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MATURA

Matura nieodłącznie kojarzy się z majem. Właśnie teraz, gdy to piszę,
moi starsi o (zazwyczaj) rok koleżanki i koledzy męczą się nad testami.
A ponieważ nasze państwo wymyśliło, że egzamin ten jest głównym
kryterium przyjmowania na studia, są to testy niezwykle ważne.
Trzecioklasiści, którzy już właściwie ukończyli szkołę, „gotują się”
w raczej niezbyt wygodnych strojach galowych, wytężając umysły nad
zadaniami. Egzamin ten jest nazywany „egzaminem dojrzałości”, choć
zastanawiam się poważnie, czy wiedza z języków, matematyki lub
każdego innego przedmiotu jest wyznacznikiem dojrzałości... Znacznie
bardziej pasującym do matury określeniem jest „najważniejszy
test w życiu”, co jeszcze tylko zwiększa i tak raczej niemały stres.
I nagle z niepokojem zauważyłem, że to zbliża się także do mnie, że nie
tak łatwo się cieszyć majem. Że mogę już zacząć po cichu śpiewać „Hej,
za rok matura”.
M.K.



Ad fontes „Gońca…”

Okładka pierwszego numeru “Gońca
Zamoyskiego” z listopada 2011

Maj zbliża się nieubłaganie.
O wiele łatwiej i przyjemniej
użyć tego słowa, które kojarzy
się z wiosną ciepłą, przyjemną
i zapowiadającą wakacje,
niż jego synonimu, również
rozpoczynającego się na literę
„m”, ale wywołującego zgoła
odmienne emocje wśród
trzecioklasistów naszego LO.
Jako, że jestem jednym z nich
i czas żegnać się już z zamoyską
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rzeczywistością to wzięło mnie
na wspominki. Zacząłem sięgać
pamięcią do czasów, kiedy
byłem w pierwszej klasie liceum
i nasza gazetka szkolna dopiero
się tworzyła. Był to rok 2010.
Pani Profesor Bogumiła Kozyra
zaproponowała nam wówczas,
jako klasie humanistycznej,
redagowanie gazetki szkolnej
i to ona przez cały pierwszy rok
pomagała nam w jej tworzeniu.

Zaczynaliśmy tak naprawdę od
zera. Zespół redakcyjny
w składzie 3-4 osób nie działał
tak efektywnie, jak to się udaje
obecnemu, a publikacja kolejnych
numerów gazetki była możliwa
w nieregularnych odstępach czasu
i wszystko dopinane było na
ostatnią chwilę.
Aha, nie wspomniałem o nazwie
– „Goniec Zamoyski”. Na
pierwszym spotkaniu redakcji
odbyły się demokratyczne
wybory tytułu, pod jakim
miał ukazywać się szkolny
periodyk. Były propozycje
„Zamoyski The Times”, „Newsy
z Zamoyskiego” i jeszcze kilka
innych. Wygrał mój pomysł
– „Goniec Zamoyski”. Moją
intencją było zaproponowanie
nazwy, która swoim brzmieniem
będzie przywodziła na myśl
lokalną gazetę i rzeczywiście,
niedawno odkryłem, że w samym
Zamościu funkcjonuje czasopismo
o podobnej nazwie. Kiedy
wymyślałem tytuł naszej gazetki,
ten fakt nie był mi znany.
Powoli „Goniec Zamoyski” zaczął
rozwijać skrzydła. Pojawiły się
konkretne działy zajmujące się
wydarzeniami kulturalnymi,
społecznymi czy politycznymi
(m.in. „Okiem młodego
Polaka”). Kiedy byłem w 2.

klasie, opiekę na gazetką szkolną
objęła Pani Profesor Małgorzata
Mroczkowska, która do tej pory
sprawuje pieczę nad „Gońcem”.
Z rozczuleniem dochodzę do
wniosku, że jednak non omnis
moriar i gdy już zabraknie nas
w Zamoyu, pozostanie po nas
ta gazetka szkolna, która mimo
wielu trudności przetrwała. Mało
tego, ŻYJE i jest czytana, a to
jest najważniejsze w prasie. Za
to dziękuję obecnej redakcji
i wszystkim nauczycielom,
którzy przyczynili się i wciąż
przyczyniają do tego, że „Goniec
Zamoyski” wygląda jak wygląda.
W imieniu żegnających się ze
szkołą trzecioklasistów, osób
związanych z „GZ” od początku
jego istnienia, pragnę powiedzieć :
„I dlatego – zanim stąd odejdę,
proszę was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu
na imię ‘Goniec Zamoyski’, raz
jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją
i miłością”

Piotr Gajzlerski


Felieton
„Jak cię widzą, tak cię
piszą”

czyli wpływ ubioru na
postrzeganie przez innych i
troszkę o subkulturach
Dwa dni temu ściąłem włosy
„na zero”. Nie wiem po co, ale
jedno jest pewne – ludzie zaczęli
postrzegać mnie zupełnie inaczej.
Miałem wrażenie, że część osób
boi się mnie, mimo iż nic o mnie
nie wie. Postanowiłem więc
zrobić żart i zacząłem ubierać się
jak skinhead. Czerwone szelki,
martensy, podwinięte jeansy...
I tu zobaczyłem także swoją
ignorancję. Subkultura
skinhead’ów ma bowiem
głębokie korzenie w Anglii lat
siedemdziesiątych. To nie tylko
łysi prawicowi panowie gnębiący
żydów, czarnych
i homoseksualistów. Wbrew
panującej opinii, były też odłamy
skinów antyrasistowskich!
Po przeszukaniu wielu źródeł
doszedłem do wniosku, że to, co
wygląda na pierwszy rzut oka źle,
nie zawsze jest złe. Oczywiście,
łysi panowie
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w dresach z kijami
baseball’owymi nie przyniosą nam
nic dobrego.
Inni ludzie oceniani po pozorach
to metale. Wielu ludzi z pokolenia
starszego uważa ich za satanistów.
Ja znam natomiast metali, którzy
chodzą co niedzielę do kościoła,
a metal, którego słuchają, nie ma
nic wspólnego z szatanem.
Mógłbym opisywać jeszcze
hip-hopowców, hipisów, ale
wydaje mi się, że przekazałem
moją ideę. Zanim zaczniemy
oceniać kogoś po wyglądzie,
zapoznajmy się z całokształtem
jego subkultury. Być może
dojdziemy wtedy do wniosku, że
bardzo myliliśmy się.
Ja jednak, póki moje włosy nie
odrosną zostanę przy ostrym stylu
skinów z grupy Oi!
Jędrzej Mikucki

Wyjątkowo ciepły maj

Gdy zaczynałem pisać ten artykuł,
maj był miesiącem absolutnie
letnim. Temperatura w słońcu
znacznie przekraczająca 30 stopni
Celsjusza, w cieniu 20 oraz
praktycznie bezchmurne niebo.
Przechodzące co jakiś czas burze
nie zmieniały tego stanu rzeczy.
Przebywanie gdziekolwiek,
w szkole, w domu, na ulicy,
z powodu niesamowitego skwaru
było nieprzyjemne i uciążliwe.
Zdążyłem już nawet wysnuć
teorię, że klimat zmienił się tak, że
po zimie przychodzi od razu lato.
Pogoda jednak - jak to pogoda
- spłatała mi figla i musiałem
zmieniać cały artykuł. Bo oto
nagle temperatura spadła do nieco
ponad 10 stopni i spadł deszcz.
A konkretniej mówiąc miesięczna
dawka deszczu w ciągu doby. Nie
jestem specjalistą od klimatu
- i raczej nie zamierzam nigdy być
- ale pogoda chyba zwariowała.

Kumulacja deszczu przypadła
na dobę piątek-sobota, psując
wiele planów weekendowych,
uniemożliwiając odpoczynek
po szkole, zamykając ludzi w
domach. Po w znacznej części
zimowym kwietniu, który był
przez niektórych opisywany jako
,,kwiecień plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę zimy’’
nadszedł maj, który przeplata...
Właściwie nie wiadomo co.
Najgorsze jest to, że pogoda nie
potrafi się ustabilizować, ustawić
się gdzieś pośrodku między
deszczem i chłodem, a skwarem.
Aż strach pomyśleć, co będzie
w czerwcu. Mam nadzieję,
że będzie lepiej, że będzie
można wyjść gdzieś w weekend
bez parasola czy kurtki
przeciwdeszczowej, ale też nie
musząc się ,,gotować’’...
Mateusz Kuchta


NIGHTSKATING

Dla Zamoyszczaków, którzy w swoim uniwersum posiadają
jeszcze pojęcie wolnego wieczoru…

fot. G.Adach

Nightskating to wieczorny
przejazd na rolkach głównymi
ulicami miasta według ustalonej
trasy, ubezpieczany przez policję
i grupę rolkarzy, z zapewnioną
opieką medyczną. Nie są to
zawody ani nauka jazdy.
W przejeździe mogą wziąć
udział osoby potrafiące sprawnie
poruszać się na rolkach, wrotkach
lub nartorolkach. Żeby dołączyć
do imprezy, nie trzeba się nigdzie
zapisywać, uczestnictwo jest
bezpłatne, w każdym momencie
można też przerwać jazdę.
Początki nightskatingu, czyli od
bladenightu do nightskatingu
Nim nocne przejazdy na rolkach
uzyskały dzisiejszą popularność,
stając się ważnym programem
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sportowych imprez, atrakcją
turystyczną i stylem życia
dla uprawiających je osób,
nightskating (znany pierwotnie
pod nazwą bladenightu) był
sposobem spędzania czasu przez
młodzież z San Francisco.
Grupa przyjaciół spotykała się po
zmierzchu, by na rolkach wspólnie
przemierzać ulice rodzinnego
miasta. Wkrótce dołączyli do
nich kolejni amatorzy takiej
aktywności. Nighskating szybko
podbił serce Ameryki, a już
w latach dziewięćdziesiątych
pojawił się w Europie. Jako
pierwsi mogli się nim cieszyć
mieszkańcy Paryża, Genewy,
Wiednia, Frankfurtu nad Menem,
Drezna i Amsterdamu.
Do Polski nightskating dotarł
dopiero pod koniec 2009

źródło: www.facebook.com/Nightskating.Warszawa

roku. Inicjatywa została objęta
patronatem Polskiego Związku
Sportów Wrotkarskich i od tego
czasu cieszy się wciąż rosnącym
zainteresowaniem. Nightskating
Warszawa to największa impreza
wrotkarska w Europie
Środkowowschodniej oraz jedna
z największych imprez dla
rolkarzy na świecie.
Tegoroczne, odbywające się
w Warszawie przejazdy:
30 maja
13 czerwca
27 czerwca
11 lipca
1 sierpnia
15 sierpnia

5 września
19 września
Dlaczego warto?
Nightskating to niecodzienny
zastrzyk adrenaliny, oryginalny
sposób na spędzanie wolnego
czasu, możliwość spojrzenia na
miasto z innej niż dotychczas
perspektywy. Na co czekasz?
Zabierz rolki i jedź!
Małgosia Watras



Czarnomorska perła

Do wakacji pozostały tylko dwa
miesiące. Wielu zastanawia się,
gdzie pojechać w ten wolny od
zajęć czas. Polacy coraz częściej
wybierają zagranicę jako swój cel
podróży, np. Egipt, Grecję czy
Tunezję. Zastanawiam się, po co
jechać tak daleko, skoro niedaleko
naszego kraju znajduje się piękne
miasto, będące zarazem znanym
czarnomorskim kurortem.
Odessa to trzecie co do
wielkości miasto i jednocześnie
największy port Ukrainy. Z roku
na rok przyciąga coraz więcej
turystów – głównie z Rosji,
Białorusi i Mołdawii, ale również
ze Słowacji, Czech, Węgier czy
Gruzji. Polacy coraz liczniej
odwiedzają to miasto ze względu
na jego walory kulturalne,
10 GONIEC ZAMOYSKI MAJ 2013

wypoczynkowe i uzdrowiskowe.
Historia Odessy sięga 1794
roku, kiedy to caryca Katarzyna ll
nakazała założenie miasta i portu
na terenach odebranych Turcji.
Na początku nosiło ono nazwę
Chadżybej, jednak już w rok po
założeniu zmieniono nazwę na
Odessa na cześć starogreckiej
osady Odessos, znajdującej się
niegdyś ok. 45 km od dzisiejszego
miasta.
Odessa wyróżnia się
cudownymi plażami i pięknymi
zabytkami. Jest idealnym
miejscem dla ludzi pragnących
odprężyć się i zarazem coś
zwiedzić. Do najbardziej
rozpoznawanych na świecie
elementów miasta należą
widoczne na zdjęciu XIX-wieczne

Schody Potiomkinowskie.
Ponadto warto zobaczyć budynek
miejskiej Filharmonii, latarnię
morską, Pałac Woroncowów, Teatr
Opery i Baletu, Dom Mickiewicza
oraz Katedrę Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, czyli
tak zwany „Kościół Polski”.
W mieście jest wiele miejsc
związanych z Polską, takich jak ul.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
czy oddział Związku Polaków
na Ukrainie. Odessa wyróżnia
się na tle innych ukraińskich
miast. Jest ona zlepkiem wielu
narodowości i obyczajów, na
tle których wytworzyła się
jednolita kultura. Obecnie ok.
61% społeczeństwa odeskiego
stanowią Ukraińcy, ok. 29%
Rosjanie, 1,3% Bułgarzy, 1,2%
Żydzi, 0,7% Mołdawianie, 0,6%
Białorusini i 0,2% Polacy. Mimo
tego, że większość mieszkańców
podaje się za Ukraińców, a
urzędowym językiem Odessy
jest tylko i wyłącznie ukraiński,
to większość ludzi porozumiewa
się ze sobą w języku rosyjskim.
Jest to pozostałość dużego
napływu Rosjan za czasów ZSRR
oraz stawiania ich języka na
pierwszym miejscu we wszystkich

republikach radzieckich.
Warto odwiedzić to
piękne miasto i na własne oczy
zobaczyć jego walory kulturowe
i krajobrazowe. Obiecuję Wam,
nie zawiedziecie się. Byłem w
Odessie i gorąco polecam to
miejsce ludziom, kochającym
piękne XIX-wieczne kamienice
oraz cudowne, choć nierzadko
zatłoczone, piaszczyste plaże.
Daniel Klimowicz
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TARGI
Gdy robi się coraz
cieplej, możemy uczestniczyć
w większej liczbie wydarzeń
kulturalnych na świeżym
powietrzu, m.in. w targach.
Ich różnorodność jest
naprawdę ogromna: od sprzętu
elektronicznego, poprzez
samochody, aż do odzieży
i obuwia.
W weekend 6-7 kwietnia
2013 roku miały miejsce dwie
12 GONIEC ZAMOYSKI MAJ 2013

tego rodzaju imprezy: Warszawski
Bazar Motocyklowy oraz Targi
Mody i Designu LOVE&SALE.
Są to już ich kolejne edycje, które
na szczęście nie zawiodły.
6 i 7 kwietnia, na
Służewcu, na Terenie Wyścigów
Konnych, odbył się Moto Bazar,
który powinien zainteresować
wszystkich miłośników
motoryzacji, a w szczególności
posiadaczy lub przyszłych
posiadaczy motocykli. Jest to

impreza organizowana trzy razy
do roku, a jej tradycja sięga
wielu lat. Bilet wstępu kosztuje
12 zł. Można tam zakupić
wszystkie potrzebne części do
skuterów, motocykli, jak również
specjalne kaski, buty, ubrania.
Nie brak również akcesoriów i
gadżetów. Miłośnicy starych aut
również znajdą coś dla siebie
– na targach można znaleźć
zarówno zabytkowe części, jak
i całe pojazdy. Wybór motocykli
zwykle jest naprawdę duży, choć
akurat 6 kwietnia ze względu na
padający deszcz asortyment był
nieco uszczuplony. Na terenie
Moto Bazaru można również coś
przekąsić lub napić się. Uważam,
że targi te to świetna okazja, by
kupić potrzebną rzecz w bardzo
okazyjnej cenie (wystawcy chętnie
się targują), a także spotkać się
z innymi fanami motoryzacji,
głównie tej „dwukołowej”.
Targi co roku przyciągają dużą
liczbę wystawców i rzesze
zainteresowanych.
7 kwietnia, w klubie
„1500m do wynajęcia” odbyły się
natomiast targi mody, kierowane
raczej do kobiet, choć oczywiście
nie tylko. W październikowym
numerze mogliście przeczytać
moją recenzję poprzedniej edycji.
Wystawców było wielu, choć

wydaje mi się, że nie stawili się
tak licznie jak poprzednim razem,
może ze względu na pogodę.
Różnorodność ubrań, butów,
akcesoriów była ogromna. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Można było kupić również meble
(np. stoliki, krzesła) i akcesoria
do domu (np. poduszki, kubki).
Większość stoisk oferowała
rzeczy naprawdę niepowtarzalne,
choć wielu wystawców
proponowało bardzo podobną
biżuterię z koralików i kamieni
półszlachetnych. Można było
zrobić sobie przerwę i odpocząć
w knajpce „sto90” na terenie
klubu. Jedynym minusem imprezy
jest dla mnie brak jakichkolwiek
przymierzalni, które uważam za
dość kluczowe na targach mody.
Na Targi LOVE&SALE najlepiej
przyjść z samego rana – jest wtedy
mniej ludzi, a wystawcy mają
więcej asortymentu. Bez względu
na drobne minusy, szczerze
polecam, na pewno znajdziecie
coś dla siebie!
8–9 czerwca – kolejna edycja
Warszawskiego Bazaru
Motocyklowego
18 maja – kolejna (5 już) edycja
LOVE&SALE
Julka Kaczorowska
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Piknik
historyczny
w
Warszawie
fot. własne

W dniach 18-19 maja w Porcie
Żerańskim na warszawskiej
Białołęce miał miejsce piknik
historyczno-militarny. Gratka dla
fanów militariów i fantastyczna
atrakcja dla ludzi w każdym wieku
i rodzin z dziećmi.
Piknik został zorganizowany przez
Fundację Ochrony Zabytków
Militarnych i Muzeum Zabytków
Techniki Wojskowej Braci
Kęszyckich, pod honorowym
patronatem Ministra Obrony
Narodowej Tomasza Siemoniaka.
Chociaż tego typu imprezy
odbywają się zazwyczaj w
Pancernej Farmie, czyli byłym
poligonie wojsk rakietowych
w Nasielsku, tym razem, dzięki
staraniom Marcina Korowaja,
radnego dzielnicy Białołęka
piknik odbył się w nieużywanym
Porcie Żerańskim. Wśród atrakcji
były m.in. prezentacja jednostki
GROM, dynamiczny pokaz
sprzętu wojskowego - czołgów
14 GONIEC ZAMOYSKI MAJ 2013

Sherman, Stuart, T-34, T-50 oraz
kilku innych modeli. Istniała
także możliwość przejechania
się zarówno tymi, jak i innymi
modelami. Można również było
obejrzeć pozorowaną walkę grupy
rekonstrukcyjnej oraz sprawdzić
na strzelnicy swoje możliwości
obsługi karabinu pneumatycznego.
Pod koniec dnia odbywały się
również wykłady prowadzone
przez historyków i znawców
militariów m.in. prof. Andrzeja
Olejko.
Piknik historyczny był jedną
z nielicznych tego typu imprez
w Warszawie, jednak inicjatywa ta
pokazała, że przy odrobinie starań
możliwe jest zorganizowanie
fantastycznej weekendowej
zabawy praktycznie dla
wszystkich.
Mateusz Kuchta

fot. własne

fot. własne
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Głupota w grze, czyli jak proste gry
podbiły świat
Chyba każdy grał dzisiaj
w Angry Birds. To jedna z
najpopularniejszych bezpłatnych
gier na świecie. Jej zasady są
proste jak konstrukcja cepa. Mamy
dostępnych kilka tytułowych
„gniewnych ptaków”, którymi
musimy zniszczyć wszystkie
zielone świniaki obecne na
planszy. Mimo wszystko gra nie
jest taka głupia. Niekiedy jedną
planszę przechodzi się kilkanaście
razy. Jednak nie o to chodzi.
W Tetrisa na pewno
grał każdy. Zasady? Praktyczny
brak. Spadające klocki musisz
dopasować do siebie tak, aby
utworzona z nich góra nie zajęła
całego wyświetlacza.
A Snake? A gra o
niepoprawnej politycznie nazwie
Achtung die Kurve (Uwaga
Zakręt! – nie myślcie sobie)?
Zauważcie tu pewien
fenomen. Gry te mają tak proste
zasady, a ich jedynym celem jest
przejście do następnego poziomu,
no, może jeszcze osiągnięcie
najlepszego wyniku. Mimo to
są niesamowicie popularne.
Prawdopodobnie grał lub słyszał o
nich cały glob.
A gry takie jak Limbo,
Machinarium? Gry przygodowe,
logiczne, w których trzeba
przestawić się myślowo na
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wyższy poziom abstrakcji? Gry, w
których elementy zręcznościowe
są maksymalnie ograniczone? Nie
zaskoczę nikogo, mówiąc, że mało
kto je zna, grał w nie. Zachwycają
one jedynie pasjonatów, znawców
gatunku, podczas gdy przeciętny
gracz przejdzie obok nich nie
zwracając nawet swojej uwagi. Bo
czyż nie lepiej pograć w coś co nie
ma sensu?
Fenomen głupoty w grze
podbija świat. Popularność gier
takich jak Angry Birds, Tetris czy
Snake sięga milionów ściągnięć.
Przecież proste gry są
nastawione na szybkie nabicie
kabzy twórców. Spójrzcie na
wspomniane Angry Birds. Marka
ta stała się tak sławna, że dziś
sygnuje piórniki, koszulki, gry
planszowe, przytulanki, które w
znikomym stopniu związane są z
pierwotnym tworem.
Gry te są dostosowane
do odbiorców. Chcemy
prostej rozrywki, pozbawionej
skomplikowania (które jak
wiadomo jest wrogiem).
Wiem, nie mówię nic nowego.
Stwierdzam tylko fakty.
I mam tylko nadzieję, że
tematy naszych rozmów nie będą
brzmiały tak: „Ej, stary, a jak
przeszedłeś ten poziom?”
Jakub Drożdż
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„Maj”
Majowym kwieciem,
obsypane łąki,
powietrze pachnące
fioletowym bzem.
Spokój przepełnia
przestrzeni pustkę.
Miłość swym cieniem
unosi się gdzieś,
pod sklepieniem niebieskim,
Wszystko jest ciche,
trochę powolne,
jak po zimowym śnie.
Każda chwila
jest coraz dłuższa
pod złocianym dyskiem,
co zbyt wolno toczony
jest przez egipskiego żuka.
Wszystko przepełnia
mnogość kolorów,
śpiewy ptaków,
dobroci ciepło…

TWÓRCZOŚĆ

Czyż maj może być
niepiękny?

Weronika Pisula
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ZŁOTE USTA

- „Masz bardzo przystojny tył głowy, ale wolę oglądać przód”

- p. prof. Kamila Hipnarowicz

- „Nam strzelać nie kazano” - p. prof. Marzena Domarecka
na sprawdzianie
- „Nie ma strzelania, strzelać to możesz sobie... Do sosny”
– p. prof. Domarecka
- (Uczeń: „Kiedy poprawa połowy drogi?”) – „W przyszłym
roku, zapraszam wszystkich chętnych” – p. prof. Barbara
Bijok
- „Czego ja was mam w ogóle uczyć?” – zrezygnowana
p. prof. Anna Gajewska
- „Sytuacja surowcowa w tym regionie jest taka średnia na
jeża” – p. prof. Kamila Hipnarowicz

Zapadły wam w pamięć inne teksty naszych nauczycieli?
Wysyłajcie je na naszego e-maila: gzamoyski@vp.pl
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