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Rusza druga edycja Konkursu piosenki obcojęzycznej,
w tym roku pod hasłem LOVE IS BLIND.
W związku z terminem konkursu (walentynki)
w repertuarze mają obowiązek znaleźć się piosenki
o tematyce miłosnej w dowolnym języku obcym.
Zgłoszenia (imię, nazwisko, klasa oraz tytuł wybranego
utworu) przyjmują: prof. Katarzyna Sochacka,
Ksenia Chlebicka z 3G, Aleksandra Szeryńska z 3E
i Filip Dymitrowski z 2G.
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 22 grudnia

Słowem wstępu…
Zdoławszy ochłonąć po dwóch miesiącach intensywnej nauki w Zamoyu, prezentujemy pierwszy tegoroczny numer
szkolnej gazetki. Mamy nadzieję, że nadanie nowego kształtu naszemu periodykowi sprawi, że stanie się atrakcyjniejszy dla czytelnika. Ten egzemplarz,
choć objętościowo niewielki, stanowi
początek zmian, które małymi kroczkami
będą postępować z każdym kolejnym
wydaniem. Nasz zespół wydawniczy jest
nieliczny, stąd rewolucyjne zmiany na
rzecz atrakcyjności „Gońca…” nie będą
mogły nastąpić… chyba że włączycie
się w działalność szkolnej gazetki. Jak?
Tonic nie kosztuje, wystarczy, że wyślecie swoje teksty, wiersze, cytaty, zdjęcia,
przemyślenia dotyczące życia szkoły na
adres naszej gazetki: gzamoyski@vp.pl.
Jesteśmy otwarci również na propozycje
tematów, o których chcielibyście poczytać na łamach „GZ” oraz na wszelkie
uwagi i sugestie dotyczące samego
pisma.
A tymczasem zachęcamy do czytania
nowego numeru „Gońca Zamoyskiego”
.
Redakcja
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Ślubowanie klas pierwszych
REPORTAŻE
Dnia 14.10.2011 roku w Liceum
Jana Zamoyskiego w Warszawie odbyło się ślubowanie klas
pierwszych. Podczas uroczystości rozdano nagrody dyrektora oraz została wręczona nagroda dla najlepszego spośród
zeszłorocznych maturzystów.
Uroczystość
rozpoczęła
się
odśpiewaniem hymnu i wprowadzeniem szkolnego sztandaru. Po krótkim wystąpieniu
Pani Dyrektor, siedmioro reprezentantów
wszystkich
klas
pierwszych wystąpiło na środek,
aby oficjalnie złożyć przyrzeczenie. Cała sala rozbrzmiała
słowami przysięgi o rzetelnym
wypełnianiu obowiązku nauki.
Po ślubowaniu ponownie głos
zabrała Pani Dyrektor, życząc
pierwszoklasistom wielu sukcesów. Do życzeń dołączyli się
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków, Przedstawicielka Rady
Rodziców
oraz wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

Później przyszedł czas na rozdanie nagród Dyrektora za
osiągnięcia
dydaktycznowychowawcze. Otrzymali je:
Maciej Bugaj, Barbara Gieysztor, Mirosław Maciejczyk, Jan
Olenowicz oraz Edyta Ołdakowska –Dębek.
Nagrodzeni
zostali
również
pracownicy administracji. Laur
najlepszego maturzysty w tym
roku otrzymał Marcin Świstak.
Julita Jędrzejewska

Kilka słów o filmie „1920 Bitwa
warszawska”

RECENZJE
Przed ostatnim długim weekendem
miałam okazję zobaczyć film „1920
Bitwa Warszawska” w reżyserii
Jerzego Hoffmana. Przypuszczałam,
że obejrzę film historyczny. Ujrzałam
jednak film, który opowiedział mi
o osadzonej na tle walk o ojczyznę
miłości dwojga głównych bohaterów, Jana Krynickiego i Oli Raniewskiej.
Typowe romansidło ze śladowym
zarysem sytuacji historycznej. Miłość
Jana i Oli nie została ukazana jako
prawdziwe i głębokie uczucie. Rola
Nataszy Urbańskiej była w dużej
mierze podobna do roli w programach rozrywkowych emitowanych w TVP1. Film był pełen patosu,
który być może po prostu dobrze

się sprzedaje w naszym kraju. Myślę,
że przypomniał on każdemu o tej
bardzo ważnej bitwie, dzięki której
Polska zachowała niepodległość,
a rewolucja komunistyczna nie rozprzestrzeniła się na Europę Zachodnią. Niektórzy mogli poczuć po filmie
chęć zaspokojenia głodu wiedzy
na temat bitwy warszawskiej, co
było niewątpliwie plusem. Czy film
był wart obejrzenia? Myślę, że była
to lepsza możliwość spędzenia
ostatnich piątkowych godzin lekcyjnych niż siedzenie w szkolnej ławce.
Z pewnością nikomu nie zaszkodziło
obejrzenie tego rozrywkowo-historycznego
filmu,
a przypomniało
o wydarzeniach
z
1920
roku
i pozwoliło się rozerwać.
Joanna Kalinowska

5. Festiwal Filmowy Pięć
Smaków
KULTURA
27.10.2011r. zakończyła się piąta
edycja Festiwalu Pięć Smaków,
który jest mekką dla pasjonatów
kina azjatyckiego. Organizowany
jest corocznie w Kinie.Lab i w
kinie Muranów.
W tej edycji
mogliśmy
obejrzeć
filmy
z
Tajwanu,
Korei
Południowej,
Japonii,
Filipin,
Wietnamu,
Singapuru, ale również ujrzeć
Azję
oczami
reżyserów
Europejskich (np. Włocha i
Polaka).
Festiwal
cechuje
również
gatunkowa różnorodność, poczynając od dokumentu etnografficznego
(„Wędrówka
Dusz”),
poprzez filmy przedstawiające
burzliwą historię kraju (np. „Miasto
smutku), taneczne („Sajgon Yo!”),
retro science-fiction („Karate-Robo
Zaborgar”), a na inspirowanych
dawną kulturą („Kwiaty Szanghaju”) oraz religią („7 dni odchodzenia”) kończąc. Nie zabrakło
romansów, komedii,
thriller-rów
i horrorów
takich
jak
słynna
„Opowieść o dwóch siostrach”,
„Ujrzałem diabła”, „Cold Fish”,
czy np. „Nocny połów” – pierwszy
koreański film zrealizowany za po-

mocą iPhone’a 4. Na festiwalu
dominowały
filmy przedstawiające współczesną Azję oraz życie i
problemy jej mieszkańców m.in.
„Cannot Live Without
You”,
„Millenium Mambo”, „Terroryści”,
„Chassis”, „Taipei Exchanges”.
Miałam przyjemność
obejrzeć
dwa festiwalowe filmy. Pierwszym
były „Dzienniki z Musan”, poruszający i surowy dramat, w reżyserii Park Jung-buma, o przerażającej rzeczywistości uciekinierów z Korei Północnej do Południowej. Główny bohater, Jeon
Seungchul, właśnie wyszedł z
obozu dla uchodźców i próbuje
przetrwać ciężką zimę w Seulu.
Koreańczycy z Północy stanowią
tam margines społeczny, są pozbawieni jakiejkolwiek możliwości
poprawy
standardu
życia.
Praktycznie bez szans na znalezienie godnej i legalnej pracy,
żyją na skraju ubóstwa. Za grosze
zajmują się rozwieszaniem plakatów
i rozdawaniem
ulotek.
Dla Seungchula ratunkiem staje się
wspólnota chrześcijańska. Poznaje
w niej dziewczynę, do której
chciałby się zbliżyć. Niestety nawet

w tej grupie nie spotyka się z
całkowitym zrozumieniem. Jeon
Seungchul
to
introwertyczny,
młody mężczyzna. Jest on marionetką w rękach losu. Przychodzi
mu żyć w świecie bezprawia, przemocy, samotności i braku zaufania. Głęboko poruszył mnie
moment, w którym Seungchul w
obdartych ubraniach stał przed
witryną sklepu z telewizorami, a w
jednym
z
nich
pokazywano
teledysk kolejnej przesłodzonej,
koreańskiej gwiazdy muzyki pop.
To pokazywało, jak wielkie kontrasty istnieją w tym ogarniętym
znieczulicą społeczeństwie.
Drugim filmem był „Norwegian
Wood” w reżyserii niezwykle utalentowanego Trana Anh Hunga,
powstały na podstawie książki
niezwykle popularnego w Polsce
Harukiego Murakamiego, o tym
samym co film tytule. Akcja dzieje
się w Japonii, w roku 1968szczególnie burzliwym okresie dla
Tokio. Był to czas protestów
i zamieszek studenckich przeciwko
stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich na terenie kraju. Jest to
historia o miłości i dorastaniu ów-

czesnych dwudziestolatków, żyjących w czasach wolnej miłości.
Bohaterem jest żyjący we własnym
świecie książek Watanabe, jego
przyjaciel Kizuki w młodym wieku
popełnia samobójstwo. To wydarzenie ma wpływ na dalsze życie
wielu znających go ludzi, m.in. na
życie dziewczyny
Kizukiego–
Naoko, w której Wata-nabe jest
zakochany.
Główny bohater
będzie musiał wybrać pomiędzy
eteryczną Naoko, żyjącą w świecie snu i halucynacji o przeszłości,
a Midori – energiczną i twardo stąpającą po ziemi dziewczyną
symbolizującą zmianę. Na cały
obraz składa się splot głębokich
emocji i tajemnicy, co daje niesamowity efekt.
Kino azjatyckie zapada w pamięć
dzięki mieszance poruszających
człowieka obrazów pełnych najróżniejszych emocji ujętych w sposób często bardzo niekonwencjonalny dla europejskiego odbiorcy.
Niemniej jednak, bez względu na
to, czy ktoś interesuje się Azją, czy
też nie, wartości i problemy tam
przedstawiane są uniwersalne.
Ewa Pilkiewicz

Wybory
parlamentarne
2011
OKIEM MŁODEGO POLAKA
Wybory za nami. Były one w
tym roku szczególnie
interesujące, i to nie tylko ze
względu na frekwencję wyborczą
(48,92%), ale z powodu
przegrupowania w obozie lewicy.
Janusz Palikot, którego partia
została zarejestrowana
w październiku 2011 roku, okazał
się zręcznym politykiem będącym
w stanie przyciągnąć
zniechęcony elektorat głównych
partii politycznych. „Palikolot”, jak
określały jego ugrupowanie
niektóre media początkowo
ledwie uniósł się nad ziemię,
by po wyborach stać się trzecią
siłą w polskim Sejmie. Źródłem
jego sukcesu jest z pewnością
postawienie na młodzież, a także
umiejętny drenaż wyborców
z pozostałych partii. Palikot,
szafując hasłami natury etycznej
i światopoglądowej o wiele
skuteczniej przykuł uwagę
wyborów niż SLD, które skupiło się
na możliwych oszczędnościach
i dyskusji na temat podatków.

Wynik Platformy Obywatelskiej
czy Prawa i Sprawiedliwości był
z kolei do przewidzenia. PO jako
partia rządząca, pomimo wielu
niedoskonałości, jest postrzegana
przez społeczeństwo jako
formacja umiarkowana,
unikająca sporów, a przez
naszych sąsiadów jako stabilny
partner do rozmów.
Prawo i Sprawiedliwość jest
partią, która wymaga gruntownej
przebudowy i zmiany wizerunku.
W tym przypadku, prawda jest
bolesna: PiS nie ma praktycznie
szans na wygranie wyborów,
dopóki stereotypowe
wyobrażenie tego ugrupowania
jako zaściankowego,
antypostępowego, skostniałego,
czy wręcz nudnego będzie się
utrzymywało w świadomości
społeczeństwa.

Mniej więcej stałe poparcie
dla Polskiego Stronnictwa
Ludowego(rzędu 5-8%) opiera się
na elektoracie rolników, którzy
liczą na czynne wsparcie PSL,
którego jednym z głównych
postulatów jest agraryzm, czyli
przekonanie o konieczności
oparcia gospodarki na rolnictwie
i podporządkowaniu
mu przemysłu. PSL nie widzi
możliwości objęcia władzy i chce
zaistnieć jako koalicjant jakiejś
silnej partii.
Sojusz Lewicy Demokratycznej,
podobnie jak PiS, potrzebuje
gruntownej przebudowy.
Znaczny spadek poparcia jest
pokłosiem nieudolnej walki
o wyborców. Wyrazistego lidera,
który swoim autorytetem
pociągnąłby za sobą wyborców,
też nie mieliśmy okazji podziwiać
w osobie Grzegorza

Napieralskiego. Ciekawie
podsumował niski wynik SLD
Janusz Palikot: „No cóż, Good
bye Lenin!”.
PJN nie weszła do Sejmu, gdyż
tak naprawdę nie stworzyła
swojej własnej tożsamości
politycznej. Miałem wrażenie,
że wciąż jest to partia będąca
w strefie wpływów PiS-u. Tutaj też
zabrakło silnego lidera
i konkretnych postulatów.
Platforma Obywatelska
przystąpiła do formowania rządu
i szukania koalicjanta.
Najprawdopodobniej będzie to
stary, sprawdzony PSL. Nie wiemy
jednak na razie jak potoczy się
dalej los partii, które przeżywają
głęboki kryzys i czy Ruch Palikota
to jedynie hit sezonu.
Piotr Gajzlerski

Zmiany, zmiany, chwila zadumy
i pozytywne zakończenie
KALENDARIUM
SUBIEKTYWNE
Na początek o zmianach w dziale
związanym z kalendarium. Zamiast
jednego dużego artykułu
o pojedynczym wydarzeniu
z historii, pojawi się tutaj kilka
krótszych notek odnoszących się
do przeszłości mniej lub bardziej
odległej. Ewentualnie nieco
więcej.
Zmiany nastąpiły nie tylko
w gazetce, także wokół nas. Oto
pojawiły się nowe pierwsze klasy,
kilku nowych nauczycieli oraz
trochę zmian w budynku. Mniej
przytomni mają od początku tego
roku szkolnego niepowtarzalną
okazję zderzenia się z taflą szkła
lub udania się jeszcze wyżej niż
na trzecie piętro.
Dniem zmian był również w historii
31 października. W roku 475
panowanie rozpoczął ostatni
cesarz Rzymu- Romulus
Augustulus. W 1378 za sprawą
koronacji Klemensa VII
na antypapieża faktem stała się
wielka schizma zachodnia. Z kolei
w roku 1517 do drzwi świątyni

w Wittenberdze przybite zostały
karty zawierające 95 tez odnowy
Kościoła, nastała więc
reformacja. Ostatni dzień
października w kalendarium
zapisał się, jak widać, jako dzień
zmian, niekoniecznie na lepsze.
Tego samego dnia w roku 1929
wystąpiono z interesującą
inicjatywą. 31 października
ogłoszony został Światowym
Dniem Oszczędzania. Był to
pomysł największych europejskich
banków. Chciały one w dobie
Wielkiego Kryzysu przekonać
obywateli oraz przywódców
państw do rezygnacji z życia
ponad stan na rzecz
racjonalnego dysponowania
funduszami. W obliczu tej historii
nie do obrony wydaje się
prawdziwość powiedzenia
„Nic dwa razy się nie zdarza”.
Mimo że z początkiem listopada
wiąże się kilka rocznic, to jest on
i tak przede wszystkim okresem
zadumy, jednym z nielicznych
momentów, kiedy niemal wszyscy
przypominamy sobie o istnieniu
śmierci, która dotyczy przecież
każdego i każdy kiedyś się z nią
spotka. Nieznana pozostaje

jedynie jej data, czasem aż
do ostatniej chwili. Niech za
komentarz posłużą ostatnie słowa
Jamesa Deana (którego śmierć
w wypadku samochodowym
dała początek naiwnemu hasłu
„Live fast, die young”). Brzmiały
one „Koleś się zatrzyma, przecież
nas widzi.”
Datą zamykającą w pewnym
sensie jeden z etapów polskiej
historii, jest 4 listopada 1794, a więc
dzień ostatniego ze starć podczas
insurekcji kościuszkowskiej- obrony
Warszawy przed wojskami carskimi.
Była to ostatnia bitwa, w której
jedną ze stron była Rzeczpospolita
Obojga Narodów. Oblężenie stolicy
trwało tylko 4 godziny i zakończyło
się klęską, zaś wydarzenia które
nastąpiły po nim, przeszły do historii
jako Rzeź Pragi. Wojska rosyjskie

w ciągu kolejnych kilku godzin
wymordowały 20 000 mieszkańców
prawobrzeżnej Warszawy. Liczba
zabitych była ponad dwukrotnie
większa od liczby żołnierzy
poległych po stronie polskiej
podczas oblężenia. Oficerowie
rosyjscy, biorący udział w oblężeniu
i rzezi, zostali odznaczeni przez
carycę Katarzynę
okolicznościowym Krzyżem
za Zdobycie Pragi.
By zakończenie było pozytywne,
nie sposób nie wspomnieć o dacie
11.11.11. Będziemy świętować
93. rocznicę odzyskania przez nasz
kraj niepodległości. Ten jeden dzień
w roku wypada, byśmy byli
szczególnie dumni z tego, że Polska
nadal trwa.
Łukasz Wnuk

ZŁOTE USTA
Każdemu zdarza się powiedzied coś,
co zabrzmi nie do kooca zgodnie z pierwotnym zamiarem. Często w taki sposób
powstają różne niezapomniane cytaty,
od których na twarzy od razu gości
uśmiech. Od wielu, wielu lat powszechnie wiadomo, że naturalny, niezwykły dar do wypowiadania kultowych
kwestii posiadają szacowni przedstawiciele rady pedagogicznej. To właśnie
ich myśli, przez lata skrzętnie spisywane
na marginesach i koocach zeszytów,
zostały zebrane w tym dziale. Naszym
zamiarem nie jest ośmieszenie żadnego
nauczyciela, a jedynie przypomnienie
zabawnych (i nie tylko) momentów
podczas lekcji, które nasi złotouści
pedagodzy urozmaicali swoimi uwagami.
„Ja już nie wiem, jak mam wam
to wytłumaczyć,
może
jak
dzieciom w przedszkolu? Hop,
hop, hop, metan, metan!” –
kicająca Pani Profesor Aleksandra
Litwin tłumacząca humanom iście
trudną chemię organiczną
„Życzę wam, żebyście byli
na moim miejscu. Życzę!”
„Mariusz, nie spać! Chrapniesz
i cały sufit spadnie nam
na łepetyny!”
„Wojtek, ja wiem, że jesz, nie myśl,
że takim skrytożercą jesteś!
(po chwili) O! teraz skrytopijca!”

„Teraz wam przedstawię rysunek.
Uwaga, rysunek ten nie istnieje
w waszym podręczniku!”
Pani Profesor Elżbieta Lesiak
- I Kraków staje się stolicą Polski…Uuuu…! [komentarz
warszawskiego lobby z klasy]
- A to co, ćwiczenie samogłosek?
„Grecka kobieta była zawsze
córką albo mężem.”
- To po co Ci królowie robili sobie
tyle dzieci?
- No jak nie ma TV i komputera,
to coś trzeba robić!
„Ideał starożytnej kobiety - szersze
biodra: lepsza płodność i poród,
no bo jak wąskie, to wiadomo,
coś tam się jeszcze zaklinuje...”
„Doda czy Mandaryna... dla mnie
to i tak wszystkie denne kopie
Madonny.”
Pan Profesor Przemysław
Poniatowski
„Twarz nieskażona procesem
myślowym” – komentarz Pana
Profesora Michała Deniziaka
o napotkanym strażniku miejskim

Czy Wasi nauczyciele powiedzieli coś,
co zapadło wam w pamięd? Ślijcie cytaty
na naszego emaila: gzamoyski@vp.pl

