzinie 19, a ceny biletów w promocyjnej cenie. 

Dla lubiących tańczyć i ceniących hip-hop mamy do zaproponowania warsztaty JAZZ 

DANCE STUDIO - ANNA BEKER 

serdecznie zaprasza  

27.03.2014 (CZWARTEK) 

na warsztaty HIP HOP. HOUSE 

z choreografem You Can Dance 

Sądzimy, że to świetny pomysł na spędzenie wolnego popołudnia  

Chcemy również zwrócić Waszą uwagę na to, co już 28 marca będzie się działo na Mię-

dzynarodowych Targach Poznańskich, a mianowicie 

Michael Jackson The Show. To trwające dwie godziny widowisko, z muzyką na żywo, 

wspaniałymi tancerzami, spektakularną inscenizacją i projekcjami video art. Wszystko 

to w hołdzie dla twórczości Michaela Jacksona. W rolę MJa wcieli się Frederick Henry, 

który przyjedzie prosto z Las Vegas 

Wisienką na torcie będzie koncert (jednak dopiero 24 czerwca) Iron Maiden  

24 czerwca czeka nas kolejne wielkie muzyczne wydarzenie w Poznaniu. Na stadionie 

przy Bułgarskiej wystąpi legenda heavy metalu – Iron Maiden. Iron Maiden to jeden z 

najsłynniejszych zespołów w historii heavy metalu. Został założony w 1975 r. w Londy-

nie przez Steve’a Harrisa. Od tamtego czasu przez grupę przewinęło się wielu muzy-

ków.  Obecny skład tworzą: Bruce Dickinson, Janick Gers, Steve Harris, Nicko McBra-

in, Dave Murray i Adrian Smith. 

 

Jak sami widzicie, warto wyjść z domu!!! 

Joanna Tomaszewska i Iwona Nowakowska, kl. 2 LB 
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13  

WYDARZENIA W POZNANIU 

20.03 (czwartek) 

 City Sounds i Dzień Wiosny - Browar 

21.03 (piątek) 

 Nocne zwiedzanie Zamku - CK Za-

22. 03 (sobota) 

Sito Sztuki. Wiosenna Metamorfoza - Galeria 

Malarstwa i Rzeźby. 

22.03 (sobota) 

 Rodzinne Podchody do Wiosny - Stary Rynek. 

22.03 (sobota) - godzina 16:00 

Mecz I Ligii koszykówki mężczyzn - Hala 

UAM. 

22.03 (sobota) 

Grand Prix Poznań z Biegiem Natu-

ry - jezioro Rusałka. 

25.03 (piątek) - godzina 22:00 

 Kreci mnie vinyl vol. 11 - 

Browar Pub "Słodownia". 

26.03 (środa) 

 Zwiedzanie zamku z 

przewodnikiem - CK Zamek. 

28.03 (piatek) 

Koncert "Michael Jackson The Show" - 

Sala Ziemi, MTP. 

01.04 (czwartek) 

Koncert Katie Melua. 

05.04 (sobota) - godzina 19:00 

 Koncert Strachy na Lachy - Sala 

Wielka, CK Zamek. 

05.04 (sobota) 

 Otwarcie sezonu wio-

ślarskiego 2014 - Warta. 

14. 06.04 (niedziela) 

Koncert CeZik i KlejNuty - Scena Na Piętrze. 

12.04 (sobota) 

Wielkanocny Kiermasz Rękodzielnictwa - ODK "Orbita" 

16. 12.04 (sobota) - godzina 19:30 

Koncert Edyta Bartosiewicz - Sala Ziemi, MTP. 
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14  ROZRYWKA 

’’Męski świat’’  

       Prędzej czy później każda dziewczyna zada swojemu chłopakowi kłopotliwe 

pytanie ‘’I co dalej?’’. Potem jest już tylko gorzej- tak przynajmniej myślą Jason 

(Zac Efron), Daniel (Miles Teller) i Mikey (Michael B. Jordan)  z filmu ‘’Ten nie-

zręczny moment’’. Trzech kumpli, którzy na własnej skórze przekonali się, że 

związki na dłuższą metę nie są dla nich. Mikey’ ego  rzuca Vera dla kochanka-

prawnika,  Jason po raz kolejny słyszy od swojej dziewczyny, że jest niedojrzały 

i nie potrafi się ustabilizować, a Daniela przeraża wizja nudnego życia u boku 

ukochanej. Przyjaciele zawierają pakt: będą imprezować i podrywać dziewczyny, 

ale żaden z nich nie zaangażuje się na poważnie. Czy uda im się wytrwać?  

         To była najzabawniejsza komedia romantyczna, jakąkolwiek widziałam w 

życiu. Po wyjściu z kina nadal miałam atak śmiechu. Wielki plus dla scenarzysty 

oraz reżysera  za ukazanie wielu zabawnych rozmów, sytuacji. Mówi się, że ko-

biety są z Wenus , a faceci z Marsa. Od pokoleń próbujemy odczytać, co płeć 

przeciwna próbuje nam ‘’powiedzieć’’. Ten film pokazuje męski punkt widzenia 

świata oraz płci przeciwnej i to jest właśnie fajne. My, kobiety, nie zawsze wie-

my, o czym myślą  albo jakie tematy poruszają w piątkowe wieczory. O dziwo, 

niekiedy przytrafiają im się podobne zachowania do kobiecych, np.: po rozstaniu 

z żoną Mikey zamienia się w fil-

mową Bridget Jones i topi smut-

ki w kubełku lodów. Mimo, że 

zbliżają się do trzydziestu lat, 

to nadal są niedojrzali. Wolą 

życie kawalerskie i na razie nie 

myślą o stabilizacji, stąd ta 

przysięga. Wszystko ulega zmia-

nie, kiedy poznają swoje drugie 

połówki i pod ich wpływem zmie-

niają swoje nastawienie do ko-

biet, dorośleją… 

Polecam ten film, potrafi rozba-

wić do łez J 

Film w kinach od 28 lutego! 

                                                                                                         

  Patrycja 
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15  JUSTIN BIEBER – Journals(  2013 ) 

( POP/R&B) 

„Justin Bieber kończy zły rok- złym albumem” - „The Washington Post” 

     Ze względu na światową popularność tego wokalisty w show businessie postanowiłam zrecen-

zować jego najnowszy album. Jednak nie podoba mi się, że w tych czasach tak mało osób zna i 

potrafi docenić stare, dobre klasyki muzyczne. Teraz jest modne słuchanie miernoty. 

      Justin Bieber to kanadyjski wokalista popowy. Został „odkryty muzycznie” za pośrednictwem 

serwisu YouTube w 2008 roku przez Scootera Brauna i Ushera. Kontrakt płytowy podpisał z 

Island Records. 

       Największy sukces odniósł w 2010 roku album „My World 2.0”. Natomiast ostatnie wydania 

to (2011) „Under The Mistletoe” i (2012) „Believe”. 

       „Journals” nie jest studyjnym krążkiem artysty, ale zbiorem piosenek ujawnionych w ra-

mach cyklu Biebera „Music Mondays”. Jego fanki są bardzo młodymi osobami, dlatego właśnie 

Justin jest bożyszczem „nastolatków”. Jednak nie przez muzykę, tylko wygląd. Nazywają go 

młodszym bratem Justina Timberlake'a, chociaż nadal brakuje mu klasy, dojrzałości, talentu i 

wyobraźni starszego kolegi po fachu. Krążą plotki, że Justin ponoć wydoroślał i zaczął muzykę 

traktować poważnie. Czy można traktować poważnie człowieka, który potrącił ze złości fotore-

portera i został zatrzymany  przez szybką jazdę po pijanemu? Raczej nie. 

         Główny temat na płycie to miłość. Krążek jest monotonny i nużący. W sumie nie ma czego 

opisywać, gdyż wszystkie utwory mają wręcz identyczne brzmienia. Ciężko wyróżnić jakąś pio-

senkę. Jedyne,  co przyciąga uwagę, to duety z wybitnymi artystami. Są to: R. Kelly ( w znacznie 

za długim „PYD”) Lil Wayne ( „ Backpack”, które wyróżnia się elektronicznymi wstawkami i kom-

puterowym chórkiem) Chance the Rapper ( w hip hopowo-rhythm-and-bluesowym „ Confident”) 

Future (w elektronicznym i tanecznym „What's 

Hatnin”) oraz Big Sean w „Memphis”. 

         Justin Bieber jest osobą pełną sprzeczności. 

Z jednej strony „podziwiamy” jego zdjęcia w wię-

ziennym wdzianku, z drugiej serwuje nam banalne 

ballady miłosne. Jak dalej potoczy się jego kariera? 

Tego nie wiemy. Jeśli nie rzuci dragów i alkoholu 

przestanie istnieć. Niech skupi się na muzyce i 

popracuje nad sobą,  

Podobni wykonawcy: Cody Simpson, Selena Gomez & 

The Scene,One Direction.  

By The Hitman  
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16  Rola muzyki w życiu człowieka 

Od niepamiętnych czasów muzyka towarzyszyła 

człowiekowi w trudnościach  istnienia w czasie i 

przestrzeni. Pokrzepiała struchlałe serca wojsk, 

usprawniała mechanizm pracy, była rozrywką i 

towarzyszem zabaw, odpoczynku. Nieodłącznymi 

jej elementami  były często taniec, śpiew. Muzyka 

wpływa na ludzką psychikę szczególnie, bez niej 

człowiek nie potrafiłby radzić sobie z wieloma 

problemami. Życie pozbawione  dźwięcznych me-

lodii stałoby się szare i  monotonne, zostalibyśmy 

pozbawieni możliwości przeżywania coraz to no-

wych, głębokich stanów emocjonalnych. Jedna ze 

sztuk pięknych jest  w dzisiejszych czasach naj-

popularniejszą formą  spędzania czasu wolnego, 

słucha jej każdy bez względu na wiek .Dzięki wielu czynnikom muzyka stała się odczuciem 

subiektywnym- mimo, że często znamy myśl przewodnią i autorski przekaz utworu, każdy 

indywidualnie czuje w nim to nieuchwytne wrażenie, jakby  utwór był cząstką nas, choćby 

najmniejszą i ukrytą w najgłębszych  strefach naszego wnętrza. 

Muzyka niosąca optymistyczną melodię  potrafi  podnieść człowieka na duchu  zaś ta, która 

niesie ze sobą wiele goryczy i smutku, jest bodźcem ,który pogrąża nas w zadumie -

rzadziej bywa, by utwór skoczny i wesoły skłaniał do refleksji. Czasami  znajdujemy w niej 

odpowiedzi na nurtujące nas tygodniami pytania. 

Czy muzyka  szkodzi ? To trudne pytanie, mimo wszystko skłaniam się do teorii, że muzyka 

nie ma większego negatywnego  wpływu na człowieka, pomijając  fakt, że zbyt głośna działa 

niepokojąco na słuch. Skrajne sytuacje, gdy młody umysł zostaje narażony na muzykę  

agresywną, mogą być może w jakiś sposób oddziaływać  na zachowanie dziecka. Możemy 

także odkryć  siebie- poprzez zastanowienie się nad tym ,dlaczego słuchamy wybranego 

gatunku czy nastroju towarzyszącemu melodii. 

Skąd wzięła się muzyka ? Na to pytanie odpowiedź wcale nie jest prosta, być może jednak 

jest tak oczywista, że ją pomijamy. Czy nie wystarczy posłuchać śpiewu ptaków czy szumu 

wiatru , by wiedzieć, że bogaty i nieograniczony  świat dźwięków , ze względu na ludzką 

żądzę posiadania i zrozumienia, musiał prędzej czy później zostać poskromiony przez tak 

inteligentne istoty ,jakimi jesteśmy. 

A to wszystko jedynie kropla w oceanie domysłów, pierwiastek tego, jaką rolę muzyka od-

grywa w naszym życiu. Ważne natomiast,  by każdy z nas zadał sobie kilka pytań: Czy po-

trafiłbym żyć  bez muzyki ? Czy moje życie wyglądałoby  wtedy inaczej ? 

A.G 
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17  
Baran: 

Rób to, co uważasz za najlepsze w sytuacji, 

w której się znalazłeś. Nie sugeruj się tylko 

zdaniem innych lecz nie zamykaj się na ich 

propozycje rozwiązania Twojego problemu. 

Osoby spod tego znaku mogą liczyć na zwyż-

kę formy fizycznej. Warto pomyśleć o zapi-

saniu się na siłownię lub fitness. 

Byk: 

Ktoś, z kimś dawno nie rozmawiałeś, będzie 

chciał nawiązać z Tobą ponowny kontakt. 

Może okazać się to dla Ciebie korzystne. 

Pomiędzy natłokiem zajęć znajdź czas na 

wypoczynek. To na pewno pomoże Ci pozy-

tywnie nastawić się do kolejnych czekają-

cych Cię wyzwań. 

Bliźnięta: 

Jesteś już krok od sukcesu, który sobie wymarzyłeś. Zobaczysz, że warto było poświęcić tro-

chę więcej swojego czasu na zadania, które Ci powierzono. Twoja dieta nie sprzyja organizmo-

wi. Czas wnieść w nią trochę więcej warzyw i owoców. To wzmocni Twoją odporność. 

Rak: 

Twój najbliższy przyjaciel odczuwa ostatnio Twoją nieobecność. Znajdź dla niego więcej czasu, 

by znów być z nim w tak dobrych relacjach, w jakich byliście jakiś czas temu. Niedługo czeka 

Cię też coś, co zmieni Twoje życie. Będziesz pozytywnie zaskoczony. 

Lew: 

Za długo żyjesz w cieniu innych. Wyjdź z niego i otwórz się na grono ludzi otaczających Cię w 

szkole czy w pracy. Nawiążesz wiele ciekawych znajomości. Nie nadużywaj cierpliwości swoich 

bliskich. Przez nieuwagę możesz stracić ich zaufanie, które będzie trudno odbudować. Wywią-

zuj się z obietnic. 

Panna: 

Ostatnio spotykają Cię same przygnębiające sytuacje. Los właśnie się odwrócił. To, co najlep-

sze, jest teraz przed Tobą. To dobry czas, by zamknąć wszystkie niedokończone sprawy, które 

dotychczas Cię przerastały. Jeśli nadal będziesz pracować z takim zapałem jak teraz, nagroda 

Cię nie ominie. 

Waga: 

Rewolucyjne zmiany w Twoim życiu. Być może na początku nie wszystko pójdzie tak, jak sobie 

zaplanowałeś, lecz skończy się to dla Ciebie pozytywnie. Przestań ciągle się zamartwiać proble-

mami innych - czas pomyśleć o sobie.  

Skorpion: 

Dużo się u Ciebie dzieje. W tym natłoku zdarzeń nie zapomnij o swoim domu rodzinnym. Ostat-

nio nie poświęcasz domownikom zbyt dużo czasu. Zmień to jak najszybciej. Ktoś planuje dla 

Ciebie wielką niespodziankę. Czekasz na nią od jakiegoś czasu, jednak będziesz zaskoczony 

okolicznościami, w których się o niej dowiesz. 

HOROSKOP 
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18  
Strzelec: 

Ktoś próbuje wyprowadzić Cię z równowagi. Odważnie powiedz mu, co o tym myślisz. Twoje proble-

my szybko się rozwiążą, gdy podejmiesz rozmowę. W najbliższym tygodniu nic nikomu nie obiecuj. 

Prawdopodobnie czeka Cię wyzwanie, które zajmie Twój wolny czas.  

Koziorożec: 

To dobrze, że chcesz sobie udowodnić, że potrafisz, jednak przemęczenie może źle odbić się na 

Twoim zdrowiu. Zażywaj więcej witamin. Czas zadbać o swoją kondycję fizyczną. Pomyśl o regular-

nym gimnastykowaniu się. 

Wodnik: 

Otrzymasz świetną wiadomość, choć dość niespodziewaną. Spotkaj się ze znajomymi lecz zarezer-

wuj dla nich trochę więcej czasu niż dotychczas. Większość Twoich problemów rozwiąże się już w 

niedalekim czasie. 

Ryby: 

Ostatnimi czasy masz ochotę coś w sobie zmienić. Zacznij od wyglądu. Zmień fryzurę lub kup sobie 

jakiś nowy ciuch. Uważaj jednak z finansami, ponieważ niedługo czeka Cię niespodziewany wyjazd. 

Spędzaj więcej czasu ze swoimi rodzicami. 

Dnia 14 listopada 2013r. dobiega 

końca Licealiada w piłkę ręczną 

chłopców. Chłopaki z ZSGD awan-

sowali do finału rozgrywek walcząc 

wcześniej w dwóch etapach. W 

półfinale zmierzyli się z ZSEkono-

micznych, których udało im się 

pokonać 16:13. Mistrzostwo w 

tych rozgrywkach odebrało nam 

niefortunnie XI LO. Mecz zakoń-

czył się wynikiem 9:19, co dało nam 

vice mistrzostwo. 

Na biegach przełajowych, które 

odbyły się nie tak dawno nasi biegacze zajęli: Arkadiusz Mańczyński - 4 m-ce oraz Jakub 

Łapacz - 8 m-ce. Gratulujemy!!!  

06.12.2013r. wzięliśmy udział w półfinałach Mistrzostw Poznania w koszykówce chłopców. 

Zagraliśmy dwa mecze, z których oba niestety przegraliśmy. W pierwszym walczyliśmy z 

11 LO i oberwaliśmy 28:59, z kolei drugie starcie z 8 LO zakończyliśmy z wynikiem 54:18 

dla drużyny przeciwnej.  

W Lidze Koszykówki chłopców szkół ponadgimnazjalnych na przestrzeni od 15.01.2014r do 

26.02.2014r rozegraliśmy trzy mecze m.in. z ZS.MECH czy 11 LO. Zaprezentowaliśmy 

dobry poziom, co zaowocowało drugim miejscem w tabeli rozgrywek grupy C.  

SPORT 
MAMY MEDAL! 
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19  Tydzień przeciętnego maturzysty... 

wśród maturalnych przedmiotów 

Poniedziałek 

Ilość lekcji: 5  

Matematyka, angielski, polski, matematyka… i tak ty-

dzień za tygodniem…  

W domu- istny Sajgon, zaczyna się już w autobusie- 

przygotowywanie dokładnego planu od czego zacząć. 

Obiad, zadania z matmy, polski, polski, dużo polskiego.. 

poprawa Cudzoziemki-  trzeba przeczytać przypomina-

jące streszczenie. Wyciągam kartkę i rzucam kostką, 

którą jedynkę w pierwszej kolejności poprawić. Hmm… próbowałam już AUGE (autor, tytuł, gatu-

nek) ale dwa razy nie wyszło,  to dzisiaj wezmę się za opowiadania Borowskiego. Ale to bez sensu i 

tak tego nie poprawię. Zaraz, a kto zrobi 12 tekstów z angielskiego na jutro? Kartki walają się po 

całym pokoju, w ogóle nie widać, że wczoraj było tu sprzątane. Rzucam się biegiem do kuchni i w 

desperacji zjadam po dwa paski czekolady na raz. Jestem na skraju załamania nerwowego, a od 

tygodnia nie zaglądałam do Librusa.  

Wtorek 

Ilość lekcji: 6 

Za oknem świeci słońce. Rano zimno, a teraz upał. W sam raz na spacer, ale maturzysta nie wie, co 

to odpoczynek, co to spacer, ani co to piękne oceny. Wszyscy budzą się ze snu zimowego, a Librus 

zacina się od ilości sprawdzianów w terminarzu. W domu jak zawsze trwa walka, żeby przygotować 

się na poprawy np. z polskiego oraz ogarnąć bieżące, mało istotne kartkówki.  Łzy wściekłości ska-

pują na wyrwaną kartkę, a ręka boli od pisania. Góra rzeczy do zrobienia z godziny na godzinę, z 

dnia na dzień coraz większa, tylko czas dziwnie się kurczy… 

Środa 

Ilość lekcji: 8 

Środek tygodnia, najgorszy dzień.. I HATE. Głowa boli, wszyscy do domu, a nasza klasa oczywiście 

na szarym końcu. Ktoś musi pracować, by ktoś inny mógł leniuchować. Ogarnia nas panika, jutro 

trzeba wstać jeszcze wcześniej, bo przecież polski o 7:10 wita.. i o zdrowie pyta.. Za chwilę koniec 

roku, a praca maturalna jeszcze nie gotowa. Ramowy trzeba skądś wytrzasnąć, pytanie skąd. Ledwo 

starcza czasu na ogarnięcie bieżącego materiału, poprawę semestralnych ew. bieżących ocen, a 

gdzie tu znaleźć czas na pisanie prezentacji? A czas wolny? A odpoczynek? Organizm mówi stop, a 

szkoła ucz się. Ucz się ucz, wiedza to potęgi klucz.  

Czwartek 

Ilość lekcji: 7 

Dzień zaczynam od poprawy z polaka… a co mi tam! Potem tradycja: nudy, nerwy, nudy, nerwy.. odli-
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20  
czanie do końca lekcji. A w domu zadania z matmy, a w przerwach może jakiś obiad. Czasami 

trzeba zagospodarować czas także na posiłki.. ale tylko czasami, organizm zdąży przejeść się 

nauką.  

Piątek 

Ilość lekcji: 6 

Najlepszy dzień ze wszystkich i to nie tylko ze względu na weekendu początek, ale dlatego że 

jest mało lekcji i szybko wszystko mija. Wchodzisz, wychodzisz. W domu czeka prawdziwa słod-

ka uczta na cześć minionego tygodnia- PRZEŻYŁAM. Kolejny tydzień mniej do wakacji.  

Weekend  

Ostatnio weekend spędzam wśród zagadnień z polskiego. Widać trzy poświęcone tygodnie  nie 

starczą, żeby poprawić te wszystkie jedynki. Położę się chociaż na 5 min… ale nie… zaraz zasnę, 

a kto dokończy zadanie z geografii? Dobra, jak usiądę teraz, do 20 powinnam się wyrobić. Pią-

tek, sobota, niedziela zaczynają się od 9 i kończą ok. 23. A co wtedy robię? Oprócz szkoły może 

znajdzie się 20 min. na krótki odcinek jakiegoś nudnego serialu,  odpisanie na wiadomości czy 

przejrzenie Facebooka. W międzyczasie trzeba jeszcze skończyć obowiązki domowe.  

Powtarzają: nie marudź, w pracy będzie gorzej. Może i tak, ale tutaj mogłoby być luźniej, gdyby 

organizacja była lepsza.  W przyrodzie jest zgoda, kiedy wszystko ze sobą współpracuje.  

Izabella G. 

Dzień Wagarowicza 

 

Dzień Wagarowicza odbywa się 21 marca, jest to międzynarodowy dzień 

sprzeciwu wobec edukacji – dawniej 1 dzień wiosny. 

Od kilku lat obchodzenie tegoż chwalebnego dnia jest mniej skutecznie 

powstrzymywane przez nauczycieli. Dzień wagarowicza jest dla uczniów 

wręcz tradycją. Co roku nadejście wiosny poza murami szkoły świętuje 

nawet kilka tysięcy uczniów. Jednak coraz rzadziej młodzież decyduje 

się na wagary. 

Co zatem robią uczniowie 21 marca? 

Uczniowie pozostający w szkołach dogadują się z nauczycielami,  aby zajęcia były lżejsze niż 

normalnego dnia. Żeby tradycji stało się zadość,  szkoły organizują różnego rodzaju wycieczki, 

apele i innego rodzaju happeningi, czyli wszystko, co przełamuje szkolną rutynę, a jednocześnie 

nie pozostawi śladów w postaci obniżonej oceny z zachowania. 
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Wiosenna zupka z rzodkiewek 

KULINARIA 

Składniki: 

2 pęczki młodych rzodkiewek 

4 szklanki rosołu drobiowego 

szklanka jogurtu naturalnego 

duża cebula 

sok i skórka otarta z połowy cytryny 

łyżka masła 

gałka muszkatołowa, sól, pieprz 

 

Jak przygotować: 

  Umyj rzodkiewki. Następnie odetnij 

listki, włóż je do garnka i zalej dwoma 

szklankami gorącego rosołu. Doprowadź do wrzenia i gotuj około 15 minut. Dodaj sok i 

skórkę z cytryny, zmiksuj, po czym przetrzyj przez sito. 

Cebulę drobno posiekaj, zeszklij na stopionym maśle, a następnie dodaj pokrojone na 

ćwiartki rzodkiewki i mieszając, smaż  przez 3-4 minuty. Zalej pozostałym gorącym  

rosołem, zagotuj, a następnie dodaj przetarty przez sito wywar z liści rzodkiewek. 

Po wymieszaniu gotuj jeszcze około 5 mi-

nut, dopraw do smaku solą, pieprzem i 

startą gałką. 

Odstaw aż do wystygnięcia  i połącz z 

jogurtem. 

 
Pyszna zupka dla każdego wielbiciela 
rzodkiewek! 

 
SMACZNEGO!! :) 
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Matura zbliża się wielkimi krokami. Został 

tylko miesiąc do końca roku szkolnego matu-

rzystów. To ostatni dzwonek, aby poprawić 

oceny. Naszym szkolnym maturzystom, nie schodzą jednak uśmiechy z twarzy. Trzymamy 

kciuki, aby w maju mieli powody do radości. Panująca za oknem aura doskonale sprzyja 

spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, apelujemy aby wolne chwile spędzać na dworze, 

powtarzając materiały maturalne. Dla osób gorzej radzących sobie ze stresem polecamy 

dużo snu, ponieważ wypoczęty organizm pracuje sprawniej oraz melisę z pomarańczą. 

                                                                     

 

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia! 

                                                                                         Aleksandra i Aneta 2lb 

Przed maturą 
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Wiosna lato zapowiada 

Wiosną deszczyk ciepły pada 

Wiosna nowe życie budzi 

Wiosna rozwesela ludzi 

Kwiat rozkwita szumią drzewa 

I ptak w górze czasem śpiewa 

Wiec nastały dni radosne 

Bądź wesoły mamy wiosnę! 
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Redakcja gazetki „BEZ TYTUŁU”: 
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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_bt@onet.pl  
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