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Krok po kroku, krok po kroczku nadeszła wiosna, awraz z nlą zbliżają świę-
ta Wielkiej Nocy. Redakcja składa Ęczenia na stronie 7. Ęmczasem my

oczekujemy na poprawę pogody i to piękne, cieplutkie słoneczko, i te piękne,
wiosenne kwiatki, których jeszcze nie widać, ale wiemy, że gdzieś tam są i mają
się dobrze. Biednym maturzystom jlżteraz współczujemy, gdyż nieubłaganie
zbliża się termin wielkiego wydarzenia na literę ,,M'1 Nie wiemy, dlaczego aku-
rat dojrzałoścl, ale skoroście tacy dojrzali, to czas odstawić komputery i zacząć

się uczyć, kochani. Współczujemy Wam
i obiecujemy, że wyszalejemy się za Was w tym czasie.

W bieżącym numerze znajdzleciejak zwykle mnóstwo ciekawostek na tematy
mlzycznz filmowe czy też zup ełnie nowy temat, j akim j est animacj a.

Przeczytacle odpowiedź na artykuł o homofobii z poprzedniego numeru
ŁOMOTU oraz przepis na to, jak pozbyć się wszechogarniającej nudy. Iak

zwykle życzymy Wam przyjemnego czytania.

Redakcja

ŁOMOT nafacebooku! Więcej na stronie 7!



Ostatnio mieliśmy okazję przeczytać
artykuł o problemie traktowania
homoseksual izmu przez autorów różny ch
podręczników, które używane są w
szkołach. Postanowiłam zabrnąć w ten
temat i dowiedzieć się, jak sami homosek-
sualiści do tego podchodzą, w jaki sposób
traktuje ich społeczeństwo i co się zmie-
nia z upĘwem lat. Do tego celu zebrałam
grupę cudownych, radosnych ludzi,
którzy zgodzilri się uchylić rąbka tajemni-
cy swojego życia.

|ak oglądać telewizję...

Pierwsza osoba, z którą zaczęłam ten
temat uciszfa mnie wybuchem śmiechu:
- Słuchaj, to nie jest tąk, że każdy gej to

metroseksuąlny facet z dziewczęcym
głosem i nienagannq dykcjq - sprostował -
Oczywiście, spotykamy ludzi, którzy krzy-
czq, że nie chcq być traktowani jak osoby

z uszkodzonq psychikq, ale ci dojrzali
raczej po prostu w duchu się z tego śmiejq
i robiq swoje. - dodaje po chwili. Urzeka

mnie lekkość, z jaką tłumaczy mi to
zjawisko. Po chwili łapie głęboki oddech -
Poza tym, takich rozwrzeszczanych,
kolorowych ludzi spotkasz g!ównie w te-

Iewizji, gdzie próbujqc się wylansować,
przedstawiajq swoje, bardzo często wręcz

śmieszne zdanie - dodaje. No tak, ale
skoro media ukazują ten komiczny obraz
polskiego homoseksualisĘ, dociera to do
milionów ludzi, a nie każdy z nich zna
taką osobę, więc ludzie kreują sobie
zdanie na podstawie tego, co widzą. - No
widzisz, to tąkie błędne koło. Heterycy się

ograniczajq, ą homoseksualiści robiq z sie-

bie idiotów, aby tylko ukaząć światu, że też

istniejq i sq całkiem normąlni. Szkoda
tylko, że im to nie wychodzi. - kończy
powalającą puentą, udowadniając tylko
swój dystans.

No, ile można się wygłupiać?

Z kolejną osobą, sympaĘczną młodą
dziewczyną rozpoczęłam rozmowę od
prostego pytania, mianowicie chciałam
wiedzieć jak postrzega stosunek het-
eryków do ludzi homoseksualnych. - Me
wydaje mi się, aby było aż tak źle. Dla
większości ludzi, z którymi miąłam do
czynienia, nie mą znaczenia fakt, że jestem

or i ent acj i nieh et ero s eksu alnej. O czy w i ś ci e,

że sq osoby, które traktujq to jako chorobę,

ale wynika to z ich braku wiedzy. - No tak.
Brak wiedzy może zostać załŃany, trzeba
tylko chcieć edukować społeczeństwo.

Ęko w jaki sposób? Na to nie brakuje
pomysłów. Schody zaczynają się przy



rea|zaqi planów. - Iąk ną rązie nie mąm
problemu z normalnym funkcjonowaniem
w społeczeństwie. Do tej pory nie spo-
tkąłam się z nieprzycLtylnymi komentarzą-
mi na swój temat i mam nadzieję, że tak
zostanie, bo jak wiadomo - bywa różnie.
Owszem, pragnę się zgodzić, bl,wa różnie.
Na szczęście ludzie, którzy nie są przy-
chylni homoseksualistom, z czystej kultu-
ry nie wypowiadają się już w sposób brzy-
dki, ani nawet wulgarny. A co zv,rylaśnie-
niem rodzini e, że ich krewna kocha swoją
kobietę i nigdy nie przyjdzle z vroczym
blondynem do domu, aby przedstawić im
no,\^/ego zięcia? - ,,Coming out" spowodo-
wął, że nie muszę przed rodzinq
i znajomymi udawąć, że podoba mi się

jakiś chłopiec. Do pewnego momentu to

było nawet zabąwne - pokazywałam mojej
przyjaciółce jakiegoś gościa na korytarzu
w szkole i mówiłam, jaki to on piękny
i uroczy. No, ale ile można się wygłupiać?

Kto miał vńedzieć, ten wie

Trzecią, ostatnią osobą, która
postanowiła uchylić rąbka tajemnicy ze

swojego życia jest biseksualistka, powala-
jąca swoją szczerością i prostotą. Chcę jej
zadać to samo pytanie, co jej poprzed-
niczce. |ak wygląda 1ej współżycie ze
społeczeństwem? Odpowiedź jak zwyHe
nie jest łatwa. Bo przecież jak wltłu-
maczyć tak zawiłe stosunki? Na szczęście
długo się nie zastanawia. Uważam, że
gdyby społeczeństwo miało większa wiedzę
ną temat mniejszości seksualnych, to nie
traktowałoby ich jak nienormalnych.
Wydaje mi się, że nie jest najgorzej.
Odnoszę wrażenie, że postrzeganie
bi/homo nie jest już tak negatywne, jak
miało to miejsce kilka ląt wcześniej. Fakt,

że sytuacja nądal nie jest najlepsza, ale
moim zdaniem nie ma wielu powodów do
nąrzekania. - No tak, może ], nie ma
powodów do narzekania,ależe my Polacy
narzekać lubimy... - NIyślę, że nie wszyscy
ludzie zdajq sobie sprawę z mojej orientacji
seksualnej, gdyż nie mówię o tym głośno.

Wiedzq o mnie znajomi i bliżsi i ci dalsi,
ale nie ,uynikajq z tego powodu żądne
problemy. - ta odpowiedź niezł7kle mnie
cieszy; miło usłyszeć, że istnieje ktoś, kto
nie ma żadnych spięć spowodowanych
swoją orientacją. A co z todziną? Co
z przyjaciółmi? Na tę odpowiedź czekam
nalbardziej. - W sumie ,,coming outu" jako
takiego w moim życiu nie było, więc trud-
no mówić o jakimś jego wpływie na moje
życie. O tym, że jestem biseksualna, kto
miał się domyślić, ten się po prostu
domyślił.

A więc wywnioskować jużmożemy,że
społeczeństwo wie mało, bo nie chce
wiedzieć więcej, a 1dy zwykły szary
człowiek postanowi się zainteresować, w
większo ści zaniecha swoj ego zamlaru, gdy
dotrą do niego stereotypy podanych już
przykładowo,,telewizf nych krzykaczy".
Moim rozmówcom się udało. Żyją
w zdrowym otoczeniu, nie są szy-
kanowani, wręcz tętnią szczęściem.
O czym świadczy fakt, że ich głowy nie
zaprzątają problemy inne, niż tych hete-
roseksualnych. A więc Moi Drodzy, czy
warto kryrykować coś, czego nie znamy?
Czy może trzeba mieć chęci i otworzyć się
na ludzi, nawet jeśli podręcznik mówi Ci,
że ich umysł jest zbiorowiskiem zła,
a ciało siedliskiem chorób? Bzdury wys-
sane z palca i nic więcej.

Karolina Zybert
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,,Uuu-uu-uuuu-uu-uu" - od kliku
miesięcy nie było dnia, bym nie usĘzała
tego jakże chwytliwego refrenu, nuconego
chyba przez wszystkich. Na korytarzu w
szkole, w redakcji ŁOMOTU czy nawet...

w urzędzie skarbowym!

Nie ukrywam, że z reglĘ wybitnie iry-
tują mnie różnego rodzaju jednose-
zonowe hĘ ale tym razem wbrew

pozorom mamy do czynieniaz
utworem ponadczasowym.

Zacznilmy od początku. W 1973

światło dzienne ujrzał album ,,Mony
Mony" zespołu Nighttrain, Zawiera
piosenkę,,Hallo Bimmelbahn', opowiada-
jącą historię starej lokomĘwy. Zmyślna
maszyna wydaje z siebie dźwięki układa-
jące się w znaną nam wszystkim me-
lodyjkę, która stanowi główny motl,w
całego utworu. Pewnego pięknego dnia
dziewczyna stojąca na dworcu, ocz-
arowana odgłosami nadjeżdżającego
pociągu, wskakuje do wagonu i ucieka
swojemu chłopcu w siną dal. Na nic zdały
się jego błagalne prośby, aĘ łrybranka
jego serca go nie opuszczała. Wesoła loko-
motywa nie zna litości i odjeżdża wraz
z dziewczyną. Romantyczna i jedno-

cześnie smutna opowieść, ponieważ nie
zanosi się na to, aby ten pociąg miał wró-
cić. Wątpię, aĘ ztego powodu komukol-
wiek łezka się w oku zahęclła, ale to nie
tekst, a warstwa instrumenta-
lna stała się inspiracją dla słynnego
zespołu Boney M.

W 1979 roku nagrali piosenkę ,,Gotta
Go Home'] rłrykorzysĘąc radosne smęce-
nie ciuchci, które zostało wyśpiewane
przez trzy dark ladies. W tym samym
roku chiński wykonawca Frankie Kao
stworzył własną wersję tego przeboju.
Muzyczka w sam raz nadaje się do Ęch
wszystkich automatów z mozgotrzepiący -

mi gierkami. Nie jest to może najlepszy
przykład na porywającą piosenkę
(Kudłaty wyszedł z redakcji, gdy to
usłyszał), ale warto się z tym zapoznać
choćby z ciekawości. Ubaw murowany.
Powstało jeszcze kilka innych przeróbek

,,Gotta Go Home", ale przeszły bez więk-
szego echa. Mimo to polecam znaleźć na
youtube My Diet Pills czy Royal Sprite. Na
dłlższy czas zapomniano o tym przeboju,
aż do roku 2010. Dwóch Dj-ów: Armand
Van Helden i A-Track stworzyli projekt
pod nazwą Duck Sauce, ]ak nietrudno się

domyślić, panowie zmiksowali old-
schoolowy motyw,,uuuu-ania". NiesteĘ,
nie jestem w stanie przytoczyć Wam his-
tor7i zawartej w tej piosence, ponieważ
teskt jest ,,rozbudowany'' do tego stopnia,
że nie sposób go zapamiętać, nie mówiąc
już o rzeczowej analizie. Najciekawsze są

możliwości, które słuchacze stworzyli
sami dla siebie. Na stronie internetowej
www.gobarbra.com znajduje się aplikacja
(warto wspomnieć, że jest to polski pro-
jekt), dzięki której można zastąplć
,,Barbra Streisand" własnymi słowami.
Tak więc, enjoy!, mol mili.

Magdalena Sanocka



Z okazji nadchodzącego dnia
Wielkiej Nocy redakcja ŁOMOTU
życzy Wam wszystkim:

- zdrowia
- szczęścia
- by cukier juz nie drożał
- jajek prosto od kury
- kolorowejchmury
- ciepłej wody w kranie
- tyle słońca w caĘm mieście
- słodkiego miłego życia
- zająca faszerowanego
- prezentu wielkiego
- babkiw czekoladzie(byle młodej)
- kubła wody wylanego na głowę
- spokoju iwolności bez szkoĘ i
miłości
- sławy i pieniędzy
- imprez udanych solidnie zakrapi-
anych
- jedzenia dobrego i nietuczącego
- komputera bez zwiechy
- udanych podroży komunikacją
miejską
- samoodrabiającej się pracy
domowej
- sprawnych rowerów
- Beatlesów jako headlinerów na

Openerze
- Woodstocku w rytmie disco
- aby Moda Na Sukces wreszcie się
skończyła
- miliona znajomych na facebooku
- trójkiw totka
- abyśmy spotkali się na Sunrise
Festival

łoMoT
Tak, tak! Nam też udzieliła się moda
na wszędobylskiego facebooka. My
to lubimv, iWv też polubicie. Na
pewno prędzej traficie na Wasz ulu-
biony portal niż stronę inernetową
ŁOMOTU, Macie mozliwość dziele-
nia się z nami na bieząco Waszymi
opiniami na temat artykułow, zdjęć
oraz redakcji (Sanocka jest już tak
zepsuta i narcystyczna, że w tym
skrajnym przypadku żadna krytyka
nie pomoze) ;-)
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Kupując bilet na koncert The
Australian Pink Floyd ShoW zastanaw-
iałem się czy opinie mówiące, że zespół
wykonuje utwory Pink Floyd lepiej od ich
kompozytorów okażą się prawdziwe.
Obecna trasa zespołu jest odtworzeniem
trasy P.U.L.S.E. z połowy lat 90. ubiegłego
wieku, więc zapowiadało się ciekawie
ponieważ DYD z koncertu Gilmoura
i spółki zrobiło na mnie duże wrażenie.
Dwudziestego czwartego stycznia, parę
minut po 20:00 zostałem bardzo miło
zaskoczony. Na wstępie światła na hali
Ergo Arena zgasły, a z głośników
wypłynął niesamowity, psychodeliczny
wstęp do ,,Shine On You Crazy Dia,
mond'l Członkowie zespołu stopniowo
pojawiali się na scenie oświetlani przez
poledynczy strumień światła. Najpierw
klawiszowiec, grający wspomniany wstęp,
po nim gitarzyści, następnie basista.
Każdy kolejny podświetlany muzyk grał
swoją partię. Gdy wjechała perkusja
publikę zalaŁa fala świateł i rockowa
maszyna Floydów ruszyŁa cała parą. Po
ponad siedemnasto minutowym,,Shine
On..." wykonano kilka numerów alebez
żadnej gry świateł i efektów. Natomiast
pokaz laserów zgrany zintrem gitarowym

w ,,The Dogs Of War" dało efekt
naprawdę piorunujący. Potem zespół
wykonał jeszcze kilka utworów z pb,1"bez

Watersa. Najbardziej podobało mi się

,,Learning To FIy" ze świetnym wstępem
na perkusji i historią lotnictwa wyświet-
laną na okrągłym ekranie umieszczonym
za zespołem.

O 21:00 klawiszowiec za-powiedział
dwudziesto minutową prl.erwę po której
dowiedziałem się, że miniona godzina
koncertu to wstęp do prawdziwego show.

Kilka pierwszych animacji było w 3D więc
trzeba było założyć okulary wydawane
przy wejściu. Wstęp do kolejnej części
koncertu różnił się od poprzedniego.
Zamiast gry świateł na ekranie pojawił się
filmik na którym różovły kangur wesoĘ-
mi podskokami wskoczył do pokoju
i odpalił pĘtę ,,The Dark Side Of The
Moon]' Jak tak wesoły kangurek odpalił
płltę, zespół wykonał ,,Breathe". I tu
pojawia się jeden z moich ulubionych
momentów podczas koncertu. Na ekranie
ukazaŁa się animacja 3D ze świnką lata-
jącą po kosmosie. Byłem trochę zdzi-
wiony jak świnka wyleciała z ekranu
i przez jakiś czaslatała nad publiką, ale na
tym polega już caĘ myk z 3D. Byłem

",r- ,l Ł'r.- _'_, l, §5l=" li _"."..1 F,ąLlf"l'J
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trochę sceptycznie nastawiony gdy
dowiedziałem się, że kilka animacji będzie
w 3D bo nie lubię filmów kręconych w tej

technice, ale na koncercie to zupełnie co
innego. Następnymi utworami byĘ "On
The Run] ,,Timdi ,,The Great Gig In The
Sky (należą się brawa za popis wokalny)
I ,,Money'l Reszta koncertu przebiegła już
bez animacji 3D. Kolejnym numerem był
ponad dwudziesto minutowy ,,Dogs"
z p|rĄy ,,Animals'l Po utworze na sali
zapanowała ciemność. Z głośnika zacząŁ

wydobl.wać się dźwięk śmigłowca. Ludzle
zaczęli klaskać l, gwizdać, bo grupa
wykonała największy hit Pink Floyd
,,Antoher Brick In The WalI Pt. 2" Gdy
zespól grał po prawej stronie sceny pojaw-
iła się słlmna lalka-nauczyciel podrygują-
ca w r}tm muzyki. Nie wiem jak inni ale
ja tam śpiewałem ,,We dont need no edu-
cation..," (święte słowa). Następnym nu-
merem było ,,One Of These Days"
z fenomenalnie zagranlrrn wstępem na
basie. Podczas tego utworu na scenie
pojawił się wielki, różowy, dmuchany
kangur skaczącyw rytm uderzeń basu. Po

trm kawałku zespół pożegnał się z pub-
liką i opuścił scenę, ale polska publika
nie da tak łatwo odejść tak dobremu
cover-bandowi.

Zespół bisował dwoma utworami
z ,Ihe Wall'l Były to ,,Comfor-tabily
Numb" (niesamowita, przedłużona so-
lówka na gltarze) i ,,Run Like Hell'l To był
niesamowĘ koncert. Nie dziwię się, że

zespół cieszy się tak duĄm powodze-
niem. Utwory były odegrane na naj-

wższym poziomie z dokładnością co do
szczegołu. Jedyne co mi się nie podobało
to głos jednego z wokalistów, był za wyso-
ki do muzyki Floydów ale dało się też go
rłysłuchać. Cieszę się, że są zespoły odt-
warzalące utwory grup, które już nie ist-

nieją, ale żeby dobrze odtworzyc dzieła
pewnych zespołów, trzeba też grać tak
dobrze jak owe zespoły, a utwory
Floydów do najłatwiejszych nie należą.
Nie wiem, kiedy zespół wróci do Polski.
Kolejnym lvydarzeniem dotyczącym Pink
Floyd będzie koncert Rogera Watersa
w ramach trasy ,,The Wall" w Łodz], na
początku kwietnia (więcej na Live-
nation.pl). Jest to prawdopodobnie ostat-
nia trasa Watersa, a poza Ęrm przedsta-
wienie ,,The WalI" należy do jednych
z nalbardziej spektakularnych z historii
muzyki rozrywkowej, więc warto u7brać
się na taki koncert. The Austarlian Pink
Floyd Showpolecę każdemu dlatego, że to
nie tylko muzyka na najwyższym po-
ziomie, ale i niezapomniane show, z któ-
rego sĘnęli Pink Floyd, a teraz słyną
także The Australian Pink Floyd Show.

Olek Woszczaqński



Znana rozgłośnia radiowa Ojca
Dyrektora: ,,stara}iśmy się z mężem
o dziecko bardzo długo, jednak bez-
skutecznie. Zaczęłam modlić się do Pana

i stał się cud! Bóg obdarzył mnie dzieck,
iem!'1 Bóg po prostu stwierdził:

,,Kowalska odklepała swoje dzieslęć
zdrowasiek, niecl-r będzie, udrożnię jej te
jajowody!'l I to nie jest hiperbola, Ta

kobieta naprarvdę myśIi, że jest rv ciąży
dzięki Bożej pomocy. No chyba, że

chodziło o bardziej bezpośrednią pomoc,
ale tego zapewne nie jest godna, to

przysługuje tylko dziewicom. Ęmczasem
dzwoni kolejny telefor-r od uduchorvionej

słuchaczki: ,,Mam juź trójkę dzieci.
Lekarz radził mi założenie spirali, iednak
odmówiłam. Na rekolekcjach mówił, że to

środek poronny!", ,,Inaczej zaraz może
mieć pani kolejne dziecko'] ,,Najłrl,raźniej
taka jest wola Boża!'1 Bóg-ginekolog|
Doprawdy, myśIenie godne Papuasów
Skoro Bóg decyduje o zapłodnieniu, to
ma również wpb.w na łysienie, odciski,
gryTę i próchnicę. Gdyby z tych opowieś-
ci łryciąć wątek o Bogu, kobiety te ostały-

by uznane za niespełna rozumu. Ale tak
są po prostu głęboko wierzące. Pro-
u,adzący audlrcję radiową nie reagują,

tylko ,,dziękują za tę lr,ypowiedź1 Widać
lv tym szatańsko-podstępną perfidię
Kościoła, bo po co uświadamiać wie-
rnych, skoro taką rzeszą omamionych le-

piej kierować? Ludziom to się podoba, bo

żeby trwać r,v ciemnocie, trzeba w za-

sadzie nic nie trzeba robić, ale żeby być
śu,iatłym i mądrym, no lvłaśnie - Lrczyc

się, dużo i rrapralvdę ciężko.

Zabobony te nie są równe wiedzy prze,
ciętnego gimnazjalisty, nie podlegają

więc ochronie jako przekonania religij-
ne, choć ich głosiciele na takowe się

powołują.

Jeżeli ktoś nie lvidzi porviązania
między,,Bogiem-ginekologiem" a splu,
waniem przez Iewe ramię na rvidok
czarnego kota, to chyba powinien
poważnie się nad tym zastanowić. |a

mogę tylko polecić bardzej racjonalne
myślenie, bo to, choć nie zawsze
łatwiejszy, ale rozwijający sposób pa-

trzenia na świat, który pozu,ala budować
autonomię i odr,vagę intelektrralną, nie-
o graniczoną pr zez żadne ideologie.

Kasia Glegoła



1, znow siedzisz w szkole
i nie cieszysz się z tego
bo -bądźmy szczerzy-

nieszczególnie jest z czego.

2. Materiału jest tyle,
że na sciądze się nie mieści

akażdy nowy sprawdzian
niesie coraz gorsze wieści

3. Jest ósma trzydzieści,
aly już masz zrytą banię

i pytasz sam siebie:
"Przyda mi się to równanie.,.?"

4. A to jest dobre pytanie.
Często pada na humanie.

W zyciu wszystko się przydaje
Najczęściej niespodziewan ie

5, Owszem!
sysiem nauczania jest bezdenny

ale skoro masz tu siedzieć,
to przynajmniej bądź rzetelny,

6. "Cywilizowane" kraje
będą się z ciebie śmiaĘ

ze się tyle uczyłeś
azarobek masz mały.

7. W nowoczesnych szkolach uczą
w jednej pracy być fachowcem
a więc człowiek wspołczesny

jest zwykłym jenokierunkowcem

8. Aby jakoś funkcjonować
potrzebne mu telezakupy,

gdzie wymyślono juz wszystko
oprocz podcieracza d***.

9. Nas doświadczyła szkoła
środkowoeuropejska,
zaradni, niezależni

wiemy czym jest praca cięzka

10. My sobie poradziwmy
ze wszystkim zawsze i wszędzie

w szkole i na wakacjach
zagranicą,w urzędzie.

1,1 . Jesteśmy Polski przyszłością
(wiem-tu któryś się zaśmieje).

Jesteśmy odpowiedzialni
zaio, co tutaj się dzieje.

12, Naprawdę wielka to sztuka
zaliczy ó wszystkie egzam iny.
Nie ma lepszej szkoły życia,
niżta, do której chodzimy.

KrysĘna Gasparian
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Większość z Was z pewnością nie miała
do czynienia z fenomenalnymi animacja-
mi Davida Firtha. Tego pana trzeba
koniecznie przedstawic, ponieważ przez
jego działalność artystyczną, przewarto-
ściowałyśmy nasz sposób pojmowania
sztuki współczesnej. Do rzeczy. Firth jest
młodym człowiekiem, wrażliwym na
problemy, towarzyszące ludziom w dzi-
siejszych czasach. Tworzy animacje pełne
czarnego humoru, ociekające groteską,
przekraczające granice szaleństwa. Nie da
się ukryć, że grono odbiorców wy.tworów
jego wyobraźni jest zawężone. Z jednej
prostej przyczyny - jego filmiki są pełne
przemocy, krwi i obrzydliwości, sprawia-
jących, że widzowie o słabszych nerwach
nie są w stanie wltrzymać tego dłażej nlż
30 sekund. }ednak my dostrzegłyśmy
źdźbło trawy w tym ,,bagnie'] Postanowi-
łyśmy więc sprawę przedyskutować,

Magda: Mnie osobiście najbardziej
porusĄa animacja ,,Dog of Man' z 2008
roku. Opowiada historię człowieka
pielęgnującego swój nowotwór otaz
towarzyszącego mu psa. Zwterzę jest
świadkiem destrukcyjnych działań swo-
jego właściciela, co powoli doprowadza go
do śmierci. Warto wspomnieć o tym, że
w filmiku tylko pies przemawia gło-
sem człowieka i jest bardzl,ej ludzki
niż jego pan, który perfidnie steruje

swoim czworonożnym przyjacielem.

Kamila: Zdecydowanie filmik go-
dny polecenia. Świat staje na głowie
w momencie, gdy człowiek uświadamia
sobie, jak batdzo można poświęcić się
w imię przyjaźni. Oprocz autodestrukcji
i bezgranlcznego poświęcenia, kolega

Davida Firtha, Jason Stelle zwfaca u-
wagę na inne choroby qnnilizacyjne jak
np. demoralizacja przejawlająca się
w handlu narządami, ujętym w serii
filmików pt. ,,Charlie the Unicorn".
W sposób niekonwencjonalny, psy-
chodeliczny wtęcz w swojej ,,cukier-
kowości" i kolorystyce, przedstawia nam
hisioryjkę o trzech jednorożcach, Tak jak
w normalnym życil ntc nie wskazuje na
to, że ta pocieszna gromadka chce pod-
stępem pozbawić swojego kolegę nerki.
A co powiesz o ,,Salad Fingerze"?

M: ,,Salad Finger" to opowieść o zielonym
stworku, dbającym o dobre maniery i po-
sługującym się angielszczyzną godną
lordów. }est samotnlł, ma bzika na pun-
kcie Łyżeczek, którywh dotyka z nieukry-
waną przyjemnością.

K: FeĘsz, moja droga. Fetysz na punkcie
lyżeczek, przecież to przeżycie nazwał
,,orgazmicznyrn'I
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M: Dodam tyiko, że nasz zielony bohater
jest zagubionym marzycielem, który
w dążeniu do celu napotyka same
przeszkody, co nie jest obce chyba nikmu.

K; Tak, jeśli już poruszamy bardzo uni-
wersalne tematy, bliskie każdemu z nas, to
ja dodam od siebie, żebardzo przejmują-
cy był wątek miłości i obojętności.
Zaobserwow ałam też problem dyskrymi-
nacji w jednym z epizodow. Stwór
przenosi się nagle w wyimaginowany
świat, w którym pani na targu nie chce
sprzedać mu malinowego dżemu, bo - jak
stwierdziła - nogi naszego bohatera są
z bawełny i są zdecydowanie za długie.
Ucieka więc do szafy, w której chce
przeczekac denerrłrrjące go odgłosy do-
biegające z radia. Myślę, Magdo, że więcej
szczegółow zdradzac nie będziemy.
Wspomnę jeszcze tylko krótko o stronie
wizualnej. Animacje są bardzo mecha-
niczne. Nie ma płynności przez co odbiór
jest iście toporny i doskonale pasujący do
twardego przekazu.

M: Warto wspomnieć o fanastycze1
mazyce, która stanowi doskonałe tło dla
obrazu. Wykorzystano między innymi
utwory wykonawców takich jak Aphex
Twin czy Boards of Canada. Mówiąc

wprost, Firth w swoich krótkich fil-
mikach stworzył niepowtarzalny klimat,
który powoduje, że długo nie można
pozbyć się wrażenia, jakie łr.ywarło obej-
rzenie tych jego wszystkich animacji.

K: Magda, zastanówmy się, czy skoro
audiowizualnie wszystko jest pięknie i sa-
mo w sobie ma głęboki pruekaz,to czy aby
na pelvno ta cała krew i brutalność były
konieczne w animacjach?

M: Problemy i zagadnienia poruszane
przez Firtha są przedstawione drasty-
cznie, ponieważ w dzisiejszych czasach
jest to najlepszy sposób, by dotrzeć do
odbiorców, na co dzień karmionych
przemocą w filmach, książkach t muzyce.

K: Podsumuję to krótko. Nie każdy
poradzi sobie z takim spojrzeniem na
rzeczywistość, jednak odczucie, jakie
David wywołuje swoimi filmikami, jest
warte uwagi i na pewno nie będę żałowac
tych nocnych koszmarów które mnie
czekają.
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R: Uchodzi Paniza osobę o gołębim se-

rcu. Czy uysłałaby Pani ucznlaluczen-
nicę na poprawkę z WF-u i tym samym
napisała nowy rozdział w historii szkoły?

N: Raczej nie, Wiem, że uczniowie często
giną gdzieś w tych obowiązkach szko-
lnych. Dlatego zawszę daję ostatnią sza-
nsę i jednak nie byłabym skłonna, żeby
takiego ucznia gnębić, Nie dopuszczam
do takiej sltuacji.

R: Ciekawe jesteśmy, jak taka poprawka
z WF-u v,rygląda.

N: Nie uczestniczyłam nigdy w takim
egzaminie, więc wiem tyle samo, co lł7.

R: )akie są najczęstsze problemy mło-
dzieży?. Brak kondycji, nieodpowiednia
higiena czy może nieprawidłowe
odżywianie?

N: |a już prawie 10 lat pracuję w szkole i
zauważyłam, że lczennice mało się stara-

1ą, nie dbają o wygląd zewnętrzny,to
znaczy o swoją postawę, ciało. Jest to taki
etap ]M życiu, kiedy zkaczuszki stajecie
się łabędziem. Wtedy jestem przy was,

abywam zwracać uwagę na waszwygląd,
na to jak się odżl,wiacie, na to żebyście
aktywnie spędzaly wasz czas wolny.

R: Słyszałyśmy, że dziewczyny są zainte-
resowane kujawiakiem na WF-ie, byłaby
Pani skłonna wprowadzić go na zajęcla?

N: <Śmiech> Musiałabym przypomnieć
sobie kroki i nie ma problemu. Choć m-
yśIę, że oberek byłby lepszy niż kujawiak

R: ]est Pani instruktorką fitnessu. Czy
poleca to Pani młodym dziewczynom?

N: Oczywiście! Bardzo. |ednak nie ty'ko
kobietom. Bardzo wielu mężczyzn przy-
chodzi na fitness i stają się oni guru dla
większości Pań oraz podnoszą frekwen-
cję.

R: Na co łvpływają taLoe zajęcia?

N: Wpływają przede wszystkim na samo-
poczucie, kobiety są spokojniej sze,łat-
wiej im się zebrać w pracy. No i przy tyrn
mnóstwo korzyści flzy czny ch, któr e
widoczne będą szczególnie latem, na
plaży. Dlatego teraz jest duże zaintereso-
wanie tą dyscypliną.

R: Uczfa Pani w gimnazjum. Czy jest
rożnica między zaangażow aniem gim-
nazjalistów a licealistów?

N: Przede wszystkim praca w gimnazjum
pozwoliła mi wyrobić swój styl na|lcza-
nia. Teraz gdy aczę w liceum spijam tzw.

śmietankę efektów mojej pracy i tego,

czego nauczylam się w czasie pracy
z gimnazjalistami.

R: Chodzi Pani na mecze z rodziną. Skąd
to się wzięło?

N: Wszyscy w rodzinie staramy się kibi-
cować, bo większość trenowała/trenuje
koszykówkę. Sentyment po prostu.

R: Zbliża się Prima Aprillis. Planuje Pani
jakiś żart?

N: <śmiech> Oczywiściel W granicach
rozsądku.

RozmawiaĘ: Osiej, Sanocka
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Po ciężkiej pracy nadchodzi upra- i

gniona pora na odpoczynek. Przetwa ".

świąteczna, weekend majowy, wakacje. :

Czas na labę! Wolność|. Trzęba w końcu :

odetchnąć od nauki. Grafik w rękę :

- należy zagospodarować sobie terminy: l

jutro impreza, pojutrze spacer ze zna- :

jomlłni, w innym dniu imieniny cioci, :

a i jeszcze babcię wypadałoby w końcu l

odwiedzić. Może wykorzystać inne sposo- :

by: książka, rower, muzyka, zakupy? Na :

czlĄanle nie mamy ochoĘ (to juZ pry- 
:

watne nieszczęście. Dopisał P. Kopka) :

Muzyka? Ileżmożna słuchać tego samego, :

możepoźniej. Za oknem niezbl,t zachęca- '.

jąru do wyjścia z domu pogoda. :

Koleżanka wyjechała, a kolega tymrazem :.

choruje. I w tym momencie na horyzon- i

cie pojawia się mały ,,prĄacie|", zwany

NUDĄ, który skutecznie gasi nasz entuz-

jazm. PomysĘ się kończą, czas wydłuża,

a my nie wiemy, co ze sobą zrobić. I tak

siadając przed komputerem czy tele-

wizorem spędzamy,,aktywnie" upra-

gnione dni wolności.

A przecież jak powiedział J. Werbiński:

,,Najszybciej pĘnie czas wolny."

A może by tak tym razem sięgnąć po

coś nowego? Poszperać w szufladach czy

na strychu w poszukiwaniu zapomni-
anych np. ubrań i dokonać renowacji?

Nie, mało zachęcające. Hm.. A gdyby tak
zrobić coś samemu? Od początku do

końca? I tu wkracza hand-made. Za-
pewne wiele osób sĘszało o rze-czach
ręcznie robionych, które są corazbardziej
popularne, ale niewielu myślało, aby

samemu się qrm zająć. Zamiast po raz

kolejny kupować nolłą parę kolczyków
czy bransoletkę, można przecież spró,

bować zrobić jąsamemu! Czasami należy

pozwolić sobie na trochę szaleństwa
i poczuc się jak artysta, a ze swojego

pokoju zrobić mini warsztacik.

Nasuwa się myśl: ,,Ale przecież janie
mam zdolności arĘsĘcznych'. Dopóki
nie spróbujesz, to się nie przekonasz.

duszy prawdziwego arĘsĘ. Na stworzenie
małego dzieła przepis nie jest trudny. Do
kociołka wrzucamy: szczwtę wyobraźni,
ździebełko chęci, krztę cierpliwości i małą

odrobinę wolnego czasu, (którego mamy

w nadmiarze!). To wszystko na|eży

wymieszać, a w efekcie powstaje dobra

A prawda jest taka, iż nie trzeba mieć

ł.

*3,

§§
{nij

7
E



zabawa. Pojawia się pytanie, skąd wziąć
materiaĘ które będą potrzebne do wyko-
nania np. biżuterii. Otóż wbrew pozorom
wiele rzeczy posiadamy w domu: jakieś
druciki, koraliki czy zawieszki leżące
bezużytecznie w szufladzie mamy, nadają
się idealnie. Kiedy to nie wystarcza,
można udać się do pasmanterii czy
zakupić w sklepie internetowl,rn. A kiedy
ktoś jest zainteresowany tworzeniem

własnych koralików, dobra do tego jest
modelina. Kolejna ważna kwestia: prze-
cież p otr zebny j est j akiś spr zęt, nar zędzia!
O to również nie na|eży się martwić,
zawsze znajdzie się coś w warsztacie tatu,
sia. Ze wzorami, pomysłami i opisami
tworzenia nie ma problemu - wszystko

można zna|eźć na stronach interne-
towych. Ależ, od czego jest wyobraźnia?
Trzeba wprowadzać swoje p omysły,lączyć
według swojego uznania koraliki, dodatki
i półfabrykaty! Nie należy się załamywać,
jeżeli coś się na początku nie uda, jeżeli
drucik nie wygnie się tak jak byśmy tego
chcieli, a koralik nagle przestanie
pasować! Zawsze trzeba próbować jeszcze
raz, Nic nie daje takiej satysfakcji jak
pokonanie wszelkich trudności. |eżeli
ktoś nie jest zainteresowany biżuterią, jest
wiele innych ciekawych artystycznych
technik, tj.: szydełkowanie, haftowanie,
origami, scrapbooking (sztuka tworzenia
i dekorowania albumów ze zdjęciami) czy
decoupage (sztuki zdobienia przed-
miotów). Możliwości są nieo-graniczone!

iak powiedział A. Kępiński:

,,Nuda i pośpiech więcej męcząniż
intensywny wysiłek umysłowy

czy fizyczny".

Techniki hand-made nie są ani
męczące, ani nie wymagalą żadnego
wysiłku, wręcz przeclwnle - odprężają.
A przy odrobinie cierpliwości i maĘm
treningu można zacząć robić naprawdę
zadziwiające rzeczy. Kiedy stwierdzimy, iż
to co zrobiliśmy jest wystarczająco dobre
możemy wywołać na czyjejś twarzy Ll-
śmiech wr ęczając miły własnor ęcznie zr o -

biony prezent. Bo nic tak nie cieszy jak
prezenty od serca. A jaką dają saĘsfakcję!
A przede wszystkim pokonamy nudę!

Beata sawicz
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Sanocka poleciła mi film. Coś
o sowich legendach, ale porviem szczerle,

że nar,vet nie raczyłam zapamiętać tl,tułu,

gdyż film ewidentnie narobił spustoszenia

rv moim postrzeganiu sowiego królestwa.

Film Zacka Snydera znanego z iście

krwistych i brutalnych scen z np. uda-

nego filmu ,,300'] który postanowił oży-

u,ić na ekranie sowie królestwo. chciał
aby ów dziwny trł,ór, trafiając na ekran

kinołly podpasował zarówno młodszym
jak i troszkę starszym rvidzom. Niestety,

nie udało się ani jedno ani drugie. Na

bajkę zblt brutalne, na tilm akcji zblt
naciągane. Generalnie fabuła filmu opiera

się na zasadzie ,,American herol Mały
sólr.ek, marzyciel Soren łvraz z bratem

tyclrowani zostają na wspaniałych legerr-

dach o sorł,ich bohateraclr. Oczl,wiście
rv każdej iegendzie tkwi ziarnko prawdy,

rvięc źli bohaterolvie też się pojarvili

i oczywiście biedne małe sówki zostały

porwane. Od tego momentu to już była

istna tragedia. Paskudztwo w każdej

sekundzie. Po 10 minutach okazało się, że

brat sorena to podĄ, zdrajca, a on sam

będzie lvielkim bohaterem, co już zdradza

tajemnicę, że pod koniec stoczą braterski

bój na śmierć i życie. Przyznam się

nieskromnie, że na czymjak na czym, aleAnonim



na bajkach to ja się znam. Więc jeśli już
fabuła była t'atalna, a każdy element przy-
woĄ.wał na moją twarz epicki ,,palmface']
to chociaż skupiłam się na walorach
artystycznych. A tu ,,sówki" mnie za-
skocą4y. Oprawa gr aficzna bardzo dobra,
wysoki pozionr trry,mały aninracje
postaci, a efekt lotu sóu, był perfekcyjny
niemalże, Bolało jednak oglądanie projek-
tu graficznego tych uroczych zwierzątek.
Kultura wcisnęła nam so\Ąrę jako symbol
mądrości i doświadczenia, a twórcy
filmów po prostu zignorowali tradycję
z dziada pradziada i polecieli sobie, że tak
się kolokwialnie wyrazę, w kulki.
Zaprojektowali sobie sowę zabójcę z dzi-
wnym mieczopodobnym wyrobem
zakładanym na §zpony wręcz orlego
pochodzenia. I krew i więcej krwi! Ach,
oczl.wiście i ośIepianie małych bezbron-
nych sówek, rłl.ciskające |zy z oczu mniej
stabilnych emocjonalnie niewiast. Mu-
zyka w filmie trzymała jego poziom. Była
niezauważalna i nie robiła większego
wrażenia. W zasadzie nie wiem, czy nawet
tam była, bo po prostu u,płynęła jedrrym ,

a wlpłynęła drugim uchem. }eśli macie
obowiązek opieki nad młodszym ro-
dzeństwem nrożna na upartego rłybrać
się <1o kina. Ocz,l,wiście, jeśli dziecko nra

twarde nerwy i nie będzie płakać nad
losem małych płomykówek. ]a osobiście
odradzam ten film i teraz, wpisując tę

recenzję do ŁOMOTU, mam ochotę rzu-
cić klawiaturą w Sanocką za to, że po jej

zachsuycie nad urokiem plchaczy
wpadłam na głupi pomysł obejrzenia tej

dramatycznej pod każdym względem
bajki. Zawiedziona jestem, że muszę wys-
tawić mojemu kochanemu Warner Bro-
sowi marną notę 3/10, (Tak dużo? Ęe to
by- dał ekranizacji ,,Quo Vadis"
- P. Kopka) bo z pewnością bratu tej bajki
nie puszczę, a chyba o to chodziło.
Oczl,wiście to moja subiektl,wna opinia.
Nikt nie ma obowiązku się z ni1 zgadzac,
jednak radzę uciekać przed zachęcający-
mi plakatami z wielkimi ślepiami
malutkiej sóweczki, nawołującymi do
pójścia do kina.

Kamila Osiej



N - nauczyciel
U- uczeń
(z wypracowania)
'Autor chce, by można było się swobodnie

wypowiadać i oceniąć dzieła filmowe, o co

się modli fragmętem (sic!) wiersza

Tuwima."

U: Bolszewicy dopuszczali
się gwaltow, a przecież nie

o tym mówila ideologia,

U: Maszerujqc przez miastą

i wsie nie dostrzegł ani jedne-

go szklanego domu.

U: Baryka dopuszczał się marszów.

(uczennice wykazały sie brąkiem umiejęt-

ności odczytania danych liczbowych z

r o czniką st aty sty c znego )
N: Sąnocka, w drugiej klasie posiedzisz

jeszcze dwą lata. Osiej, jeszcze rok, a

Krystyna was wesprze doświądczeniem,

(rozmowa o bębnie afrykańskim)
N: No fo droga ta koza była.

U: No... Tanio się nie sprzedała.

N: ldzcie sobie porzucać mięchem gdzieś

dalej, dobra?

N: Trudno, jedziemy na wykład. |esteśmy

akademiccy, no co.

U: Grupa poetycka Skander...

N: Od razu Skafander...

l,ł: Dobrze Ci radzę , luyjdź z klasy, bo

któreś z nas nie przeżyje tej lekcji.

(o biurku w sali 206)
(J: To pomazane biurko jest dowodem ną

j ej,,W szy §ko MiWi sizm"

Ul: Znów mąsz na sobie te leginsy! Nosisz

je jak spodnie, ą to wcale nie sq spodnie,

To tak, jakbyś przyszła w gaciach do

szkoły,

}l: Za takie podejście to ja wam zmateri-

alizttję po jedynce, One się

zmaterializujq, czyli
pojawiq się wam w

dzienniku.

U:Uuuuu-uuu-uuu-uu
N:uuu-uuu-uuuu-u
U: Ilie ma lipy.

LI: czy ma pani jakiś spis tematow dla

mało zdolnych?

N: Bohąterowie Dostojewskiego bez dwoch

setek nie wychodzili na ulicę.

L}: Tu już Wyspiański poje,

chał po bandzie...

(o Ęmnie Kasprowicza)
N: To nie jest wiersz o tury-
ście w Tatrąch.
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(na geografii do uczennicy)

szalona Stfefa
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,,Jeśli chodzi o zdrowy rozsądek - mamy deficyt,"
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