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Czytaj Dalej 

Co w najnowszym numerze? 

• 70- lecie liceum 
• Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości 
• Wydarzenia kulturalne 
• Wywiady (np. z Krzysztofem 
Gierczyńskim) 
• Stałe rubryki 
• Projekt w Krzyżowej 

Jesteśmy „Zasłużeni dla Miasta Gubina”! 
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Naczelny Siwik 

 Witam wszystkich bardzo serdecznie! 

 Mamy listopad, miesiąc wypełniony szczególną atmosferą. Jak wszyscy powinniśmy wiedzieć, 11 

dnia tego miesiąca obchodzimy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Co roku stawiamy sobie 

w tym dniu pytania o nasz patriotyzm, o przyszłość, przeszłość i teraźniejszość naszego kraju oraz jak tak 

właściwie powinniśmy je obchodzić. Nasza klasa mundurowa w tym roku brała udział w uroczystościach 

miejskich. O swoich wrażeniach opowiadają w Wieściach z poligonu, zapraszamy do czytania. 

 Ja osobiście będę od teraz listopad kojarzył z projektem w Krzyżowej, w którym miałem przyjem-

ność brać udział w tym roku po raz pierwszy. Poznałem na nim mnóstwo wspaniałych ludzi, przeżyłem 

chwile, których nie zapomnę przez długie lata i spędziłem tydzień w doborowym towarzystwie. Kolega 

Turek również podzielił się swoimi przeżyciami na łamach K.I.T.-u. Zapraszam serdecznie, tym bardziej, 

że w galerii znajdziecie całą serię kompromitujących mnie zdjęć. Dziękujemy pani Marzenie Kwaśniew-

skiej za tę wspaniałą wycieczkę! 

 No i nie zapomnijcie, że nadal świętujemy 70-lecie szkoły (nie, jak napisałem w poprzednim nume-

rze 70-ciolecie ;)) i z tej okazji również do poczytania mamy ciekawe artykuły. 

 I to tyle :) 

 Trzymajcie się cieplutko, bo zima nadchodzi! 

 

 

 

 

 
 

P.S. Jeszcze tylko 219 dni do wakacji! 
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 Spacer po pięciolinii 
Szczególnym czasem w istnieniu Liceum Ogólnokształcące-

go w Gubinie był zdecydowanie rok 1960. Swoją działalność 

rozpoczął wtedy Szkolny Zespół Estradowy Mały Gryf. Po-

mysłodawcą tego przedsięwzięcia był Eugeniusz Gaczyński - 

uczeń ówczesnej IX klasy. Utworzona formacja była swego 

rodzaju "potomkiem" istniejącego niegdyś zespołu nauczy-

cielskiego Gryf. Skład nowo powstałej formacji prezentował 

się następująco: 

 

C Eugeniusz Gaczyński - akordeon I 
C Romuald Downar - akordeon II 
C Anna Maciejun - gitara I 
C Henryka Domań - gitara II 
C Aleksander Urbaniak – kontrabas 
C Marian Ruciński - perkusja 
C Teresa Cizak i Jadwiga Duś – solistki 
 
W maju i kwietniu 1960 r. miał miejsce szereg wydarzeń kul-
turalnych o nazwie Piątka minus. Jednym z elementów serii 
spotkań był konkurs "Zgaduj Zgadula", który odbył się w na-
szej szkole. Dotyczył on znajomości instrumentów muzycz-
nych, teorii śpiewu itp. Członkowie Małego Gryfu samo-
dzielnie przygotowali poszczególne konkurencje. Wydarze-

nie to zostało uznane za udane zarówno przez uczniów, jak i grono pedagogiczne. 
22. kwietnia odbył się w szkolnej auli Podwieczorek przy mikrofonie będący również jednym z elementów 
Piątki minus. Była to pierwsza tego typu impreza na terenie naszej szkoły. Podczas spotkania przy kawie i 
ciastkach lubiany przez wszystkich "Mały Gryf" przedstawił godzinny program artystyczny, który wzbu-
dził zachwyt widzów. W auli panował niezwykły nastrój. Wszyscy zebrani podziwiali perfekcję zespołu, 
który istniał dopiero cztery miesiące, tj. od 7. stycznia. Wydarzenia kulturalne zorganizowane przez Szkol-
ny Zespół Estradowy wspominano przez wiele miesięcy. 
Rok 1960 był czasem wyjątkowym dla naszego liceum. Mały Gryf istniejący w oryginalnym składzie do 
1962 roku zmienił sposób, w jaki postrzegano formacje artystyczne w naszym mieście. Zespół powstały 
przed laty dzięki Eugeniuszowi Gaczyńskiemu wyznaczył drogę, którą do dziś podążają zespoły estradowe 
zarówno w naszej szkole, jak i na terenie całego miasta. 
 
[fot. kronika szkoły] 
 

Zebrali: Patryk Janiak, Adam Wawrzyniak 
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Z biegiem dni, z biegiem lat 

czyli jak świętowaliśmy… 
 
Dnia 16 października odbyły się główne uroczystości związane z 70- leciem Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Na imprezę zaproszonych zostało wielu go-
ści, a wśród nich znamienite postacie związane ze szkołą i Gubinem, a także wielu absol-
wentów. 
Korytarze szkolne przyozdabiały setki starszych i nowszych zdjęć, do wglądu były również 
kroniki starszych klas, na których uczniowie i goście mieli okazję odnaleźć zdjęcia swoje, 
swoich rodziców, a nawet dziadków. Wzdłuż schodów biegła bardzo estetycznie przygoto-
wana oś czasu opisująca bogatą historię naszego liceum. Na najwyższym piętrze znajdowa-
ły się: Bistro z przekąskami i Belfer Cafe obsługiwane przez naszych uczniów. Przy wejściu 
wchodzących witali uczniowie klas II liceum przebrani w stroje z epoki Bolesława Chro-
brego i sam Bolesław, w którego wcielił się Michał Lasota. 
Pierwszym ważnym punktem uroczystości było zasadzenie drzewka na szkolnym podwó-
rzu. Gdy już to się stało, wszyscy obecni zrobili sobie przy nim pamiątkowe zdjęcie. O go-
dzinie 11 rozpoczęła się w szkolnej auli część oficjalna, w trakcie której miało miejsce ślu-
bowanie klas pierwszych liceum. Przekazano sztandar nowemu pocztowi ubranemu w re-
prezentacyjne mundury. Po tej części głos zabrała pani dyrektor Halina Bogatek, która w 
długiej, acz pięknej przemowie opowiadała o historii, tradycji i nadziejach związanych z 
naszą szkołą. Po niej głos zabrali zaproszeni goście, m.in. pan Czesław Fiedorowicz, pan 
Grzegorz Świtalski czy pan Jan Skóra. Następnie przyznano wyróżnienia dla nauczycieli i 
głos oddano przedstawicielom samorządu uczniowskiego. Po ich krótkich życzeniach roz-
poczęła się część artystyczna przygotowana przez panią Wiolettę Kucharską- Spiralską. Po 
kabarecie przygotowanym przez naszych uczniów, na zakończenie apelu na scenie pojawił 
się tort i odśpiewane zostało "Sto lat". Ostatnim punktem dnia był mecz absolwenci-
nauczyciele i uczniowie, który, mimo zaciętej walki, skończył się zwycięstwem absolwen-
tów. 
W trakcie imprezy panował bardzo podniosły, uroczysty nastrój. Mamy nadzieję, że utrzy-
mywać będzie się on przez cały ten rok. 
 

Wojciech Siwik 
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[fot. arch. pryw.] 
 

To były fajne czasy… 

wspomnienia emerytki 
 
Liceum i SP nr 2 mieściły się w budynku nr 1 
przy ulicy Świerczewskiego, po dawnym Urzę-
dzie Repatriacyjnym, który pamiętałam z cza-
sów przyjazdu do Gubina w 1947 roku. Dyrek-
torem liceum był mgr Jan Brzózka. Z pozosta-
łych nauczycieli pamiętam: 
 

 

mgr Lucyna Kuklińska – nasza wychowawczyni, uczyła historii, mgr Eugenia Kucharz 
(potem Florczyk) – biologia, mgr Florczyk – fizyka, mgr Lucjan Dziubek – język polski, 
mgr Marian Hajski – matematyka, mgr Zygmunt Kłosowicz – matematyka, mgr Alicja Nie-
zabitowska – język niemiecki, Lubow Orłowa – język rosyjski, mgr Józef Muzg – później-
szy dyrektor po wyjeździe J. Brzózki do Zielonej Góry, Teresa Tabaczanka – nauczycielka 
WF- u, Janusz Jans – nauczyciel WF- u 

Cztery lata do matury przeleciały, jak z bicza strzelił. Redagowaliśmy szkolną gazet-
kę, organizowaliśmy występy artystyczne z różnych okazji. W tych ostatnich celowali 
chłopcy i dziewczęta z klasy dziewiątej (Leszek Jutrzenka, Wiesia Oborkiewicz). Intere-
sowaliśmy się również sportem. W tamtym czasie w naszej szkole królowała koszyków-
ka. Jej gorącym propagatorem był Jan Konieczny, który był moim pierwszym nauczy-
cielem w SP 1 po przyjeździe z ZSRR. Po panu Koniecznym realizował to pan Janusz 
Jans. 

Po roku pobytu w liceum, gdy już byliśmy w klasie dziewiątej, dziewczęta z mojej klasy 
zdobyły mistrzostwo szkoły w koszykówce. Byłyśmy dumne, bo pokonałyśmy starsze 
dziewczyny. Chłopcy z klasy dziewiątej dokonali tego samego , byli również w tych latach 
najlepsi w województwie zielonogórskim. 
To były fajne czasy. 

Magdalena Grzecznowska 
Karolina Napierała 

Karolina Sęk 
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przemaglowani   
 

 Listopad to miesiąc zadumy i pamięci. Na początku tego miesiąca odwiedzamy gro-
by bliskich zmarłych, wspominamy ich, ulegamy nostalgii. Dziesięć dni później obchodzi-
my jedno z niewielu polskich świąt, podczas którego świętujemy zwycięstwo. Jest to oczy-
wiście 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji zapytałem uczniów na-
szej szkoły, w jaki sposób obchodzą oni tak ważny dla wszystkich Polaków dzień. 

Nikola Ropella, Ania Sykała, Ola Kuźmin, Ula Gozdek, Dominika Janicka, Ania Błasz-
ko – II a, b LO 

Z okazji Święta Niepodległości wywieszamy flagi, które są oznaką pamięci i naszej patrio-
tycznej postawy. Przypomina ono o trudzie walczących, którzy poświęcili swoje życie w 
walce o naszą ojczyznę. 

Dagmara Żelichowska, Julia Jaros, Karolina Ostrowska, Jola Godlewska – I a LO 

Jest to bardzo uroczysty dzień, podczas którego świętujemy fakt, iż jesteśmy wolnym pań-
stwem. Tego dnia widzimy wiele wywieszonych flag, oglądamy państwowe uroczystości w 
Warszawie, które robią na nas ogromne wrażenie.  

Przemek Pawlak – II b LO 

Bardzo często w tym dniu wraz z rodziną jemy wspólnie uroczyste śniadanie , podczas któ-
rego wspominamy jak nasi pradziadkowie walczyli za naszą wolność. Potem jedziemy pod 
pomnik koło basenu, aby uczestniczyć w lokalnych uroczystościach. Święto Niepodległości 
jest dla mnie, podobnie jak dla wszystkich Polaków, dniem wyjątkowym.  

Gosia Drgas – III b LO 

Święto niepodległości to bez wątpienia ważny dzień dla każdego z nas. Nawet jeżeli nie 
biorę udziału w uroczystościach patriotycznych (choć gdybym mieszkała w Krakowie lub w 
Warszawie, chętnie bym w nich uczestniczyła) siedząc w domu z rodziną, cieszę się, że mo-
żemy być razem i nic nam nie zagraża. 

Kasia Kuźmin – III c LO 

11 listopada jest dniem pamięci i wspomnień, dlatego w tym dniu wywieszamy naszą biało-
czerwoną flagę, aby cieszyć się tym świętem oraz jednoczyć się z rodakami. Tego dnia 
oglądamy państwowe uroczystości odbywające się w Warszawie. Sama miałam okazję w 
poprzednich latach uczestniczyć w obchodach w Poznaniu, które zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie. 

Turek 
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Samorząd apeluje 
 

Róbmy szalik dla Bolesława! To nowy projekt Samorządu 

Uczniowskiego. Uczniowie, nauczyciele i rodzice w trosce o 

naszego patrona (sędziwego 70- latka Bolesława Chrobrego) 

udziergają dla niego szalik. Okazja jest wyjątkowa- jubileusz 

70- lecia szkoły, a wiec urodziny patrona. Prezent otrzyma na 

mikołajki. Tak więc do drutów!  
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Zarejestrowane 

Krzyżowa to naprawdę magiczne miejsce 

Braterstwo, jedność i zjednoczenie – taki klimat towarzyszył uczestnikom spotkania w Krzyżowej 
odbywającego się w dniach 8-13 listopada. W tegorocznym projekcie udział wzięli gimnazjaliści oraz lice-
aliści z naszej szkoły pod opieką p. Marzeny Kwaśniewskiej. Nasi uczniowie mieli możliwość  
edukacji z rówieśnikami ze szkoły z Braunschweigu. Cała polsko-niemiecka grupa liczyła 30 osób.  
Część z nich odwiedziła podwrocławską Krzyżową po raz kolejny, biorąc udział w projektach w latach 
ubiegłych. Pierwszego dnia podczas pobytu uczniów miały miejsce zajęcia integracyjne, podczas  
których polscy i niemieccy uczestnicy mieli okazję się bliżej poznać. Rozmawialiśmy głównie po niemiec-
ku, ewentualnie po angielsku. Okazało się, iż w niemieckiej grupie znalazło się parę osób, które świetnie 
mówiły po polsku. Wieczór minął bardzo szybko, wszyscy zmęczeni podróżą poszliśmy spać. Następnego 
dnia po śniadaniu podzieliliśmy się na grupy i mieliśmy za zadanie porozmawiać na różnorakie tematy, np. 
plany na przyszłość, potrawy narodowe oraz sytuacja geopolityczna w Europie. Pod koniec zabawy każdy 
z nas musiał nauczyć kolegę z Niemiec trudnego wyrazu po polsku i odwrotnie, nasi zachodni sąsiedzi 
uczyli nas po niemiecku. Trzeba przyznać, że „Szczebrzeszyn” mówili całkiem zgrabnie, niestety, przy sło-
wie „rabarbar” polegli. :D Po obiedzie udaliśmy się na historyczne oprowadzanie po Krzyżowej. Usłyszeli-

śmy o słynnej Mszy Pojednania, zobaczyliśmy oryginalny fragment muru berlińskiego oraz zwiedzieliśmy 
dom Helmuta Jamesa von Moltke, który działał podczas II wojny światowej w tzw. „Kręgu z Krzyżowej”. 
Pełni wrażeń udaliśmy się spać, bo następnego dnia czekała nas wyprawa do Wrocławia. Po krótkim opro-
wadzaniu po licznych kościołach oraz spacerze po Starym Rynku mieliśmy czas wolny, który spędzaliśmy 
wraz z kolegami z Niemiec. Furorę wśród niemieckich kolegów zrobił Wojtek swoimi umiejętnościami gry 
na gitarze. Po powrocie do Krzyżowej spędziliśmy wieczór z naszymi rówieśnikami i poszliśmy spać. Na-
stępnego dnia wyruszyliśmy do Oświęcimia, aby zwiedzić muzeum w pozostałościach po obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz- Birkenau. Było to wstrząsające przeżycie, gdy widzieliśmy ekspozycje zdjęć, które 
przedstawiały zbrodnie nazistów. Największe poruszenie wzbudziła w nas gablota z obciętymi włosami 
oraz ściana egzekucyjna. Po zwiedzeniu części Auschwitz udaliśmy się do drugiej części obozu, czyli Bir-
kenau. Nie wiem, która robi większe wrażenie w podświadomości człowieka. Następnego dnia podsumo-
waliśmy wizytę w Oświęcimiu i zgodnym głosem mówiliśmy, iż nie można dopuścić, aby taki akt ludobój-
stwa miał jeszcze miejsce. W późniejszej części dnia mieliśmy za zadanie przedstawić poszczególne etapy 
zjednoczenia polsko-niemieckiego, które były uwiecznione na niedawno otwartej wystawie. Po wspólnej 
pracy mieliśmy pożegnalną imprezę i tzw. „zieloną noc”. Ostatniego dnia przyszedł czas pożegnań z na-
szymi kolegami. Były łzy smutku, ale też poczucie, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Krzyżowa to napraw-
dę magiczne miejsce, w którym cały czas odbywa się proces integracji polsko-niemieckiej. Za możliwość 
wyjazdu chcielibyśmy szczególnie podziękować Radzie Rodziców za wsparcie materialne, a także Urzędo-
wi Miasta Gubin oraz Starostwu Powiatowemu w Krośnie Odrzańskim. Z tego miejsca dziękujemy rów-
nież p. Marzenie Kwaśniewskiej, która podjęła się organizacji tego wyjazdu oraz opiekowała się nami w 
czasie jego trwania. Dziękujemy ! 

M. Turowski 
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Zarejestrowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi redaktorzy już w 
pociągu rozkręcali im-
prezę :D 

 

 

 

No Naczelnemu 
się podróż pocią-
giem bardzo po-
dobała... 
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Zarejestrowane 

 

 

 

Wreszcie dotarli :D 

 

Speeddating najlepszy na integrację! 
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Zarejestrowane 

 

 

 

Na Moście Zakocha-
nych we Wrocławiu 
zmysły szaleją :D 
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Zarejestrowane 

 

 

 

 

Robimy Ekotorby :D 

Cała rewelacyjna ekipa! Będziemy tęsknić <3 

Foto: p. Marzena Kwaśniewska 
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Zarejestrowane 

Licealiści na Uniwersytecie Zielonogórskim 

W środę 21. 10. 2015 r. klasy: I b, II b, II a, III c pod opieką pań: E. Adam-
czyk, A. Świtalskiej, A. Tyl, M. Sobczyk, R. Franczak i M. Kwaśniewskiej 
uczestniczyły w spotkaniu akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zo-
stało ono zorganizowane przez władze uczelni przy wsparciu Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie uzyskali rzetelne informacje o kierun-
kach: przyrodniczych, technicznych i matematycznych działających na zielono-
górskiej uczelni. W ciekawej formie zaprezentowali je pracownicy naukowi. 
Młodzież usłyszała także zapewnienie, że studiowanie na UZ- cie na reklamo-
wanych w czasie spotkania kierunkach gwarantuje szybkie znalezienie pracy po 
ukończeniu studiów. 

Młodzież przywiozła ze spotkania mikroskop LCD, czytnik pisma i gadże-
ty reklamujące uczelnię. W ten sposób organizatorzy nagrodzili najliczniejszą 
grupę uczestniczącą w spotkaniu. 
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Zarejestrowane 

Pracowici jak pszczoły, 

czyli o nagrodzonych Ulami 

Dnia 28 października w Gubińskim Domu Kultury miała miejsce uroczystość wręczenia Gubińskiej 
Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak, czyli popularnych Uli. Na uroczystość przybyli, m.in.: Bur-
mistrz Gubina Bartłomiej Bartczak, wiceburmistrz Justyna Karpisiak, przewodniczący Rady Miasta 
Edward Patek oraz pozostali radni. W tym roku laureatami zostali : w kategorii szkół gimnazjalnych nagro-
dy otrzymali uczniowie naszego liceum: Wojciech Siwik  oraz Marta Kowalczyk, a także absolwent nasze-
go gimnazjum Mateusz Szmigiel, natomiast wyróżnieni uczniowie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
to: Gabriela Kowal, Julia Nowak oraz Mateusz Turowski. Nagrodę specjalną od Przewodniczącego Kapi-
tuły, Burmistrza Bartłomieja Bartczaka, otrzymał uczeń naszego liceum, Michał Lasota. W gronie nagro-
dzonych znaleźli się także obecni pierwszoklasiści z gimnazjum: Maja Witczak i Patryk Kalinowski. 
Uczniowie otrzymali listy gratulacyjne, statuetki w kształcie ula oraz gratyfikacje motywujące do dalszej 
nauki oraz osiągania sukcesów. W części artystycznej mogliśmy usłyszeć Wojtka w improwizacji blueso-
wej na gitarze oraz adeptów Szkoły Muzycznej. Na koniec uroczystości wyświetlony został krótki film o 
wszystkich laureatach Nagrody, który można zobaczyć na YouTubie. 

Mateusz Turowski 

 

[Fot. fanpage Burmistrza Gubina B. Bartczaka]  
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Zarejestrowane 

Niezwykła sesja 

12 listopada 2015 r. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej w Gubinie VII kadencji. Poświęcona była Narodo-
wemu Świętu Niepodległości. W porządku obrad znalazło się także nadanie tytułu Zasłużony dla miasta 

Gubina gubińskim placówkom oświatowym: Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zespołowi Szkół 
im. Mikołaja Kopernika. Pamiątkowe medale dyrektorom: pani Halinie Bogatek i pani Dorocie Grzelak 
wręczył przewodniczący Rady Miejskie Edward Patek, a uzasadnienie nadania tytułu odczytała wicebur-
mistrz Justyna Karpisiak. 

O wyjątkowości sesji zdecydowali także zaproszeni goście: pani Anna Maria Anders- córka gen. 
Andersa, pani Magdalena Sawka- przedstawiciel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, pan Gniewomir Rokosz- Kuczyński- Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Sa-
morządu Terytorialnego, gen. dywizji Wiesław Michnowicz, gen. bryg. Andrzej Kuśnierek Dowódca 17. 
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, ppłk. Jarosław Szczypiorski- Dowódca 5. Kresowego Batalio-
nu Saperów, delegacja z partnerskiego miasta Laatzen, Honorowi Obywatele miasta Gubina, radni powia-
towi przewodniczący Gubińskiej Rady Seniorów, przedstawiciele gubińskich stowarzyszeń, instytucji sa-
morządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego. 

Poproszona o głos pani Anders powiedziała o życzliwym przyjęciu przez władze miasta, nie kryła 
radości z otrzymanego zaproszenia do Polski. A czego życzyła Polakom? Mówiła o potrzebie wspólnoty w 
naszym kraju. Oficjalną część sesji uzupełniły występy artystyczne uczniów wyróżnionych szkół. Dzieci z 
Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika pokazały montaż słowno- muzyczny poświęcony naszej historii od 
czasów utraty wolności, po jej odzyskanie, aż po czasy współczesne. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w krótkiej formie dramatycznej, w strojach z epok przypomniała fakty, które doprowadziły 
do utraty niepodległości przez Polskę i do jej odzyskania. W trakcie programu zabrzmiały znane piosenki 
legionowe. 
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Zarejestrowane 

Młodzi głosują! 

19 października w ZSO – podobnie jak w ponad 1500 szkołach w Polsce – 
odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych 2015 r. Projekt ten przygoto-
wała grupa uczniów gimnazjum i LO pod opieką Teresy Grajek, w ramach ogól-
nopolskiego programu „Młodzi Głosują”. Działania w ramach projektu  polega-
ły na przeprowadzeniu akcji profrekwencyjnych  - rozwieszanie informacji o 
wyborach w witrynach sklepowych, przeprowadzeniu lekcji o roli i kompeten-
cjach parlamentu, przygotowaniu plakatów informujących o wyborach i haseł 
zachęcających do wzięcia w nich udziału. Zwieńczeniem tych wszystkich dzia-
łań była przeprowadzona symulacja wyborów.  Frekwencja wyniosła 61,2%. 
Wyniki szkolnych wyborów zostaną ogłoszone razem z ogólnopolskimi wynika-
mi młodzieżowych wyborów  26 października 2015 r.  

 

Fot: p. Teresa Grajek 
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Zarejestrowane 

Kto jest Twoim idolem? 

Czy zdaryło Wam się czasem zrobić jakąś czynność zupełnie "w ciemno"? Z pewnością każdy nieraz od-
ważył się na tak śmiały krok. Ja również! I to akurat całkiem niedawno. 
Usłyszałem tylko jedno hasło "wtorek o 17:00 spotkanie poetyckie w GDK". No cóż.. jako iż interesuję się 
poezją, a akurat następnego dnia był 11 listopada (święto wolne od szkoły ;)), to pozwoliłem sobie na dłuż-
sze pozostanie w mieście. 
 

 

Oczywiście jak to tak iść samemu w paszczę lwa. Nie wypada wręcz. Postanowiłem powiedzieć o tym 
swojemu przyjacielowi, który po raz kolejny wypomniał mi moją pochopność, ale ostatecznie zgodził się 
ze mną pójść. Na miejscu poczuliśmy drobne zaskoczenie, ponieważ okazaliśmy się najmłodszymi uczest-
nikami spotkania. Ale nie przedłużając wstępu: 
 
Dnia 10 listopada w Galerii "Ratusz" miało miejsce spotkanie Gubińskiego Towarzystwa Kultury 
(Miejskiej Biblioteki Publicznej). Członkami tego stowarzyszenia są w większości seniorzy, a tematem 
spotkania był "Mój ulubiony, moja ulubiona". Aktywiści wypowiadali się na temat swoich idoli: 
 

 
a) Pan Stanisław Turowski przedstawił postać polityka, Zbyszko Piwońskiego. 
b) Pan Jan Skóra przytoczyl postać Józefa Szwejka pochodzącego z lektury "Przygody dobrego wojaka 
Szwejka". 
c) Pani Anna Konstatny zaznajomiła nas z Agathą Christie oraz z Herkulesem Poirot, który został stworzo-
ny przez tę właśnie autorkę. 
d) Pani Ida Kaczanowska opowiadała o poecie Igorze Herbucie. 
e) Pani Danuta Kuta zapoznała nas z aktorką i wokalistką Stanisławą Celińską. 
 

 

Z wypowiedzi członków organizacji można wnioskować, ze naszym idolem może być każda postać. Czy 
to aktor, piosenkarz, poeta, a nawet i fikcyjny bohater. Wybór nalezy do nas ;). 
Następne spotkanie odbędzie się 17 listopada o 16:00. Gościami będą panowie: Piotr Szelągowski i Miro-
sław Kowzan. Tematem przewodnim będzie Rzeź Wołyńska, której dokonali nacjonaliści ukraińscy. Trwa-
ła ona od lutego 1943 do lutego 1944. Podczas rzezi zginęło około 60 tysięcy Polaków. Temat warty poru-
szenia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania 

 

Rafał Szewczyk 
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Zarejestrowane 

27 października 2015 r. w sali narad Urzędu Miasta w Gubinie odbyła się przygotowana 
przez uczniów ZSO debata oksfordzka, której teza brzmiała: „Gubin stwarza dobre warunki do rozwoju 
młodzieży”. W loży ekspertów zasiedli: Burmistrza Gubina  Bartłomiej Bartczak,  wiceburmistrz Justyna 
Karpisiak, wicedyrektor ZSO Joanna Matuszak, Przewodniczący Rady Miasta Edward Patek oraz Radni 
Rady Miasta Gubina. 

Tezy bronili uczniowie: Stanisław Karpisiak z  III B gimnazjum, Wojciech Siwik z  I a LO, Michał Lasota 
z  II b LO i Julia Szmidt z III B gimnazjum. Po stronie opozycji zasiedli: Mateusz Turowski z  II b LO, 
Kinga Cieślarska z  I a LO, Jan Witkowski z Ia LO i Bartosz Juskowiak z III B gimnazjum. Każdy z dys-
kutujących miał cztery minuty czasu na przekonanie oponentów i zgromadzonej publiczności do swoich 
racji. Debata zakończyła się patowo. Zgromadzona publiczność pozostała przy swoim zdaniu, a eksperci 
wypowiadając się po debacie podkreślali, że w Gubinie nie jest ani tak dobrze, jak przedstawiała to 
„Propozycja”, ani tak źle, jak widzi to „Opozycja”. Debatę prowadził Marszałek – Michał Cichowicz – 
uczeń klasy II b LO, funkcję sekretarza pełniła Martyna Bejtlich z III B gimnazjum, a komisja skrutacyjna 
składała się z: Wiktorii Mosakowskiej z I a oraz Katarzyny Mikołajewskiej i Emanueli Marcul z I b 
LO.Uczestnicy debaty podkreślali, że była to dobra lekcja kultury i demokracji. Debata przeprowadzona 
została pod kierunkiem Teresy Grajek. 

Fot: p. Teresa Grajek 
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Zarejestrowane 

 

Fot: p. Teresa Grajek 
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Zarejestrowane 

Dnia 21.10. 2015 roku uczniowie gimnazjum i liceum wzięli udział w spotkaniu polsko - 
niemieckim, które miało miejsce w gubińskiej galerii w ratuszu. Spotkanie dotyczyło efektów projektu, 
który realizowali studenci wydziału architektury Uniwersytetu Technicznego z Cottbus. W galerii można 
było obejrzeć projekty i makiety budynków, które miałyby powstać na miejscu nieistniejącej willi Wolfa. 
Była ona bardzo znana nie tylko w Niemczech, ale także na świecie. Projekt pochodził ze znanej szkoły 
architektonicznej Bauhaus, projektantem był słynny Mies van der Rohe, autor wieżowców w Chicago i in-
nych miastach amerykańskich. Willa zniknęła z krajobrazu Guben w 1945 roku, jednak ponieważ nadal 
wzbudza wielkie zainteresowanie, istnieje szansa na jej odbudowę lub postawienie w tym miejscu kom-
pleksu kulturalno - muzealnego z biblioteką , kawiarnią i muzeum poświęconego  projektantowi. Wystawa 
będzie czynna jeszcze przez 3 tygodnie, zapraszamy do zwiedzania! 
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Sport  
 

  Witajcie, w dzisiejszym numerze mam dla Was wywiad z symbolem 
gubińskiej siatkówki oraz absolwentem naszego liceum. Czterokrotnie zosta-
wał wicemistrzem Polski, pięciokrotnie stawał na najniższym stopniu podium. 
Uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, reprezentant Polski w Lidze Świato-
wej w 2008 roku, rozegrał 57 meczów w reprezentacji Polski. Mowa oczywiście 
o Krzysztofie Gierczyńskim, który zgodził się udzielić wywiadu podczas pobytu 
w Gubinie z okazji 70- lecia LO. 

- Za nami uroczystość 70-lecia LO im. Bolesława Chrobrego w Gubinie. Czy w 
pewnym stopniu wróciły wspomnienia szkolnych lat ? 

-Oczywiście, pierwszy raz od matury miałem okazję być ponownie w murach 
liceum. Od tych 20 lat jednak niewiele się zmieniło , przynajmniej na'' pierwszy 
rzut oka''. Klasy, do których uczęszczałem na lekcje, były ciągle na swoim sta-
rym miejscu, a większość nauczycieli również się nie zmieniła , nie miałem pro-
blemu z rozpoznaniem ich ,mimo że minęło już kilka dobrych lat. 

- Czy nasze liceum oraz miasto miało wpływ na rozwój Pańskiej wspaniałej ka-
riery ?  

-To tu w tych murach szkoły stawiałem swoje pierwsze siatkarskie 'kroki'. Kie-
dyś były to połączone szkoły - podstawówka i LO i  właśnie w 5 klasie SP by-
łem na swoim pierwszym treningu. Liceum to jeden z piękniejszych okresów 
życia każdego ucznia , przynajmniej w moim przypadku tak było, beztroskie i 
piękne lata.  Koleżanki , koledzy, z którymi do tej pory utrzymuję kontakt , tre-
ningi na szkolnej sali. 

Byliśmy siatkarską siłą na wojewódzkich, a później ogólnopolskich parkietach , 
w naszej grupie wiekowej oczywiście . To pomogło mi , a także kolegom z dru-
żyny, pokazać się trenerom z innych drużyn i później po maturze rozwijać się w 
innych ośrodkach i drużynach . 
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 - Jakim był Pan uczniem ? Nauka których przedmiotów przychodziła Panu z łatwo-
ścią, a które były Pańską piętą Achillesa ? 

-Byłem przeciętnym uczniem , raczej się chyba nie wyróżniałem jeśli chodzi o naukę. Jak 
większość, musiałem więcej pracować nad matematyką. Bardzo lubiłem geografię , histo-
rię, o wf-ie nie wspominając.  

- Pierwsze skojarzenie, wydarzenie związane z  naszym liceum, jakie Pan sobie przypomi-
na ? 

-Oczywiście matura i pierwsze medale w Mistrzostwach Wojewódzkich, a później  w Mi-
strzostwach Polski. 

- Jak oceni Pan mecz z drużyną nauczycieli ? Była to bardziej zabawa czy sportowa rywali-
zacja o zwycięstwo ? 

-Raczej zabawa , po zakończeniu sezonu w maju niewiele miałem kontaktu z piłką i trakto-
wałem ten mecz w kategorii zabawy , spotkania się ze znajomymi ze szkolnych ławek. 

- Jak wiemy, zakończył Pan sportową karierę. Jakie ma Pan plany na przyszłość ? Myślał 
Pan o zostaniu trenerem jak niektórzy Pańscy koledzy i oponenci ? 

-Póki co nie myślę o trenerce , mam czas na zebranie myśli, choć  szkoda, bo wiedzę o siat-
kówce mam wielką. 

- Czy chciałby Pan na sam koniec pozdrowić któregoś z nauczycieli  ? 

- Tak , chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy prowadzili mnie przez te lata podstawów-
ki , a później liceum , w szczególności Państwa Szmitów , również Panią Dyrektor Panek, 
Panią Tyl, oraz Panią Letką za niezapomniane lekcje chemii. 

 

To tyle na dzisiaj, październik to pracowity miesiąc, dlatego więcej wiadomości w grudnio-
wym wydaniu. 

 

Trzymajcie się ! 

Turek 
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 A może piłka ręczna? 
 

Cześć, z tej strony Michał Lenda. Chciałbym Wam przedstawić je-

den z moich sposobów na spędzanie wolnego czasu, a mianowicie grę 

w piłkę ręczną. Od niespełna trzech lat gram w SV Chemie Guben 

Handball- niemieckim klubie piłki ręcznej zrzeszającym sympatyków 

tej dyscypliny sportu oraz osób propagujących aktywny tryb życia. W 

moim przedziale wiekowym (B- Jugend) gra trzech Polaków, z którymi 

poprzez grę w tym klubie zdążyłem się bardzo dobrze poznać. Jest to 

bardzo pozytywne zjawisko, ponieważ dzięki zdrowej rywalizacji po-

znajemy nowych znajomych, a także wspólnie doskonalimy swoje 

umiejętności. Treningi, na które regularnie uczęszczam, odbywają się 

trzy razy w tygodniu. Czas ich trwania z reguły nie przekracza trzech 

godzin, lecz zdajemy sobie sprawę, że same dojazdy zabierają mnie i 

moim kolegom średnio około pół godziny. 

Gra u zachodnich sąsiadów pozwala nam znacznie doskonalić na-

sze umiejętności językowe. Nie ma co ukrywać, że bariera językowa 

jest dużą przeszkodą dla Polaków, którzy na co dzień przebywają w 

Niemczech. Uważam więc, że nie ma lepszego sposobu na naukę tego 

języka niż przebywanie w środowisku mówiącym biegle po niemiecku. 

Obecnie moja drużyna znajduje się w tzw. Landeslidze, co oznacza, iż 

zespoły, z którymi się mierzymy, znajdują się na terenie jednego Lan-

du, w tym wypadku Brandenburgii. Moja drużyna plasuje się obecnie 

na pierwszym miejscu w tabeli z kompletem punktów po czterech me-

czach. Nie ukrywam, iż w tym sezonie wszyscy liczymy na awans do 

wyższej klasy rozgrywkowej, lecz przed nami jeszcze osiemnaście wy-

czerpujących meczów oraz wiele, wiele treningów. Nie pozostaje nam 

jednak nic innego jak optymizm i wiara w siebie. 

Wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną sportu oraz członkostwem 

w klubie proszę o osobisty kontakt ze mną. 

Michał Lenda 
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Wieści z poligonu, 

czyli kilka słów o klasie mundurowej 

 

Narodowe Święto Niepodległości w Gubinie 

W dniu 12. 11. 2015 roku o godzinie 10:40 my, zielone berety, razem z naszym wychowawcą p. 
Patkiem oraz p. Kingą Adamską, ruszyliśmy pod Pomnik Bohaterów Walk o Wolność i Niepodległość w 
Parku imienia 5 Dywizji Wojska Polskiego znajdującym się w centrum miasta. Przez całą drogę szliśmy w 
kolumnie, krokiem równym. Gdy dotarliśmy do parku, ustawiliśmy się na wyznaczonym miejscu. Poczet 
sztandarowy stanął razem z oddziałami z innych szkół. Oczywiście nam, młodym wojakom, rzucił się w 
oczy idealnie ustawiony dwuszereg Kompanii Reprezentacyjnej Piątego Kresowego Batalionu Saperów z 
Krosna Odrzańskiego. Nim się obejrzeliśmy, rozpoczęła się uroczystość. Dyrektor GDK p. Janusz Gajda 
przedstawił osobistości z p. Anną  Anders na czele, córką wybitnego generała broni Władysława Andersa 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945. Pani Anders obiecała nam, że w Warsza-
wie stawi się za przywróceniem do Gubina wojska, z czego bardzo się ucieszyliśmy. Następnie przema-
wiali: pan Bartłomiej Bartczak, generał brygady Andrzej Kuśnierek oraz wspomniana wcześniej Anna An-
ders. Następnie w bardzo podniosłej chwili wspomniano : zasłużonych żołnierzy dla odzyskania niepodle-
głości, Żołnierzy Wyklętych, powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich, powstańców listopado-
wych, styczniowych, krakowskich, kościuszkowskich. Kompania Reprezentacyjna przeszła do 3 salw ho-
norowych, podczas których wielu z nas wzdrygnęło się na huk wydany przez karabiny szturmowe wz 96 
Beryl o kalibrze 5.56 mm. Cały czas stojąc na baczność, dotrwaliśmy do składania kwiatów przez różne 
szkoły i organizacje gubińskie. Zaraz po niej nastąpił ostatni punkt obchodów święta, uroczysta defilada 
Kompanii. Żołnierze przemaszerowali od parku pod basen, gdzie mogliśmy zobaczyć ich zbiórkę bo swoją 
mieliśmy obok nich. Po raz kolejny zebrani w kolumnę wróciliśmy do szkoły. 

Czuliśmy się wyróżnieni, mogąc reprezentować naszą placówkę w czasie uroczystości obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości.  
 

                                                                                                                                
Szeregowa        Romanowska  
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Biblioteka szkolna rozpoczyna akcję pod hasłem: 

„ Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania”. 

Akcja ma na celu propagowanie książki i czytelnictwa. Bookcrossing polega na 
zostawieniu przeczytanych już książek w miejscach publicznych. Jest to spo-
łeczna ogólnoświatowa forma popularyzacji czytelnictwa, której idea narodziła 
się w roku 2001 w Stanach Zjednoczonych. W naszej szkolnej bibliotece będzie 
zorganizowany regał bookcrossingowy dla uwolnionych książek. Dlatego zwra-
cam się do Was  z prośbą o przejrzenie swoich domowych księgozbiorów i przy-
noszenie  ciekawych, przeczytanych książek do biblioteki. Nasza akcja polega 
na dzieleniu się książkami, które nam są już niepotrzebne, ale mogłyby zaintere-
sować innych. Książki należy przynosić do biblioteki szkolnej, gdzie zostaną 
oznaczone kartą bookcrossingu. Oznakowane książki trafią na półkę. Książki 
będą uwalnianie przez cały rok szkolny. Każda osoba (uczeń, nauczyciel, pra-
cownik szkoły, rodzic) zainteresowana przeczytaniem książki może ją zabrać do 
domu, przeczytać, a następnie przynieść do szkoły i zostawić innym na półce do 
ponownego przeczytania. W ten sposób książki, które były "uwięzione"" i stoją 
w drugim rzędzie na półce, w kufrze czy na strychu, zyskują nowe życie. Pamię-
tajmy, że książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana. Szczegółowe informacje 
o akcji znajdują się na stronie www.bookcrossing.pl 

Serdecznie zapraszam  uczniów i pracowników szkoły do  „aktywnego uwalnia-
nie książek”! 

S. Krygowska 
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Ferienzeit 

Letzte Woche haben die deutschen Schüler die Herbstferien abgeschlossen. Diese Ferien nennt man 
bei uns "Kartoffelferien". Sie dauerten in Brandenburg von 17. Oktober bis 01. November. Die Jugendli-
chen ruhen sich ein bisschen aus und sie haben viele Freizeit für alles. In Deutschland organisieren die 
Menschen die Feste in den großen Städten. Sie bereiten interessante Aminationen vor, viel leckeres und 
traditionelles Essen und Trinken zu. Und in München findet in der Herbstzeit Oktoberfest statt. Das ist ein 
großes und wichtiges Fest für die Deutschen. Dieses Fest wurde seit 1810 gefeiert. Das ist eine riesige Par-
ty mit Bier, Konzerten, Karussells, gutem Spaß. Wenn "o’zapft is", heißt das, "Es ist angezapft". Dieser 
Ausruf hat auf dem Oktoberfest eine besondere Bedeutung: Die Veranstaltung gilt erst dann als offiziell 
eröffnet, wenn der Münchner Oberbürgermeister am ersten Tag um 12 Uhr das erste Bierfass angezapft hat 
und dabei "O‘zapft is!" ruft. Das ist das berühmteste Fest in Bayern. Millionen Menschen aus der ganzen 
Welt kommen nach München um die Veranstaltung zu erleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Thinkstock by Getty-Images 

                                                                        Eure Julka  

Auf Deutsch! 
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 Hej! W tym numerze, podobnie jak w poprzednim, pozwiedzamy polskie muzyczne podziemie. 
Ostatnio spacerowaliśmy po rejonach okołorockowych i metalopodobnych, czas więc na zwrot o 180 stopni 
i wędrówkę w klimaty łagodniejsze. 
 

 *Shata QŚ- Zwycięzcy jednej z edycji Must Be The Music oraz sprawcy jednego z najlepszych wy-
stępów w historii tego programu, a także uczestnicy dwóch edycji Przystanku Woodstock. Ich debiutancka 
płyta zatytułowana „MrMankind” to mieszanka reggae, funku, soulu, elektroniki, rocka i mnóstwa innych 
gatunków. Mimo takiego rozrzutu mają oni bardzo charakterystyczny styl i kompozycje na światowym po-
ziomie, które aż proszą się o puszczenie w radiu zamiast kolejnej bezpłciowej, nijakiej gwiazdeczki wypro-
mowanej przez media. Największą siłą Shaty QŚ jest ich wokalistka- Małgorzata Kuś, kobieta o pięknym 
głosie, doskonałej charyzmie scenicznej i nienagannej urodzie (ach, te dready...), która hipnotyzuje swoim 
wokalem zarówno na płytach jak i na żywo. Instrumentalna mieszanka elektroniki i żywych instrumentów 
kapitalnie uzupełnia jej soulowe melodie. 
 Warto posłuchać: Die Free, We Run This, Message to Us 

 

 *Układ SI- Kolejny przykład na to, że MBTM, przy całej swojej komercyjności, pozostaje istną 
kopalnią fenomenalnych artystów. Układ SI to hiphopowe trio, MC, basista i perkusista, który gra hip-hop z 
bardzo charakterystycznymi, bujającymi bitami z naleciałościami alternatywy. W swoich tekstach bawią się 
słowem, kombinują z metaforami i oksymoronami, a image sceniczny z użyciem plastikowej maski królika 
tylko potęguje wrażenie pozytywnego pokręcenia twórców. Ich muzyka ma charakter bardzo swobodny, 
patosu unikając jak ognia. Perkusyjne bity w połączeniu z tłustym brzmieniem basu, czasem dubstepowymi 
wstawkami i gitarowymi riffami tworzą wykręcony klimat. Na plus liczyć można także bardzo dobrą pro-
dukcje materiału. 
 Warto posłuchać: Miłomi, Napisaniu Tekstu, Pobudka 

 

 *Szatt-Ostatnia moja propozycja to polski twórca muzyki elektronicznej, czyli Szatt. Na jego naj-
nowszą płytę trafiłem przez przypadek, ale od pierwszych dźwięków poczułem się zupełnie zauroczony. 
Chilloutowe, momentami podchodzące pod trip hop beaty, czasem jakieś klimatyczne wokalizy i bardzo 
spokojny klimat zdecydowani trafiły w moją stylistykę/ Polirytmiczne zabawy, eksperymenty z brzmienia-
mi i melodią oraz oryginalność stanowią siłę tego artysty, a do całości dochodzi kapitalne, przestrzenne 
brzmienie. W tym roku nawiązał współpracę z Asfalt records. Obczajcie go koniecznie! 

 Warto posłuchać: Two Words, I Guess my Brother got Shot, Our Little Step 

 

W tym miesiącu to tyle, pobłądziliśmy trochę po korytarzach polskiego dźwiękowego podziemia. Na razie 
bardzo jasnych i przyjemnych, ale obiecuję, że w przyszłym tygodniu wejdziemy głębiej, by poznać mrocz-
niejsze oblicze polskiego undergroundu. Do zobaczyska! 

 

Wojtuś 

MUZYCZNY MISZ-
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 Do you want to build your own the House Of Ink? 

PHEDORA WYDALI NIEDAWNO SWÓJ DEBIUTANCKI ALBUM... 
Wait, czym jest Phedora? Phedora, zwana również polskim Red, to zespół złożony z pięciu chłopaków z 
Lublina. 
"The House Of Ink" jest albumem koncepcyjnym. Opowiada historię miłości. Nasz bezimienny bohater pi-
sze listy do swojej ukochanej, lecz nigdy ich nie wysyła. Na całą płytę składa się 13 utworów. Członkowie 
zespołu sami promowali album na Facebooku oraz YouTube. Na ten drugi serwis wrzucili 11 snippetów i 
dwa pełne kawałki, co dało fanom przedsmak płyty. 
Album otwiera "Of Ink" - krótkie wprowadzenie, jak pierwsza kartka pamiętnika. "Zacna melodia"- ocenił 
jeden z moich znajomych. Piosenka, moim zdaniem, idealna na otwarcie, do tego tworzy z przedostatnią 
klamrową budowę albumu, ponieważ linie melodyczne obu utworów są bardzo zbliżone. 
Piosenką, która zasługuje na uwagę, jest "Embers" - wyczekiwana przez ¾ fanów. Jest energiczna, mocna i 
ma w sobie coś, co przyciąga do niej. 
Na "Chasing Snowflakes" lekko się zawiodłam. Snippet utworu zapowiadał jeden z bardziej epickich utwo-
rów płyty, ale całość już tak bardzo epicka nie jest. Nie chcę zniechęcać nikogo. 
A teraz... Wyczekiwana przeze mnie pozytywka. A mowa o "Succubus" - nazwanej najbardziej mroczną z 
całej płyty i sama podpisuję się pod tymi słowami krwią. Powaliła mnie na kolana i skradła serce już 
snippetem, a całość rozkochała w sobie na stałe. 
Podniosły nastrój sprawia, że "Kingdom Gone" jest jak punkt kulminacyjny albumu. Utwór iście epicki. 
Ten utwór świetnie sprawdziłby się jako podkład do trailera, do cut-scenek między walką, podniosłymi mo-
mentami i przemowami. Bardzo, bardzo głęboki i nastrojowy kawałek. Do tego, jak wspomniałam, dołącza 
połączenie z "Of Ink". 
Album zamyka "It Was Just A Dream", opisany jako najsmutniejszy na płycie. Jedyny utwór zespołu napi-
sany z myślą o gitarze akustycznej. To ukojenie, zamknięcie, koniec. Jak napis "The End" na końcu filmu. 
Tu również żegnamy naszego bezimiennego bohatera. 
Koncept wśród wielu fanów bandu przyjął się rewelacyjnie. Cała płyta dostępna jest na Spotify. Można ją 
również zamówić na Facebooku, wystarczy znaleźć szczegóły na fanpage'u Phedory 

Gorąco zachęcam do przesłuchania "The House Of Ink" i zapoznania się z twórczością Phedory. Na pewno 
komuś się spodobają. 

Killer 

MUZYCZNY MISZ-
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 DJ Mag Top 100! 

Witajcie, październik to dla wielu producentów oraz fanów EDM czas oczekiwania. Na co ? Na DJ 
Mag Top 100.  Jest to ranking stu najlepszych DJ- ów tworzony od 1997 r., najczęściej publikowany pod 
koniec roku. Każdy internauta może wziąć udział w głosowaniu, polega ono na ułożeniu własnej listy pię-
ciu najlepszych DJ- ów w tym roku. Można oddać jeden głos z każdego IP. Co roku swoje głosy wysyłają 
setki tysięcy osób, z których tworzy się globalny ranking. Można z niego wypaść, ale można z wielkim hu-
kiem wskoczyć. Najlepszym debiutantem był w 2008 r. Deadmau5 (11 miejsce) , zaś najmłodszym Martin 
Garrix ( 40 miejsce), który w chwili ogłoszenia wyników rankingu nie miał ukończonych 18 lat. 

W tym roku zwyciężył w baaardzo, i w to bardzo kontrowersyjnych okolicznościach belgijski duet Dimitri 
Vegas & Like Mike. Dlaczego ? Głównie zostali zhejtowani za „wykupienie” głosów. Belgijscy bracia wy-
najęli ludzi, którzy chodzili podczas trwania Tomorrowlandu i Tomorroworldu z iPadami i zachęcali do 
głosowania na DV&LM. Większość środowiska odebrała to jako policzek, haniebny czyn komercyjny, 
dzięki któremu to przez nachalne głosowanie, a nie poprzez swoją twórczość osiągnęli pierwsze miejsce. 
Oczywiście, nie twierdzę, że wszystkie głosy popłynęły z owych działań Belgów, jednak jest to niezbyt 
uczciwy chwyt w stosunku do innych producentów i pokazanie im środkowego palca. Pomimo ich czynu, 
udało im się wypuścić parę fajnych tracków w tym roku, m.in. „Higher Place”, remix utworu Felixa „Don’t 
You Want Me”, „The Hum” z niezłym dropem oraz ich najlepszym według mnie utworem w tym roku, któ-
ry powstał po collabie z VINAI – „Louder”.  Osobiście bardzo szanuję ich twórczość, jednak są jakieś gra-
nice dobrego smaku, nawet w naszym skomercjalizowanym świecie.. 

Drugie miejsce zajął zwycięzca dwóch ostatnich edycji rankingu, holenderski producent Robbert 
van de Corput znany szerszej publiczności jako Hardwell. Był to dla niego znakomity rok, w którym skupił 
się głównie na promocji swojej pierwszej płyty „United We Are”. Gościnnie wystąpili m.in. Jason Derulo 
w tracku ,,Follow Me”, Tiesto, Headhunterz oraz Jonathan Mendelson. Ogólnie cały album jest naprawdę 
fajny, od siebie najbardziej mogę polecić „Young Again” oraz „Arcadia”. Równie ważnym  wydarzeniem 
dla świata EDM był długo wyczekiwany collab z Arminem van Buurenem, który przyniósł track „Off The 
Hook” . Kawałek jakiś specjalnie wybitny nie jest, ale całkiem przyjemna nuta. 

Na pudło załapał się jeszcze kolejny producent z Holandii, cudowne objawienie ostatnich lat – Mar-
tin Garrix. W maju po serii spięć ze Spinnin Records rozstał się z tą wytwórnią. I trzeba przyznać, iż rozsta-
nie z bigroomowym Spinnin wyszło mu na dobre. Wielu producentów nie przepada jednak za jego twórczo-
ścią, uważają, iż chce on się stać nowym Tiesto. Sorry Martin, ale nawet obecny Tiesto jest o klasę wyżej. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że zrobił on niesamowity skok w przeciągu dwóch ostatnich lat, jeżeli chodzi o 
ranking. Awans z 40. miejsca w 2013 roku na obecne trzecie zwraca uwagę na tego młodego producenta. 
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Ważnym wydarzeniem tegorocznego zestawienia był spadek króla trance’u, Armina van Buurena, z 
czołowej trójki na czwartą lokatę. Utrzymywał się w niej przez 12 lat z rzędu ! Mam nadzieję, że dzięki 
promocji nowego albumu „Embrace” wróci on z powrotem do Top 3. Polecam z tego albumu tytułowy ka-
wałek „Embrace” – fajny, trance’owy kawałek z letką nutką bigroomu, ale stonowaną.  

Pozostałe  miejsca zajęli kolejno : 5. Tiesto 6. David Guetta 7. Avicii 8. Afrojack 9. Skrillex 10. Steve 
Aoki.  

Dwunaste miejsce zajął Oliver Heldens, który zaliczył kapitalny rok. Dzięki niemu większość fanów EDM 
dowiedziała się o istnieniu gatunku zwanego future house’m. Maiło to miejsce dzięki jego utworom tj. 
„Bunnydance”, „Gecko” czy mój ulubiony „Melody”. Skoro jesteśmy przy future house’ie, należy wspo-
mnieć o Don Diablo. Holenderski DJ zajął wprawdzie 30. miejsce w rankingu, ale to dopiero początek jego 
kariery, w czasie której trwania wydał parę świetnych kawałków, m.in. „On My Mind”, „Back To Life” czy 
kapitalny collab z Tiesto „Chemicals”. Przyszłość należy do tych dwóch sympatycznych producentów. 

Przyszłość należy do DJ-a o pseudonimie KSHMR. Ten amerykański producent dopiero niedawno ukazał 
swoje oblicze, do tej pory nikt nie wiedział jak on wygląda, większość tylko słuchała jego utworów. W tym 
roku współpracował z Timmym Trumpetem ( tym od Freaks),a owocem jest track „Toca” wraz z Carna-
gem; Tiesto wydał z nim hymn 2015 roku w EDM – „Secrets”, oprócz tego stworzył inne tracki jak „Dead 
Mans Hand”, „The Spook” czy genialny utwór „Memories”. To był rok KSHMR-a. 

Następny może należeć do Toma Swoona. Pewnie większość osób nawet o tym nie wie, ale jest to 
pierwszy polski DJ ujęty w tym rankingu ! I zajął naprawdę niezłe jak na debiutanta, 46. miejsce. W jego 
twórczości dominuje progressive i electro house z nutką future house’u. Dorian Tomasiak jest też jak dotąd 
jedynym polskim DJ-em, który mógł zagrać na największym festiwalu muzyki elektronicznej na świecie, 
jakim jest belgijski Tomorrowland. W tym roku nie mógł niestety wystąpić w Boom, ponieważ wybrał Ko-
łobrzeg i Sunrise Festival. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wskoczy przynajmniej do Top 30, bo poten-
cjał ma ogromny. W wieku 22 lat dostawać suporty od Hardwella, DV&LM, Tiesto, Blasterjaxx czy W&W 
to jest fantastyczny sukces. 

To tyle wiadomości ze świata EDM, trzymajcie się :D 

 

Turek 
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Noble rozdano 

Codziennie w naszym organizmie dzielą się miliony komórek. Wiążą się z tym skom-
plikowane procesy, które poznajemy na lekcjach biologii. Takimi procesami są np. tran-
skrypcja, rekombinacja DNA. Podczas tych działań może dojść do licznych defektów, błę-
dów, które mogą mieć dla nas groźne skutki. Uszkodzić DNA mogą czynniki zewnętrzne 
takie jak: promieniowanie UV, czy też wolne rodniki (atomy lub cząsteczki zawierające nie-
sparowane elektrony). Dlatego organizm wytworzył mechanizmy, które odpowiadają za na-
prawę uszkodzonych elementów DNA.  

To właśnie te mechanizmy badała trójka profesorów, która w tym roku została laureatami 
Nagrody Nobla z dziedziny chemii. Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz Sancar przez lata 
prowadzili badania, które przyczyniły się do wielu przełomów, np. w medycynie. Każdy z 
nich badał inny zakres tego zagadnienia. 

 Profesor Lindahl udowodnił, że tempo powstawania wad w zasadzie powinno wyelimino-
wać  rozwój życia na Ziemi. W swych staraniach wyjaśnienia powstania życia, odkrył mole-
kularny mechanizm naprawy DNA przez wycinanie zasady. Pozwala on na usuwanie uszko-
dzeń pojedynczych zasad DNA podczas jego replikacji. Pozwala to uniknąć mutacji. 

Następny mechanizm zgłębiał prof. Paul Modrich. Pokazał, w jaki sposób komórki korygują 
błędy, do których dochodzi podczas ich podziału, przy replikacji DNA. Sposób ten, naprawa 
niesparowanych zasad, pozwala zmniejszyć częstotliwość błędów podczas replikacji DNA 
mniej więcej tysiąckrotnie. 

Ostatni z nich, prof. Aziz Sancar, zbadał naprawę przez wycięcie nukleotydu. Pozwala ona 
na usuwanie uszkodzeń DNA spowodowanych czynnikami fizycznymi lub chemicznymi, 
zniekształcającymi strukturę podwójnej helisy. 

Poznanie mechanizmów naprawczych DNA ma duże znaczenie dla walki z rakiem. Kiedy 
naprawa DNA zawodzi, zwiększa się ryzyko powstania nowotworu. Przykładem jest rak 
okrężnicy związany z niedomaganiami w naprawie niesparowanych zasad. Można by urato-
wać życie wielu chorym, gdybyśmy byli w stanie wspomóc funkcjonowanie tego mechani-
zmu. 

                                                                                                 Lidia Wysocka  

A w świecie nauki... 
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Ogłoszenia (niekoniecznie) parafialne 

    

*Jeśli chcesz pomóc osobie niepełnosprawnej, 

wejdź na tę stronę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lukasvrdream.com 

 
 

*W konkursie na frekwencje w liceum prowadzą: 

 I miejsce: Klasa IIb (95,6 %) 

II miejsce: Klasa IIIb (94,06 %) 

III miejsce: Klasa IIIc (93,4%) 

 

*W konkursie na frekwencje w gimnazjum prowadzą: 

 I miejsce: Klasa IA (97 %) 

II miejsce: Klasa IIC (95,6 %) 

III miejsce: Klasa IB/IC (95 % obie klasy) 
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 Kolejny numer ukaże się  

 

14.12.2015r 

 

A w nim: 

Bieżące Wydarzenia 

Obchody 70-ciolecia szkoły 

Mikołajki! 

Stałe rubryki 

Więcej Wieści z Poligonu 


