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Co ciekawe nie jest to równiez Dziefi Mleczarki!
Jest to dzień, dziękt któremu

natwarzach wszystkich żaków pojawia się uśmiech.
Zresztąwtedy radują się nawet kozy w pobliskich lasach

i krowy na przydrożnych drzewach.
O dziwo takze nauczyciele są zadowoleni,

bo w końcu mogą odpocząć
od rozwydrzonych grupek żaków.

Z przy jemnością możemy powied zieć, że udało się !

Dotrwaliśmy do końca roku szkolnego.
I nareszcie w powietrzu czlć to,
co uczniowie lubią najbardziej!

Taaak! Mowa oczywiście o wakacjach.
Zacy wszelkiej maści! Sielankę czas rozpocząć!

P.S. Pamiętajcie,żebyłoby miło gdybyśmy po wakacjach
zobaczylt sig wszyscy zdrowi i cali!

ZŁomotowym Pozdro,
Redakcja ;)

Przęz cały rok szkolny, wszyscy z
czekamy na ten jeden, jedyny dziętl.

Co dzień nerwowo zerkamy do kalendarza,1:;
by sprawdzić tle zostało dni do godziny zero.

I nie jest toDzieńRzeźnka aniDziefl
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Zaczy nŃo si ę ni epozomie, spotkani ami
kilku młodych miłośników Tolkiena we
wspólnej piaskownicy. To była zabawa,

inni mieli pistolety, my woleliśmy mie-
cze i łuki, ale w gruncie rzeczy chodziło
o to samo - o marzenia. Idealizm był po-

tęźną siłą. która napędzała nasze działania;
nadawał im kierunek i choć nie zawsze
okirzywal się on właśeiwy. 10 nie poz-
walał nam trwać w miejscu. Śrniało mogę
powiedzieć. ze to fantastyka zapocząt-
korvała ruch rycerski w Kołobrzegu. kieĄ,
to my, młodzi Platończycy, odkryliśmy
gry fabulame. zwane potocznie RPG. Za-
fascynował nas przecb wszystkim niesa-
mowity klimat tej rozywki, w które.1 to

rvcielamy się w rolę bohatera osadzonego

w świecie fantasy. Delektowirliśmy się

opisami krain znanymi z ksiązek, wido-
kiem wielkich bohaterów i bestii. To
wszystko stało się namacalne, nie tracąc

pzy tym nic ze swojej mistyczności.

Po krótklm okresie gry zdecyówaliśmy
się na pier-wszą rozgrywkę na zywo. tzw.

LARP-a. Pojawiła się konieczność rvyko-
nania strojów, a wfaz z nią odkrycie żódeł
historycznych. Historia różnlła się od fan-

ta§tyki, była harmonijna. usystematyzo-
wana, miała w sobie wyniosłość dat

i postaci minych z programów ,Piscovery".
Byliśmy wtecly zbyt młodzi, historia
wymagała cierpliwości. ójrzałości i cał-
kowitego po@orządkowania się swojej
naturze, czyli prawdzie.

Dziś w pełni to rozumiemy, niecługo sta-

a#§jląi*l l



niemy się zarejestrowanym, pełnopraw-
nym bractwem rycerskim. Wiemy już, że

odwarzanie historii to nie tylko walka
i zabawa. to hołd oddany zapominanej dziś
kulturze i piastowanie staropolskich oby-
czajów, walka o pamięć dla Na.szego

wspólnego dziedzictwa w obliczu globali-
zacli i zatracenia. Zdecydowaliśmy się na

odgrywanie wczesnośredriowiocmych kup-
ców, zamieszkujących kołobrzeski gród
i broniących się przed misją chrystianiza-
cyjną Bolesława Krzywoustego, jako ze

cenimy bogactwo świata pogńskiego.
późne śre&riowiecze odstraszało nas

regułami i mmierami równie ciasnymi jak
legginsy tego okresu. Dla mnie osobiście
jest to zarówno kontynuacja dziecipych
miuzeń, jŃ i dzisiejszych dojrzałych myśli
o powrocie świata ó gofuiejszej moral-
ności. Zagłęb się w katy historii, a ochraj-

dziesz w nich samego siebie.

tekst: Maciei Iwaniuk
zdi e,citl: K as i ct Gctuer



Re,§
O Tymonie Ęmńskim można powie-
dzięć wielę: jefua z czołowych postaci
polskiej altematywnej sceny muzycznej,
gitarzysta, basista i wokalista wielu
zespołów, współpracujący z wieloma
artystami. Po takiej rekomendacji nie
sposób nie posłuchać najnowszej płyty
zespołu The Transistors, zatytułowanej
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,Don't parric - We're from
W przeciwieństwie
Tranzystońw,
mu,,

llll§Piewanym
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Cll,,,Cll...*l

Maciej Samulak

Polacy nie mają wobec nich ńych zani-
arów (chociżby ,,make no bomb to blow
your home"), a jodyne czego pragną, to
dobrze się bawić (,,all we want is have our
fun"). Od strony mu4/czlej piosenka jest
utrzymana w stylu pogo&rego reggae z
dosyć,pokręconym" rytmem.

Następne kawałki to nawią7ujące do

icmego,,Pan Cegiełło",
ballada ,,Oleckie

i takiż tekst,
:i§st również
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Wobliwego z altematywny* ęffi{ na.o
§$Wl ć§ó, Zę dziń stycznościl
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A może by tŃ inaczej? Pomyślał ktoś
kiedyś i zamia,st na czterech zilcz$ cho-
dzić na dwóch nogach. Potem był pier-
wszy ogień, pismo, wielkie odkrycia geo-

graficme. Z czasem zacĄy powstawać
miasta pzekształcające się w wielkie aglo-
meracje. Cżowiek jednak - niezaprzrczal-
nie pochodzący od małp - zaczS dusić się
między blokowiskami i biurowcami.

Kolejne pokolenia szukały sposobu, by
mieszkając w betonie poczuć choć namia-

§s}{i §§§i.\§"

stkę pierwotnej wolności i niezalemości
(nawet trawę na zielono niektórzy malo-
wali). Matka natum wydała na świat kolejne
dziecko, a ludzie nadali mu imię - parkour.

Włosy - skóra * kość - opony mózgowe
i w końcu ON - żó&o idei. Mózg.
To tam powstał obraz, &oga, Twój wew-
nętrzrly GPS. I do tej trasy dopasowujesz
ruchy swojego ciała. Jak kot zawsze spa-

dasz na cńęry... nie - na dwie, Nogi.
Ręce. I głowa też jest potrzebna.

Ewa sałnulak



Bo w gruncie rzrczy pukour to nie tylko
sprawność fizyczna. To harmonia órszy
i ciała. Ka:Ą twój ruch jest pzemyślmy,
doskonały, prowadząpy do cęlu. Pewnie
nigdy nikt ó końca nie pozrra sekretów
twojego zwycięstwa.

Pmkour jest dyscypliną sportową wy-
myśloną we Francji. JĄ narwa pochodzi
od frarrcuskiego słowa parcours ozna§za-
jącego &ogę. Nie polega ona - jak myśli
wielu - na pokonywaniu przeszkód przy
uĘcitl jak największej ilości tricków.
Pmkour jest sztuką swobo&tego prze-

mieszpzania się i jedrocześnie filozofią
życiową osób go uprawiająpych.

Najpierw rozpoznajesz zdolności swojego
cl'Ńa. Mierzysz swoje siły. Określasz za-

miary. Wytyczasz start i metę, alę tak na-

prawĘ to najważriejsza jest &oga. Szlak.
Koniec je&ego etapu to start następnęgo.
Tak... &oga jest najważniejsza. Biegniesz,
idilesz, omijasz przeszkody, ludzi. Wi-
dzisz, punkty orientaryjne. Nie uciekasz.
Dąirysz do celu - Jak w zyciu.

Jak każdy no\ily sport, pmkour ma swoich
zwolenników i przeciwników. Dla pier-

ws4rch jest sposobem wyrażnia swojej

o&ębności, ajedrocześnie spójności z ota-

czajapym światem - niewaźne czy natural-
nym, czy stworzonym prznz cywilizację.
Ci &udzy ószukują się w nim buntu
przrciw ustalonym nolmom społecmym;
widzą w traceurach młodocianych cwania-
ków, Ąciowych lawirantów, czy fiawęt
przestępców.

Czy czuję się akceptowany?
Odrzucony?

Nie rozumieją mnie?
Ależ to ich prob|em.

Oni mają swoje życie,ja swoje.
ldee. Myśli.

Czv ja ich potrzebuję?
Czy oni potrzebują mnie?

Może. Kiedyś.

Nie jest to sport bezpioczny. Wymaga cał-
kowitej koncentracji i uwagi. Wbręw
pozorom, jest to zajpte dla ludzi bjrza-
łych. Duchowo. Emocjonalnie. Kto taki
nie jest, szybko się wypali, nezygnuje.
Potraktuje to jak chwilową przygoĘ.
Jeżeli je&rak zrrhcr,sz, możpsz zbbyć
wszystko. Trening utrzyma ciało i umysł
w najwyzszej formie. Pokonasz lęk,
zrozllmięsz swoje wnętrze i wybudrjesz
na tym skałę, która przatr.wa wszystko.
To nie jest sport - to całe Ącie. Gdy to
złozumiesz, nigdy cię nie zawi&ję.

Słabością innych - jestem silny. Ci, któ-
rry nie walczą spadają w przepńć, którą
mijam. Je&rość ciała i umysłu. Jasność
postępowania. Skok - wielki da cńo-
wieka. Twarde lądowanie I mów się o&a-
dzam. Dla siebie. Feniks... Proste skrzy-
da wskazują kierunek. Gotowy fu lotu
zyskuję przev/agę nad zyciem.

Zbltiają się wakacje, Na pewno wylegi-
wanie się napluĘ i ogniska zprzyjaaół-
mi nie są Ci obce. ale możra ten cza§

spędzić inacznj. Nie musisz odrazu skakć
purz płoty, pokonywń ulicmą dzunglę
w niekonwęncjonalny sposób.
Możesz najpierw spróbować wewnętrzrej
&ogi. Wysilić swój umysł i pokonać pro-

blemy.
Daj z siebie wsąlstko.
Ćwicz wolę na równi z ctŃęm.
B$ź nvinny,lękki na drchu
i efektywny. I bądź sobą, Zawsze.
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27 czerwca we wszystkich księgarniach oraz Empikach w całej Polsce
ukaze się druga książka kołobrzeżanki Elżbiety Cherezińskiej

,,Byłam sekretarką Rumkowskiego.
Dzienniki Etki Daum".

Jest to niezwykle ciekawa opowieść sekretarki przewodniczącego
getta łódzkiego, której historią interesował się sam Steven Spielberg
i BBCI Autorka ksiązki specjalnie dla Czytelników Łomotu opowiada
o tejjedynej podrózy nocnym pociągiem - która sprawiła, że powier-
zono jej napisanie książki; o tym jak powstawała i ile zajmowało jejto
czasu, o codziennym życiu w getcie, a przede wszystkim o szalonej
miłości ,,na dwa fronty"!

Specjalny wywiad dla ŁomotuI



Powiezono Pani napisanie książki
na podstawie chaoĘcznych notatek
Estery Daum, którmi zainteresował
się sam Steven Spielberg. Łatwo
jest tłumaczyć zagmatwane vvypo-
wiedzi na takie, które dotrą do dzi-
siejszego czytelnika?

Nie jest łatwo, Estęra Darm napisda te
wspomnierria mająg ponad sie&mdziesiąt lat.

W takiej formie byłyby c4telnejedynie dla
historyka. który specjalizuje się w tej tema-

tyce. Natomiast dla każ&j innej osoby -

- na\Met ńeiĄeznńqltowanej w historii eugiej
wojny świaowej - to po prosfu misznasz.

To jest już Pani druga książka.
W 2005 roku napisała Pani jedyną
literacką biografię Szewacha Weisa.
Czy to właśnie dzięki temu powie-
rzono Pani napisanie Dzienników?

Z&cy&lwał przypadek. Syna autorki
Dzienników (przryp, red. Estery Daum)
Wadysława pomałam pr4lpadkowo w po-

ciągu. Jechałam na Targi Ksią7ki, żrby
promowć włŃnie biogmfię Weisa.
W całym wąonie z Kołobrzegu do War-
szawy pierwszej klasy nie było nikogo,
tylko był ten facęt i ja. On oczywiście za-
cz* 7ę mną roznawiać. PrawĘ powie-
fuiawszy nie miałam ochoty na ża&te
pogawgdki, bo uczyłam się do egzaminu.
Ję&ak facet był tak towmzyski, ze nie
dało się wykręcić. W nviąku z tym
spędziliśmy. nzem cŃą po&óż. Okazało
się, że jest Zybrn mieszkająpym w Gruzji
i prowadzi interesy z połową świata.
W pewnym momencie, kiedy powiedzi-
ałam mu o tej ksiąĘe zWeisem, on mówi
- aty słyszałaś o Rumkowskim? Po jakiś
trzydziestu minutach przymŃ, że jego
matka była sekretarką Rumkowskiego.
A po kolejnej pół godzinie powtffilŃ, że
matka zostawiła po sobie wspomnienia.
prosząp by wydano je po jej śmierci.
Wadysław miał je&ak wątpliwości czy
tak zagmatwane wypowiedzi dasię czytŃ,
dlatego też zapytŃ mnie, czy nię zrchcia-
łabym tego napisać tego odnowa.



Książka liczy ponad cźerysta stron.
Trzeba przyznać, że sporo. lle czasu
poświęcała Pani na pisanie książki?

Napisanie zaj$o mt pół roku. Czy|i nie-
dlża, ,nvłuzpza gdy dochodzą do tego jesz-
cze inne codzienne zajęia.

Czyli ile godzin pisała Pani
tygodniowo?

Pisałam wieczorami i zajmowało mi to
po cńęry, pięć godzin dziennie. Później
blisko pół roku zajęły prace nvięane
z wydaniem - wzbogacenie jej o przypisy.
poddanie jej konsultacjom historycznym,
wtaliza Ąęr i matertału mchiwalnego.

Gówną bohaterką jest Estera Daum,
będąca sekretarką przewodniczą-
cego łódzkiego getta Chaima Rum-
kowskiego. Jak wyglądał jej normal-
ny dzień?

Wstawała najprawdopodobniej około go-
dziny piątej. Praą zrczynała o szóstej
i pracowała zprzprwąna obiad do godziny
dwudziestei &ugiej. Co ciekawe tęn Męń
wyglądał identycmie jak w dzisiejszych
korporacjach. Przebywamy cŃy futeń
w pracy i dopóki nie wykonamy swoich
zaMfi, nie mozemy pojechać ó domu.

Brak w nim było czasu na rozrywki?

Tak. Getto, kraina pracy ponad siły, terronr
i bigdy to nie miejsce na roz;zwki; chociń
ludzie nawet tam starali się znaleźć
o&koczrię od codzienności. Był koncerty
(w getcie puebywńo drżo muzyków)
i prze&tawienia. Na tym tle bardzo cieka-
wie rysuje się wątek miłosny. W pier-
wszym dniu, gdy wesża b getta, trzeba
było zajry sobie mieszkanie. Matka Etki
wpłaciła zaltczkę polskiemu strózowi,
który później ją wystawił do wiatru.

I następnie kiedy płakała na ulicy, nie
wi&ąc gdzie się podzieje z furcćmi, po-
desźa do niej jakŃ kobieta i zapropo-
nowała, by zajfla czĘśó ją mieszkania.
Następnie syn tej kobiety miał pretensje,
czemu wpuściła obcych. I to włŃnie ten
syn Łio stał się miłością Ęaa Etkl
Daum. Ale żeby było ciekawiej, Etka
miała siostrę Rosę. Jak się później okaza-
ło,Ińo,,kĘcrP na óva fionty, choć w swo-
ich pamiętnikach Etka stara się o tym nie
wspominać.

Wierzy Pani, że wydanie Dzienni-
ków Etki Daum wywoła kontrower-
sje i odbije się szerokim echem
W mediach?

Dżenniki już wywołują kontrowersje,
jeszrzn przedwydaniem. Na tmgach, kiedy
pojawiły się broszury promujące ksią7kę,
zacz$. się pierwszy szum wokół tego.
Mam również na&ieję, że patroni medial-
ni - czylt Polskie Radio i T\{P spisą się
i nagłośnią opowieść o getcie łódzkim,
b$ągym ciągle w cieniu getta wa§zaw-
skiego. Dzienniki Etki Daum są o tyle
niesamowite, ze to jedyna relacja osoby
z najbliższsgo otoczenia przewo&ticzą-
cego getta łódzkiego Chaima Rumkow-
skiego. Nikt inny, b@y tak blisko tego
&iwnego i kontrowersyjnego cżowieka,
nie pozostawił po sobie kompletnych
zapisków, które mogĘby stać się przy-
c4lnkiem do jego portretu. A Etka Daum
z Rumkowskim przebywŃa ż 1560 &ri!

Dziękuię za rozmowę

Ja również dziękuję

Rozm cmi d Krzy s zt of Ęzi a
Zdj e.ci a wyk ond a Katarz,yn a Gauer
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W &isiejszych czasrch aężko nĄ|ryć a
nowymi trendami. Zmiutom poddawane
jest wszystko. Od stylu ubierarria po ksźał-
ty samochoów włągzrie. Również nasz
jęryk stale ewoluuje. Powstają nowe
słowa, stare nabierają zupełnie innego
nlaczenia, a my ciągle mamy powody do

refleksji. Dziś potoczramowaolźlz slang są
nieodąpzrym elementem w zyciu każfugo
cżowieka, w szczngólności młodzieĄ.
Przyplszrzun, żs nieraz spotkałeś się ze
słowem, które słyszałeś po raz pierwszy
i nie miałeś zielonego pojęcia o jego ma-
czeniu. Ząlewnewtedy sięgn{eś do słow-
nika wyrańw obcych. Jakieś to było zfui-
wienie, gdy okazńo się, że w słowniku
nię ma takiego wyrarul.? I na nic zfuly się
poszukiwania w innych ksią7kach. Praw-
dopodobnie włŃnie w tym momencie
miałeś stycmośó ze slangiem, zaktórym
tak trudno naĘĘć.

Kżde śroówisko ma w swych zasobach
językowych sporą dawkę wryrazów, któ-

rych znaczenia nie sposób maleźń w księ-
gamiach. Szczególnym przypadkiem jest

nasze środowisko młodzieł, w którym
cię|e prznbywamy. Dlatego tez walto
przyjrzeć się najpopulamiejs4um wyra-
zlm zp slangu młodzieżowego. A nuż któ-

ryś z nich prrypa&tie Wam do gustu

i zacznieńę go uĘwń w swoich roz-
mowach. Albo w końcu będziecie mogli
zrozumió swoich majomych, którzy b
tej pory przemawiali do Was ,,gwiez&rym
językł,em". Dlatego też szybki kurs języka

slangowego czas rozpocząc!

Ale masz drze ,,antenki" - rzuctł w stronę
Anki Maciek z żc. Jakię zlowrr antenki
pomyślała Anka, przeciez żaŃtą fuien-
nikmką nie je§tem, a i mój biust nie przy-
pomina antęnek. O co mu mogło cho-
fuić? Oczywiście mowa tutaj o uszach,
które w środowisku młodzieżowym są
określane jako ,,antenki" albo ,,taterzś'.
Kie,dy Maciek już jej wytłumaczył co to
są antenki, udali się do ,,bĄlarza". Do
jakiego mowu bańy|arza - zastanawiŃa
się Anka? Po dotmciu na miejsce wszyst-
ko było jasne| Badylarz to po prostu rol-
nik lub ogrodrik.

KrzyszLof Pyzia



Slang młodzieżowy jest wyjątkowo roz-
buówarry. Każdry, kto dał plamę moze się
spodziewać słów ,,ale bmdachy narobiłeś".
Bmdacha w slangu młodzieżowym to nic
innego jak w§tyd A co jeśli dopa&rie nas
cywa czyli nuda? Wtedy ,,strzelamy km-
pid'. Zawsze na rozblfuenie możla sobie
kupić w militamym ,,gloka" (pistolet).
Choć niekonięcmię będzie to taki sam
model, jaki miała gangsta (mafia) zPrusz-
kowa. Wtedy nieje&rej ,Jabttę" - czyli
rozpuszrzotĄ panie - wyjĘ galcze na
wierrch. W ostatecmości można się wyb-
rać na,,Bordeaux de Tanio" cąlli na trunek
o niezbyt wysokiej cenie (czytaj tanie
wino). Trzeba tylko wówczas uwuiać, żę-
by nie zlapŃ luty ("Mieć lutę"- być w sta-
nie upojenia alkoholowego).
A skoro już się gdzieś chcemy wybierać to
koniecznie z niggą czyli najlepszym
kumplem. Co ciekawę słowo nigga częs-
to jest używane przoz amerykńskich rap-
erów.W ich znaczęnil słowa to nĄcąśaej
omacza ,snurzyn".

A jak wygląda sprawa ze spędzaniem wol-
nego czasu? Młofuleż najczęściej ockląje

się wielo&riowym imprezom ciągnącym
się od co najmniej 2-3 Mi nazywanych
,"rnitingami". Zawszp na takich ,,rnitin-
gach" możńa \\Trwać nieżę,,szrnul e" czry -

li po prostu &lewczyrry.Trzębatylko do-
brzn ,sozkminiŃ' (zastmawiŃ się), żeby
nie wpaść na policję rrarylwaną psami,
a ostatnio określaną coraz częśaej jako
pacyfik bluę. Bo przrciez nie ma co do ta-
kiego wyjeżfuń z tekstem, żeby wallł na
pakę (odwalił się), bo moze być wtedy
nieźa wtopa (wpadka). Co innego jeżeli
przywali się do nas (zaczepi nas) jakiś
,,ą ę" (snob). Takiemu można spokojnie
sypnąć jakimś tekstęm na odczepkę.

Trzęba przymŃ, że jest ich sporo - ,J-ep
asfa]t", ,,turlaj &opsa", ,,grń ciasto", cąr
też ,swij kotleta". A co jeżeli spotka się
,,Tean DżĄzys". Zepół Jezusów?
Oczywiście, że nię!! To po prostu popu-
lame określenie grupki studentów żożo-
nej tylko i wyłącznie z dugowłosych
męirczyzrt z bródkami.
I je&o jest pewne. Kźdy kto nienawidzi
uczyć się z matematyki, powie że majca
jest ó bani!

niezłe szilule o
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Jak wyglądają uczniowie
z perspektyvq1 okienka szatni?
Czasem jak dorośli ludzie, a czasem jak
przedszkolaki.
Co Panią najbardziej denerwuje
u młcdzieży?
Jej zachowanie, opryskliwość,
nięewność siebie i nieustanne kłamstwa.

Jak Paniwspomina szkolne lata?
Bu&n &ńrn, aleńęraz mogło być lepiej.

Jak długo Pani pracuje
w naszej szkole?
PiętnŃcie lat.

O czym Panimar41?
O własnym ómku z dlĘm ogrodem.

Gdyby wygrała Pani milion złotych w
totolotka, na co by Pani
pzeznaczyła te pien iądze ?

Nie zastanawiałam się nad tym, ale wię-

kszośó przewzlaczyłabym dla dzieci cho-

rych na b\Ńaczkę.
Życie iest jak...

jak bńka mydlana, cza§em okrutne, nie-

sprawiedliwe, ale nię wszyscy zdają sobie
sprawę ztęgo, jak ono jest cenne. Gdy
nie ma Ęaa, nl.emańczsgo.
Praca to dla Pani...
obowiąpek, niezbę&ry b Ęcia.
W wolnym czasie.., Lublę jeźfoić na

działkę. wybieram się z męzem na wy-

cięczki i obowiązkowo oglądam

siakówkę.
Czy koleiki w szatni nie przypominają
Pani czasów PRL-u?
Tak, ale wtĄ było ląiej: dostawało się

kartkę, sżo się ó sklepu i się kupowało.

Ulubiony film?
W zasadzie nie mam ulubionych,
najczęściej oglądam,,S amych swoich".

Swojego zawodu nie zamieniłabym..,
na praĘ nauczyciela. Mam óvie siosĘ
nauczycielki i jest to coś strasarego: fano

wychodzą, więczorem wracają.

Gdyby mogła Pani być kimś
przez jeden dzleń, kim chciałaby
pani zostać?
Chciałabym być czarofutejkąi prznz ten

fuiń dąlllłabym do tego by wszędzie

była zgorJa i sprawiedliwość.

W dzieciństwie chciałam być...
leśniczym. Do lasu miałam około 25

metrów, leśniczy zawszp tam był
i ,J<ręciło mnie to" .

Dzisiajiest Pani "pogromcą kułzu", a
czym zajmowałasię Pani wczeŚniej?
Byłam gospodynią domową.

Wakacje kojarą mi się z...
siatkówką plażnwą, słońcem i o@oczyn-
kiem. W każdym razie, wszystko co jest

zwięane z siatkówką to ja.

Wydawanie kuńek w szatni...
jest dla mnie horrorem. przeĘwmym
podczas kai,&j przrrwy. KażŃ chce jak

najszybciej dostać swoją kurtkę i wszyscy
strasznię się pchają.

W szkole najbardziej brakuje mi...
sprawiedliwości i o@owiedzialności,
Nie lubię gdy...
pafu, bszcz, wieje wiatr, i gdy ktoś zar-

zucami nieprawĘ.
Najchętniej miotłą pacnęłabym,.,
nikogo. Wystmczająco mocno bije nas

zycie.

Z P anią B ożeną Klimowicz
r ozmavl iŃ,. Krzy sztof Py zia
fot. Kasia Gauer
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W jakim kierunku podąża polska

literatura po 89 roku i jak duży
wpływ na nią ma ewolucja
polskiego społeczeństwa?

Marcin Świetlicki zapytarry o to o@o-

wiedział żartobliwie: ,Bók" ,ryię, zmierza

w dobrym kierunku" i ja się z ntm zga-

dzam. A co do samego społeczeństwa, to

po roku 89 zrrrięnił się u nas ustrój, zrrie-

niła się literatura, i zmieniło się samo

społeczeństwo.

Czyli nie powinniśmy obawiać się
o przyszłość polskiej
literatury?

Nie. To zń€zy od naszęgo nastawienia -

- jeśli spodziewamy, się, że lasza kultura

wyda kolejnego wieszcza, to wtody mog-

libyśmy się obawiać. Ale literatura,

zmówno klasyczna, jak i awangardowa

ronvij aj ą się, niezaleimie, często oddziału-

ją9 na siebie. Jeśli zrozumiemy, że w obu

pią,padkach nie chodzi o to by generować

wieszczy, tylko by tworzyć dobrą litera-

turę, to mamy powód do fumy.

W ostatnich latach opuścili nas
wielcy twórcy, jak chociaŻby
Czesław Miłosz, czy Stanisław Lem,
Widzisz w młodych twórcach
następców tych wielkich poetów?

Nie wiĘ, i myślę, żB oni tŃzę, nie chcą

być uważni za kolejnych l_runów czy

Miłoszów. KaiŃ dobry twórca jest

dzidem swojego czasu, w zalemości od

rzrrzlwistośa w jakiej ryje jego Styl Się

zmienta. To z kolęi, azry my umamy obec-

nie piszągych, tŃżę tych spośńd llas, za

poetów czy pisarry tej samej rangi, to

zdężry ty|ko odnas, nie od samych poetów,

Czy iako młody cżowiek
obawiasz, że brak fascynacji
wysoką kulturą wśród młodzieży
w prryszłości może się przycrynić
do obniżenia poziomu kultury
wśród polaków?

Czy czytwłiewierszy obecnie moima zŃi-

czyć b kultury wysokiej? Szkoła w któ-

Ę jesteśmy nosi imię cżowieka, który

nie pisał zbyt "wysokiej" prozy" mięszŃ

fl,kcję z historią i krzepil serca, ale czy

była to wtedy kultura wysoka?
; To nię takie proste...

Odejdźmy trochę od kultury wyso-
kiej. Harry Potter - dlaczego na tle
tylu książek tak się on wyróżnia
i dlaczego wzbudza tyle
kontrowersji?

Myślę, że powinniśmy raczą zastanowić

się, co sprawia, żrzahjemy tyle pytń, Co



splawia, żp matka w Niemczech kupuje
dzięcku kolejny tom bęz refleksji nad
czarnąmagią, i kto mówi matce w Pol-
scę, żp powinna się nad tym zastanowić.
Iawifuę w Potterze nie tyle potencjał, nie
tyle fascynującą lekturę, co zwyWąprąl-
jemność. Jezeli jestem w stanie oglądŃ
Indianę Jonesa czy King Konga, to równie
dobrze mogę czytać Hury'ego Pottera.
To ten sam poziom przlemności.
Zajmuje mi to tyle samo czasu, i nie są-

fuę, by mogło to sprowadzić na kogoś
jakieś zagrozenie.

Wielu księzy mówi, że to książka
Szatana. Nie dziwi Cię to?

To dziwi kazdego, kto spojrzy na to, co
się w nasąum kraju dzieje. To po prostu
taki folklor lokalny. Łukaszenko ostatnio
zakazŃ uzywarria anten satelitamych, i ja-
kiejś kreskówki, która podobno go obra-
ża. Llfuie mĄąróżme pomysły, a]e to tro-
chę głupie, żnby mówić o ksią7ce, ze jest
Mjęlem Szatana. Nie, nie sŁyszdem, żeby
Szatan pisał ksiąpki.

W czasie wykładu została
odlafia druga twarz Wisławy
Szymborskiej, która w czasach PRL
pisała ody do Stalina, Wielcy ludzie
PRL-u - Czy mają onijakieś
tajemnice, o których nie wie
szersza publicznoŚÓ?

O wielkich twórcach PRL już mało kto
pamięta. S4rmbonka pocątkowo pod
chofuiła do literatury polskiej ,pficjalną
śclężką' ale srybko się od tego wynvoliła.
Takich niespo&ianek na tęmat manych
pisarzy jest cała masa. Dostęp do nich ma
niewielu, zwłuzpza poloniści. Na pr4lkład
młody Mickiewicz chodził z butelką wina

i Byronem nad jezioro i pisał o Świtezian-
kach, Świtezirch c7ł gusłach. Oni oóło-
łylvali się ó tradycji przehrzńajńskich,
o których dziś często się zapomina.
Mickiewicz balansował pomi@y kultuą
chrzścijńską. a rdzennymi wzorcami.

Zastanawiałeś się, dlaczego w szko-
le nie jest pokazywana ta ,,druga
N,talz" twórców? Przecież mogłoby
to wpłynąć na ich popularyzację.

Taka anegdotka jest dobra, by zwńętó
uwagę sfuchaczy, to po prostu chwyt ręto-

ryczny,Szkoła jest odtego, na szrąście
wolna, nie o wszystkim trzeba wiŃió,
nię trzęba wiefujęc który z pismzy ma
problemy z alkoholem czy papierosami,
żrby zachpić do ich czytania.

Na koniec, jako że orientujesz się
dobze w literaturze polskiei
po 89 roku, powiedz jakie książki
poleciłbyś Crytelnikom Łomotu?

BgĘ przekomy, i poleę pisarzy nienvią-
za,tych z Marcinem Świętlickim, niema-
jryych z nim nic wspólnego, poza tym,
że sąbbrzy, to bfrzie przede wszystkim
Eugeniusz Tkaczyszyn Dycki, Edwmd
Pasewicz, czy Tomasz Rózycki.

Dziękuję za rozmowę.

( ro zm rłv i ał Krzy s zt of Ąl zi a)

* Bartosz Sajewski - ńsolwent
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, mgr polonistyki, daktorant
wy dzi du S l awi st y k i na Un i wers y t eci e

im. Gułenbergaw Mainz.
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Jesteś kimś!
Ale o czym myślisz?
Jesteś kimś!
Ale kogo widzisz w lustrze?
Jesteś kimś!
Żyjesz jeszczn, czy już nie?
Jestęś kimś!
Dla kogo?
Ktoś chce byś był sobą
Do dna

Ewa Samulak

Prawdziwy Babel

Wieza, co miała uczyć pokory,

wieza szaleństwa i wielka obłuda,

Ku pzestrodze stoi na pustyni.

S traszy sztucmie rozszalpanym murem,
Prawdziwy Babel, samotnje buówiulo,
Samotnie cżowiek kazĄ cegłę \\rypalał,

Wieza nie ma pięter, nie ma też podziemi,

Bóg w niej bywał z niepokojem,
ż w końcu, w przypływie żośliwego
natchnienia stworzyl słońce.

Babel jeóak nadal stoi. niewzuszony.
Wszak, co z owocu powstało,
W proch się nie obróci.

Maciej Iwaniuk

Kiedy zacz$eś swoją prrygodę
z bractwem? Dwa lata temu postanowi-
liśmy zdoĘć swoje bractwo. Natomiast
kultuą zafascynowaliśmy się około pół-
tora roku przdzńożrrliem bractwa.

Jak czgsto trenujecie? Raz w tygod
niu, nięzależnie od warunków pogodo-

wych, chyba, żp są dri wolnę od szkoły.
Staramy się to robić jak najczęściej,

nawet w czasie świąt i prry innych tego

typu okazjach.
l!e trwa Wasz trening ijak on
wygląda? Około cztęrech go&in walki,
do tego go&ina naprawiania sprzętu i go-

fuina oĘoczynku. Walczymy zazwyczaj

do dwóch trafień, albo wybieramy bohur
do przewńcenia przeciwnika. W bohurze

mogą brać uŁtŃ ęŃe armie, lub poje-

Ęnczy rycętzę.
lle osób liczy armia? Rózrie, zaleĘ ile
przyjfię na treningi. W bractwie jest

óvanŃcie osób, z tego sześć regulamie
ucąszpza na treningi.
Przyglądałem się walkom, wygląda-
ją one dośó groźnie. Czy doznałeś
jakichś poważn iejszych kontuzji?
Nie, tylko moje ręce ucierpiały.
Połamałeś je sobie? Nie, ale miałem
dość powżne rozriercia. Najpowż-
niejszej kontuzji nńawił się Grzegorz
(przyp. red - Brńska), co skońcryło się,
wizytąw szpitalu w zbroi. Miał rozcięty
pdec, zŃożano mu 5 szwów. Później
ma|ań się w TVN Z&owię, jako bar&o
nietypowy pacjent.

Gdzie zwykle trenujecie? Przęwuimie
na łąkach w Zięleniewie lub Radzikowie.
Idziemy tarfl zE sprĘtem, przechowywa-

nym przuz Grzśka Brzóskę i S4rmona
WŃcińskiego, rozkJfumy to i walczymy.

Z czego składa się Wasza zbrĄa?
Jest to kolczuga, pńcz niej są zakładane

karwasze, spó&riczka kolczana osłonę uĄ
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kaptur, napleczniki, naramienniki oraz
napieńnik, nogawice, rękawice i hełm.
[[e to wazy? Ws4lstko razem waĄz około
25 kilogramów.
W jakich granicach waha się koszt
wykonania takiej zbroi?
Od 200-300 ń wzwyż.
W Kołobrzegu są dwa bractwa. Nie
zastanawialiście się, aby połączyć
swoje siĘ? Zbyt różmimy się pogl@a-
mi, oni stawiają bardziej na wygląd my
stawiamy barfuiej na walki.
Wyieżdżacie na iakieś turnieje?

Niestety, aby wyjechać na tumiej trzeba
mieć ukończonę 18 lat, ale nasz przewod
niczący S4zmon stara się, ńyśmy byli na
to przygotowani.
Każdy kto ma zbroję może zostać
członkiem bractwa, czy są jakieś
kryteria przyjęcia? Siła jest barfua
ważma, ale również potueba fużsj bzy
wyobrami i umiejętności myślenia.

z krzy s zt ofełn kap elańczyki ern

nzmawiał K zy szl of Pyzia

o
f
(§
(,
.(§
an
(U
Y
o

.,::§,

.:.§



Pan Browezor nie powiedział wcale:

"Pała" jest czasownikiem !

Jakby ktoś miał wątpliwości..

U: W "Ćierpieniach młodego..."
występuje miłość transsentymentalna.

N: WŃnie w takich sytuacjach leĘcie
i kwic4ucie

N: Do kogo poeta kieruje testament?
U: - Do ludzi?

N: Apotem rramaturze dostaniesz
arkusz i powiesz beee!

N: Rano ro§za, w połu&tie gotpzo
a wieczorem komaly kąsaią

Gdzie byłŃ wcznraj na mojej lekcji?
Spałam w domu

Jak się nazywil przywó&a powstania?
Romuald Traukiewicz (zamiast Traugutt)

N: Jaką miałŃ śreftią napółrocze?
U: - Trry i półtora pani profesor!

U: Tytuł zaczępnięto z rzymskiego
powiedzenia bieda zwyciężonym
(zamiast biada)

N: PoĄczyłŃ mi dugopis?
U: Ale pani mi go zarzuclła|.

U: Romantycy lubili sobie
trzasnąć w łeb!

N: Nie jest tak, ze Prus wyjechał
na bezlu&rą \\Tspę i sobie machrr{
Lalkę...

N: Kto jest głową rodńny?
U: Papież

U czrfi po zadany m pytaniu :

yyy... moreny denne?
- Nie kolego. Denne to jest co innego.

N: Ja się dzisiaj dowiedziałam
od trzepioklasisty, że Dostojewski
się nazywał Raskolnikow.

N: - Jaki efekt osiąga autor, stosując
taką skłafuię?
U: Senność.

N: - Czy można powiedzieć coś óbrego
o Łęckiej?
U: Eee... byłaurocza?
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,,Wakacje, znów będą wakacje!"
tekst piosenki zespołu Big Cyc
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