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Tytus Romek i A'Tomek

Tytus, Romek i A’Tomek to stary komiks, który niedawno został na nowo
wydany. Publikowany był wpierw w młodzieżowych gazetach, potem także
w formie książkowej. Stworzony przez Henryka Jerzego Chmielewskiego 
znanego jako Papcio Chmiel. W tym artykule chcę Wam nieco przybliżyć
bohaterów tego komiksu i zachęcić do lektury. Na czas wakacji może
okazać się niezłą rozrywką.

   Ta seria komiksowa wydawana
jest od 1957 roku do dziś.
Pierwsza gazeta, w której
opublikowano ten komiks to Świat
Młodych.Od 1966 roku ukazywał
się także w wersji książkowej.

   Jego fabuła opowiada o dwóch
przyjaciołach – harcerzach –
Romku i A’Tomku. Obydwaj
próbują uczłowieczyć małpę
szympansa – Tytusa de ZOO.
W każdym komiksie nasi
bohaterowie występują w innej
roli.

   Świat komiksu jest wymyślony.
Jest w nim sporo humoru,
a jednocześnie zawiera wiele
mądrych wiadomości z dziedziny
geografii, ochrony przyrody, czy
historii. Dlatego przy okazji czytania
można się nie tylko dobrze bawić,
ale także wiele nauczyć.
  Główni bohaterowie często
przeżywają swoje przygody 
w różnych pojazdach
konstruowanych przez Profesora
T.Alenta ekscentrycznego
naukowcy wynalazcy.
  
Opis głównych postaci:
   Tytus de ZOO - uczłowieczona
małpa, której marzeniem jest stać
się człowiekiem. Jest też odważny,
dobroduszny, pomysłowy, 
a czasem złośliwy. Kiedyś miał
ogon, ale po pewnym czasie 
w niewyjaśnionych okolicznościach
mu zniknął.
   Romek - długowłosy, chudy,
wysoki złośliwiec, zarazem jest
tchórzliwy i powątpiewa 
w uczłowieczenie Tytusa.
  A’Tomek - niski, gruby,
inteligentny i zarozumiały. Jego
hobby to układanie krótkich
wierszyków.

Papcio Chmiel – rysunkowa
wersja autora komiksu, artysta,
malarz, przypadkowy twórca
Tytusa, wychowawca i autorytet
moralny Tytusa, Romka 
i A’Tomka. Często interweniuje 
w przygody bohaterów.  

  W serii ukazało się 31 albumów
zwanych „księgami” oraz 8 ksiąg
zbiorczych pt. „Złota księga
przygód”, a także albumy
zawierające przedruki z gazet,
„Księga TVP” oraz 4 wydania
kolekcjonerskie.

Opracowała Klaudia Szałast, kl.5a
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Co Papcio czuł gdy wydał
pierwszy komiks?

Gdy już narysowałem książeczkę
zacierałem ręce i nogi z radości,
że nareszcie udało mi się
stworzyć komiks, który „bawiąc,
uczy – ucząc, bawi”. Nie jakieś
tam sobie „Bum-Pif-Bęc”, ale
prawdziwe dzieło. Czytelnik,
czytając przygody T.R. i A. może
bawić się 
i równocześnie wiele się nauczyć.

Skąd Papcio Chmiel bierze
pomysły do swoich książek?

W deszczowe niedziele
zapraszam całą trójkę do studio 
i na taśmofixie nagrywam relacje 
z ich ostatnich przeżyć. Nagraną
taśmę zanurzam w wywoływaczu
przygód własnej produkcji HIS-13
(humor i satyra na lat 13), a
następnie płuczę w utrwalaczu
PQ - (przygody ze znakiem
jakości Q na licencji Sowizdrzała) 
i przegrywam taśmę w karty…
tfu, co ja gadam, przegrywam 
w segregatorze pomysłów S-71 –
licencja KISHU-KASHA (czytaj:
Kiszu- Kasza) – który nie tylko
segreguje przygody na sportowe
kosmiczne, wojskowe itp., ale
równocześnie dośmiesza je.

- Czy prawdą jest, że sam
przygotowujesz rysunki?

- Idę śladami dawnych mistrzów.
Wszystko robię sam. Stare
gazety wybielam na słońcu,
potem nawijam na wałki i w maglu
elektrycznym poddaję
wielokrotnemu wałkowaniu. Dzięki
temu otrzymuję gładki 
i nierozlewający tuszu papier.
Tusz przyrządzam z sadzy, którą
dostarcza mi co tydzień znajomy
kominiarz. Farby sporządzam
również sam w czasie nadawania
kolorowego programu w telewizji.
Sypiące się z anteny nadajnika
kolory łapię siatką na motyle
i mieszam z klejem. 

- Papciu Chmielu, wszystkie
twoje komiksy są wyssane 
z palca, nieprawdziwe.

- Nieprawdziwe, ale śmieszne,
cha, cha, cha. I do tego
pouczające.

- A to co innego! Żeby o tym się
przekonać zachęcam do
przeczytania wszystkich
komiksów a Tobie, Papciu,
dziękuję za rozmowę.

Klaudia Szałast, kl. 5a

Henryk Jerzy Chmielewski, pseudonim Papcio Chmiel – polski grafik, rysownik i
publicysta, uczestnik Powstania Warszawskiego, autor komiksu „Tytus, Romek i
A’Tomek”. 
Wywiad na podstawie jego słów - wstępów do komiksów opracowała Klaudia Szałast.

- Dośmieszanie trwa dość długo.
Czym się w tym czasie Papcio
zajmuje?

-  Wybraną taśmę z serią przygód,
np. kowbojskich umieszczam na
grafokomputerze, który treść
przygód rozbija na obrazki i teksty
dymków.

  
"Nie jakieś tam sobie Bum-fi-bęc"
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GADY
w domu

Jestem szczęśliwym posiadaczem
jaszczurki agama brodata. Bardzo trudno
było przekonać moich rodziców do tego
bym mógł ją kupić. W końcu poddali się
moim przekonywaniom i nawet pomogli mi
ją wybrać.

Zbliżają się wakacje
będziemy mieć więcej
czasu, by nadrobić
zaległości kinowe.
Przedstawiam Wam kilka
filmów, które uważam za
warte obejrzenia. 

źródło: internet

    Terrarium dostałem od krewnego, kupiłem jedynie
trociny i domek dla jaszczurki był już gotowy.
   Jest to przyjemne zwierzę do hodowania, lecz jej
jedzonko jest już mniej przyjemne. Agama brodata
uwielbia jeść drewnojady, świerszcze, karaczany,
mączniki, bazylię i inne roślinki. Lubi wylegiwać się na
słoneczku. Zwykle chodzi powoli, ale czasami potrafi
biegać tak szybko, jakby ją coś goniło. 
   Zazwyczaj dorastają do 50 cm, są też takie
odmiany, które osiągają 70 cm.
  Agamy brodate na wolności żyją od 2 do 6 lat, 
w hodowli dożywają do ponad 13 lat. Należą do
ciężkich jaszczurek, ponieważ ważą od 280 do 510
gramów.
   Oswojone bardzo lubią kontakt z człowiekiem, są 
w stanie prosić nawet o wypuszczenie z terrarium.   
   Wyglądają na powolne i ociężałe, są jednak szybkie
i zwinne. Świetnie się wspinają.
  Jeśli ktoś chciałaby mieć jaszczurkę, to na
początek polecam  właśnie agamę brodatą, ponieważ
jest bardzo łatwa w hodowli. 

Tekst i Foto - Borys Kiwic, kl.4c

Jurassic World: Upadłe królestwo.
To 2 część filmu Jurassic World. Owen i Claire chcą
uratować dinozaury uwięzione na wyspie Isla Nublar.
Ich plany krzyżuje wybuchający wulkan i nowy
dinozaur w Jurassic World barionyks.

Avengers: Wojna bez granic
Thor, Kapitan Ameryka, Hulk i inni bohaterowie
muszą pokonać Thanosa, którego we
wcześniejszych częściach poznawaliśmy dopiero
podczas napisów końcowych.

Iniemamocni 2
To film dla młodszych dzieci, które lubią gdy dobro
zawsze wygrywa. Film o rodzinie superbohaterów,
którzy starają się sprostać wielu kłopotom.

Pacific Rim: Rebelia.
Fabuła filmu opowiada o walkach Jaegerów i Kaiju.
Jake wraz ze swoją siostrą muszą uratować ziemię
przed inwazją Kaiju.

Borys Kiwic, kl.4c

FILMY
na

WAKACJE
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Grupa turystów błądzi w górach.
Wieczór zapada, a tu ani śladu
człowieka i nadziei na nocleg.

- Mówił pan, że jest najlepszym
przewodnikiem po Tatrach! -
wścieka się jeden z
uczestników wycieczki.

- Zgadza się! Ale to mi już
wygląda na Bieszczady...

Organizowane są przejażdżki
łodzią po jeziorze Genezaret.
Bilet kosztuje 500 dolarów.

- To strasznie dużo - dziwi sie
zbulwersowany turysta.
- Owszem, ale to przecież po
tym jeziorze Jezus piechotą
chodził!
- Nie dziwię się, przy takich
cenach!

Synek piłkarza wraca do domu
ze świadectwem szkolnym:
– Tato! Dobra wiadomość! Mój
kontrakt z piątą klasą
przedłużono na następny rok!

***
– Dlaczego oskarżony nie oddał
właścicielce znalezionego
pierścionka?
– Bo, proszę wysokiego sądu,
było na nim napisane: „Na
zawsze Twój”.
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