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Wakacje to piękny czas.
Wtedy można leeenić się do woli!

Jednak wszystko co piękne, kończy się baaardzo szybko.
Dwa miesiące temu rozpoczął się rok szkolny.

Dlatego też, trzeba zacząć się uczyć albo chociaż udawać:)
Nad niektórymi już dziś wisi topór w postaci matury.

Jednak trzecioklasistom niestraszna matura.
Przebrną przez nią z prędkością

Adam Małysza lecącego na pocztę.
Również drugoklasiści nie boją się egzaminu dojrzałości.

Przecież przed nimi jeszcze calutki rok!
A pierwszaki? Na nich czeka niejedna przygoda.

Stanie w kolejce po kurtkę,
„siedem daysy” i niegazowana woda

„bez kitu” najlepiej oddają klimat tej szkoły.

Gorzej wygląda sytuacja za oknem.
Zerkamy na kalendarz i okazuje się, że zaczyna

pachnieć jesienią. Jednak nie ma się co przejmować!
Przed strugami deszczu nie uciekniemy, tak samo

jak przed zaliczeniem setki na wuefie;)
A jeśli komuś się to uda, nie wyłapując przy tym

jedyneczki, to wtedy
Łomotowego Nobla ma gwarantowanego.

I to niezależnie od pogody;)

JeSiEnNe PoZdRo Od ReDaKcJi ;)

spis treści
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Zawsze marzyłam o podróży za ocean.
Mimo legend krążących wokół trudności
związanych z otrzymaniem wizy do USA,
pokonać je było stosunkowo łatwo.
Wypełnienie formularza, rozmowa w War-
szawie i szczęśliwy powrót do domu z pla-
nami o odległej Ameryce…

Wakacje nadeszły i stało się! Ostatnie dni
sierpnia zapamiętam do końca życia. Lotu
Berlin – New York trochę się obawiałam,
ale jak się później okazało nie było czego.
Po wylądowaniu czekała mnie krótka roz-
mowa z urzędnikiem emigracyjnym, spraw-
dzenie odcisków palców – no i w końcu
otrzymałam właściwą przepustkę do wiel-
kiej Ameryki. 
Z lotniska na Manhattan, gdzie miałam
się zatrzymać, dojechałam z rodzicami 
i bratem taksówką – oczywiście żółtą ;)
Hotel znajdował się przy koreańskiej
ulicy, dwie przecznice od Empire State
Building, czyli w samym sercu wyspy.
Kiedy dotarliśmy, mimo zmęczenia
podróżą i zmianą czasu (6 godzin różnicy),
poszliśmy na Times Square. Wrażanie
było niesamowite! Pamiętam, było już

bardzo późno. Tłum ludzi, muzyka wy-
dobywająca się z Hard Rock Cafe, 11-met-
rowe limuzyny, między nimi – riksze.
Neony i reklamy na gigantycznych bu-
dynkach dawały tyle światła, ile słońce 
o 12 w południe! Sklepy otwarte „do
ostatniego klienta” – chyba nigdy nie są
zamykane. Czułam się jak na planie
amerykańskiego filmu!

Pierwszy dzień spędziliśmy bardzo inten-
sywnie, wliczając zmianę czasu, na nogach
byliśmy 23 godziny! 
Najpierw postanowiliśmy zobaczyć Man-
hattan ze statku. Widok był naprawdę
imponujący, nie spodziewałam się tak przy-
tłaczającej ilości i wysokości wieżowców.
Płynęliśmy także pod dwoma mostami:
słynnym Brooklyn oraz Manhattan Bridge
– wszystko po to, aby dotrzeć do symbolu
Nowego Yorku czyli Statuy Wolności.

Obowiązkowo należało odwiedzić raj dla
ludzi chcących odpocząć, a przede wszyst-
kim dla biegaczy – Central Park. Jest tak
ogromny, że aby się w nim nie zgubić,
zatrudniono przewodników, wskazujących

When
the dreams
come true

New York
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Jedni tłumaczą się brakiem czasu, drudzy
natłokiem pracy, jeszcze inni nadmiarem
nauki. Czytamy tylko to, co nie stwarza
problemów. Skoro Gombrowicz i Goethe
to pisarze wymagający główkowania, pełni
odniesień do historii literatury, metafor, dzi-
wolągów interpunkcyjno-stylistycznych, to
po co się męczyć? Zamiast ślęczeć nad
Goethem i Witkacym lepiej sięgnąc po in-
telektualną taryfę ulgową – pośmiać się 
z efektów specjalnych w Matrix'ie, posłu-
chać Feel'a i Gosi Andrzejewicz, czy sięg-
nąc po Grocholę, Kuczoka, i Gretkowską.
Te wstrząsające historie o ojcach-alkoholi-
kach, matkach lafiryndach i nastolatkach
przeżywających traumę własnej nadwrażli-
wości i niedojrzałości znam na pamięć. 
Wierzę, że gdzieś głęboko w nas tkwi pot-
rzeba usłyszenia porywającej historii o cie-
kawym człowieku, który stąpał po ziemi
własną, a nie wypożyczoną z lamusa
historii literatury stopą i zrozumiał ze
świata coś więcej niż własną traumę nie-
przystosowania. Bo czyż nie warto choć
przez chwilę dać porwać się innej rzeczy-
wistości, czuć nieodpartą chęć przeżycia
czyjejś historii pośród liter, słów, werse-
tów? Nie ma mody na książkę. Hajzer lan-
suje super biel z Vizirem, Doda lody
Koral, ale nikt nie pokaże się na salonach

z tomem Szymborskiej w torebce.
Wierzę, że sięgając po „Bravo”, „Joy'a”
i „Cosmopolitan” chcemy tylko zabić czas
a nie doszukiwać się w nich sensu ludzkiej
egzystencji (bo od czego mamy Coelha?). 
Gdzie podziała się ta stylowa różnorod-
ność, połączona z solidaryzmem świato-
poglądowym, tworząca mieszankę wybu-
chową, której nie można się było oprzeć?
Gdzie współczesny Herbert i Różewicz? 
Nie czytamy, bo nie mamy takiego nawy-
ku, narzekamy na szkołę zmuszającą nas do
„zaliczania lektur'”. Ale czy naprawdę nie
warto choć trochę się wysilić i spróbować
wyobrazić sobie entuzjazm młodych Pola-
ków zagrzewanych do walki słowami Mic-
kiewicza? Siłę kwiatu polskiej młodzieży
idącej na bój ze Słowackim w kieszeni? 
Mamy książeczki „do poduszeczki”,
„wyciskacze łez” i piorunujące thrillery 
o wilkołakach. W necie pełno literackich
hitów - „sweetaśnych blogaskóff” i melo-
dramatycznych historii zakochanych teen-
ager'ów. W księgarniach mnóstwo ksią-
żek, mało dzieł sztuki. Może w dobie da-
leko idącej technologii naukowcy opracu-
ją nam jakiś system tak, żeby „noo, teen,
no tego ee..book'i same wchodziły nam
do dyńki”.
Wszak ten, kto dużo czyta, ten niepotrzeb-
nie zaczyna pytać, wątpić i co najgorsze,
myśleć krytycznie. 
Ach ta ironia i cynizm niezrozumiałych 
i zdziwaczałych idealistów. 
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drogę licznym turystom. 
Specjalne ścieżki dla biegaczy mają wyz-
naczony kierunek ruchu! Często spotkać
można tu „zawodowych wyprowadzaczy
psów” – minimum z trzema czworożnymi
stworzeniami na smyczach, no i oczywiś-
cie na każdym rogu alejki – budki z pysz-
nymi hot dogami.

Broadway (nam szczególnie kojarzący się
z You Can Dance) to ulica kin i teatrów,
słynnych musicali, wiecznie tętniąca
życiem. Kupiliśmy bilety na słynny
spektakl „Król Lew” z muzyką Eltona
Johna. Nieważne, że nie zrozumiałam
połowy tekstów, warto było iść dla samej
atmosfery! Piosenki, orkiestra, gra aktor-
ska, wspaniałe stroje – wszystko na naj-
wyższym poziomie. 
Scenografia wywarła na mnie największe
wrażenie. Wszystko idealnie zaplanowane,
każdy element szczegółowo dopracowany –
– do tego cała scena ruchoma!! 

  Madison Square Garden – to miejsce, któ-
re musiałam zobaczyć! Byłam w szatni

Knicksów, przez chwile siedziałam na
vipowskim miejscu na balkonie trybun,
zwiedziłam całą halę od „zaplecza” a naj-
ważniejsze, że chodziłam tymi samymi
korytarzami co największe sławy koszy-
kówki! Ach, co to były za chwile ;)

Byliśmy też w Museum of Modern Art
(MoMA), Guggenheim i Natural History
Museum. Wystawiane są tam prace artys-
tów z całego świata: Monet’a, Picass’a,
Warhol’a, Dali’ego. Oglądanie ich na ży-
wo, a nie w książce od WOK-u, robi duże
wrażenie - zresztą jak wszystko w NY :)    

Widok z najwyższego budynku (teraz już
Empire State Building, a nie bliźniacze
wieże) jest oszałamiający – tak samo jak
2-godzinna kolejka, w której trzeba cze-
kać, aby dostać się na samą górę. Jednak
nie widzieć panoramy tego miasta, to jak-
by w ogóle w nim nie być!

ssppoojjrrzzeenniiee……  
i o icz er nn

Joanna Jałtuchowska
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druga cz´Êç ( pt. „Shit is coming“)
w nast´pnym numerze Łomotu

Kasia Gauer 
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równie mocno, jak przed stu laty, gdy 
w pierwszym akcie "Wesela" pytał o nich
Czepiec. Tylko te ich zupki takie jakby
lepsze. Wieża Babel zanika, zastępowana
globalną wioską, gdzie każdy może
porozumieć się z bratem z drugiego końca
świata w języku angielskim. Czas i odle-
głość przestają mieć znaczenie, Ikar bez-
piecznie przedostaje się z Krety do Aten
samolotem Greckich Linii Lotniczych, po
czym bez trudu leci choćby i do Raskol-
nikowa z Petersburga. Romeo mieszka 
w Islandii, Julia w Weronie, a ogranicza
ich nie skłócona rodzina, lecz pojemność
łącza internetowego.
Gdzież zegarmistrz, który zaprojektował
ten świat? Gra z Einsteinem w kości, pod-
czas, gdy jego największe dzieło zaczyna
żyć własnym życiem, nie potrzebuje już
zegarmistrza, ma swoje sprawy, usiłuje
sięgać poza zegar, per aspera ad astra. 

Każdy jest Stwórcą, który tworzy własne
zegary, znając doskonale ich mechanizm 
i rządzące nimi prawa. Perspektywa jest
kusząca, pozwala nam poczuć się wszech-
mocnymi, każdemu na miarę jego możli-
wości, aspiracji i ambicji. Ogranicza nas
tylko wyobraźnia. 
Każdy z nas jest inny, inna też jest jego
imaginacja. Nie ma lepszych lub gorszych
- są tylko takie, które podobają się róż-
nym, mniej lub bardziej wyrobionym od-
biorcom o takim lub innym guście.

Kończąc zatem ów wywód - wielka i nie-
oceniona jest potęga kultury i sztuki.
Korzystajmy z niej zatem, póki możemy,
by nie doszło do sytuacji, gdy, tak jak 
w wierszu Świetlickiego rozlegnie się
głos „zamykamy! Koniec! Koniec!” a my
będziemy twórczo niespełnieni, bez moż-
liwości poprawy tego stanu.

Szum informacji. Miliardy memów,
składających się na to wszystko, co odróż-
nia nas od małpy. Pozorny, kulturowy
chaos, będący jednak chaosem wewnę-
trznie uporządkowanym, twórczym nieła-
dem, zalegającym w szufladach polskiej
młodzieży i nie tylko. Pełnią możliwości,
które można czerpać całymi garściami,
przepychem namiętności przelanych na
papier, czy jakikolwiek inny nośnik.
Labirynt toposów, archetypów, alegorii 
i kulturowych odniesień, literackich alu-
zji. Bo przecież twórca - kreator może
wszystko, od wyniesienia w niebiosa, po
pogrzebanie biednego Ikara. Również
środki ekspresji są ku temu różne, bo 
o Ikarze można napisać wiersz, piosenkę,
nakręcić film, gloryfikować go, wyśmiać,
lub sparafrazować.

Karuzela abstrakcyjnych skojarzeń trwa
dalej. Ikar odłożył skrzydła w kąt i gra na
skrzypcach, słuchany przez innych anty-
cznych bohaterów, wydobytych z pra-
dawnych otchłani mitu, i przywróconych
do życia z nową energią na zaciekawienie
odbiorcy, która wciąż aktualne, dawne
wartości wzbogaca o echa aktualnych wy-
darzeń. Wczoraj Werter był romantykiem,
dziś zapuszcza grzywkę, i smutno pochli-
puje przy dźwiękach My Chemical Ro-
mance. „Chińczyki” nadal trzymają się

fot. Kasia Gauer

ZZ  nnaajjssłłyynnnniieejjsszzyymm  
ppoollsskkiimm  eeggiippttoollooggiieemm  
pprrooff..  ddrr  hhaabb..  
AAnnddrrzzeejjeemm  NNiiwwiiƒƒsskkiimm  
rroozzmmaawwiiaa  KKrrzzyysszzttooff  PPyyzziiaa  NOSFERATU 

NIE PIJE JU˚ - DIETA!
CCoo  PPaannaa  nnaajjbbaarrddzziieejj  zzaaddzziiwwiiłłoo  ppooddcczzaass
ppoobbyyttuu  ww  EEggiippcciiee??
Każdego dnia spotykałem się z rzeczami,
które mnie zadziwiały. Np. widziałem
dzieci grające w piłkę na współczesnym
cmentarzu, co jest w Egipcie normalnym
zjawiskiem. Bardzo ciekawie wygląda
również sposób przechodzenia przez ulicę.
Trzeba wejść w strumień jadących samo-
chodów i próbować przejść na drugą stronę. 
PPooddoobbnnoo  rróówwnniiee˝̋  aauuttoobbuussyy  wwyyggllààddaajjàà
iinnaacczzeejj……
Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Egip-
tu, widziałem autobusy które nie miały
całego tyłu i widać było siedzących pasa-
żerów. Mało tego! Pasażerowie również
jeździli na dachu! Zaś na każdym przys-
tanku odbywały sie bitwy pomiędzy
tymi, którzy chcieli wysiąść z autobusu, 
i tymi którzy chcieli wsiąść. Jedni drugim
przeszkadzali, ale jakoś to funkcjonowało.
Jednak najciekawszy widok był na skrzy-
żowaniach. Zdarzali się policjanci, którzy
kilka razy na dobę na czas modlitwy
przestawali kierować ruchem. Rozkładali
na skrzyżowaniu dywanik, by zacząć się
modlić w kierunku Mekki. A wtedy kie-
rowcy robili co chcieli...
JJeesszzcczzee  mmooggłłoobbyy  nnaass  ccooÊÊ  zzaaddzziiwwiiçç  
ww  EEggiippcciiee??
Raz na własne oczy widziałem małego
chłopca, któremu wysypała się taca 
z chlebami przez to, że policjant zatrzy-
mał go zbyt gwałtownie. Wtedy mały

chłopiec pozbierał chleby, po czym pod-
szedł do policjanta i na niego napluł! 
II  jjaakk  zzaarreeaaggoowwaałł  ppoolliiccjjaanntt??
Trudno w to uwierzyć, ale zaczął go
przepraszać.
AA  ccoo  zzee  ssttaarroo˝̋yyttnnyymmii  EEggiippccjjaannaammii??  
ZZnnaallii  ttaakkiiee  ppoojj´́cciiee  jjaakk  uurrlloopp??
Tak. Tyle tylko, że bardzo rzadko ruszali się
ze swojego miejsca zamieszkania. Zaz-
wyczaj były to wyjazdy służbowe, interesy
lub też wyjazdy połączone z celami religi-
jnymi. Właściwie z rodziną przeciętny
Egipcjanin nigdzie nie wyjeżdżał. 
Natomiast wolny czas oczywiście mieli. Są
nawet dokumenty potwierdzające fakt, że
Egipcjanie bardzo często brali sobie wolne
pod różnymi pretekstami. Była to choroba,
a czasami nawet powodem było to, że córka
dostała okres. W takich przypadkach bardzo
często pracownik dostawał wolne.

Maciej Samulak
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w której to kierownik mówi do kierowcy
– panie magistrze, proszę przewieźć dwie
tony buraków do Pacanowa. Taki to kie-
rowca tira od razu czułby się bardziej doce-
niony. Dodatkowo wioząc naczepę bura-
ków włączałby radio i rozpływałby się 
w twórczości Bacha, albo co najmniej
Chopina. 
A podczas postoju na przejściach gra-
nicznych zaczytywałby się w kolejnych
dziełach polskich i światowych noblistów.
Od razu wzrosłaby sprzedaż książek, a i kul-
tura na przejściach granicznych. Na prośbę
o pokazanie przewożonego towaru, auto-
mobilista odpowiadałby – W pełni oddaję
się do dyspozycji szanownego pana i naty-
chmiast ukazuję przestrzeń skrywaną pod
śnieżnobiałym odzieniem mego apol-
lińskiego wehikułu. 
Skoro już jesteśmy przy magistrze, to

mam do zaproponowania kilka schematów
rozwinięcia tego skrótu. Dla wspomnia-
nych kierowców ciężarówek „mgr”
oznaczałby „Mięsisty Guru Rozdroży”, 
a „Małym Głośnikiem Radionadawczym”
byłby spiker radiowy. „Macho Garby
Rozbrajający” to tytuł, który mogliby
otrzymywać lekarze specjalizujący się w ni-
welowaniu bólów kręgosłupa, zaś przed-
rostek „Mózg Gnający Rakietą” otrzymy-
wałby każdy kosmonauta.

Nie należy również zapominać o artystach.
Dla nich także coś mam. Malarzom pro-
ponuję tytuł „Malarski Gadzik Robot-
niczy”. Jako, że zdrowie jest podstawą nor-
malnego trybu życia, dlatego też należy
mieć na względzie sanitariuszki i pielęg-
niarki różnej maści. 
Dla Was Szanowne Panie rozwinięcie mo-
że być tylko jedno – „Melancholijny
Grom Ratunkowy”. Czemu Melancholij-
ny Grom? To bardzo proste! Sytuacje, 
z którymi musicie się zmierzyć,  nieraz
nie należą do przyjemnych, a na dodatek
wykonujecie je w błyskawicznym tempie.
Natomiast Mistrzem Gubienia Rur mógł-
by zostać hydraulik. I tak dalej. Myślę, że
ta lista mogłaby być stale aktualizowana
w jakimś ministerialnym zakątku, gdzie
z niecierpliwieniem urzędnik oczekiwałby
kolejnych pozycji do wpisania na listę.
Wszystko pięknie, tylko gdzie w tym
wszystkim odnaleźć rozsądek? 
No właśnie! A może go tutaj nie ma?
Może też znudziło mu się oczekiwanie i u-
dał się na studia? 
A na jakie? Zapewne na takie, w których
rozsądku nie brakuje. No i tytuł. Dam so-
bie rękę obciąć, że tym razem będzie to
Mózgowy Grom Rozsądku.

Magisterialny zawrót głowy!
Co się porobiło na tym świecie! Nie

śniło się to chyba nawet Nostradamusowi
w jego największych sennych przepowied-
niach! Dziś wszyscy chcą – z pozoru - cią-
gle się uczyć i mieć magistra. Każdy chce
posiadać jakiś tytuł przed nazwiskiem.
Nieważne jaki! Nawet ledwie ciułający li-
cealista na pytanie o plany na przyszłość 
z dumą odpowiada, że na pewno wybierze
się na studia.  
Choć jeszcze dokładnie nie wie na jaki
kierunek, ale to w tej chwili najmniej go
interesuje. Najważniejszy jest tytuł. I tyle!
Świat podąża naprzód. Chyba każdy się 
z tym zgodzi. Ale, żeby od razu marze-
niem, niekoniecznie przemyślanym, każ-
dego młodego Polaka był skrót „mgr”
przed nazwiskiem? Matko Przenajświętsza
ratuj! W którą to stronę podąża nasz świat?
Co teraz będzie? Skoro wszyscy będą ma-

gistrami, to kto zechce pełnić rolę
„wybrańców”? A tych nam będzie potrze-
ba, bo przecież ktoś musi sprzątać ulice,
wywozić śmieci z dzielnic, no i co z sym-
patycznymi szatniarkami w szkołach? Jak
tak dalej pójdzie, to będą one w przyszłoś-
ci musiały mieć „magistra”, żeby móc 
w szatniach wydawać kurtki. 
I żadne strajki nie pomogą! Nawet z miot-
łą w ręku nic nie zdziałają pod ministerial-
nymi oknami. Minister wyda rozporządze-
nie i będzie trzeba się do niego dostosować.
No dobrze, a co z kierowcami tirów? Może
ci również powinni rozpocząć swą edukację,
aby starać się o tytuł magistra?
Dzięki dodatkowemu nauczaniu mogliby
stać się intelektualnymi molochami. I nie-
istotne, że kierowca ciężarówki wiedzy
książkowej mieć nie musi. Prawdę powie-
dziawszy już sobie wyobrażam sytuację, Krzysztof Pyzia  

fo
t. 

Ka
sia

 G
au

er



Dzie
ƒ 

Nau
czyc

ielafot. Kasia Gauer



14

Tegoroczny, IX już Ogólnopolski Przegląd
Twórczości Zbigniewa Herberta znany zape-
wne większości pod nazwą Herbertiada odbył
się tradycyjnie w kinie Piast.

Program zapowiadający część artystyczną
przeglądu, rozpoczynającą się o godzinie
17:00 sam w sobie bardzo zachęcał. Fakt,
iż pierwszy raz miałam okazję być na tak
ważnym wydarzeniu kulturalnym, budził
we mnie wiele emocji – przede wszystkim
jednak ciekawość.

W sobotę program rozpoczął się kołobrzes-
ką premierą utworu Herberta pt. „17 IX”,
który goście usłyszeć mogli w wersji
śpiewanej. Chwilę później miała miejsce
prezentacja laureatów konkursu recyta-
torskiego. Zdolni młodzi ludzie przedsta-
wili wiersze Herberta interpretując je we
własny, nietypowy sposób.

Po pewnym czasie na scenie pojawiła się
Ewa Dałkowska, która poprowadziła pro-
gram pt. „Wieczór Pana Cogito”.
Jestem zwolenniczką ekspresyjnego przed-
stawiania i recytowania utworów, dlatego
też sposób, w jaki pomysł ten zreali-
zowała Pani Ewa Dałkowska niestety, nie
trafił do mnie w najmniejszym nawet
stopniu. Przyznam, że po kilkunastu
minutach zainteresowanie, jakie starałam
się wykazać zniknęło… z niecierpliwością
czekałam na spektakl, który miał mieć
miejsce zaraz po Wieczorze Pana Cogito.

Po dziesięciominutowej przerwie i zakoń-
czeniu wywodów Pani Dałkowskiej na
scenie pojawili się Krzysztof Łakomik 
i Krzysztof Wnuk z Teatru im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza (Zakopane).
Panowie odegrali spektakl pt. „Kołatka”.
Tutaj z miejsca przyznam, że sposób, 

w jaki przedstawione zostały przez tych
Panów utwory Herberta, był zgoła nie-
powtarzalny. Dodatkowe efekty świetlne 
i multimedialne mimo, iż skromne, da-
wały naprawdę wiele… Spektakl ogląda-
łam z ogromnym zainteresowaniem i fas-
cynacją. Szczerze przyznam, że w jednym
z momentów, w których Pan Krzysztof
Łakomik przedstawiał utwór pt. „Bla, bla,
bla” nie mogłam powstrzymać łez.

Panowie przedstawiali dosyć znane
utwory Herberta, m.in.: tytułową „Kołat-
kę”, „Przesłanie Pana Cogito”, „Apollo 
i Marsjasz”, „Nike, która się waha” i wie-
le innych.
Drugiego dnia Herbertiady, w niedzielę, tj.
14.09.08r. aktorzy Anna Radwan i An-
drzej Szczytko w profesjonalny sposób
przedstawili znakomite utwory Zbigniewa
Herberta w programie pt. „Apollo i Mars-
jasz”. Anna Radwan z niezwykłym wyczu-
ciem i zaangażowaniem odczytała utwory
Herberta. Dodatkowo delikatny głos i zna-
komita dykcja sprawiły, że na sali zrodził
się niebywały klimat. Jej towarzysz

Andrzej Szczytko mocnym głosem odczy-
tał piękne utwory, m.in. „Przesłanie Pana
Cogito”. Razem stworzyli zgodny duet,
co przyczyniło się do tego, aby ich wys-
tęp był naprawdę ciekawy. 
Drugą część spotkania  uzupełniał film
Piotra Załuskiego „Herbert. Fresk w Koś-
ciele”, który oczywiście był poświęcony
życiu i twórczości Zbigniewa Herberta. 

Wszyscy goście zebrani na kulturowym
spotkaniu mieli możliwość zobaczyć pub-
liczne wystąpienia Herberta, to jak
udzielał wywiadów, w jaki sposób się wy-
powiadał,  jakim poczuciem humoru się
odznaczał. W filmie brali udział bliscy
Herberta, m.in. jego żona Katarzyna Her-
bert i siostra Halina Herbert-Żebrowska.
Dzięki wypowiedziom tych ludzi można
było chociaż w najmniejszym stopniu
wywnioskować jakim człowiekiem był
Zbigniew Herbert. A trzeba przyznać, że
był człowiekiem godnym zainteresowa-
nia, przede wszystkim ze względu na
swoją twórczość.

HerbertiadaEwelina Chudziak i Iwona Jaranowska, zdj´cia Jerzy Bła˝yƒski
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CCzzyy  zzggaaddzzaa  ssii´́  PPaannii  zz  nniieennaajjlleeppsszzàà  
ooppiinniiàà  nnaa  tteemmaatt  wwssppóółłcczzeessnneejj  mmłłooddzziiee˝̋yy??
Faktycznie, wydaje się, że dla młodzieży
przestają liczyć się jakiekolwiek wartości.
Na szczęście młode osoby, z którymi
mam na co dzień do czynienia, ciągle
mnie pozytywnie zaskakują.
UUlluubbiioonnyy  ffiillmm
„Dziennik Bridget Jones” zawsze i wszędzie
poprawi mi humor
CChh´́ttnniiee  ssłłuucchhaamm......
W zależności od nastroju: gdy potrzebuję
energii - Evanescence, gdy chcę się wyci-
szyć - Diane Krall
JJaakk  oocceenniiaa  PPaannii  ttee  ppaarr´́  llaatt  pprraaccyy  
ww  tteejj  sszzkkoollee??
Bardzo dobrze :) Ja po prostu lubię, to co
robię.
MMiieejjssccee  ddoo  kkttóórreeggoo  mmaarrzz´́  bbyy  ssii´́
wwyybbrraaçç  ttoo...... Meksyk.
CCzzyy  nniieemmiieecckkii  jjeesstt  jjeeddyynnyymm  jj´́zzyykkiieemm
oobbccyymm,,  kkttóórryymm  ssii´́  PPaannii  bbiieeggllee  ppoossłłuugguujjee??
Potrafię porozumieć się też po angielsku.
CCoo  uuzznnaałłaabbyy  PPaannii  zzaa  sswwoojjàà  nnaajjwwii´́kksszzàà
ggaaff´́  ww  ˝̋yycciiuu??
Zapomniałam w zeszłym roku o uro-
dzinach mojej mamy. Akurat byłam 
u Niej tego dnia i zorientowałam się,
dopiero, gdy wniosła do pokoju tort uro-
dzinowy. Było mi potwornie wstyd.
WW  sszzkkoollee  ÊÊcciiààggaałłaa  PPaannii  nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj  zz......
Fizyki. Zawsze byłam humanistką, więc
zapamiętywanie wzorów i rozwiązywanie
zadań z fizyki było dla mnie prawdziwą
męką.
KKttóórree  zzee  zzmmyyÊÊlloonnyycchh  ssłłóówweekk  uuttkkwwiiłłoo
ppaannii  ww  ppaammii´́ccii??
Nie mogę powstrzymać śmiechu, gdy
uczniowie prezentując dialogi „w restau-
racji” mówią: „Ich nehme Wienerschnitzel

rozmawiał: Krzysztof Pyzia
fot. Kasia Gauer

pod lupąpod lupą und KARTOFELLEN”
JJeesstt  PPaannii  ÊÊwwiiaaddoommaa  wwiieellkkooÊÊccii  sswwoojjeeggoo
ffaann--cclluubbuu??
Fan clubu? Nigdy nie słyszałam o jego
istnieniu, ale jeśli komuś podoba się to
co robię, jest mi bardzo miło.
GGddyybbyymm  nniiee  zzoossttaałłaa  nnaauucczzyycciieellkkàà,,
cchhcciiaałłaabbyymm  bbyyçç...... Właścicielką kawiarni.
((NNiiee))  wwaaggaarroowwaałłaamm  ww  sszzkkoollee  bboo......
Nie wagarowałam w szkole, bo miałam
szczęście trafić na świetnych ludzi, zarówno
kolegów i koleżanki z klasy, jak i nauczy-
cieli.
MMooiimm  uulluubbiioonnyymm  ddoowwcciippeemm  jjeesstt  kkaawwaałł  oo......
Jestem z tych osób, które natychmiast
zapominają kawały po ich usłyszeniu.
UUlluubbiioonnee  ppoowwiieeddzzoonnkkoo::
„Uśmiech kosztuje mniej, niż elektrycz-
ność, a daje więcej światła”
GGddyybbyymm  bbyyłłaa  wwrróó˝̋kkàà,,  zzmmiieenniiłłaabbyymm......
Los wszystkich krzywdzonych istot.
WW  ddzziieecciiƒƒssttwwiiee......
Dużo czasu spędzałam u mojej babci i mam
z tego okresu piękne wspomnienia pach-
nące pieczonymi jabłkami.
ZZaazznnaałłaa  ppaannii  ssmmaakkuu  NNRRDD  ii  TTrraabbaannttaa??
Podobno tak - byłam w byłej NRD na ko-
lonii, ale niewiele z tego okresu pamię-
tam (miałam 7 lat)
UUlluubbiioonnaa  ppoottrraawwaa......
Makaron w każdej postaci.
WWyyssttààppiiłłaabbyymm  ww  MMooddzziiee  nnaa  SSuukkcceess,,
ggddyybbyy......
Gdybym posiadała choć odrobinę talentu
aktorskiego. Niestety z moimi umiejętnoś-
ciami nie dostałabym się nawet do opery
mydlanej.
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Rozpoczął się wrzesień i znowu się
zaczęło – szkoła, lekcje, obowiązki i co
dla niektórych męczące dojazdy. Dla wię-
kszości uczniów 10 miesięcy ciężkiej
pracy, zaś dla maturzystów tylko 8, ale za
to jak bardzo stresujących i wymagają-
cych miesięcy, oni wiedzą to najlepiej.

Ale zacznijmy od początku. Dnia 1 wrześ-
nia 2008 r. odbyła się inauguracja roku
szkolnego. W tym dniu naukę rozpoczęło
około 200 pierwszaków, wśród których
znalazłam się również ja :) Dla wszyst-
kich świeżo upieczonych licealistów był
to dzień pełen wrażeń. Poznawaliśmy
swoich wychowawców, a także nowych
kolegów i koleżanki, z którymi będziemy
się widywać niemalże codziennie przez
trzy lata, aż do matury . Po krótkim spot-
kaniu z wychowawczynią, starsze kole-
żanki oprowadziły nas po szkole. Podczas
„szkolnej wycieczki” stale tłumaczyły,
gdzie będziemy mieli lekcje, żeby się nie
zgubić. Mimo to i tak w pierwszych
dniach wszyscy się gubili – z pozoru – w
tak wielkiej szkole. Jednak warto było się
zgubić, by móc bardziej poznać zakamarki

tego tajemniczego budynku. 
Koledzy i koleżanki ze starszych klas oka-
zali się bardzo mili, tłumaczyli nam gdzie
są poszczególne klasy. Zdarzały się rów-
nież wyjątki. Niektórzy koledzy byli tak
zabawni, że pokierowali nas nie do tej sali
co trzeba. 

Myślę, że moim rówieśnikom spodobała
się szkoła i nauczyciele. Miłe jest to, że
na przerwach, na korytarzach, rozbrzmie-
wa muzyka z naszego radia. W sklepiku
mamy wszystko, co potrzebne uczniowi:
napoje, lody, wafelki a nawet pizzerki 
i kawę. Niektórzy śmieją się jedynie, że
brak tutaj tylko ziemniaków i mąki 

Cieszę się, że na przerwach nauczyciele
maja dyżury, a prócz tego istnieje moni-
toring, dzięki czemu czujemy się bez-
pieczni. Plusem także jest to, że przerwy
są długie, przez co uczniowie mogą spo-
kojnie zjeść śniadanie, zaś spóźnialscy,
przypomnieć materiał przed lekcją.
Mam nadzieję, że nadchodzące trzy lata
upłyną w miłej i przyjemnej atmosferze.
Natomiast w przyszłości będę wspominać
szkołę z zadowoleniem i uśmiechem na
twarzy. Wszyscy trzecioklasiści mówią,
że niedawno przyszli do tej szkoły a już
muszą z niej wychodzić. Zapewne nam,
pierwszakom zleci ten czas równie szyb-
ko, przez co jeszcze nie raz będziemy tęs-
knić za tą szkołą.

Po fali letnich, łatwych i przyjemnych
melodii rodem z radiowych list przebojów
nadszedł czas na coś bardziej niekon-
wencjonalnego, coś, czego nie usłyszycie
w radiu, chyba że akurat bytujecie, drodzy
towarzysze, za naszą wschodnią granicą. 

Zespołem, który w te wakacje dał mi się
poznać od najlepszej strony jest rosyjska
formacja ska-punkowa Distemper. 
Zaskakujące połączenie ciężkiego brzmie-
nia gitar, przypominającego o korzeniach
zespołu, na początku lat dziewięćdziesią-
tych grającego hardcore-punk z żywymi
dźwiękami sekcji dętej i ochrypłym,
„przepitym” głosem Dazenta, wokalisty
zespołu. Jak to wygląda w praktyce?

Muzyka jest dzika i żywiołowa, co nie
dziwi, biorąc pod uwagę słowiańskie po-
chodzenie zespołu, bo Słowianie, jak wia-
domo, bawić się potrafią. Dowcipne tek-
sty idealnie komponują się z naturą, 
a rosyjski język w którym są na ogół
śpiewane nadaje piosenkom niepowtarzal-
nej atmosfery. Warto powiedzieć, że naz-
wa zespołu, znana głównie angielskim
weterynarzom, znaczy „nosówka”. Logo
zespołu również jest związane z kyno-
logią (trudne słowo, młodzież sprawdza 

w Wikipedii), przedstawia bowiem psa,
choć nikt z pytanych nie wie jakiej rasy.

Jako płodny i długo działający, zarówno
na krajowej jak i zagranicznej scenie
(tworzy już przez 19 lat), Distemper
wydał 18 płyt, z których pochodzi wiele
przebojów, takich jak Мечtа (marzenie) 
z płyty XV z 2004 roku i angielskojęzy-
czne All colors crew, z płyty Подумай
кто твои друзья wydanej rok później.
Pierwszą płytą nagraną w charakterysty-
cznym dla grupy stylu, która jednocześnie
przyniosła Distemperowi dużą popu-
larność, była wydana 1995 roku Город
(miasto). Osobiście najbardziej w ucho
wpadła mi piosenka Ураган (Huragan) od
której aż czuć powiew punkowej energii,
świetnie usposabiającej w chwili, gdy
wraz z wokalistą wydzieramy się w takt
refrenu, że życie jest piękne. Niestety
tylko ze słyszenia znam wspaniałe wys-
tępy zespołu na koncertach i festiwalach.
Podobno chłopaki wystąpili nawet w Pol-
sce, choć nawet najstarsi górale tego nie
pamiętają.

Distemper jest także grupą nagradzaną
w rosyjskich, jak i zagranicznych konkur-
sach. W 2003 zespół otrzymał nagrodę dla
najlepszej formacji grającej ska w Rosji.
W 2007 zaś, album Мир создан для тебя
był nominowany do nagrody najlepszego
rokowego albumu roku.   

Podsumowując, zachęcam wszystkich
zainteresowanych, chcących przeżyć nieza-
pomnianą, muzyczną przygodę do posłu-
chania choć kilku kawałków Distempera.
Dajcie się porwać skocznym rytmom,
pięknym czerwonym mundurkom (jakie
zwyczajowo noszą muzycy i hiszpańska
inkwizycja, której nikt się w tym tekście
i kontekście nie spodziewał) i pozytywnej
energii. Niech moc będzie z wami. 

Pierwszaki
Katarzyna Pyzia

Ewa Samulak
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CCzzyy  TTyy  wwiieesszz??  

Kochać nie znaczy być kochanym;
Lubić nie znaczy być lubianym;

Nosić uśmiech na twarzy nie znaczy ,
być uśmiechniętym;

Nosić smutek na twarzy nie znaczy, 
być smutnym;

Lecz jedno co wiemy i to się nie zmieni;

Kto kocha nie zginie;
Ko to lubi ten walczy;
Kto płacze ten cierpi;

A Ty  ?

Kochasz?

Lubisz?

Cierpisz?

Bo ja kocham, lubię i cierpię;
Bo życie jest życiem i w piękną bajkę się
nigdy zmieni…

E.Ch.

Ars poetica

Nie ma więc poznawalnej Prawdy prze-
szłości, są tylko prawdy, które wybieramy
według uznania. Rozpatrzmy przyszłość. 
Tutaj niemożliwość dokonania obiekty-
wnego osądu jest dość oczywista, można
sobie wróżyć z wnętrzności zwierząt ofiar-
nych, ale czy skreśliło się w totku
numery, które zostaną    wylosowane i tak
będzie wiadomo dopiero wtedy, kiedy
losowanie dojdzie do skutku.

Nie da się ocenić Prawdziwości wydarzeń
przeszłych i przyszłych – jak się do tego
dojdzie, to wypada już tylko uwierzyć 
w hologramy. Bo co z tego, że Prawda jest
out there, skoro... nie jest to Prawda kom-
patybilna z człowiekiem. Obcujemy z nią

tylko poruszając się w świecie matematyki
i w podzielnej w nieskończoność chwili
teraźniejszej, kiedy „widzę opla uderza-
jącego we fiata”. Za dziesięć minut będzie
to „chyba fiat w opla, tak mi się wydaje,
tak, na pewno”. To już jest ta trzecia
wartość logiczna, rozpościerająca się za
nami i przed nami w morzach „może”.

Powy˝szy tekst nie wyczerpuje w ˝aden
sposób tematu – zaciekawieni i przestra-
szeni o dziwnych logikach mogà poczy-
taç m.in. u Tadeusza Kotarbiƒskiego 
i Jana Łukasiewicza, a w wersji giganty-
czno-beletrystycznej, z fantastycznym
twistem, w „Lodzie” Jacka Dukaja.

CCzzyy  pprrzzyybbyysszzee  zz  oobbccyycchh  ppllaanneett  ooddwwiiee--
ddzzaajjàà  ZZiieemmii´́,,  rroozzbbiijjaajjàà  ssii´́  ww  RRoosswweellll  
ii  ttwwoorrzzàà  ww  WWyyllaattoowwiiee  zzbboo˝̋oowwee  kkrr´́ggii??

Słuchając opowieści panów Józków, jak
to kosmici przeprowadzali na nich badania
i błyskali światełkami, można nabrać
pewności, że spotkania trzeciego stopnia
to telewizyjne zapowiedzi „Gwiezdnych
Wojen" odbijające się echem po umysłach
ogarniętych demencją. Z drugiej strony
można uwierzyć (nawet biorąc poprawkę
na balony meteorologiczne) w obliczu
niecodziennych dowodów lub wyjątkowo
przemawiających zarówno do wyobraźni,
jak i zdrowego rozsądku relacji.

Załóżmy, że the truth is out there, inny-
mi słowy: istnieje obiektywna prawda
o istotach pozaziemskich. Wystarczy je-
den pan Józek wyposażony w prawdę, że-
by raz na zawsze zamknąć usta wszystkim
sceptykom, tylko po czym tak naprawdę
poznać, że to akurat ten, a nie tamten 
z wszczepionym implantem, widocznym
na zdjęciach rentgenowskich?

Kosmici kosmitami, tymczasem ana-
logiczny problem dotyczy większej części
rzeczywistości – w życiu, odwrotnie niż 
w matematyce, prawda jest kwestią wiary.
Rozpatrzmy przeszłość. Wypadek w cen-
trum miasta, wielu świadków, każdy 
z własną wersją wydarzeń, przepuszczoną
przez filtr emocji, zmodyfikowaną w trak-
cie wymiany zdań z innymi świadkami,
zniekształconą przez niedoskonałą pamięć
oraz to, czego nie zarejestrowaliśmy, ale
podświadomie sobie dopowiedzieliśmy.
The truth is out there, no i co z tego, mo-
żemy tylko wierzyć sobie, albo innym,
albo „oficjalnej wersji wydarzeń”, tylko po
czym tak naprawdę rozpoznać coś, co za
jakiś czas nie okaże się bujdą na resorach?
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Morza 
mo˝e
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Muminków
U: Grupa poetycka Skander...
-Od razu Skafander...

Aa, tu jeszcze masz "Grób Agonena"

Ty mnie tu zmuszasz do działań niepeda-
gogicznych. I będzie afera: mnie wyrzucą 
z pracy, ale ty przynajmniej będziesz
poobijana.

N: W polszczyźnie pies zdycha. Ja wiem,
że się mówi, że nasz pies umarł, 
ja o swoim też mówię, że umarł...
U: Kojfnął...

Jesteśmy przedmiotem eksperymentu,
czy człowiek może żyć bez powietrza. 
Ale mam nadzieję, że jesteście trochę
wyżej niż beztlenowce.

N: Na który z tych obrazów wydałbyś
majątek?
U: Na żaden, wolałbym go zatrzymać
sobie.

N: A potem mi piszecie, że Boryna 
i Wernyhora to były koleżanki...

U: Czy ma pani jakiś spis tematów dla
mało zdolnych?

OO  wwyypprraaccoowwaanniiuu  zz  iinntteerrnneettuu
N: Zaraz będę to drzeć, a ty będziesz to
zjadał!

N: Nie każdy musi wyglądać jak prezen-
ter... radiowy

N: Werter był śłitaśny

N: Bohaterowie Dostojewskiego bez
dwóch setek nie wychodzili na ulicę.

UUcczzeeƒƒ  ppooddcczzaass  rroozzmmoowwyy  oo  tteemmaattaacchh
mmaattuurraallnnyycchh
U: Czy ma pani jakiś spis tematów dla
mało zdolnych?
N: Nie mam obowiązku pomagać wam
przy prezentacjach.
U: Zrobi to pani z dobrego serca?
N: Ja nie mam serca!

N: Co to dadaizm?
U: To coś nowego, czego wcześniej nie było!

U: Nie nauczyłem się, bo mam dzisiaj
sprawdzian z niemca!
N: Taaak?! A później na maturze 
napiszesz : "Serdeczny egzaminatorze! 
Nie miałem czasu sie tego nauczyć, pozdra-
wiam Don Arkadio!"

N: Tu już Wyspiański pojechał po bandzie...

N : Nie przeczytał książki! Dziennikarz
sportowy, LZS Szmacianka!

szalona strefa



Bàdê sobà!

fo
t. 

Ka
sia

 G
au

er


