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ZSGD—DROGĄ DO SUKCESU

Historia szkoły

Opinie

Czyli jak to się wszystko
zaczęło. Na przełomie
czasu
utworzyło
się
w szkole wiele oddziałów.
Placówka była kilkakrotnie przenoszona: z ulicy
Rybaki 47 oraz Różanki
17.
Podjęto
decyzję
o budowie nowej szkoły
z siedzibą przy ulicy
Szamotulskiej
33,
w której to mieści się do
dnia dzisiejszego. (str.
2)

Na początku kwietnia Aleksandra Michalska i Aneta
Kusik, czyli niżej podpisane
uczennice Zespołu Szkół
Geodezyjno - Drogowych,
wybrały się na wędrówkę
po korytarzach i różnych
zakamarkach szkoły, aby
spotkanym osobom, głównie
uczniom i nauczycielom,
zadać
jedno
pytanie:
„Dlaczego warto uczyć się w
ZSGD?” (str. 10)

Sławni absolwenci
Przez naszą szkołę przewinęło się
wielu uczniów i każdy z nich z pewnością był wyjątkowy. Jest jednak
kilku takich, których nazwiska
zostały w naszej pamięci na dłużej… (str. 14)

Kierunki
Nasza szkoła proponuje wiele kierunków, które można wybrać. Każdy
z nich zapewnia dobrze płatną pracę, a liceum pozwala na rozwijanie
swoich pasji. Chcesz dowiedzieć się
więcej? (str.4)
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O szkole
Historia naszej szkoły jest

niczył inż. Aleksander Ponic-

dot yc hczas o wy

bardzo burzliwa, swoje po-

ki.

Technikum

czątki bierze już w 1918 roku,

całego

budynków

Edmund Duczmal. Duże zapo-

kiedy powstała Szkoła Budow-

szkolnych na nieruchomości

trzebowanie na kadrę geode-

lana z wydziałem drogowym.

przy ul. Szamotulskiej 33,

zyjną spowodowało w 1961r.

Podczas okupacji hitlerowskiej

o powierzchni 2,5ha. Projekt

otwarcie

szkoł a

niedost ęp na

obiektu opracował mgr inż.

Państwowej Szkoły Technicz-

dla młodzieży polskiej. Po wy-

arch. Jan Wellenger, a jego

nej o specjalności fototopo-

zwoleniu Poznania inż. Czesław

budowę podjęło Poznańskie

grafia,

Jezierski organizował zespół

Przedsiębiorstwo Budowlane

do

p edag og i czn y

p op u lar ne j

Nr 2.W 1954r. szkoła prze-

nauczania, a w budynku zrobiło

Budowlanki, końcem II wojny

jęła internat przy ul. Siera-

się ciasno. Szybko wybudowa-

światowej

ko ws ki ej

był a

zainaugurowano

Uzyskano

lokalizację

zespołu

dyr ekt or

Drogowego

przy

co

mgr

technikum

dop rowadził o

pogorszenia

warunków

dysp onu jąc y

no dalsze obiekty, które miały

nowy rok szkolny. Rozpoczęło

80 miejscami. W 1969 roku

wchodzić w skład całego kom-

wówczas

wszystkie

objęto

pleksu szkolnego. W grudniu

ki er o wn ict w em

1963 r. został oddany budynek

oraz

dyrekcji Technikum Geode-

mieszczący salę gimnastyczną.

Liceum Miernicze z siedzibą

zyjno Drogowego i otrzymało

W styczniu 1966 roku przeka-

przy ulicy Rybaki 17. Lata 1951

obszerną

nazwę

zano szkole nowo wybudowany

-1960 przyniosły szereg istot-

Szkół

Zawodowych

nych zmian. Decyzją Prezesa

Nr 5 Technikum Geodezyjne

w sąsiedztwie obiektów szkol-

CUSZ powstało Liceum i Tech-

Urzędu

nikum Drogowe, szkoły zostały

w

usamodzielnione i przekształ-

1954-57

cone na Technikum Drogowe

mieściła się w barakach przy

i

Ministerstwa Transportu Dro-

ul.

internat przy ul. Sierakow-

gowego i Lotniczego w Pozna-

a od września 1957r. w gma-

skiej

niu,

chu

dla

swą

działalność

Państwowe Liceum
Gimnazjum

Drogowe,

Drogowe

przy

ulicy

Różanej

je d nym

szkoły

"Zespołu

Pomiarów

internatu

położony

Kraju

nych, we wrześniu sale geode-

W

latach

zyjną,

siedziba

szkoły

styczne, warsztaty, świetlicę,

Poznaniu".

Palacza
po

budynek

byłej

192,

niemieckiej

pracownie

stołówkę.

specjali-

Dotychczasowy

został

przeznaczony

uczennic.

W

1971r.

17.Kandydatów nie brakowało,

szkole żeńskiej przy ul. Ko-

Państwowa Szkoła Techniczna

ponieważ
oddziały
o

budowie

01.09.1953

nowe

ściuszki 95. W okresie 1945

została przekształcona w Poli-

podjęto

tworzono

decyzję

-1960 r. szkoła egzystowała

cealne

nowej

placówki.

w bardzo trudnych warun-

Nr 2 o specjalności: drogi

r.

dyrektorem

kach

lokalo wych.

Studium

Zawodowe

Już

i mosty kołowe, geodezja oraz

Technikum Drogowego został

w styczniu 1960 r. został

ruch drogowy, otwarto rów-

mgr Edmund Duczmal. Z jego

oddany do użytku nowy bu-

nież Zasadniczą Szkołę Samo-

inicjatywy 3lata później po-

dynek

chodową. 01.09.1986r. Zespół

wstał Społeczny Komitet Budo-

Szamotulskiej 33. Kierow-

wy Szkoły, któremu przewod-

nictwo nowej Szkoły objął

szkolny

przy

ulicy

Szkół

Zawodowych

nr V otrzymał nazwę
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Zespołu Szkół Geodezyjno Drogowych, 4 lata później "Samochodówka" również przyjęła te nazwę.
W
1993r
do
zesp oł u
szkół
doł ączył o
XVIII
Liceum
Og ólnokszt ał cące.
W czerwcu 1998 r. pożegnano odchodzących na emeryturę wicedyrektorów szkoły. Od roku 2002
Dyrekcję Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych stanowią: mgr inż. Małgorzata Lorek - Dyrektor
Naczelna, mgr Agata Stopa, mgr inż. Rafał Kowalski.

Kilka słów o patronie naszej szkoły
Rudolf

Modrzejewski

na Powszechnej Krajowej Wy-

Lwowskiej (1931 rok). W 1930

Ralph Modjeski) ur. 27 stycz-

stawie

Nauki

roku Rząd Polski przyznał mu

nia

1861

w

(lub

i

(imprezie, z której narodziły

„Wielką Nagrodę” na Wystawie

zm. 26 czerwca 1940 w Los

się

Targi

Przemysłu i Nauki w Poznaniu. W

Angeles. Polski inżynier, bu-

Poznańskie) otrzymał nagrodę

1928 roku American Institute of

downiczy

kolejowych

honorową rządu Rzeczypospoli-

Steel Construction zaczął przy-

oraz pionier w budownictwie

tej „za prostotę projektów,

znawać nagrody za najładniejsze

mostów

wiszących.

ukończył

15

linii

Bochni,

Przemysłu

Międzynarodowe

Kiedy

co jest podstawą prawdziwej

mosty. Jak dotąd, jako jedyny

wyjechał

sztuki”. W następnym roku,

otrzymał tę nagrodę trzykrotnie.

wraz z rodziną do Stanów

4 czerwca 1930 roku, Rada

17 maja 1922 roku Modrzejew-

Zjednoczonych. Jego matką

Wydziału Inżynierii Lądowej

ski został uhonorowany medalem

była Helena Modrzejewska,

i Wodnej Politechniki Lwow-

Franklina – najwyższym wyróż-

wybitna artystka o światowej

skiej

stopień

nieniem przyznawanym w Sta-

sławie, odnosząca sukcesy na

doktora

causa”

nach Zjednoczonych za wkład

scenach warszawskich, m.in.

za zasługi w budowie mostów.

w rozwój nauk fizycznych i ich

Teatru

jak

Bez wątpienia postać ta może

zastosowań. 25 lutego 1931 roku

i amerykańskich. Mimo życia

poszczycić się wybitnymi osią-

w Chicago uhonorowano Polaka

na obczyźnie Modrzejewski

gnięciami. O zaprojektowanych

nagrodą im. Jerzego Waszyngto-

był bardzo związany z rodzi-

i realizowanych przez niego

na

mym krajem. Matka wycho-

mostach pisała prasa całego

a więc najwyższym wyróżnie-

wywała go w duchu polskich

świata. R. Modrzejewski repre-

niem, jakie może otrzymać tech-

tradycji

zentował prezydenta Stanów

nik w Stanach Zjednoczonych.

Modrzejewski do końca życia

Zje dn oczonyc h

Hoovera

Za zasługi w rozwoju nauk inży-

mówił i pisał po polsku, utrzy-

na Światowym Kongresie Inży-

nierskich został w 1929 roku

mywał

krajem

nieryjnym w Japonii w 1929

powołany w skład Nowojorskiej

i z Polakami. Swoje listy do

roku, omawiając problemy mo-

Akademii Nauk. W 1926 roku

ojczyzny zawsze podpisywał

stów wiszących. Modrzejewski

rząd Republiki Francuskiej od-

nazwiskiem Rudolf Modrze-

był w latach 1903–1904 Preze-

znaczył go orderem Legii Hono-

jewski. Był członkiem i kore-

sem Western Society of Engi-

rowej.

spondentem

neers. Zdobył wiele tytułów

że nasza szkoła wybrała sobie za

lat,

Imperialnego,

patriotycznych.

kontakty

Przyjaciół

z

Towarzystwa

mu

„ honoris

Washingt on

Nic

więc

Awar d,

dziwnego,

Również

naukowych i wyróżnień, m.in.

patrona tak wybitną jednostkę,

dzięki żonie, Felicji Bendzie,

tytuły doktora inżynierii na

a wielu uczniów tej placówki

często odwiedzał kraj. Latem

uniwersytetach stanu Illinois w

obrało sobie ową postać za auto-

1929

Modrzejewski

Urbana, Pensylwania Militarny

rytet w budowaniu swojej karie-

przyjechał do Poznania, gdzie

College w Chester i Politechniki

ry zawodowej.

roku

Nauk.

przyznała
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Profile i drogi kariery

TECHNIKUM GEODEZYJNE
TECHNIK GEODETA







dokonuje pomiarów kątów, odległości i różnic
wysokości, rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i
drogowych, obiektów inżynierskich, przemysłowych, budowlanych itp.
wyznacza elementy zagospodarowania przestrzennego,
sporządza kosztorysy prac geodezyjnych, rysuje mapy,
prowadzi ewidencję gruntów i budynków w systemie komputerowym
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Nowy kierunek!
TECHNIK GEODETA klasa o profilu wojskowym
W
obecności
ministra
w środę 19 stycznia 2013
zostało podpisane porozumienie o współpracy 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Zespołem
Szkół
GeodezyjnoDrogowych.
Utworzona
klasa będzie w całości wojskowa. Uczniów oraz nauczyciela obowiązywać będzie
umundurowanie.
Na klasę czeka wiele atrakcji np. Po ukończeniu każdej
klasy zorganizowany będzie

obóz wojskowy, szkolne
wycieczki
dydaktyczne,
doszkalanie na specjalistycznym sprzęcie, uczestnictwo w licznych uroczystościach.
Dlaczego warto uczyć się
w Technikum Geodezyjnym?

Szkoła posiada długą tradycje i cieszy się niezmienną
popularnością oraz zasłużonym uznaniem wśród mieszkańców Poznania i całego
regionu. Absolwenci zdobywają ciekawy i wszechstronny zawód, zdobywają
szeroką wiedzę, umożliwiającą studiowanie
m.in.

na takich kierunkach jak:
geodezja, geografia, gospodarka przestrzenna, architektura. Uczeń po ukończeniu naszej szkoły potrafi
kojarzyć
przestrzennie,
posługiwać się nabytą wiedzą w życiu codziennym
np. zna zasady działania
systemów nawigacji satelitarnej. Przede wszystkim
bez problemów znajduje
zatrudnienie w wielu sektorach przemysłu i gospodarki
państwowej.
Zachęcamy więc do pozostania geodetą!

TECHNIKUM
DROGOWE
TECHNIK
DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA
TECHNIK BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH

uczeń:







sporządza projekty ulic, dróg i mostów oraz planuje ich odwodnienia i układ
zieleni,
planuje i nadzoruje roboty remontowe, modernizacyjne ulic, chodników i
placów,
wykonuje obliczenia elementów konstrukcyjnych dróg i bada laboratoryjne
materiały drogowe,
określa właściwości gruntów i ich zastosowanie do budowy dróg,
wykonuje kosztorysy prac, dobiera materiały, sprzęty, urządzenia zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa,
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Dlaczego warto uczyć się w Technikum Drogowym?
TECHNIKUM DROGOWE? TRAFNY WYBÓR!
Więc nareszcie wiosna. Polonistka powiada, że zdania nie zaczyna się od "więc". Więc od czego?
No mniejsza o to co tamto na to. Zacznę tak - Wiosna przyszła w sobotę rano. Zima już nie wróci. Tak
mówi moja babcia, która się w całej naszej rodzinie na pogodzie zna, jak nikt,
choć meteorololoo.....??? Mete...........orolo??? - co to za fatalny wyraz... No, wróżką od pogody nie
jest.
Dookoła pusto, jak to po zimie i w mojej makówce też jak na przednówku: pusto i szaro.
Niby przez Wielkanoc miałem się zastanowić (ojciec kazał), kim ja chce być i do jakiej szkoły po
gimnazjum chcę uczęszczać "Uczęszczać!" Też coś! Do budy się łazi, wlecze, jak pod dużą górkę,
idzie jak pod wiatr, co to w oczy dmie, a jak są sprawdziany to wolałbym zamiast do niej,
iść do szpitala dla zadżumionych.
No, myślałem kim chcę być, myślałem i nic. Pusto i drętwo. Nic nie wymyśliłem. Chociaż najchętniej to byłbym testerem fajnych gier komputerowych. No tak, ale grać codziennie po osiem
godzin? Też nudno.
Postanowiłem te rozważania odłożyć na później, a Starszeństwo - znaczy papę i mamuśkę poinformowałem, że problem jest złożony i nie mają się spodziewać rychłej odpowiedzi co to ze mną
dalej będzie, w zakresie edukacyjnym - rzecz jasna. Przyjrzałem się sobie w lustrze, może to pomoże, bo czasem się wygląda na kogoś i wiadomo kim chce się być. No na przykład mój dyrektor to wygląd ma taki, że tylko dyrektorem szkoły mógłby! Albo ten wujek Rysiek, co to ma takie spojrzenie
świdrujące, że każdy chyba widzi, że to policjant albo ktoś taki. Może ja bym został policjantem?
A może kaskaderem w filmie? Ciekawe ile płacą za złamany kręgosłup? A może...
- Marek! - mama wetknęła głowę do pokoju (chyba nawet nie zapukała) - proszę zejdź na dół. Przyjechał twój kuzyn - Marcin.
Marcin? Oj! Marcin przyjechał i nic mi mama nie powiedziała - zacząłem zbiegać po schodach
- Cześć Marcin! – krzyknąłem, gnając w dół. Marcin to mój najlepszy kuzyn, sprawa oczywista. Stał
w przedpokoju, zdejmował kurtkę, gdy wpadłem na niego i zacząłem potrząsać jego wielką łapą.
- Czołem kuzyn! Nie zadzwoniłeś że wpadasz? No fajnie, że jesteś - terkotałem jak nakręcony - ale
masz wypas zegarek! Suuuper - owinąłem się wokół jego nadgarstka, cały czas ciesząc się jak mały
piesek. Marcin uścisnął mi dłoń, przycisnął do siebie energicznie i klepnął silnie w plecy parę razy,
aż mnie trochę zatkało, po czym ryknął mi prosto w ucho barytonem:
- Czooołem!!!
Marcin jest ode mnie starszy i chodzi już do trzeciej klasy technikum, ale zawsze był równiacha i nosa nie zadzierał. Pierwsze dwie godziny opowiadał mi o swojej budzie, a ja mu trochę o mojej, ale on powiedział, że gimnazjum to już nie dla niego, bo szczyloska epoka już się w jego życiu
skończyła i cieszy się, że i ja wkrótce opuszczę gównażerię zwaną gimnazjum i zacznę wychodzić na
ludzi.
- A ty młody nie chciałbyś iść do tej samej budy co ja? - Spytał niespodziewanie
- Ja? Czyli co? Mielibyśmy razem chodzić?
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- A pewnie! - klepnął się w udo i nachylił nad moim uchem - Razem jakbyśmy zaczęli, to kto by z nami
zadarł? Nie pamiętasz młody co ci zawsze mówiłem? Takich trzech jak nas dwóch wystarczy na
pięciu!!
- A właściwie… to do jakiej ty szkoły uczęszczasz?- zapytałem oficjalnym tonem, co mnie samego
zaskoczyło i zbiło nieco z tropu.
- Wstań mały - pokazał mi palcem mierząc w górę - i ja też wstanę, bo się nie godzi na siedząco
wymawiać - podniósł się z fotela. Trochę zaskoczony wstałem razem z nim. -Uczęszczam do – zagrzmiał - Baczność! Technikum Drogowego. Spocznij! Siadaj młody…
Usiadłem posłusznie, ale nie za bardzo wiedziałem o co chodzi.
- A po tej szkole to co będziesz robił? - spytałem.
- Drogi będę budował - odparł jakby z politowaniem - ale nie takie, byle jakie tylko równe! Bez dziur
i łat! Ty wiesz Marek, ile trzeba w Polsce dróg wybudować? Tysiące kilometrów to będzie za mało!
Autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, gminne, obwodnice! - wszystkiego tego bracie w kraju brakuje, więc o robotę po szkole się nie martwię. Roboty jest... O!!! - zakreśli dłonią łuk na wysokości
czoła - Potąd! Bezrobocie mi nie grozi do emerytur, na pewno. - rozluźnił się i zrobił wyczekująca
minę.
- A co wy w tej szkole robicie? Spytałem .
- Co robimy? No na przykład robimy projekty odcinków dróg, małych wiaduktów, zatoczek autobusowych, liczymy kosztorysy, mierzymy teren... O! Coś ci pokażę
- kuzyn nachylił się do torby i wyciągnął z niej jakby lunetę czy coś, ale całą pomalowaną na pomarańczowo, więc chyba nie do obserwacji nieba. -To jest niwelator - oznajmił z dumą - niwelator dla
drogowca jest jak szabla dla Rocha Kowalskiego?
-Dla kogo? - odparłem - nie bardzo kojarzę...
- No jak to? - wzruszył ramionami - Nie czytałeś H. Sienkiewicza "Pogniem i Zmieciem”? No nieważne. Niwelator - ciągnął wkładając mi go w ręce - służy do niwelacji, czyli mierzenia różnic wysokości
w terenie. Składa się ze spodarki, alidady z limbusem oraz mikroskopu odczytowego...
Ja już go za bardzo nie słuchałem, choć ciągnął ten wykład w tle, tylko postawiłem niwelator na parapecie okna i z ciekawością przyłożyłem oko do lunety. -Trza ostrość podregulować! - przerwał
wykład i wskazał mi pokrętło.
- O!... Kurczę felek!!! Jak ta luneta przybliża!? W życiu nie widziałem czegoś takiego.
- Dawaj, bo mi go rozregulujesz - zabrał mi przyrząd sprzed nosa.
- A co wy jeszcze robicie? Na budowę drogi jeździcie? – spytałem, martwiąc się, że tak
szybko mi odebrał TAKĄ lunetę.
- No pewnie! Wycieczek w szkole jest pełno! Na budowę autostrady, wiaduktu, mostu, mamy praktyki miernicze i budowlane... do szkoły wtedy nie chodzimy, tylko przez miesiąc uczymy się PRAKTYKI… kolego Poza tym, ci nasi nauczyciele jak tylko coś się ciekawego i budowlanego, dzieje w okolicy
zaraz nas ustawiają w pary i maszerujemy albo jedziemy autobusem na wycieczkę.
- Ustawiają was w pary? - poczułem się rozczarowany - w szkole średniej i jeszcze w pary?
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- No co ty!... Młody!... Jaja sobie robię. Nie ma żadnych par... Ale wycieczki super! Bo szkoła współpracuje z wielkimi firmami drogowymi i oni nam co chwila jakiś wyjazd szykują. A belfry też w porządalu,
więc co ci będę mówił.... - szkoła - luzik! Zresztą poczytaj na forach i na fejsie... A ty Marek jesteś z
wioski - podniósł w górę palec - więc tak jak ja, byś mieszkał w przyszkolnym internacie i byśmy sobie
wspólny pokój wyszykowali - zatarł dłonie i chytrze się uśmiechnął..
- No fajnie by było - westchnąłem. - Tylko nie wiem czy dałbym sobie radę z tymi twoimi rysunkami
technicznymi, tym kreśleniem, barwieniem, liczeniem projektów, pomiarami, kosztorysami... no wiesz...
Nic z tego nie wiem.
- A myślisz, że ja wiedziałem. Spoko Maroko! Wszystko ogarniesz. Ja ci pomogę albo nauczyciele. No
co tak patrzysz? Moja szkoła jest przyjazna dla wszystkich zwierząt... Nawet tak nierozgarniętych
jak ty. No i te dziewczyny w szkole - raptem rozmarzył się -.... koleżanki licealistki z klas równoległych!
Tak nam upłynął weekend. Marcin trochę u mnie w pokoju kreślił tych swoich projektów
i bardzo to mi się podobało, bo szło mu to tak pięknie, jakby z jakiej drukarki te rysunki wychodziły takie eleganckie. Ma chłopak talent. Ja za to patrzyłem sobie przez ten niwelator na okolice i nie
nudziłem się. Sami wiecie, że jak ma się szkiełko i oko to tam można sięgać gdzie wzrok nie sięga. Chi,
chi A to technikum drogowe wpisałem na moją listę na pierwsze miejsce Pokazałem starszym I tu
kochani kompletny zaskok! Mój ojciec jak te listę zobaczył, poklepał mnie po plecach, dał mi dwie
dychy na kino i powiedział:
-Dobry wybór! Moja krew! Ja też tam chodziłem.. No coś takiego!
Też TAM chodził, a więc zanosi się raczej na sagę rodzinną... Mam nadzieję, że belfry już mojego
starszego i jego wygłupów nie pamiętają. Bo żyłbym z piętnem, a no, pożyjemy - zobaczymy.
To nara. Trzymta się.

SZKOŁY SAMOCHODOWE
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

uczeń:



diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych,



diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych,



organizuje i prowadzi proces obsługi pojazdów
samochodowych,

BEZ TYTUŁU
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ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 18
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
BLACHARZ

dla uczniów ZSZ zapewniamy zajęcia praktyczne w
LAKIERNIK
warsztatach szkolnych i zakładach współpracujących

Dlaczego warto uczyć się w Technikum Pojazdów Samochodowych i w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr18?
Uczeń naszej szkoły już na etapie nauki spotyka się z nowoczesnymi przyrządami
diagnostycznymi i z technologią pozwalającą naprawić skomplikowane technologicznie samochody. Ma również możliwość odbycia praktyk zawodowych w takich
serwisach jak

UW Krotoski-Cichy

Mercedes Duda Cars

Skoda Krotoski -Cichy

Audi Krotoski- Cichy

lub w dowolnie wybranym serwisie
Szkoła ma również podpisaną umowę o współpracy z Politechniką Poznańską,
co daje wiele możliwości współpracy i poszerzania wiedzy naszych uczniów. Warto
więc wybrać naszą szkołę!

XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE





proponujemy:
profil dziennikarsko-teatralny, który
przygotowuje uczniów do podjęcia nauki
na poziomie wyższym-na studiach dziennikarskich,
kształcenie pod kątem podjęcia studiów
wyższych na innych kierunkach,
doskonalenie swych umiejętności w celu
wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie

Str. 10
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Dlaczego warto uczyć się w XVIII Liceum Ogólnokształcącym?
Dlaczego warto uczyć się w
XVIII Liceum Ogólnokształcącym?
W naszej szkole panuje
bardzo przyjazna atmosfera, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w wielu
kołach zainteresowań, które

nie tylko rozwijają pasje,
ale uczą aktywnej i twórczej postawy. Jest to szkoła bezpieczna, a w liceum
zdobywając wiedzę i umiejętności, zdobywamy przyjaźnie i czujemy się w niej
dobrze. Wyniki matur także
zachęcają do nauki w na-

szym liceum, zdawalność
jest wysoka, a nauczyciele
starają się, aby nasza edukacja zakończyła się sukcesem!

BEZPŁATNA SZKOŁA POLICEALNA
kierunki:

TECHNIK GEODETA

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA
Nauka trwa 2 lata w trybie zaocznym. Zapraszamy!

Wyniki matur – ZSGD a kraj
Technikum Geodezyjno – Drogowe
j. polski: 98%
matematyka: 94%
j. angielski: 97%
XVIII Liceum Ogólnokształcące
j. polski: 99%
matematyka: 88%
j. angielski: 95%
Zdawalność w kraju
j. polski: 98%
matematyka: 88%
j. angielski: 92%
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Szukasz dobrej edukacji i świetnej atmosfery w jednym?
Na początku kwietnia Aleksandra Michalska i Aneta
Kusik, czyli niżej podpisane
uczennice Zespołu Szkół
Geodezyjno - Drogowych,

wybrały się na wędrówkę
po korytarzach i różnych
zakamarkach szkoły, aby
spotkanym osobom, głównie
uczniom i nauczycielom,

zadać
jedno
pytanie:
„Dlaczego warto uczyć
się w ZSGD?”

„Nasza szkoła daje możliwość zdobycia dobrego zawodu i szybkiego podjęcia związanej
z nim pracy. Do liceum warto chodzić,
ponieważ jest w nim bardzo miła atmosfera,
można

realizować

swoje

zainteresowania

poprzez szkolny teatr bądź gazetkę szkolną.
Są również bardzo wyrozumiali nauczyciele,
którzy jednocześnie bardzo dobrze przygotowują do egzaminu maturalnego, a zdobyta
tu wiedza na pewno przyda się w kontynuowaniu nauki.”
Pani Dyrektor, mgr inż. Małgorzata Lorek

„Myślę, że to dobra szkoła. Kształci
w dobrych zawodach, na które jest
zapotrzebowanie
Ponadto

do

na

szkoły

rynku

pracy.

chodzą

piękne

dziewczyny i przystojni chłopcy.”
Nauczyciel informatyki i przedmiotów
elektrycznych
mgr. Michał Grześ

„W bufecie można zawsze kupić dobre jedzenie. Nie
tylko drożdżówki, ale również smaczne bułeczki i niezdrowe przekąski!”
Pani Karolina ekspedientka naszego sklepiku
„Ponieważ jest to szkoła, która daje przyszłość!”
Pedagog szkolny, Kinga Sarna
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„Dla ciekawych lekcji wf-u!”
Nauczycielka wf-u mgr. Katarzyna Buszewicz

„Wydaje mi się, że warto chodzić
do ZSGD, bo jest to bezpieczna
szkoła, w której organizowanych
jest wiele konkursów, występów
itp. Sale są dobrze wyposażone
i dodatkowo niedaleko szkoły jest
internat, więc jeśli jesteś z daleka – nie musisz martwic się o dojazd!”
Przewodnicząca szkoły, Zuzanna
Naramska
„Jestem w klasie geodezyjnej
i uważam, że geodezja jest w
tych czasach bardzo dobrze
płatnym
dlatego

zawodem.
chcę

Właśnie

kształcić

się

w tym kierunku.”
Patryk Szymański 2GB

„Uczęszczam do liceum nr 18 do klasy dziennikarskoteatralnej. Po ukończeniu tej szkoły chciałabym pójść na studia psychologiczne. Ta szkoła daje mi wiele perspektyw. Liczę na zajęcia z dziennikarstwa
w 2 klasie, które będą z panem redaktorem T. Dymaczewskim”
Klaudia Dworek 1LB
„Ta szkoła daje wiele perspektyw na przyszłość.
Moim celem życiowym jest rozbudowanie naszego
państwa. Dzięki tej szkole jestem w stanie zrealizować swoje marzenia.”
Stanisław Sobkowiak 1DS
„Dlaczego? Fajni nauczyciele, pozwalający na rozwijanie swoich marzeń.”
Kamil Kwiatkowski 1DS
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„Warto uczyć się w ZSGD, ponieważ szkoła ta pozwala nie tylko na naukę, ale również na
rozwijanie swoich pasji.”
Nauczycielka j. angielskiego – mgr. Anita Rackowiak - Kołodziejczyk
„W naszej szkole jest dużo kierunków, które można wybrać. Już od września 2013r powstaje nowy odział „geodeta wojskowy”. Wybranie naszej szkoły to wybranie dobrego
zawodu!”
Przemek Ratajczak 1LB
„Jestem bardzo zadowolonym absolwentem ZSGD, klasy geodezyjnej. Po ukończeniu tej
szkoły nie miałem problemu z szybkim znalezieniem dobrze płatnej pracy.”
Bartek Kaźmierczak, absolwent ZSGD
„Myślę, że warto jest się uczyć w ZSGD. Dwóch moich synów ukończyło tę szkołę. Jeden
technikum, drugi liceum. Obydwaj są bardzo zadowoleni.”
Pani Beata Krzyżaniak
„Gdybym miała wymienić wszystkie zalety ZSGD,
to chyba zabrakłoby kartek w gazetce. Jednak jest
kilka takich pozytywów, które wyróżniają nas spośród innych szkół. Jedną z nich jest internat
w którym mogą mieszkać uczniowie z innych miast.
Drugą, wcale nie mniejszą zaletą, jest duży procent
zdawalności matur oraz wspaniała kadra nauczycielska. Myślę, że warto również podkreślić, że nasza
szkoła kształci w wielu kierunkach, motywuje do
nauki i zdecydowanie jest otwarta na uczniów!
To nie jest sen, to szkoła Twoich marzeń!”
Aleksandra Michalska 1LB
„Jestem bardzo zadowolona z nauki w ZSGD. Całkiem przyjemnie mi się tutaj chodzi. Atmosfera
jest miła i tak jak napisała Ola, jest to szkoła
otwarta na uczniów. Zdecydowanie ją polecam
Aneta Kusik 1LB

Aleksandra Michalska i Aneta Kusik z pomocą Malwiny Przybylskiej
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Słownik wybitnych absolwentów
Piotr Florek (ur. 18 czerwca 1954 w Romanowie Dolnym) polski inżynier budownictwa
i geodeta, samorządowiec i polityk, od 2007 wojewoda wielkopolski. Absolwent ZSGD
w Poznaniu (geodezja). Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie i Wydziale Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania. Pracował w Okręgowym Przedsiębiorstwie GeodezyjnoKartograficznym w Poznaniu, prowadził własną działalność gospodarczą, następnie był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie. Należał do Stronnictwa
Konserwatywno-Ludowego, w 2001 przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 1998–2002 zasiadał
w sejmiku wielkopolskim. W 2005 startował bez powodzenia w wyborach do Senatu z okręgu konińskiego.
W latach 2006–2007 zasiadał w konińskiej radzie miejskiej. 29 listopada 2007 został powołany na urząd wojewody wielkopolskiego. 12 grudnia 2011 premier Donald
Tusk ponownie powierzył mu funkcję wojewody.

Krzysztof „Mieczysław” Świątek profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Absolwent ZSGD w Poznaniu (geodezja). Jego specjalności to : geodezja (wyższa-satelitarna), kartografia.
Członek Polskiej Akademii Nauk. Obecnie wybitny,
ceniony i uznawany profesor.

Artur Fiedler Menadżer Zespołu
Sprzedażowego, Grupa PZU.. Miłośnik sportu, sędzia ekstraklasy kos z y k ó wk i . Ab s o l w e nt ZS G D
(drogówka) w Poznaniu.
Mieszka w Koziegłowach.
Debiutowała w takich meczach jak: Koszykówka.
EBL. Platinum Wisła Kraków
- Polonia Warbud Warszawa, Sokołów Znicz - Jarosław w Dominet Bank Ekstralidze. Prowadzi własną
działalność Firma ARTREF
BASKET ARTUR FIEDLER.

Paweł Leszek Klepka były wiceprezydent miasta

Poznań.

Absolwent

ZSGD

w

Poznaniu

(geodezja). Odpowiedzialny był w obecnym zarządzie miasta za komunikację i czystość.
Orędownik budowy
słoniarnii w Nowym
ZOO. Działacz Unii
Wielkopolan.
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Wojciech (Korda) Kędziora urodzony 11 marca 1944r.
w Poznaniu. Absolwent ZSGD w Poznaniu (geodezja). Polski wokalista i gitarzysta zespołu Niebiesko-Czarni.
Następnie założył zespół wraz ze swoją żoną Adą Rusowicz (ADA-KORDA i HORDA). Ma dwójkę dzieci Bartłomieja i Annę. Jednym ze znanych utworów Wojciecha
Kordy jest "Niedziela będzie dla nas".

P r z e m y s ł a w
Wrzyszczyński
absolwent ZSGD w Poznaniu
(drogówka).
Obecnie
prezes Zarządu firmy
drogowej TOR-BRUK.
Przedsiębiorca wielobranżowy. Interes pro-

wadzi wraz z żoną Grażyną. Firma ta znajduję się
w Poznaniu.
Wojciech
Nowakowski
absolwent
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej
nr 18 w Poznaniu. Obecnie kierownik Serwisu

Auto-Coma w Poznaniu.
Jacek Brzóska absolwent
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18 w Poznaniu.
Obecnie z-ca Dyrektora
ds. Serwisu Bemo-Motors
w Poznaniu.

Co w szkole piszczy?
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Propozycje polonistów
Poloniści proponują wiele ciekawych zajęć. W szkole wydawana jest gazetka „Bez
tytułu”, można w niej znaleźć artykuły na temat ZSGD, ale i inne propozycje dziennikarskie.
Każdego, kto chciałby sprawdzić swe umiejętności, ma pomysły, umie dostrzegać ciekawe
tematy, zapraszamy do współpracy!



Organizowane są cykliczne konkursy:
Konkurs Pięknego Czytania
Konkurs Twórczości Własnej
Konkurs Ortograficzny
Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej
Konkursy okolicznościowe



Proponujemy projekty edukacyjne np.:
Wykłady”-Dzielimy się swymi pasjami”
Tradycja widziana oczyma ucznia. Uczymy z wyobraźnią.



Dla chętnych prowadzone są kółka teatralne i dziennikarskie oraz dodatkowe zajęcia.

Abiturienci zdają maturę z języka polskiego bez problemów, a lekcje polskiego
wspominają jeszcze długo, warto więc skorzystać z naszych propozycji!!!
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Zajęcia sportowe w ZSGD
W naszej szkole odbywają
się zajęcia sportowe organizowane przez nauczycieli wf.
Systematycznie prowadzimy
zajęcia z piłki koszykowej
dziewcząt, piłki siatkowej
dziewcząt i chłopców oraz
piłki nożnej chłopców. Uczniowie
biorą
udz iał
w mistrzostwach miasta
Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych, Lidze Piłki Siatkowej Uczniów Niezrzeszonych w Klubach Sportowych
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dziewcząt i chłopców oraz
w licznych turniejach organizowanych na terenie miasta
Poznania.
Nadmienić należy, że uczniowie naszej szkoły wielokrotnie zdobywali tytuły Mistrzów Poznania
w piłce koszykowej, medalowe pozycje w piłce siatkowej
dziewcząt i chłopców jak
również Mistrza

w licealiadzie, grając w piłkę
ręczną, tenisa stołowego,
startując w biegach przełajowych i lekkiej atletyce.
W ZSGD działa także kółko
strzeleckie, którego uczestnicy zdobyli dwa razy z rzędu brązowe medale w mistrzostwach powiatu poznańskiego.
Wyznajemy
zasadę:
W
zdrowym ciele - zdrowy
duch! Zapraszamy.

Poznania w piłce ręcznej.
Uczniowie biorą także udział

LEARNING FOREIGN LANGUAGES
At our school we teach three
foreign languages: English,
German and French.
All students must learn English
but the second language they
can choose between German or
French. There are five English
teachers, three German teachers and one French teacher in
our school. Here are our English teachers:
Mr s
Ż a n et a
S ib er n a Wolitzki, has worked in our
school for 11 years.
Mrs Joanna Jóźwiak, has
worked in our school for
9 years.
Mrs Joanna Bronikowska –
Szot, has worked in our school
for 11 years.
Mrs
Anita
R a c k o w i ak Kołodziejczyk, has worked in
our school for 8 years.
Mr Łukasz Ochowiak, has
worked in our school for

6 years.
They are all well educated,
full of energy and passion to
teach.
Two of our teachers took
part in a two-week teacher’s
holiday course in Cambridge,
the UK and on Malta. They
came back with full of new
ideas to make the lesson more
interesting for you.
But why learning foreign languages?
There are a lot of reasons to
learn foreign languages.
Firstly, learning foreign languages opens the world to
you. Wherever you go you can
communicate with people living there and you can learn a
lot about different culture
and customs.
Secondly, learning languages
improves the chance of getting a good job. Companies

which deal with international
clients and suppliers rely on
employees who can speak
different languages. Therefore, learning languages improves one’s chance of getting a good and well-paid
position.
Finally, learning languages
broadens your mind. For example, people who speak foreign languages have a better
chance at being accepted into
training programs or colleges
all over the world.
In conclusion, learning languages is necessary today.
We can guarantee that your
foreign languages will improve if you decide to study
at our school.
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Now, try your English by solving these puzzles:
Giv
Giv
Giv
Giv

e
e
e
e

xx
Me

WEAR
CLEAN

023456789
loves
me

ive
If you want to know the answers ask any of our English teachers.
English Corner
edited by Anita Rackowiak-Kołodziejczyk
Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z biblioteką British Council. Uczniowie ZSGD uczestniczą
w lekcjach bibliotecznych, które odbywają się w języku angielskim. Wycieczki do biblioteki BC
odbywają się pod opieką pań: J. Jóźwiak i Ż. S - Wolitzki

WYMIANA MIĘDZYSZKOLNA
Od 10 lat nasza szkoła
uczestniczy w wymianie międzyszkolnej ze szkołą Holstenschule w Neumünster
w Niemczech. Miasteczko,
które co roku odwiedzamy
jest urokliwie położone
w centrum Landu SzlezwigHolsztyn, między 2 morzami,
Morzem Bałtyckim i Morzem
Północnym. W trakcie wymiany organizowane są liczne
wycieczki.
Zwiedziliśmy
Hamburg, miasto portowe
u ujścia Łaby, Lubekę, miasto
hanzeatyckie słynące z produkcji marcepana, Szlezwig
miast eczko
z
„krzywą
wieżą”, Flensburg, miasto
graniczne z Danią, słynące z
Wystawy Technicznej. Kilonię, stolicę landu słynącą z
Kielerwoche - Światowych
Regat Żeglarskich. Co roku

podczas wymiany uczestnicy
mają możliwość obserwacji
przypływów i odpływów, zjawiska
fizycznego, które jest charakterystyczne
dla
Morza
Północnego. Wielkim przeżyciem
jest wędrówka po dnie Morza
Północnego w czasie odpływu.
Dodatkową atrakcją jest nocleg
na wyspie na Morzu Północnym,
gdzie szaleją wichury, a woda
cofa się w głąb morza o kilka
kilometrów, żeby po ponad
sześciu godzinach wrócić do
brzegu. Wymiana odbywa się w
dwóch et apach: jesienią
w y j e ż d ż a m y
do Neumünster na tydzień,
a wiosną przyjmujemy gości
z Niemiec w Poznaniu. Dzięki
temu, że mieszkamy u rodzin,
możemy poznać typowy styl życia
młodzieży niemieckiej i uczestniczyć we wszystkich wydarzeni-

ach rodzinnych.
Do tej pory w wymianie
wzięło udział 150 osób. Miło
wspominamy nasze wyjazdy
i rewizyty gości u nas,
w naszych domach i w szkole. Pielęgnujemy przyjaźnie
zawarte w trakcie pobytu
w Niemczech.
Lubisz podróżować, chcesz
poznać nieznane zakątki
Niemiec, chcesz doskonalić
znajomość języka niemieckiego i angielskiego, weź
udział w wymianie.
Zapraszam y
wszystkich
chętnych do udziału w wymianie.

Prowadząca wymianę Małgorzata Grzelczak.
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WSPÓŁPRACA Z WSUS

JEŚLI SZKOŁA TO TYLKO ZIELONA!

Współpraca z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz
St o warzy sze ni em Dz ie nn ikarz y
Rzeczpospolitej Polskiej polega na
realizacji długoterminowego programu, mającego na celu doskonalenie
umiejętności dziennikarskich i przybliżenie uczniom sposobu pracy na
wyższej uczelni.

Każdego roku klasy tzw. turystyczne wraz ze
swoimi wychowawcami organizują "Zieloną Szkołę’’. W trakcie takiego kilkudniowego wyjazdu
zgrabnie i bezboleśnie łączymy naukę z turystyką
i zabawą.

W latach 2010-2012 zrealizowano
pilotażowo półtoraroczny cykl zakończony obozem dziennikarskim i uzyskaniem certyfikatów. Obecnie klasa
II LC realizuje kurs dwuipółletni. Jej
uczniowie podczas spotkań z wykładowcą – panem redaktorem Tomaszem
Dymaczewskim - zgłębiają tajniki
wiedzy niezbędnej w zawodzie dziennikarza. Program zapewnia także cykl
ćwiczeń i warsztatów oraz darmowy
obóz szkoleniowy, na który jedziemy
już w kwietniu.
W roku szkolnym 2013/2014 planujemy podjęcie współpracy z młodzieżą w
klasie z rozszerzonym programem
z języka polskiego, co pozwoli na realizację cyklu zajęć półtorarocznych.

Byliśmy już w Bieszczadach, (jeśli chodzi o góry
najdalej wysunięte na wschód), kilka razy w Tatrach, Karkonoszach oraz w Górach Sowich
i również nad morzem (trochę bardziej wypoczynkowo).
Podczas wyjazdu uczestnicy, wędrując górskimi
szlakami, rozwiązują karty pracy z geografii.
Z kolei zwiedzając zabytki Krakowa lub Pragi,
uczą się historii, wieczorem rozwiązuje się łamigłówki matematyczne lub pisze po angielsku ofertę turystyczną odwiedzanego miejsca.
Zawsze można poznać ciekawych ludzi oraz miejsca, a za wykonane zadania otrzymać dobre oceny.
W wyjazdach biorą udział uczniowie klas turystycznych, ale nie tylko. W miarę możliwości
i wolnych miejsc zabieramy wszystkich zaprzyjaźnionych uczniów. Tym sposobem jest to również ciekawa forma integracji szkolnej.
Zapraszam na kolejne wyjazdy, mile widziane są
propozycje uczniowskie dotyczące kierunku wyjazdu.
Beata Bojarska – nauczyciel geografii
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BIBLIOTEKA
Nasza biblioteka jest wyjątkowa
i

bardzo

dobrze

wyposażona.

W zbiorach znajduję się ponad
21500 książek dostępne są czasopisma i nowości. Cyklicznie odbywają się konkursy literackie, turnieje szachowe oraz organizowane są wystawy.

W Zespole Szkół Geodezyjno- Drogowych prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów z dysleksją. Na podstawie Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
opracowywany jest indywidualny program dla
ucznia, który ma problemy z czytaniem, zapamiętywaniem, ortografią i koncentracją uwagi.
Zajęcia prowadzi dyplomowany terapeuta pedagogiczny.

TEATR ISKRA
Szkolny teatr „ISKRA” został założony w roku 2002 przez mgr Joannę
Juszczyk – polonistkę. ISKRA uświetnia wszystkie uroczystości szkolne. Wystawia na nich sztuki napisane przez opiekuna i uczniów.
Oto niektóre z nich: „My, Prometeusze” „ O Dedalu i Ikarze”, parodia
utworu Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”, frag. dramatu Karola Wojtyły
„Przed sklepem jubilera”, „Bogowie Olimpu lądują w XXI wieku”, „Telewizja
w krzywym zwierciadle”, „Kaleczka”, „Jeden dzień z życia mima”, "Kopciuszek
współczesny", "Dziewczynka z zapałkami".
Iskra jest również organizatorem corocznych Charytatywnych Koncertów Talentów.
Dwukrotnie wystąpił teatr na Poznańskim Festiwalu Teatrów MARCINEK oraz
brał udział w Eliminacjach do Wojewódzkich Konfrontacji Sceny Szkolnej.
Zajęcia kółka teatralnego są urozmaicane zajęciami logopedycznymi.
Prawidłowa dykcja, artykulacja i mowa ciała są niezbędne w pracy młodego aktora.

GRONO PEDAGOGICZNE

JAK DOJECHAĆ?

Adres: ul. Szamotulska 33 , 60-365 Poznań
Tel.: (061) 8672680
Faks: (061) 8673203
E-mail: zsgd@zsgd.poznan.pl
WWW: http://www.zsgd.poznan.pl
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