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Mamy jesień, mamy katar,
mamy nowy numer Łomotu.

Modrzew wraz z kolegami podbił kosmos,
poza jednym, jedynym księżycem Saturna,

na którym wraz z bobrami osiadł.
Lecz i mimo tego nadal poszukuje on

Gwiazdy Porannej, która upadła za Murem.

Kurak postanowił zwiedzić świat więc wszędzie
puszczał żurawie, szczególnie w Łazienkach.

Krzyś planuje, może nie tyle co podbić świat
ile zapanować na scenie polityczno-kabaretowej,

swoje gościnne występy zaczął w Warszwie
w taaakim ogromnym namiocie cyrkowym.

A z nieba spadają kalafiory.
A kalafior wygląda tak:

wst´pniak



Mówisz: reggae, myślisz: Jamajka, Bob
Marley, Rastafari, muzyka pozytywna.
Mówisz: polskie reggae, myślisz: no właś-
nie co? Znani w kraju i za granicą Paprika
Korps, Indios Bravos? Być może Maleo
Reggae Rockers, wyróżniająca się potęż-
ną sekcją dętą Cała Góra Barwinków,
znany z poetyckich tekstów Akurat, czy
debiutujący w tym gronie zespół Nefre?
To oczywiście tylko niektóre z kapel gra-
jących reggae i pokrewne gatunki muzy-
czne: ska, ska punk, punky reggae, dance-
hall i wiele innych. Przeglądając listy
owych gatunków, trudno się oprzeć wra-
żeniu, że reggae jest nierozłącznie zwią-
zane z punkiem. Tak jest w istocie:
zespoły takie jak Akurat czy Zabili mi
Żółwia z powodzeniem grają oba gatunki,
często je łącząc.

Do moich ulubionych wykonawców reg-
gae należy zespół Cała Góra Barwinków,
który niedawno wydał nową płytę, pt. 24
godziny. Jak już wspomniałem zespół
wyróżnia się rozbdowaną sekcją dętą, na
którą składają się dwa puzony, trąbka,
saksofon i flet. Do tego wokal Kuby
Kaczmarka i ciekawe teksty. Całość
brzmi świetnie, jest melodyczna, i trudno
się od niej oderwać.

Jeśli ktoś bardziej od bogactwa
dźwięków woli nastrojowe, bliskie poezji
śpiewanej teksty, pewnie zainteresuje go
zespół Akurat, który zdobył sporą popu-
larność na polskiej scenie muzycznej.
Szczególnie zapadła mi w pamięci pio-
senka Lubię mówić z tobą: skromniejsza

niż u CGB aranżacja, ale to spokojna
melodia i wokal Tomasza Kłaptocza,
który nie wszystkim się podoba: najczęst-
sze jego określenie, z jakim się spotkałem
to „przesłodzony”. Nie jest to do końca
prawda, gdyż w późniejszej części piosen-
ki głos zaczyna być agresywniejszy,
podobny nieco do Kuby Kaczmarka
w piosence Green dog. Całość wpada
w ucho i nie można się od niej oderwać.

Gdyby kogoś nudziło klasyczne reggae,
zawsze może sięgnąć po wyłamujące się
z konwencji kawałki, takie jak choćby
Wolna wola grupy Indios Bravos i Kto wie,
autorstwa Nefre. Szczególnie ten drugi
zespół jest wart uwagi: rzadki w tym
gatunku żeński wokal, dynamiczne,
rapowane zwrotki i wiele nawiązań do
„tanecznej” odmiany reggae - dancehallu.
Mimo, że zespół istnieje mniej więcej od
roku, jego członkowie to doświadczeni
muzycy: większość z nich grała grała
wcześniej w częstochowskim zespole
Natanael. Z kolei Wolna wola to bardzo
ciekawe połączenie reggae z rockiem:
szybsze niż zwykle tempo i zwiększona
rola sekcji gitarowej. To oczywiście nie
wszystkie zespoły, które zajmują się
muzyką reggae. Gdyby wymienić je
wszystkie, nie wystarczyłoby miejsca na
łamach. Zachęcam do samodzielnych
poszukiwań. W tym gatunku, tak różnym
od wszechobecnego popu każdy znajdzie
coś co w pełni będzie wyrażać jego
osobowość, muzyczne gusta i oczekiwania.
Wystarczy tylko się rozejrzeć i posłuchać.
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åwierçfuntówka 
z serem

åwierçfuntówka
z seremczyli TTaarraannttiinnoo

okiem MMooddrrzzeewwiiaa
Jak zwykle porywam się z motyką na

słońce, tym razem na łamach Łomotu
mam zamiar przemaglować jednego 
z najwybitniejszych, a wciąż żyjących,
reżyserów i scenarzystów - Quentina
Tarantino.

Pierwszym filmem Tarantino, który dane
było mi obejrzeć, było „Pulp Fiction”
(wiem, oryginalny jestem). 
W moim skromnym przekonaniu film nie
mieści w kategoriach wspaniały, 5+, cudo-
wny. Film jest po prostu PANGENIALNY.
Sam podział PF na trzy osobne, z pozoru
nie powiązane ze sobą historie jest
doskonałym „zabiegiem”. Co jest jednym
z wielu argumentów świadczących o tym,
że Quentin Tarantino jest mistrzem bawie-
nia się schematami kina (podobnie jak
bracia Cohen). Do moich ulubionych

opowieści w tym filmie należy „Złoty
zegarek”. Jakkolwiek  by na to nie pa-
trzeć, obrazuje on społeczność ame-
rykańską („A co oznacza twoje imie,
Butch?”).    Wiele scen i cytatów z Pulpa
przeszło wręcz do historii kinematografii.
Chociażby, a może nade wszysko: „jesień
średniowiecza”.



Tarantino swoją wielką przygodę z ki-
nematografią  zaczął w wieku 16 lat.
Pracował w kinie porno. Co, powiedzmy
sobie, niezbyt go porywało. Następnym
etapem w jego życiu była praca w
wypożyczalni VHS. Gdzie pochłaniał
wszystkie filmy począwszy od bardzo ni-
skobudżetowych produkcji typu „Dracula
vs Godzilla na Manhatanie”, po dzieła
Felliniego etc.

De facto, do jego ulubionych kategorii
filmowych należało i wciąż należy (czego
dowodzi jego ostatni film) krwawe, bru-
talne kino klasy B.

Pierwszym filmem Tarantino 
były „Wściekłe psy” (1992). 

Wraz z H. Keitelem przekonał
producenta aby z kwoty 35 tys. $,
na produkcję filmu preznaczyć

półtora miliona dolarów. 
Udało się. Rezultat zaskoczył wszystkich,
co zarazem utorowało mu drogę do
Hollywood. Dzięki sukcesowi związane-
mu z „WP”, Tarantino bez problemu za-
angażował do kolejnej produkcji swoich
wymarzonych aktorów - S. L. Jacksona
i J. Travoltę. Oczywiście zagrali w „Pulp
Fiction”. Film zdobył praktycznie wszyst-
kie możliwe nagrody (oprócz Złotej
Maliny). Jedynym niepowodzeniem była
potyczka o Oscara z „Forrestem Gum-
pem”. Od tego czasu muzą Quentina stała
się żona Marcelusa Wallce'a (czyt. Uma
Turman).

Kolejnymi filmami owego reżysera były
„Jackie Brown”, dwutomowy „Kill Bill”
i najnowszy „Death Proof, Grindhouse
vol. 1”. I na ostatnim się zatrzymam.

Sam pomysł grindhousowy został za-
czerpnięty z kina amerykańskiego lat 
'70-tych. Były to niższowe produkcje
epatujące seksem i przemocą, zazwyczaj
w kinach puszczano dwa filmy pod rząd.
Z tej quasityradycji Tarantino i Rodriguez
postanowili nakręcić coś podobnego.
Tyle, że w USA „Death Proof” i „Planet
Terror” były puszczane jednym ciągiem,
a w Europie trzeba było czekać dobre
dwa miesiące na obie części Młóckarni.

„That's five dollars? You don't put
bourbon in it or nothin'?”

(Vincent Vega)

MO JEFF
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Ostatnimi czasy po przetestowaniu
wielu pomysłów na zapełnienie wolnego
czasu natrafiłam na pewną stronę interne-
tową, którą chciałabym się z wami po-
dzielić. Zapewne wielu z was słyszało
kiedyś o internetowej encyklopedii zwa-
nej „Wikipedią”. 

Znajdują się na niej najróżniejsze hasła
pomagające (metoda ‘kopiuj’ - ‘wklej’) 
w nauce. Ale nie o niej chcę tutaj napisać.
Przeglądając internet natrafiłam bo-
wiem na parodię tej świątyni wiedzy:
NONSENSOPEDIĘ (www.nonsensopedi
a.wikia.com) Wielce zaciekawiona owym
tworem wpisałam kilka haseł i muszę
przyznać, że nie powaliło mnie to na kolana.

Tekst był przeciętny, grafiki dosyć
słabe. Jednakże postanowiłam dać witry-
nie jeszcze jedną szansę. Wcisnęłam
przycisk „losuj stronę” i moim oczom
ukazał się artykuł medalowy. No, i to by-
ło coś. Prawdziwy majstersztyk. Potem
następny. I jeszcze kilka.

W ten sposób zostałam nonsensope-
dystką i nonsensoholiczką. Początkowo
tylko czytałam, później zaczęłam aktyw-
nie uczestniczyć w życiu społeczności
zgromadzonej wokół tej strony.

Od tego czasu minęły trzy miesiące,
około pięćset nowych artykułów i wiele
nowych twarzy. Słabe hasła powoli
znikają zastępowane przez teksty cieka-
wych ludzi. Rozwijamy się a ja odnio-
słam prywatny sukces zostając jednym 
z współtwórców strony. Każdy z nas mo-
że odnieść taki sukces. Wystarczy tylko
nudzić się podczas sobotniego wieczoru
i być szczęśliwym posiadaczem przeglą-
darki internetowej.
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W pierwszy weekend sierpnia Kostrzyn
nad Odrą zatętnił ponownie życiem…i to
jakim! Oficjalne dane policji podają, że
na tegoroczny Przystanek Woodstock
przyjechało 85.000 ludzi. Jednak ci,
którzy tam byli dobrze wiedzą, że ta licz-
ba powinna być co najmniej pomnożona
przez dwa…jeśli nie nawet przez trzy.

Po odespaniu tego praktycznie bezsen-
nego trzydniowego maratonu można było
zebrać w całość wrażenia i powiedzieć
kilka słów z punktu widzenia uczestnika.
Wiele osób twierdzi, że Woodstock to
brud, smród, narkotyki, sataniści i ogólnie
rzecz biorąc całe zło i plugastwo świata w
jednym miejscu. Niewielu z nich jednak
wie, że Przystanek to także Akademia
Sztuk Przepięknych, prowadzona przez
Zbigniewa Hołdysa już od czwartku rano,
czyli ponad dobę przed oficjalnym otwar-
ciem Przystanku. Koncerty kończyły się
nad ranem, w granicach godziny piątej.
Czasu na sen nie było wiele, bo od 8 rano
prężnie działała znowu ASP. 

A potem znowu na koncerty. A warto
zaznaczyć, że osobistości takie jak np.
abp Józef Życiński, Anna Dymna,
Tomasz Lis, Tomasz Sekielski czy prof.
Jerzy Bralczyk nie przyjechaliby wykła-
dać na byle jakiej imprezie. Trzeba też

przyznać, że każde z nich było zdumione
atmosferą tworzoną przez uczestników
festiwalu.

Ogrom ludzi mógł przerazić ludzi będą-
cych na Przystanku pierwszy raz, ale
bardzo szybko dało się z tym oswoić.
Wszystko za sprawą klimatu i pozytyw-
nego nastawienia ludzi. Uprzejmość ludzi
była naprawdę ogromna, nikt nie patrzył
na siebie z góry i każdy starał się sobie
pomagać. W końcu jest to impreza, która
ma pod każdym względem łączyć ludzi, 
a nie ich dzielić.

W oczach wielu ludzi Przystanek
Woodstock jest ciągle imprezą, kojarzącą
się z brudem, alkoholem, narkotykami 
i degeneracją młodzieży. Na szczęście
coraz więcej osób przekonuje się o tym,
że jest inaczej. Sprawy higieny zała-
twione były przy pomocy 500 toalet toitoi
i 600 kranów z bieżącą wodą. I napraw-
dę są to liczby wystarczające nawet dla
tak ogromnej ilości uczestników. O uży-
waniu narkotyków nic mi nie wiadomo.
Ale proszę pomyśleć, ile osób dziennie
pali kilkanaście papierosów i czy to, aby
nie jest bardziej szkodliwe niż wypalenie
„działki” marihuany, by się lepiej bawić.
Osobiście nie popieram, ale jak dla mnie
lepsze takie zło.    

2007WOODSTOCK
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Alkohol jest nadużywany na każdej
imprezie, czy to Przystanek, czy zabawa
w klubie, czy zwykła „domówka” w pos-
taci imienin czy sylwestra. Ale na mniej-
szych imprezach przymyka się na to oczy.
Ważne jest to, że mimo ogromu Wood-
stockowiczów, nikomu nie stało się nic
poważnego. To jest naprawdę rewela-
cyjny wynik, biorąc pod uwagę np. ilość
pobić i zatrzymań na niedawnym przecież
Sunrise Festival, który zrzesza przecież
nieporównywalnie mniej ludzi niż Jerzy
Owsiak (swoją drogą Sunrise podobno
mają przenieść do Gdańska..uh..trochę
ulgi). Nie można się jednak dziwić temu,
że jest bezpiecznie, gdy na każdym kroku
widzi się grupki Patrol spacerujące po
terenach festiwalu, sprzątające i pilnujące
porządku. A trzeba do nich dodać jeszcze
obsługę medyczną, policję i straż pożar-
ną. Nawet w nocy pola namiotowe były

oświetlane potężnymi reflektorami, dla
zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia
orientacji w terenie.

Sceptyków proszę o odwiedzenie kolej-
nego Przystanku (nieważne, czy zacho-
wana będzie jego obecna formuła, czy
nie) i przekonanie się na własnej skórze,
czy jest to naprawdę zło najgorsze. 

A przypominam, że w tym roku na
ASP wykłady prowadzili przedstawiciele
trzech religii w ramach cyklu Spotkania
Trzech Kultur, a tuż obok sceny folkowej
na festiwalu miał miejsce Przystanek
Jezus. Myślę, że takie odwiedziny będą
zwieńczone bardzo miłym rozczaro-
waniem i pozytywnym zaskoczniem.

Kurak
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A może najważniejsze credo polskich
nastolatków brzmi - „jakoś to będzie”? 
Jest 10 październik, godzina 15:30.
Kołobrzeżanie czekają na wizytę Pre-
miera. Zgodnie z planem za moment
powinien pojawić się przed kołobrzeskim
ratuszem. Wśród tłumu można dostrzec
również młodych ludzi, którzy oczekują
przybycia Prezesa Rady Ministrów.  
Na pytanie czemu tu przyszli odpo-
wiadają, że chcą zobaczyć szefa rządu na
żywo. Po kilku minutach w otoczeniu
BORowców pojawia się Jarosław Kaczyń-
ski. Na twarzach młodych ludzi brak więk-
szych emocji. 

W obecnym czasie młodzież nie na-
rzeka na brak zajęć. Zbombardowana
ogromną ilością wiedzy napływającej
zewsząd nie może mówić o jakiejkolwiek
życiowej nudzie. W dobie dzisiejszego
świata trudno jest mówić o małym
wyborze życiowych dróg dla młodych
ludzi. Do tego dochodzą jeszcze week-
endowe imprezy, w których lubuje się
ponad połowa polskiej młodzieży. Czy w
tym szalenie szybkim trybie przemierza-
nia świata jest czas w życiu młodego
człowieka na politykę? Czy prócz wielu
wybryków i młodzieżowych wariacji
obecna jest również troska o własny kraj?

POLITYKAa dzisiejsza młodzieżKrzysztof Pyzia
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Niebywale rzadko wyrażają swoje popar-
cie polityczne. Robią to jedynie w mo-
mentach, gdy „miarka się przebiera”, a na
swych plecach czują zagrożenie.

„Będzie panowała idylla,
tak jakby polski kraj

został zmieniony
za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki”

U większości tych osób wyraźnie wi-
doczny jest wpływ starszego pokolenia,
które mozolnie starało się wpoić swym
wnukom miłość do Ojczyzny. Jak widać
nie udało się wykonać tego zadania 
w pełni. Jeszcze do niedawna można było
mówić o zdecydowanym głosem o tym,
że miłość i przywiązanie do własnej
Ojczyzny w sercach młodych Polaków
maleje z każdym dniem. Tym samym
zanika zainteresowanie polityką, która 
w pewnym stopniu staje się sporadyczną
rozrywką, w momentach, gdy posłowie
zamieniają polityczne debaty na spek-
takularne widowiska humorystyczne.
Jednak ostatnie wybory pokazały, że jest
zupełnie inaczej. Jednak polska młodzież
potrafi w istotnych momentach się zmo-
bilizować. Kiedy okazało się, że ówczes-
na władza nie jest w stanie sprostać ich
wymaganiom, gremialnie postanowili
udać się na wybory. Nagle okazało się, że
jednak można odwołać wyjście do kina,
czy też osiemnastkę znajomego, by móc
udać się do urny wyborczej. Z tego
wypływa bardzo prosty wniosek. Polska
młodzież interesuje się polityką, choć z po-
zoru mogłoby się to wydawać śmieszne! 

„A może najważniejsze credo 
polskich nastolatków 

brzmi - jakoś to będzie ?”
Nie przepychają się, nawet nie próbują

uścisnąć dłoni drobnego premiera. 
Przemówienie trwa około 30 minut. 
W tym czasie tłum młodych ludzi
znacznie się kurczy. Zostają jedynie ci
najwytrwalsi. – Skoro tyle czekałem, to
warto teraz choć przez chwilę posłuchać
Premiera – mówi Adam. Na pytanie
czemu tu przybył -  odpowiada, że chciał
ujrzeć Premiera w rzeczywistości i popa-
trzeć na rządowe limuzyny. Nic więcej nie
oczekiwał od tej pikiety. 

„Na twarzach młodych 
ludzi brak większych emocji” 

W chwili obecnej bardzo trudno jest jed-
noznacznie ocenić stopień zainteresowa-
nia polskiej młodzieży polityką.  Z jednej
strony mają oni głęboko w nosie to, co
wyrabiają rodzimi politycy. Wolą obej-
rzeć dobrą komedię, zamiast przysłuchi-
wać się kolejnemu stekowi insynuacji 
w wykonaniu narodowych demagogów.
Mimo bardzo młodego wieku w umys-
łach rodzi się pomysł szybkiego wyjazdu
za granicą. Niebywale mocno czują po-
wiew Londynu, czy też Irlandii.

Uważają, że kiedy wrócą z emigracji
zarobkowej, wszystko się w Polsce zmieni.
Będzie panowała idylla, tak jakby polski
kraj został zmieniony za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki. Dlatego też
uważają, że nie warto sobie zawracać
głowy tak beznadziejną sprawą, jaką jest
polityka. Twierdzą, że nie ma partii, która
w pełni spełniłaby młodzieżowe postulaty.
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ciemno 
wsz´dzie,

głucho
wsz´dzie…

zdjęcia: Kasia Gauer
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ciemno 
wsz´dzie,

głucho
wsz´dzie…

…i tak nic 
nie b´dzie
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PODBÓJ 
KOSMOSU
WCIÑ˚
TRWA

two angry wombats
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A oto panowie kosmonauci…

plan 9 z kosmosu

…i przybysze z innych planet …wraz z syrenami
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Krótko mówiąc, przenosili swoje
poglądy ze skrajności w skrajność i nie
umieli w tym wszystkim odnaleźć złotego
środka. Nie było nic pośredniego, albo coś
było białe, albo czarne. Ale ja nie o tym…

Chciałem podzielić się z Wami tym, co
rozpętało ostatnio w mojej głowie nie-
małą burzę. Może Wam to też w jakiś
sposób da do myślenia. Otóż, ostatnio
koleżanka zapytana przez jednego z na-
uczycieli: „Po co Bóg stworzył czło-
wieka? Po co my tu jesteśmy? Jaki jest
cel istnienia?”, nie potrafiła wykrztusić 
z siebie ani słowa. Nie wiem, może prze-
raził ją sam fakt, że została spytana? 
A może nigdy wcześniej się nad tym nie
zastanawiała? A czy Ty się nad tym
kiedyś zastanawiałeś?    

Szokujące było dla mnie to, że czasami
człowiek boi się udzielić odpowiedzi na
pytanie, na które tak naprawdę odpowiedź
nie istnieje. Cokolwiek by się odpowie-
działo, byłaby to właściwa odpowiedź. 
Z filozofią właśnie tak jest, każdy z nas
może wyznawać swoją własną i nikt nam
nie może kazać jej zmienić. 

Towarzysze! Podobnie jak i Wy, kombi-
nuję na wszelkie możliwe sposoby, aby
ułatwić sobie dostanie się na wymarzone
studia i przy okazji poszerzyć moje, i tak
już z resztą niewiarygodnie szerokie
horyzonty (grunt to dobra samoocena).
Postanowiłem więc spróbować swoich sił
w konkursie filozoficznym. Dla niektó-
rych może to być jednoznaczne z samo-
bójstwem, ale mi ta tematyka nawet
odpowiada. W przerwach pomiędzy go-
nieniem za szkolnym materiałem, a odda-
waniem się mojemu hobby (gram z kole-
gami w bierki), postanowiłem sięgnąć po
nieco „cięższą lekturę”. Słowo „cięższą”
doskonale odzwierciedla treść i rozmiary
tych tekstów.
Zapoznawszy się powierzchownie (bo
jeszcze nie dogłębnie) z poglądami gło-
szonymi przez niektórych Panów Filo-
zofów stwierdzam, iż wszyscy oni byli
nieco zakręceni i mieli delikatnie skrzy-
wiony obraz świata w jakim żyli. Prze-
ścigali się w tezach i antytezach, za-
przeczali jeden drugiemu, nieustannie się
ze sobą sprzeczali o istotę rzeczy.

FiloZola



,

krótkie. Jaki jest sens zastanawiania się
nad tym, że wszystko co nas otacza może
nie mieć tak naprawdę żadnego sensu? 

Mi się wydaje, że życie to nie tylko
bezcelowa egzystencja, to coś więcej.
Dlatego szukam odpowiedzi i prawdy.
Homo sapiens, czyli człowiek rozumny,
albo myślący, tak nazwany został nasz
gatunek. Ale może czas żeby tę nazwę
zmienić? Ilu jeszcze takich „sapiensów”
zostało? (Bo, że tych Homo paru jest
jeszcze to nietrudno zauważyć).  Dziwnym
trafem, to właśnie człowiek posiadł zdol-
ność myślenia i objął ziemię we władanie.

Tylko, że dla mnie posiadanie rozumu
to nie dobrodziejstwo natury. To raczej
zobowiązanie. Ciężko jednak wznieść się
ponad te mury, które wyżęły nas niczym
gąbki z całej metafizyki. Warto jednak
spróbować.

Dziękować Towarzysze!
Filozof
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Każdy z nas jest filozofem, bo każdy 
z nas w końcu zada sobie pytanie tego typu. 
Chociaż, może to nie jest tak jak myślę,
może to tylko ja jestem dziwny (tego i tak
nie poddaję pod żadną wątpliwość), bo
stawiam sobie takie pytania. 

Czasami zastanawiam się czy innych takie
problemy w ogóle interesują.   

Większość jest zbyt zajęta codziennością,
zbyt zaślepiona przyziemnymi problema-
mi, żeby zwracać uwagę na te myśli gór-
nolotne szybujące w chmurach. Tylko
jeżeli to naprawdę nikogo nie obchodzi,
to po co to wszystko? Po co te lata nauki,
wyrzeczenia i trudy? Najlepiej od razu
rzucić wszystko i oddać się wesołym
uciechom. Aby zastanawiać się nad tym,
co ponad ciałem,  przecież życie jest za

ZZoollaa
olala

Po co te lata nauki,
wyrzeczenia i trudy? 

Najlepiej od razu rzucić
wszystko i oddać się wesołym

uciechom.
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Waszmościowie, 
herbu zaparowana luneta, z zamku Kopernikowego, 

wzywam ci ja Was wszystkich i każdego z osobna 
w imieniu miłościwie nam panującego

Pana naszego i władcy, jak też rycerstwa, herbu gęsie pióro, 
zamku Sienkiewiczowego, na pojedynek. 

Atoli składamy na ręce godnego czci, z Bożej łaski, Króla kuźni mądrości,
noszącej imię zacnego Nicalausa Copernicusa

owe dwa nagie miecze i poczytujem sobie za zaszczyt wyzwać 
rycerstwo zamczyska Waszego na turniej. 

Zali nie będą to płoche rozrywki, którym nie godzi się nam ulegać, lecz wedle 
rycerskiej tradycyi przyjdzie nam stanąć w szranki, gdzie walczyć będziem 

roztropnością, konceptem i mądrością, mocą Bożą z nieba nam daną.

Czas li by cześć, pokłon i pokorne wyrazy czci głębokiej oddać temu, 
któren w szranki stanąwszy honorowe zwycięstwo odniesie. 

Jeśliby Was strach przed pohańbieniem nie obleciał, wtedy rycerze zamku
Kopernikowego stawić się winni w przeddzień wigilii świętego Andrzeja, 

Anno Domini 2007, na dziedzińcu Sienkiewiczowego zamczyska, 
po kura pieniu czwartem.

Turniej odbywać się będzie przy bramach otwartych, 
moście nad fosą opuszczonym i ku uciesze dworzan zamku Sienkiewiczowego. 

Starem, obyczajem, rycerstwo Kopernikowe na turniej nadciągające 
ma przyzwolenie sprowadzenia zagrzewającej je do boju gawiedzi.

Hundsgugel w trzy rzędy pawich piór strojny, na znak trzech cnót rycerskich: 
wiary, nadziei i miłości, przed Waszem dostojnem majestatem chyląc,
dajemy wyraz wierze, iż Waszmościów chude i niedożywione szkapy 

zdołają Was donieść ku bramie naszego zamczyska.

Z Bożej łaski, na zamku Sienkiewiczowym miłościwie panujący

Król Ołdak  I

Informacji udzielają prof. Jankowska, prof. Grzgorczyk, prof. Dobrowolska
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DDllaacczzeeggoo??
Dlaczego istnieje Bóg? 

- Po to, byśmy byli sterowani?
Dlaczego zabijamy?

- By ugasić swój własny, 
irytujący egoizm?

Dlaczego rodzimy się z grzechem?
- Byśmy poczuli się winni za to, 

że się narodziliśmy?
Dlaczego płaczemy?

- Czy dlatego, by udowodnić samemu
sobie, jak bardzo cierpimy?

Dlaczego prawa, a nie lewa ręka?
- Czy druga nie może być 

równie ważna?
Dlaczego są na świecie ludzie biedni?

- Tylko dlatego, 
aby mogli być ci bogaci?

Dlaczego nie wszyscy mogą 
być szczęśliwi?

- Czy Bóg wybierał, kto może 
a kto nie może?

Dlaczego wstydzimy się sami siebie?
- Tylko dlatego, że Ewę pokusił wąż??

Aneta Husejko

AA  mmoogglliibbyyÊÊmmyy
A moglibyśmy żyć  pięknie, jak w raju …
A moglibyśmy być wolni, naprawdę …
A moglibyśmy, nie znać zła i nienawiści …
Gdyby tylko Adam i Ewa
nie zeżarli tego przeklętego jabłka !

OOnnaa
Była cieniem swego cienia
Blada
Chuda
Mała
ludzie przechodząc koło niej
nie dotykali jej.
Nawet własne szczęście
przechodząc przez nią
nadeptuje ją trampkiem
w kolorze wina
A może wcale jej nie ma ?

MMiieesszzkkaanniiee
Mieszkają w klatce dobroci
stworzonej przez mamę
i tylko czasami
udaje im się
przecisnąć
między
prętami nakazów

Aleksandra Michalska

Ars poetica
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foto: Kasia Gauer
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W dzieciństwie chciałem być…
… gitarzystą rockowym. Robi większe
wrażenie niż nauczyciel. 

Moje książki zbójeckie, to …
… cała seria Pana Samochodzika, Baśnie
Braci Grimm i opowiadania Brunona
Schultza.

Najbardziej szalona rzecz w życiu,
którą Pan zrobił?
I tak się nie przyznam [śmiech].

Życie jest jak …
… Monty Python.

Prócz makaronu na bezludną wyspę
zabrałbym …
… pomidory na sos boloński.

Nigdy nie chciałbym się spotkać z …
… Izabelą Łęcką i Sarumanem.

W przyszłości chciałbym …
… nauczyć się lepiej gotować i jeszcze
języka francuskiego.

Marzę o …
… ponownym odwiedzeniu Francji. 
A do tego jeszcze Włochy i Jamajka.

Uwielbiam …
… gotować, jeść i jeszcze kilka innych
grzechów [śmiech].

Pieniądze pełnią w moim życiu …
… rolę drugorzędną. A jaką rolę mają
odrywać pieniądze w życiu nauczyciela?
Liczy się tylko kultura i sztuka.

Łomotowanie (tzn. pracę 
w „Łomocie”) zacząłem …
… 10 lat temu w III klasie liceum.
Wspominam pracę w „Łomocie” 
z dużym sentymentem.

Ulubiony bajkowy bohater 
z dzieciństwa?
Królowa Śniegu

Gazeta „Łomot” kojarzy mi się … 
… z przyjemną zabawą, która może
wiele nauczyć.

Prócz czytania książek moją 
pasją jest …
… muzyka i kino. To nie tylko pasja,
lecz również szaleństwo.

Czy nie deprymuje Pana fakt posiada-
nia wielu fanek?
Nie, dlaczego? Bardziej deprymuje mnie
fakt, że wychodząc na zakupy czuję się
źle. Deprymuje mnie wulgraność wśród
młodych ludzi, ograniczona wyobraźnia 
i chamstwo.

Teoria hologramów jest …
… głupotą wymyslona dla rozrywki.
Zaskakujaco zgodną z Platonem,
Witkacym i Erazmem z Rotterdamu.

Najchętniej słucham …
… takich zespołów jak Legendary Pink
Dots, Coil, King Crimson. To tylko
wierzchołek góry lodowej, dlatego też
zachęcam wszystkich do poszukiwań 
i rozwoju.

Rozmawiał: Krzysztof Pyziapod lupą

Imię: Piotr
Nazwisko: Kopka
Powiększenie pod lupą: maksymalne



— Danusia weszła na ławę i zaczęła grać
na lutownicy.
— Do ludności w Balladach Mickiewicza
zaliczamy nie tylko pojawienie się rusałki,
ale również jęki chłopa pod jaworem.
— Dobrze rozwijający się przemysł che-
miczny przerabia węgiel na sól kamienną.
— Doktor Judym do szkoły chodził 
w ciotki szpilkach.
— Edwart III nie mógł zostać królem
Francji, bo jego matka nie była mężczyzną.
— Faraonowi wmurowano do grobowca
jego najlepszą żonę. Wmurowano ją na
żywca.
— Góral ma na głowie kapelusz, spodnie
i kierpce.
— Górnik pogłaskał konia po głowie i ci-
cho zarżał.
— Gramatycznie rzecz biorąc dziewczy-
na ma inną końcówkę niż chłopiec.
— Grażyna biegła galopem na czele
wojska.
— Hanka i Wasylek kochali się 
tak bardzo, że ona się utopiła, 
a on umarł z głodu.

— Adler gromadził pieniądze, ponieważ
chciał wyjechać z synem w podróż do-
okoła świata albo gdzieś dalej.
— Aleksander Głowacki to panieńskie
nazwisko Bolesława Prusa.
— Andromaka była wdową, jakiej wielu
mężów mogło sobie życzyć.
— Anielka głęboko się nasiliła i tak skonała.
— Anielka mimo zakazów ojca kole-
gowała się z Magdą i świniami.
— Antek nie miał ojca, bo był drwalem.
— Antygona czuła miłość do brata i dla-
tego go zakopała mimo zakazu króla.
— Beanów pędzono za miasto i tam obci-
nano piłą niepotrzebne części.
— Beniowski zabił sześciu Kozaków.
Jeden z nich umarł, a inni uciekli.
— Biesiadowali przy suto zastawionych
stolcach.
— Bohaterów „Krzyżaków” dzielimy na
historycznych i erotycznych.
— Boryna był teściem żony syna Antka
Hanki.
— Była to wyspa położona z dala od
morza.
— Car się zlitował i zmienił mu karę
śmierci na żywot wieczny.
— Chłop pańszczyźniany musiał znosić
panu jajka.
— Chłopi chodzili po polu pionowo 
i poziomo.
— Chrobry pomógł odzyskać tron swemu
zięciowi „Swiętopchełkowi”.
— Czarnecki zebrał dużą kupę chłopską.
— Czytałem sztuki Szekspira. 
Dwie zapamiętałem: Romeo i Julia.
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szalona strefa Muminków
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„W pi´knym otoczeniu
i człowiek pi´knieje”

Alicja Stokłosa

foto: Kasia Gauer


