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w t pni ks ę a
Niesamowita wieść ogarnęła szkołę. Jeden z najwybitniejszych 

uczonych, uczeń Arystotelesa, Platona, Niethzschego, Dumbeldo-
re’a, Gandalfa, Saurona oraz Merlina, wojownik o wolność  

w powstańczej Polsce, wielki myśliciel, który postawił tezę „Nic co 
jest eincem nie jest wam obce” odchodzi w blasku chwały i z wło-
sami powiewającymi na wietrze ku zachodzącemu słońcu… Cała 
redakcja Łomotu, oraz szkoła popadają w smutne dni. Pan Kopka 

wyjeżdża. Jednak wszyscy mają nadzieję, że w innym miejscu 
wszyscy pokochają Pana Kopkę tak mocno jak uczniowie  

i nauczyciele szkoły im. Henryka Sienkiewicza. Nasza redak-
cja pragnie też życzyć powodzenia na nowej drodze zarówno w 

imieniu swoim jak i uczniów, których Pan uczył. Pasja, którą Pan 
zaraża jest niesamowita i na pewno nie jedna osoba powie  
„A pamiętasz Pana Kopkę? Kurde… żałuj że wtedy ciebie  

w tej szkole nie było”. Teraz każda przerwa będzie inna, każdy 
polski lub filmówka nie te same... Jeszcze raz dziękujemy  

i życzymy powodzenia !
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Poezja  
 
   Kopana

Kiedy smutno tobie z rańca
Kopka zaraz wstawi Einca 
Bo nie wolno się dołować 
Trzeba tęgo wręcz pracować 
Jak mróweczki i pszczółeczki 
To od Kopki są piąteczki 

Zawsze dobrą radą służy 
Kiedy trzeba z rąk powróży
Kopka jest też mistrzem tańca
Co nim miota aż do majca 
A jak pieśń przypomni jaką 
To ją śpiewa na bogato 

Filozofów mózgi zjada 
Więc mądrością nas zaraża
Raz pochłonął słówek kilka 
To zachciało mu się wilka 
No i kota nam pogonił 
Ale potem to złagodził 

Lecz Pan Kopka już wyjeżdża 
Ciężko o takiego wieszcza 
Z nim zabawy było dużo 
Śmiechu, szczęścia… o matulo 
Piękne były to wręcz czasy 
„Do widzenia ‘’ od każdej klasy
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Bo, gdyż, któż jest bardziej godny 
okładki niż król?

~Król Julian


