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 Lato już widać, słychać i czuć! 
 
 Widać w różnych miejscach. W strojach uczniów i uczennic (na taką pogodę polecam mokasyny), 
w zwiększonej frekwencji na poprawach (wiecie, czerwiec- miesiąc cudów), zaś zmniejszonej na lekcjach 
tradycyjnych (też wiecie, dlaczego :D). Widać też oczywiście w przyrodzie oraz na szkolnym korytarzu 
poobstawianym plakatami czerwcowych spektakli licealistów. 
 
 Słychać w narzekaniach lub okrzykach radości (mam nadzieję, że tych drugich było więcej) 
uczniów wyliczających swoją średnią i czytających wyniki egzaminów gimnazjalnych. Słychać też w radiu 
(„Lato (Laaato) Lato wszędzie, a Ty, dziewczę, zaraz wpadniesz w moje ręce” już rozbrzmiewa). W Gubi-
nie słychać koncerty i gwar Wiosny nad Nysą. A jeżeli chcecie wiedzieć, przy jakich dźwiękach lato wita 
naczelny, zapraszam do „Ciężkich brzmień”. 
 
 No i czuć! Czuć przede wszystkim w sercu i umyśle. Na szczę-
ście, egzaminy zdane, materiał omówiony, sprawdziany napisane, więc 
niech się już tam powoli gnieździ. 
 
 Jednak na tę piękną sielankę wkrada się cień grozy. Ja, jakby nie 
patrzeć, gimnazjum kończę. Na razie mojego następcy na stanowisku 
przewodniczącego ani nie widać, ani nie słychać, o czuciu już nie będę 
się wypowiadał. Czy więc kolejny numer powstanie? Czy tradycja gazet-
ki nie zniknie? Czy pojawią się kolejni naczelni? Kto w przyszłym roku 
szkolnym obejmie to stanowisko? O tym przekonamy się za ponad dwa 
miesiące... 
 
P.S. Jeszcze (bagatela) 4 dni do wakacji! Naczelny Siwik 
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Zarejestrowane 
Z wizytą u naszych czeskich sąsiadów 

Nadmorski kurort z II c LO 

W środę 3. czerwca uczniowie klasy IIc wyjechali z p. Edytą Adamczyk i wychowawczynią p. Ma-
rzeną Kwaśniewską na wycieczkę klasową. Celem wyprawy były Międzyzdroje. Po kilkugodzinnej podró-
ży dotarliśmy na miejsce, gdzie czekały już na nas przytulne domki, tuż przy plaży. Początkowo pojawiła 
się dla niektórych uczniów wizja noclegu z wychowawcą, ale po dłuższych negocjacjach niebezpieczeń-
stwo zostało zażegnane i chłopcy otrzymali klucze do własnego lokum. Po wizycie na plaży i na oblega-
nym deptaku, przyszedł czas na „suto” zastawiony stół i grilla… 

Kolejny dzień to plaża, nadmorskie przysmaki, plaża i znów przysmaki, muzeum przyrodnicze i znów pla-
ża… A następnego dnia po śniadaniu, podczas którego licytowaliśmy, kto i co bardziej sobie poprzedniego 
dnia na plaży przypiekł, ruszyliśmy w drogę powrotną. Wcześniej jednak nasz kolega Rafał stracił swoje 
cenne obuwie, które przydało się przechodzącej obok domku bliżej nieznanej kobiecie. Mimo szybkiej re-
akcji chłopców, butów nie udało się odzyskać, a zrozpaczony Rafał wracał do Gubina w klapkach.  

Podróż minęła nadzwyczaj szybko i radośnie w towarzystwie wesołego turysty z Połupina i po południu 
dotarliśmy cali do domów.  

Polecamy Międzyzdroje innym klasom, które będą wybierać cele swoich wycieczek klasowych. 

 

                                                                                                           klasa IIc 
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Zarejestrowane 
 

 

Foto: P. M. Kwaśniewska 
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Zarejestrowane 
54. Wiosna Nad Nysą już za nami !  

 Nagłówek oraz nasze osobiste refleksje wskazują na to, że 54. edycja dni Gubina to 

już przeszłość. Mimo upalnych dni wielu widzów przybywało pod scenę na placu Jana 

Pawła II. W tym roku w Gubinie zagrały gwiazdy takie jak: Power Play, Małgorzata 

Ostrowska oraz Ewelina Lisowska. Poza sławami, które wystąpiły na scenie, pojawiło się 

też wielu artystów o mniejszym rozgłosie. Na scenie pojawił się też m.in. zespół Paihivo, 

który już wcześniej grał na gubińskiej scenie. Reprezentantami gubińskiej sceny reggae by-

li: Reggae Majster & KNIFE.  

Podczas tegorocznych dni miasta odbyła się także druga edycja gier terenowych. W tym ro-

ku motywem przewodnim gier było wojsko. Wiele drużyn, które w zeszłym roku walczyły 

o główne nagrody, postanowiły spróbować swoich sił także w tym roku. Mamy nadzieję, że 

z roku na rok gra terenowa będzie miała wielu zwolenników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. 

 

Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy czytali moje artyku-

ły. Mam nadzieję, że dział o Greenpeace przyciągnął niejedną parę oczu. 

Nic więcej mi nie pozostaje, jak jeszcze raz podziękować i życzyć wszystkim czytającym 

super wakacji !  

Ewa Nesterowicz  

P.S. Ja chciałbym serdecznie podziękować za pomoc w tworzeniu gazetki i rozpoczęcie dzia-

łu o ekologii. Mam nadzieję, że nie zginie on ~Naczelny 
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Zarejestrowane 
 

 

 

 W dniach 11-13 czerwca w Warszawie odbył się etap centralny VIII Olimpiady Tematycznej „Losy 
Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy ”.  Wziął w nim udział Mate-
usz Turowski z klasy I B. Etap centralny składał się z 8 konkurencji : literatury, architektury, heraldyki, 
malarstwa batalistycznego, broni i barwy, eksponatu muzealnego, geografii militarnej i oprowadzaniu po 
zabytku. Poziom został określony przez organizatorów jako akademicki, zadania wymagały bardzo szcze-
gółowej wiedzy historycznej.  Mimo to, Mateusz uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego oraz udało mu 
się wygrać jedną z konkurencji. Uroczyste zakończenie odbyło się 13 czerwca na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Swoją obecnością zaszczycili m.in. podsekretarz stanu MON Maciej Jankowski, podsekretarz 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, dy-
rektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, wnuk słynnego marszałka, Krzysztof Jaraczewski oraz 
wiele innych znanych osobistości. Laureaci i finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaświadczenia o 
zdobytym tytule, pamiątkowy medal od Klubu Kawalerów oraz zestawy książek historycznych. Miejmy 
nadzieję, iż w przyszłym roku szkolnym większa liczba uczniów weźmie udział w Olimpiadzie. 

 

 

Gratulujemy! 

 W bieżącym roku szkolnym odbyła się II edycja ogólnopolskiego konkursu Losy Polaków na Sybe-
rii. Niepokonani – o cudzie ocalenia, organizowanym przez Kuratorium oświaty w Krakowie, Centrum 
Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP i VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
w Krakowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli: dr Jan Stanisław Ciechanowski, Jerzy Miller, prof. 
dr hab. Andrzej Białas, prof. dr hab. Michał Śliwa, Tadeusz Chwiedź i dr Marek Lasota. Udział w konkur-
sie wzięła uczennica klasy II c Julia Nowak i swoją pracą, napisaną pod kierunkiem Małgorzaty Jarosz, 
zdobyła tytuł laureata, zajmując III miejsce. Gala finałowa odbędzie się 16 czerwca 2015r. w Krakowie. 
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Zarejestrowane 
 

Bo to bal był nad bale… 
 

Dzień 13 czerwca był dla 

wielu kolejnym dniem Wiosny nad Nysą i 

świetnej zabawy. Jednak dla nas, trzecioklasi-

stów z gimnazjum, był to wielki dzień, który z 

pewnością wielu z nas zapamięta na długi czas. 

Tego dnia miał miejsce bal gimnazjalny. 

Na trochę przed godziną 19 pod Zenka zaczęły 

się zjeżdżać wyjątkowo piękne tego dnia kole-

żanki (nie, żeby kiedykolwiek piękne nie by-

ły;) )oraz wyjątkowo eleganccy koledzy. 

Wszyscy w eleganckich fryzurach, szykow-

nych kreacjach i gotowi na świetną zabawę. Po 

wejściu na salę nastąpiło oficjalne otwarcie ba-

lu, w skład którego, tradycyjnie, wchodziły: 

krótkie przemówienie uczniów, kilka słów od 

pani dyrektor oraz, oczywiście, polonez. W 

tym roku taniec został odtańczony bez więk-

szych wpadek, co po zakończeniu tańca wywo-

łało olbrzymią radość i ulgę wśród osób, które 

się do niego przygotowały. Po otwarciu zrobili-

śmy sobie jeszcze kilka zdjęć na pamiątkę i 

przystąpiliśmy do uroczystego obiadu. Po je-

dzeniu czekała nas już tylko dużo tańca. Co 

prawda, na muzykę wiele osób narzekało, ale 

to nie przeszkadzało nam w świetnej zabawie. 

Bawili się uczniowie, bawili i nauczyciele. O 

godzinie dwunastej został wyświetlony dla pa-

na Roberta Woszaka film przygotowany przez 

klasę III E, której jest wychowawcą, z okazji jego urodzin. Po jego obejrzeniu wszyscy, 

jeszcze wzruszeni, odśpiewaliśmy jubilatowi „100 lat”. Po tym wydarzeniu wybraliśmy 

jeszcze króla i królową parkietu, którzy dostali później od pana Woszaka bon na pizzę. 

Bal, mimo paru mankamentów, był naprawdę świetnym, ważnym dla wielu z nas wydarze-

niem. Był świetną okazją, żeby podziękować za wiele rzeczy i, być może po raz ostatni, za-

bawić się w takim gronie. 

 

W. Siwik 
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Zarejestrowane 
 

Lekcja w terenie klasy IIC 
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Zieloni atakują! 

                        
 

Kilka zielonych wiadomości :D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Greenpeace Polska na Facebooku  
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Zieloni atakują! 
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Zieloni atakują! 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrała: Ewa Nesterowicz 
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Mole  

biblioteczne 

 Wzbogacamy domowe biblioteczki 
 
 W szkolnej bibliotece odbywa się kiermasz książek wycofanych ze zbiorów. Jest to głównie litera-
tura beletrystyczna, polska i obca. Najatrakcyjniejsza jest jednak cena - złotówka za sztukę. Kiermasz trwa 
już drugi tydzień i cieszy się popularnością wśród nauczycieli i uczniów. Dobrze, że znajdują się chętni, 
którzy darują książkom "drugie życie " i nie muszą one trafić na makulaturę. Myślę, że jest to dobry sposób 
na poznanie klasyki, a przy okazji na wzbogacenie swojej domowej biblioteczki. Biblioteka natomiast zy-
skała tym samym wolne miejsca na pólkach. Zapraszam chętnych do skorzystania z oferty biblioteki trwa-
jącej do 23 czerwca. 
A może Wy też macie w domu książki, które chcielibyście oddać innym? Czy słyszeliście o idei bookcros-
singu? W przyszłym roku szkolnym planuję założyć w naszej szkole półkę uwalnianych książek, na której 
będzie można zostawiać swoje książki, by ktoś inny mógł je przeczytać i przekazać dalej. Więcej o idei bo-
okcrossingu można się dowiedzieć na stronie 
www.bookcrossing.pl. 
 
S.K. 
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 Bald beginnen die Sommerferien! Wir fahren hin und her. Wir werden uns erholen, 

wir werden relaxen, neue Kulturen und neue Menschen kennen lernen. Wir werden uns 

verlieben und wir werden feiern! Vergesst bitte nicht, bei all diesen Tätigkeiten, auf euch 

zu achten, so dass wir uns im September alle wieder treffen. Hier werden auf uns unsere 

Lehrer und neue Herausforderungen warten. 

 

 Ich wünsche euch schöne, sonnige und erholsame Sommerferien! 

 

 

 

Eure Julka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Deutsch 

Foto: Internety 
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Jaro Trzymaj Się. Finałowy mecz Drużynowego Pucharu Świata na żużlu odbył 
się w Vojens (Dania). Najlepsi żużlowcy z krajów, w których czarny sport jest na wyso-
kim poziomie, walczyli o zdobycie mistrza świata w 2015 roku. Drużyna z Polski (Zmarzlik, Buczkowski, 
Janowski, Pawlicki) sobotniego popołudnia (13 czerwca) walczyła o najwyższe podium. Miało być ono 
zadedykowane Hampelowi, który doznał poważnej kontuzji wykluczającej go z całego sezonu. Co do roz-
grywek najlepszą postawę zaprezentowali Szwedzi, zaskakując duńską publiczność. To Szwedzi z dorob-
kiem 34 punktów zajęli pierwsze miejsce. Polska zacięcie walczyła z miejscowymi zawodnikami. Niestety, 
to ostatnie biegi zadecydowały o przegranej i zajęciu 3 miejsca w rozgrywkach. Dania z 32 punktami zajęła 
2 miejsce. Całe rozgrywki odbyły się z wieloma wypadkami, lecz do większych kontuzji czy karamboli nie 
doszło. Dzięki temu meczowi zawodnicy pokazali, jak bardzo unowocześnił się żużel na świecie. 
 

Sara Sokółka 
 
Ogromny niesmak 
 

31 maja 2015 r. w Zielonej Górze SPAR Falubaz Zielona Góra przegrał na własnym torze z ekipą 
Unii Leszno. Mecz już od pierwszych biegów zapowiadał się emocjonująco. Z czasem nie brakowało za-
ciętych walk do ostatnich metrów, ale same chęci nie wystarczyły zielonogórzanom, aby zapewnić sobie 
triumf nad bykami. Goście okazali się być zbyt mocni i w rezultacie wygrali przy W69 wynikiem 54:36. 
Ta porażka spowodowała pierwszą stratę punktów przez Falubaz w sezonie 2015. Podobnie było w czwar-
tek 4.06.2015r. w Grudziądzu. SPAR Falubaz Zielona Góra poległ na meczu wyjazdowym 43:47, tracąc 
kolejne punkty. Mecz nie był zbyt emocjonujący, chociaż za dobrą postawę w tym spotkaniu gratulacje na-
leżą się Piotrowi Protasiewiczowi, który walczył na dystansie oraz na ostatnich metrach i dla Grzegorza 
Walaska, który mimo niewyleczonej kontuzji pokazał się z dobrej strony i przywiózł 12 punktów. Zielono-
górzan czekają teraz bardzo ważne mecze, min. X kolejka 28 czerwca w Toruniu, a także przełożone spo-
tkania- mecz z Wrocławiem na własnym torze 19 lipca i wyjazd do Tarnowa 6 sierpnia. Wierzymy w to, że 
uda się nam dostać do fazy play-off mimo wielu utrudnień, jakie nas w ostatnim czasie spotykają. Trzymaj-
my kciuki za Falubaz, do zobaczenia przy W69!:) 
 

Natalia Barańska 
 
Z miłości do Falubazu 
 

W imieniu swoim i Natalii Barańskiej dziękuję za możliwość dzielenia się z Wami nowinkami o wspaniałym 
czarnym sporcie. Życzymy udanych wakacji uczniom naszej szkoły oraz zabawy na trybunach i wspierania ukocha-
nego klubu 
„po życia kres”!!! 
 

Sara Sokółka 

 *Ja również serdecznie Wam dziękuję za tę współpracę i za wasz wolny czas poświę-

cony na te teksty :D  Dobra robota ~Naczelny 

 

Żółto-biało-zielone wiadomości 
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Miasto jako przestrzeń życia     

Co widać? Co słychać? Jak czują ludzie?  

Jesteśmy w mieście.  Znajdujemy się pod Gubińskim Domem Kultury około godziny 9.00 Jest bezchmurne 

niebo. 

Co widać? 

Dookoła nas przemieszczają się ludzie. Każdy w swoim tempie. Nie są to jakieś tłumy, to kilka znanych z 
widzenia twarzy, które właśnie idą po zakupy, załatwić jakieś sprawy lub zmierzają do pracy. 

Co słychać? 

Słyszymy szum towarzyszący miastom : silniki aut, ciche śpiewy ptaków i radosne rozmowy ludzi 
odbywające się na pobliskim rynku. Postanowiliśmy kilku z nich zapytać o to, jak czują się w naszym mie-
ście.  

Jak czują się ludzie?  

Dobrze. To mój dom, od zawsze. – powtarzało się kilka razy. Są zadowoleni z naszego miasta. Są to zazwy-
czaj starsze osoby, którym podoba się cisza i spokój Gubina. Tutaj się urodzili, tutaj wychowali. Znają każ-
dy kąt. Niestety, spotykamy się też z krytykowaniem Gubina. Jedna pani szczególnie wyryła się nam w pa-
mięci : Nic się nie dzieje! Nie ma ośrodków pracy, jeśli jest jakaś praca to zazwyczaj na czarno, nie ma kin, 

dawnych linii kolejowych czy nawet szpitala!. Jest to wypowiedź dorosłej kobiety, dla której ważne jest, by 
nasze miasto było miastem, a nie małym, spokojnym, przez wszystkich zapomnianym miasteczkiem. Praw-
dą jest, że aktualnie Gubin jest mało atrakcyjny w sferze kultury. Wszyscy jednak wierzymy, że wspólnymi 
siłami, organizacją koncertów, festynów, czy innych spotkań uda się ożywić miasto i sprawimy, że ludzie 
nie będą tu przyjeżdżać tylko dla krajobrazów. W wypowiedzi mieszkanki jest również ukryta pretensja 
wobec władz za brak szpitala w mieście. Spotkaliśmy się też ze stwierdzeniem, że w Gubinie jest najzwy-
czajniej w świecie brudno! I tutaj aluzja dla nas moje drogie gimbuski :D Dbajmy o porządek w naszym 

ukochanym mieście, przecież to nasz dom.  

Klasa III D pragnie podziękować wszystkim naszym rozmówcom za poświęconą nam chwilkę oraz 

pani Alicji Tyl za umożliwienie zrealizowania  pożegnalnego projektu.  

Klaudia Romanowska 

W terenie 
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 70 lat za nami... 

Z tej okazji zapraszam do wzięcia udziału w konkursie literackim! 

Mogą wziąć w nim udział wszyscy uczniowie Naszej Szkoły. 

 NAPISZ PRACĘ LITERACKĄ W DOWOLNEJ FORMIE, ODNOSZĄC SIĘ DO 

SŁÓW WITOLDA GOMBROWICZA „BEZ UCZNIÓW NIE BYŁOBY SZKOŁY, 

A BEZ SZKOŁY NIE BYŁOBY NAUCZYCIELI”. MILE WIDZIANE TEKSTY NA-

WIĄZUJĄCE TEMATYKĄ DO REALIÓW NASZEJ SZKOŁY. 

 Prace należy oddawać do 

15 września 2015 roku 

organizatorowi konkursu! 

Nagrody czekają! 

Organizator konkursu 

Magdalena Sikiewicz- Witczak 

Konkurs! 
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My, pokolenie XXI 

Jacy jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przybywamy? 

Na te pytania starali się odpowiedzieć uczniowie klasy III D, którzy na lekcji języka polskiego cha-
rakteryzowali swoje pokolenie. Jako materiały pomocnicze posłużyły im własnoręcznie wykonane plakaty. 
Każda z prac była inna, zawierała różnorodne obrazki i zdjęcia, ale mimo tych różnic wszystkie zawierały 
informacje, wydarzenia dotyczące nas- młodzieży XXI wieku. 

Okazało się, że naszym celem jest przede wszystkim chęć zrobienia kariery. Mimo marzeń i ambicji, boimy 
się przyszłości. Pragniemy czerpać z życia jak najwięcej przyjemności i nie zwracamy uwagi na inne osoby. 
Dbamy tylko o to, aby to nam żyło się dobrze. Jedna z grup pokazała podczas lekcji, jak różnimy się od po-
koleń sprzed kilkunastu lat. Codziennie serfujemy po Internecie czy oglądamy tv. Natomiast dawniej nie 
było takich urządzeń, a ludzie spędzali swój wolny czas na rozmowach i spotkaniach. W czasie tej godziny 
lekcyjnej uczniowie znaleźli także podobieństwa między naszą generacja a generacją starszych osób. Przy-
kładem są między innymi prowadzone wojny, terroryzm oraz uzależnienia. Młodzież prezentując swoje po-
kolenie, przytoczyła także wiersz M. Hillar  My z drugiej połowy XX wieku. Uznała ona, że współcześni lu-
dzie są podobni do bohaterów utworu. Poznajemy nowe technologie, jesteśmy wykształceni. Jednakże 
wstydzimy się wyrażać swoje uczucia. 

Uczniowie klasy IIID doszli do wniosku, że pokolenie XXI wieku nie jest gorsze od innych. My po prostu 
w inny sposób realizujemy marzenia i plany. Czynimy to bardziej nowocześnie, wykorzystując coraz to do-
skonalsze technologie. Jesteśmy optymistami i z pozytywnym nastawieniem patrzymy w przyszłość. 

Poniżej znajdują się zdjęcia prezentujące plakaty wykonane przez uczniów IIID. 

Marta Kowalczyk 

Projekty, projekty... 
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 W czerwcu tego roku Kraków stał się istną przystanią wielkich kapel. W czerwcu mieli do niej do-
bić: Limp Bizkit, Faith no More oraz Gojira. Ci ostatni, niestety, swój występ odwołali, jednak na dwóch 
pozostałych miałem przyjemność być i teraz pragnąłbym podzielić się z Wami swoimi wrażeniami. 
 Limp Bizkit Kraków odwiedzili w niedzielę 7 czerwca. Występowali w Hali Wisły Kraków, zaś ich 
supportem była polska kapela HOPE, która, choć istnieje niedługo i ma na koncie zaledwie jedno LP i jed-
ną EPkę, ma już spore grono fanów, które ich dzielnie wspierało pod samą sceną. I nie ma co się dziwić. 
Band dał show na miarę wielkich festiwali, pełen niesamowitej energii, żywiołowy i, przede wszystkim, 
bardzo dobry muzycznie. Wśród repertuaru zespołu, oprócz ich własnych kompozycji, znalazł się m.in. 
cover utworu "Ice Ice Baby" zespołu Vanilla Ice. Zespół zszedł ze sceny przy akompaniamencie gromkich 
braw publiczności i największych hitów the Prodigy. Po ok. 20 -minutowej przerwie światła przygasły, zaś 
na scenie powoli zaczęły się pojawiać gwiazdy wieczoru. Wraz z wejściem Freda Dursta, wokalisty, kon-
cert rozpoczął się pełną parą. To, co działo się z publicznością w trakcie koncertu, trudno jest opisać słowa-
mi. Wypełniony po brzegi parkiet i równie pełne trybuny szalały przy każdej jednej kompozycji. Wszyscy 
znali na pamięć całe teksty, więc wielką halę co chwila wypełniały chóralne śpiewy, czy raczej chóralne 
rapowanie. Co do samego zespołu, mimo iż na ich wizerunku odbiły się mijające lata, a całe show straciło 
na swojej agresji, szaleństwie czy wręcz momentami wulgarności, muzycznie nadal ładnie kopią tyłek. W 
ich setliście znalazły się zarówno smaczki dla bardziej wymagających słuchaczy, jak i wszystkim znane 
hiciory Limpów takie jak "Rollin'", "My Generation" czy mój ulubiony "Hot Dog". Ze względu na to, iż 
była to zamknięta przestrzeń, a ciągłe pogo trwało od samej sceny aż po wyjście z hali, było niesamowicie 
gorąco, na co muzycy postanowili nam znaleźć rozwiązanie i miotali w publikę butelki z wodą. Wszyscy 
wyszli z koncertu mokrzy, zmęczeni i niesamowicie szczęśliwi. 

MOCNE BRZMIENIE 

Foto: Internety 
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 Dzień po rapcore'owych szaleństwach czekało mnie spotkanie z jednym z moich ulubionych zespo-
łów z lat 90 i chyba najlepszym, moim (nie zawsze) skromnym zdaniem, wokalistą wszechczasów. Mowa 
tu, oczywiście, o Faith no More. Ich koncert miał znacznie większy format niż poprzedzający go gig. Ca-
łość odbywała się na Tauron Arenie, zaś pod sceną i na trybunach pojawiały się tysiące ludzi złaknionych 
dobrej muzyki. Kalifornijczyków na scenie wspierał polski zespół hardrockowy Speculum i bośniacka gru-
pa Dubioza Kolektiv grająca ska. Po Speculum widać było, że panowie, choć profesjonaliści, zestresowani 
byli bardzo. Ze sceny padło kilka żartów, pod sceną także zbyt wiele się nie działo. Co innego Dubioza Ko-
lektiv. Widać było, że Ci panowie z niejednego już pieca chleb jedli i doskonale wiedzą, jak rozruszać pu-
blikę. Ich koncert pełen był pozytywnej energii i radosnych wspólnych śpiewów. Gdy Bośniacy zeszli ze 
sceny, ta uległa metamorfozie. Wkroczyły piękne, białe kosze z kwiatami, zaś wszystko pozostałe pokryte 
było białymi płachtami. Po trochę przydługim przygotowaniu, które umilały nam klasyki muzyki filmowej 
i jazzu, światła ostatecznie przygasły, zaś na scenie wkroczyło kilku panów w białych strojach, którzy roz-
poczęli grać "Motherf*ckera", pierwszego singla z ich najnowszej płyty "Sol Invictus". Po chwili pojawił 
się także wokalista, Mike Patton, co wywołało zbiorowy zachwyt całej publiczności. Sam występ był am-
brozję dla duszy takiego muzycznego pasjonata jak ja. Perfekcyjny pod względem przygotowania, zabój-
czy estetycznie i genialny muzycznie. Łączył ze sobą potężny ładunek energetyczny niesiony przez kom-
pozycję muzyków jak i liryczność i delikatność, obecną w balladach zespołu. Setlista obejmowała zarówno 
utwory z najnowszej płyty (genialny "Superhero", "Matador" czy wspaniały "Sunny Side Up"), największe 
hity ("Epic, "Easy" czy "Midlife Crisis", w trakcie którego publiczność dała wspaniały pokaz swoich umie-
jętności wokalnych) jak i kilka smaczków dla fanów ("Cuckoo for Caca” czy świetne "Be Agressive"). Od 
pierwszej do ostatniej sekundy każdy jeden dźwięk, każdy ruch muzyków był przemyślany i idealnie wpa-
sowany w czas i miejsce. Mike Patton rzucał żartami jak z rękawa, miotał się po scenie jak opętany i wyda-
wał najdziwniejsze odgłosy. Koncert trwał ok. półtora godziny, jednak minęło mi ono nadzwyczaj szybko. 
Mógłbym spokojnie bawić się następne półtora, dwie godziny. To był jeden z najlepszych, jeżeli nie naj-
lepszy koncert, jaki widziałem. 
To, co sprawiło, że oba te koncerty były naprawdę rewelacyjne, nie była tylko dobra organizacja czy nawet 
same zespoły, ale w dużej mierze sami ludzie. My mamy w Polsce jedną z najwspanialszych publiczności i 
to nie jest tylko moje zdanie. Wszystkim, i uczestnikom i zespołom, życzę jak najwspanialszej publiczno-
ści na gigach i wielu udanych imprez :D Do zobaczenia po wakacjach, byle w jednym kawałku! 

 

MOCNE BRZMIENIE 

Foto: Antyradio 

Teksty: Wojtek Siwik 
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Co w sporcie piszczy? 

 Cześć wszystkim. Czas na ostatni artykuł o sporcie w tym roku szkolnym. Ostatnio 

podsumowaliśmy osiągnięcia liceum, dzisiaj czas na gimnazjum. Z góry przepraszam, jak-

bym kogoś pominął, pewne trudności nie pozwoliły dokładnie określić wszystkich sukce-

sów. No to lecimy : 

 - Gimnazjaliści z Volleya Gubina zostali mistrzami województwa oraz uczestniczyli 

w półfinale Mistrzostw Polski Młodzików, w którym zajęli III miejsce 

 - Kacper Migonis zajął II miejsce w  Mistrzostwach Powiatu Krośnieńskiego w Bie-

gach Przełajowych 

 - Gimnazjalna drużyna szczypiorniaka awansowała do zawodów rejonowych, co jest 

dużym sukcesem, biorąc pod uwagę siłę pozostałych drużyn 

 - Zawodniczki Volleya, w którym występuje wiele naszych koleżanek z gimnazjum, 

zostały vicemistrzyniami województwa lubuskiego w kategorii młodziczek 

To taki minimalistyczny skrót. Mam nadzieję, że gimnazjaliści się nie obrażą :D 

 Jako iż jest to ostatni numer w tym roku szkolnym, chciałbym bardzo podziękować 

za współpracę w kończącym się roku całej redakcji, a w szczególności p. Alicji Tyl i Wojt-

kowi, którzy mieli anielską cierpliwość z do mnie :D Mam nadzieję, że będę mógł dla Was 

pisać w przyszłym roku ( pozdro dla kumatych). Trzecioklasistom życzę powodzenia w no-

wej szkole, wybierzcie taką, gdzie będziecie mogli się uczyć w ulubionym kierunku :D 

Trzymajcie się 

Turek  

 P.S. ( Oby ) do przyszłego roku  :D 

 Dzięki za współpracę, Turek. A nad punktualnością jeszcze popracujemy :D 

~Naczelny 
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okiem belfra 

 
  

Drodzy Czytelnicy! Przed Wami ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki. Korzystam więc z 
okazji i dziękuję zespołowi redakcyjnemu za współpracę, a szczególnie Wojtkowi Siwikowi pełniącemu 
funkcję redaktora naczelnego. 

 
 
 
 
 

Co dalej z K.I.T.- em? Kto ( i czy) będzie go 

redagował? Z tymi pytaniami zostawiam Was 

do września, życząc wszystkim pięknych wa-

kacji. 

 
 

Alicja Tyl 


