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parawstępniak
Proszę państwa,

popatrzcie! Przeczytajcie! Przyswójcie! Przeżyjcie!

Po pewnym poślizgu politycznym powracamy pełną parą!

Poprzez przestworza przemyka przed państwa patrzałkami
przestępczo przyrządzony prawstępniak poprawionej i poniekąd
profesjonalnie przystrzyżonej pseudoredakcji pisma prawie
pozbawionego przyczyny powstawania.

Prawie, ponieważ przezwyciężyliśmy przeciwności pro publico
przyjemności. Pewne przedstawienie piekła przechodzonego przez
pismo przysporzyło problemów.

Proszę państwa, potrafimy przecież przeciwdziałać panice
publiczności! Pomimo przedsięwzięć podjętych podczas pisania i
przygotowywania przyszłych posiedzeń, prosimy przywdziać pewną
porcję powagi (przeciwnie piszącemu powyższe i poniższe prawidła),
ponieważ po przydługiej przerwie prawie postradaliśmy
powściągliwość pomyślunku.

Pozdrawiamy.
Paranormalnie pokręceni pseudoredaktorzy.

PS. Pani profesor, proszę przebaczyć pisanie prawstępniaka podczas
polskiego.
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Ostatnimi czasy zstąpiła na mnie łaska Pana
Piszącego Prawstępniaki. Pewnego środowego
wieczoru patrzył na mnie poprzez paskudną
puszkę zwaną monitorem i poprosił o napisanie
niezbyt pochlebnego tekstu na temat ostatnich
wydarzeń.

Redakcja naszej gazety została znacznie
skrócona. Ludzie, którzy w ubiegłym roku pisali
gros tekstów są teraz zajęci przygotowaniami do
matury. Łomot potrzebuje tekstów - wszyscy o
tym wiedzą. Redaktor Naczelny informuje o tym
wszędzie tam, gdzie może lub też nie (ale i tak to
robi). Ale nie informuje o tym, że Łomot
potrzebuje tekstów, które mają "to coś".

Po wspólnym przeredagowaniu kilku z nich,
doszłam do wniosku, że właściwie po
przeczytaniu pierwszego akapitu (jeśli takowy
był), zaczynałam się nudzić.

Ludzie myślą, że to, co "stworzyli" jest może
niekoniecznie piękne i wartościowe, ale niesie ich
cząstkę i ma w sobie wartości. Ile razy można
czytać artykuł na temat: "okiem
pierwszoklasisty", albo "utwór" opisujący
wycieczkę do Glubbdubdrib, rodem z
podstawówki? Pisanie kolejny raz o tragedii w
Gdańsku nie jest niczym świeżym i nowym.
Wszystkie gazety trąbiły o tym przez całe dwa
tygodnie…Po co więcej? Każdy wie co tam się
wydarzyło.

Rozważania na temat tego czy idealna waga
to 40kg czy 54kg znajdujemy w kobiecych
piśmidłach o milionowym nakładzie straconego
papieru. Po przeczytaniu 10 stron maszynopisu, z
których tak naprawdę podobały mi się tylko dwa
teksty, moje synapsy się przegrzały. Musiałam się
przejść i poczytać coś w miarę konstruktywnego,
napisanego w stanie uniesienia i złości na
konkurenta "Kordiana". Po pewnym czasie
stwierdziłam, że może jestem zbyt krytyczna. Po
kilku poprawkach wpadł mi w ręce tekst o
schronisku, biednych pieskach i kotkach. Czy
tego nie było już w kilku gazetach? Potem coś
żywcem z gazety regionalnej o tym, jak to
nauczyciele mają źle.

Zastanawiające jest, że zamiast pisać o tym,
co Was boli piszecie o tym, co tak naprawdę Was
"ani ziębi ani grzeje" byleby było. Tylko komu
taka "papka" jest potrzebna? Równie dobrze
można zamknąć numer z wstępniakiem, 4

tekstami, Muminami i komiksem Modrzewia.
Poszukajcie w sobie, poszukajcie wokół was,
piszcie o tym. Zastanawiajcie się nad tym i
dzielcie się spostrzeżeniami. To jest nam
potrzebne! Indywidualność, twórczość, a nie
odtwarzanie tego co w telewizji, radiu czy innych
masowych przekaźnikach informacji.

Nie macie ograniczeń! Piszcie o tym co sami
chcielibyście przeczytać i stylem takim, jaki
chcecie, aby do Was pisano. Nie bójcie się
wyrażać swoich opinii, nikt Was za to nie będzie

ganił. Od tego właśnie jest Łomot. To pismo,
które tworzycie Wy. Więc po co przynudzać?
Jeżeli macie jakieś problemy i nie wiecie czegoś,
to nNczelny (Kurak) jest zawsze do dyspozycji na
przerwach. Wystarczy podejść i porozmawiać.
Nie trzeba zbytnio szukać, zwykle ciężko go nie
zauważyć.

Może i zaboli to kogoś ale przykro mi taka
prawda. Może nie podoba Ci się to co czytasz, ale
nie ten styl, nie ten język nie takie rozumowanie
– to spowodowało, że Twój tekst nie został tu
opublikowany. Trudno…nikt nie mówił, że
musimy być obiektywni i głaskać Was po
głowach…Ciągle miła jest tylko pani pod
numerem 0-700…

Magda Daśko
i gościnny udział kilku słów od Kuraka

KKiillkkaa ssłłóóww ddoo ppiisszząąccyycchh nnaa 
lloommoottpprreessss@@ttlleenn..ppll
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Zaaferowany wrzawą wokół wyborów
samorządowych (na szczęście już cichnącą),
wszystkimi fanaberiami z Wierzejskim, partiami
Krasnoludków I Gamoniów, oraz w końcu ciągłymi
wzmiankami o popularności naszego nowego
bohatera narodowego - Krzysztofa K. spuściłem
głowę w dół siedząc na krześle i schowałem twarz
w dłonie. Chwilę po tym zostałem olśniony. Co było
powodem nagłego przebłysku? Widok, który ujrzały
moje oczy. Spomiędzy palców widziałem moje
glany, ciągle jeszcze założone na nogi.

Przemknęła przez moją głowę niedawna nowa
reklama LPR-u. Przedstawia ona gromadkę dzieci w
wieku 7-10 lat prowadzoną przez rodziców do
szkoły. “Chcemy szkoły bezpiecznej, nie zgadzamy
się na patologię, przemoc, narkotyki i demoralizację
młodzieży w szkołach.” Oczywiście są to tezy
słuszne. Jednak chciałbym się przyjrzeć temu w jaki
sposób w tej reklamie przedstawiona jest grupka
młodzieży, która jest rzekomo odpowiedzialna za
wyżej wymienione przestępstwa. Tuż za gromadką
dzieci idzie czwórka młodych ludzi, których Liga
Polskich Rodzin nie wpuściłaby do szkół.

Dwóch chłopaków i dwie dziewczyny, fakt faktem
- wyróżniający się z tłumu małych dzieci. Jeden z
nich ubrany jest całkiem niepozornie, bo jedynie co
w jego zgniłozielonych ciuchach może być
zdrożnego to to, że jego kurtka zsunięta jest
niechlujnie z jego ramienia. Dalej jest dziewczyna w
berecie i kurtce z futrzanym kołnierzem sięgającej
do talii oraz nie rzucających się w oczy czarnych
kozakach. Następna dziewczyna okryta
ciemnozielonym płaszczem z nadrukowaną czaszką
na czarnej koszulce. “Najgorszy” jest na końcu.
Chłopak w skórzanej kurtce z ćwiekami na
ramionach, z długimi włosami, w glanach i koszulce
metalowego zespołu Slipknot. Cała grupka idąc
przekomarza się ze sobą i przepycha.

W taki sposób przedstawiona jest ta “zła”
młodzież. Wybrano kilka osób wyglądających
(według LPR) na spaczonych i niegodnych
uczęszczania do szkoły. Nie ważne, czy jest to tylko
metaforyczny symbol, czy nie, ponieważ ludzie,
którzy nie mają pojęcia o dzisiejszej młodzieży
wpoją sobie taki wizerunek do głów. Idąc tokiem
myślenia przedstawionym w reklamie wychodziłoby

na to, że zarówno ja, jak i większość ludzi z mojego
otoczenia możemy sobie darować myśli o studiach,
bo już niedługo zostaniemy usunięci ze szkoły.

Swoją drogą ciekawe jest to, że na tle uczniów
podstawówki przedstawione są osoby w wieku
praktycznie licealnym. Ciekaw jestem, czy minister
edukacji chciałby przywrócić system ośmioletniej
szkoły podstawowej? Na to by wynikało z tej
reklamy. Można to tez pojmować w taki sposób, że:
Âdobre” dzieci w podstawówkach trzeba oddzielić
liceami, do których uczęszczać będą ci “źli”.
Kompletny paradoks, ale nigdy nie wiadomo czego
spodziewać się po Lidze Polskich Rodzin.

Promowanie ciężkich butów, skórzanych kurtek i
mrocznych nadruków na ciuchach jako odznak
zdegenerowanej młodzieży widać chociażby na
ulicach, nawet w naszym mieście. Niedawno
zdarzyła się sytuacja, że mój długowłosy przyjaciel,
z reguły chodzący w glanach i skórzanej kurtce, w
drodze do szkoły został zaczepiony przez kilka
starszych pań. W jego kierunku wypowiedziane
zostały zdania typu: “Widzisz tego chłopaka? To
przez takich jak on powiesiła się ta mała
dziewczynka w Gdańsku!”.

Niestety nikt nie spojrzy na to, że ta właśnie
straszna, godna wypędzenia, niekulturalna,
bezczelna i spaczona pod każdym względem w
oczach wielu ludzi młodzież, jest tak naprawdę siłą
umysłową tego kraju. Nic to, że są to najczęściej
ludzie o otwartych umysłach, ze zdrowym i świeżym
spojrzeniem zarówno na życie, społeczeństwo,
politykę, szkołę, jak i sprawy egzystencjalne i
psychologiczne. Są to ludzie wykształceni w sposób,
w jaki nigdy nie uda się szkole wykształcić młodego
człowieka. Jednak politykom łatwiej jest spojrzeć na
ubrania człowieka niż na jego duszę i wnętrze, bo to
wymaga poświęcenia. A który z obecnych
rządzących polityków jest naprawdę zdolny do
poświęcenia się dla społeczeństwa? Szczególnie dla
młodego społeczeństwa, w którego rękach przecież
leży przyszłość tego kraju. Tak samo jest z księżmi,
którzy mieszając się w politykę popierają z ambony
m.in. takie szaleńcze pomysły ministra Giertycha, a
sami czerpią przy tym przychylność zarówno
polityków jak i wiernych, którzy nękając młodzież
czują, że przyczyniają się do “poprawy” stosunków
w naszym państwie.

Ciekawe tylko dlaczego nie jest zauważone ani
ujęte nigdy to, że w środowisku blokowiskowym
występuje znacznie większe nasilenie patologii
rodzinnych i młodocianych przestępców niż
gdziekolwiek indziej.

Chyba, że politykom trudno jest odróżnić ciężkie
buty, długie włosy i skórzaną kurtkę od łysej głowy,
adidasów , szerokich spodni i bluzy z kapturem...

Kurak
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"W dzisiejszych czasach, każda
manifestacja ludzkiej indywidualności
oznacza starcie się ze światem i
pociąga za sobą konsekwencje, których
jednostka nie jest w stanie
przewidzieć..."

Idąc korytarzem spotykam twój zgorszony
wzrok, tę kwaśną minę i pojawiajacy się
drwiący uśmiech na twoich ustach. Bywa, że
nie pozwalsz mi przejść bez głupiego
komentarza i obelg rzuconych w moją
stronę. Ja jednak udawadniam ci jak
niewiele dla mnie znaczysz.Spoglądam
prosto w twoje chore na zawiść oczy i
uświadmiam w ten sposób, że zostaleś
zignorowany.

TY- cień będący cieniem człowieka. Nie
masz własnej twarzy. Nie masz własnej
osobowości. Jedyne co potrafisz to
dostosowywać się do reszty otoczenia.
Szarzejesz z dnia na dzień... Kurczysz się...
Twoje istnienie traci na znaczeniu, bo nie
należy tylko do ciebie. Należy do wszystkich
- oni mogą bawić się tobą jak marionetką i
dyrygować, którą drogę zawsze masz
wybrać. Nie masz już własnego zdania!
Twoja osobowość cierpi na zanik mięśni.
Mogłaby ją uratować rehabilitacja, ale jest
ona dla ciebie zbyt kosztowna. W życiu
postanowiłeś kierować się cudzą opinią.
Boisz się co o tobie pomyślą, kiedy zaczniesz
robić to co naprawdę kochasz. Ubierasz się
tak jak każe ci moda - jesienią brąz, a na
wiosne turkus. Słuchasz tego, co puszczają
na listach przebojów albo na imprezach u
znajomych. Postępujesz bardzo ostrożnie,
ponieważ strach przed poparzeniem opini
publicznej cie blokuje. Twierdzisz, że szukasz
w ten sposób swojego ja. A JA stwierdzam,
że podczas tych poszukiwań zgubiłeś się.

Zapomiałeś już jaki byłeś na początku.
Miałeś wtedy piękną szklaną kulę, z którą

mogłeś zrobić co chcialeś. Mogłeś ją
zatrzymać tylko dla siebie i cieszyć się jej
widokiem. Ale ty zrobiłeś coś gorszego -
sprzedałeś ją. Teraz ktoś inny robi z nią co
chce. Ja również taką dostałem od losu.
Pielęgnuję ją do dziś. Co prawda ma pare
zadrapań, ale wynikają one z codziennego
użytku. Co jakiś czas wycieram ją z kurzu i
oddaję do renowacji. Trzymam ją w
szufladzie zamykanej na klucz - dzięki temu
Swiat nie ma do niej dostępu. Spoczywam
tam w srebrnym futerale...

Niewyobrażalnym faktem dla mnie jest
noszenie codziennie maski. Życie to nie bal
przebierańców. To nie teatr, choć każdy z nas
ma tu przydzieloną swoją rolę.

JA - indywidualista z wyboru. Kiedy widzę,
że wszyscy ubrali się na czarno,
postanawiam ubrać się na biało. Nie znoszę
narzucanych mi reguł. Jestem panem swego
ciala i dlatego sam ustanawiam zasady. Sam
dobrze wiem co jest dla mnie dobre, a co złe.
Wiem co chcę robić, jak wyglądać, czego
słuchać i jak postępować.

Mój ubiór - dość nietypowy, wciąż cię
szokuje i przeraża bezgustownością.
Słucham muzyki, która ma jakieś przesłanie.
Silikonowy pop odpada, bo na codzień
starcza mi tej sztuczności w tobie. Taką ty
mnie widzisz. Nie chcesz mnie poznać, za to
wolisz od razu wnioskować i gdybać. Więc
skąd możesz wiedzieć, że tak naprawdę
jestem delikatną istotą. Samotną,
niezrozumiałą i romantyczną duszą, której
czasami brakuje już sił do dalszego istnienia.

Jesteś szary bo tak wygodniej, a ja jestem
sobą bo dobrze mi z tym!
Więc kiedy kolejny raz miniesz mnie na

korytarzu, zastanów się nim cokolwiek
zrobisz. Myśl ostrożnie i udowodnij, że ty
możesz być indywidualistą wśród tych
wszystkich ludzi, ponieważ mnie
akceptujesz.

XYZ

Manifest ego?
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PRZYGODA Z KOŁOBRZEGIEM: Wszystko
zaczęło się dwa lata temu, gdy para aktorów,
Magdalena Biegańska i Tomasz Sobczak, została
poproszona o przygotowanie spektaklu na VI
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa
Herberta-  Herbertiadę . W współpracy z reżyserem
Pawłem Kamzą powstał spektakl  Drugi pokój .
Niestety kierownictwo w ostatniej chwili
zrezygnowało z umieszczenia go w programie
imprezy. Jednak to nie zniechęciło aktorów, którzy
postanowili wystawić spektakl na własną rękę.
Wspólnie uzgodnili, że najlepszym miejscem byłby
ogromny balkon lub taras, gdyż najlepiej
oddawałby klimat przedstawienia. Poszukiwanie
miejsca trwało długo.

SCENA NA NIEBIAŃSKIEJ: Pewnego dnia
podczas spaceru po plaży Tomek przyjrzał się
dokładnie dachowi Sanatorium  Bałtyk .  Wyglądał
jak ogromna patelnia! - Tomek. W porozumieniu z
przychylnym kierownictwem ośrodka rozgościli się
na dachu.  Cały dach przypominał miasto, a
korytarz pomiędzy drzwiami ulicę. Dlatego też,
postanowiłam nazwać to miejsce Ulicą Niebiańska 
- Magda. Zafascynowani miejscem postanowili
zostać na całe lato i grać. Początki były bardzo
trudne, na pierwsze spektakle przychodziło po 5-8
osób. ”Byłam załamana! - Magda. WARTO? Piękna
idea założenia teatru w Kołobrzegu-  Scena na
Niebiańskiej  szybko okazała się niezwykle trudna
do zrealizowania. Zainteresowanie miejscowej
ludności było bardzo niskie. Jednak Tomek nie
poddawał się. Gorzej było z Magdą, która po kilku
tygodniach opuściła miasto. Pod koniec wakacji
postanowili spróbować jeszcze raz. Każdego
wieczoru wystawiali jeden spektakl:  Drugi pokój 
lub  Urojenia . Stałą, choć nieliczną widownią
okazała się kołobrzeska młodzież z którą różniej
Tomasz zawiązał współpracę.

WARSZTATOWA JESIEŃ: Gdy jesienne warunki
nie pozwoliły na dalsze korzystanie z dachu  Scena
na Niebiańskiej  przeniosła się do jednego z
pomieszczeń SWSPIZ, gdzie aktorzy prowadzili
warsztaty z młodzieżą których finałem miał być
wspólny projekt artystyczny. Korzystała także z
uprzejmości MOKu- w sali koncertowej Ratusza
wystawiono dwa spektakle: monodram Marka
Sitarskiego  Jak zjadłem psa  oraz  Ferragosto  w
wykonaniu teatru z Kalisza. idąc za ciosem aktorzy
zawiązali współpracę z rodzimym teatrem: Teatrem
im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Inauguracją
współpracy był przyjazd dyrektora placówki- Jacka
Głomba oraz prezentacja  Ballady o Zakaczawiu -

spektaklu zrealizowanego dla Teatru Telewizji.
ZIMA POD ZNAKIEM SUKCESU: 16 i 18 grudnia

2005 do Kołobrzegu zawitały dwa przedstawienia
Teatru z Legnicy:  Szawe�  oraz znany i nagradzany
 Made in Poland  Przemysława Wojcieszka. Okazały
się one ogromnym sukcesem, gdyż ściągnęły tłumy
i wzrosło zainteresowanie twórczością  Sceny na
Niebiańskiej . Następnie w styczniu tego roku w
klubie Antidotum wystawili  Miedzy Ziemią a
Wenus . Zima powstał też pomysł kołobrzeskiego
spektaklu. Początkowo miał on być zrealizowany z
udziałem miejscowej młodzieży, lecz z upływem
czasu został przeniesiony do Legnicy i tam
zrealizowany. Nastąpiła przerwa w graniu.

POWRÓT W WIELKIM STYLU: Projektem
FUTURYŚCI  Scena na Niebiańskiej  rozpoczęła
nowy (teatralny) sezon. W współpracy z Piotrem
Bałabuchem (artystą, performerem, fotografem),
co tydzień dostarczali sporą dawkę kultury. Nie były
to już tylko spektakle. Do Kołobrzegu zawitał Teatr
Tańca  Alter  i Teatr Kreatury. Na dachu podziwiać
można było zdjęcia grupy Bauhaus, nowością
okazały się koncerty bębniarzy oraz Gwidona i
Bajzla. Jednak największym wydarzeniem było
kołobrzeska premiera spektaklu o Kołobrzegu-
WLOTKA.PL, która odbyła się na SCENIE MAS-
teren dawnego kompleksu koszarowego przy ul.
Jedności Narodowej- aktualnie obiekt Poznańskiej
ASP. Pod koniec wakacji na  Niebiańską  zawitał
spektakl  Proszę... zrób mi dziecko . Było to
ostatnie wydarzenie, które okazało się największym
sukcesem pod względem zgromadzonej liczby
widzów.

CZAS NA APARTAMENT: Pewnego dnia
administracja OSW Bałtyk przypomniała sobie o
dachu i postanowiła zrobić na nim apartamenty.
Magdzie i Tomkowi nie pozostało nic innego jak się
pożegnać z dachem.

*** Nie wiadomo co będzie dalej ze  Sceną na
Niebiańskiej . Oboje wrócili do swojej pracy. Tomek
pracuje nad nowa sztuką w Krakowie, Magda jest
pochłonięta swoimi sprawami zawodowymi.
Ostatnio coś wspominali, że może odwiedzą
Kołobrzeg. Jednak z powodu małej przychylności
miejscowych władz raczej przyjadą prywatnie, bez
spektaklu. Jak sami mówią, sa już za bardzo
zmęczeni na dalszą walkę z przeciwnościami.
Szkoda, że ludzie nie docenili tego, co robili, bo
mało jest ludzi którym się chce.

Del Pudeel

OOOOppppoooowwwwiiiieeeeśśśśćććć  oooo  lllluuuuddddzzzz iiiiaaaacccchhhh,,,,   
kkkk ttttóóóórrrr yyyymmmm  ssss iiiięęęę  cccchhhhcccceeee....
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Wiem, że ja nie będę taki jak Ty...wiem,
że Ty nie będziesz taki jak ja...waniliowe
niebo bez prawa jazdy, na którym trawa
ma słodki smak. Chciałbym Cię jutro
okłamać, żebyś nie wiedział, że przyszła
zima. I, że na zewnątrz Bolek i Lolek piją
czaj...piją czaj. Gosia dziękuje za herbatę,
ma ortalionik i dwadzieścia lat. Przez
Świebodzin czarne-rude włosy, patrzy w
oczy jego zmęczone. Tak, akceptuję
nikotynę, w przedniej kabinie nie ma nas.
Z dostępem powietrza na krótką chwilę,
na tylnym siedzeniu głodną roślinę mam.

Więc pokaż mi drogę bez prawa jazdy,
polecę w kosmos swoim pojazdem.
Wszystko rozreguluję, gwiazdy zepsuję,
księżyc przesunę w prawą stronę
bardziej. Więc pokaż mi drogę bez prawa
jazdy, p******nij mnie w głowę
wełnianym młotkiem...

Uważaj na blaszane namioty uginające
się od mokrej nocy! Uważaj na szaro-
blade oczy, na me neony i na cień! I nie
patrz tak bardzo blisko i nie podchodź tak
bardzo głęboko...Ty i ja i tory...pociąg
blisko...pociąg blisko!

Kilka lat temu powyższy tekst,
zasłyszany na jakimś polskim kanale
muzycznym, zauroczył mnie chyba
dozgonnie. Szczególnie zapadający w
pamięć motyw z młotkiem. Czekałem
cierpliwie, aż będę miał kiedyś możliwości
dotarcia do podziemnej muzyki trzymając
w głowie zbitek wyrazów: Kombajn Do
Zbierania Kur Po Wioskach. Nazwa tego
zespołu nawet nie mieściła się w pełni na
ekranie telewizora. Ale kilka lat później
dostawszy w ręce ich Ósme Piętro z 2004
roku doszedłem do wniosku, że zespół

ten jest fenomenem na rynku polskiego
niezależnego rocka.
“I mam dziwne przyzwyczajenia, lubię
patrzeć w Twoje oczy kiedy pada.”

Pierwszy raz słysząc Waniliowe Niebo w
telewizji zdawało mi się, że jestem
zahipnotyzowany, tymi echami przy
gitarach, tym zdartym, zachrypniętym
głosem Marcina Zagańskiego. Przyznam
bez bicia, dałbym sobie wtedy obciąć
rękę, że jest to Artur Rojek z chorym
gardłem...do dzisiaj często mam takie
wrażenie. Z resztą, sama muzyka
Kombajnu jest w niektórych utworach
bardzo podobna do cenionego i
zasłużonego Myslovitz. Jednak nie tylko
nazwa zespołu jest bardzo wyszukana.
Szczerze mówiąc, to tak naprawdę jedyne
co w tym zespole może się wydawać
zabawnego to właśnie nazwa. Cała reszta
jest już poważną jazdą bez trzymanki.
“A niebo otwarte o w pół do
czwartej...szkoda gadać...”
Część utworów to spokojne ballady, które
płyną w czasie i pozwalają się zabrać
słuchającemu w otchłań dźwięku. Jednak
najbardziej charakterystyczne utwory,
które najmocniej stanowią o odrębności
tego zespołu to naładowane elektrycznie,
wręcz wściekłe i drastyczne piosenki z
czasami wywrzeszczanymi fragmentami
tekstu. Są to utwory często dużo szybsze
i bardziej naładowane niż punk rock,
jednak zupełnie inne stylistycznie. Siła
ekspresji zarówno wokalisty jak i całego
zespołu sprawia, że są to jedyne utwory,
które potrafią nawet śpiącego człowieka
wyrwać z krzesła i pobudzić do
szaleńczego skakania po pokoju.
“Na moim podwórku w tanim sklepie
mogę kupić sobie deszcz.”

Rzuca się na ucho bardzo szybko coś co 

ÓÓssmmee ppiięęttrroo,, lleewwaa ssttrroonnaa
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naprawde bardzo rzadko jest spotykane.
Mianowicie to, że tutaj żaden instrument
nie ma drugorzędnego znaczenia.
Częstokroć jest tak, że utwór danego
zespołu skupia się albo na wokalu, albo
na melodyjnym motywem przewodnim
gitary. Tutaj wszyscy są równi. Jest
energiczny riff na gitarze, jest
charyzmatyczny wokal i jest też bardzo
mocny, urozmaicony motyw grany na
perkusji. To trzeba usłyszeć, takiego
szaleństwa jak w Połączeniach, Milionie
czy wspominanym już Waniliowym Niebie
nie ma w żadnym innym zespole żadnej

narodowości jaki kiedykolwiek słyszałem.
“Moje serce bije równomiernie,
regulowane manualnie, 180/200...
połączenia wewnętrzne są bezpłatne.
Zaraz przyjedzie milicja...”

Kolejną rzeczą która cechuje Kombajn
Do Zbierania Kur Po Wioskach są
dziwaczne teksty, pełne niezrozumiałych
metafor, ale także pełne uroku i aluzji do
naszego społeczeństwa. Dzięki tej
skomplikowanej strukturze i temu, że

słowa piosenek zapadają mocno w
pamięć. Teksty Zagańskiego i muzyka
reszty członków zespołu sprawia, że chce
się wracać do ich twórczości. Każda
odkryta tajemnica ukryta w tekstach i
dźwiękach daje wielką frajdę i skłania do
odkrywania następnych.
“Kolejka z dzieckiem w przedniej kabinie

zgniata kobietę...kierowca wpatrzony w
zdjęcie żony o niczym nie wie...sto
metrów zostało do przepaści, nie jestem
taki wyluzowany, choć wszyscy wokół
uśmiechają się tak, jakbym chciał...i tak
jak Ty...i tak jak Ty...”

Kilka tygodni temu zespół wydał swój
drugi oficjalny album “Lewa strona literki
M”. Album nie odbiega w żaden sposób od
dotychczasowej twórczości zespołu
zawartej na Ósmym Piętrze i
nieoficjalnych płytach. Polecam gorąco
wyprawę do sklepu muzycznego na
bliższe spotkanie z grupą, dzięki której
(według mnie), obok łódzkiej Comy,
polski rock ma jeszcze po co żyć. ÂI mały
krasnal o tym wie, że niebo zaraz skończy
się. Dlaczego on taki złośliwy jest?”

Kurak
www.kombajn.art.pl

lliitteerrkkii MM ii wweełłnniiaannyy mmłłootteekk..
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How long did you feel alienated after
coming to Poland?

-Not too long...the first few weeks at school were
pretty awkward because no one knew if I could
speak any Polish, which I couldn't, and I don't
think most people felt comfortable speaking
English with me.

What made your feel more comfortable?

-Well a lot of the kids in class started talking to
me more, whether in English or in Polish, and
recently I've been invited out more, I know my

Imię: Becky
Nazwisko: Russo
Zawód: Turystka
Pozycja na liście: 13
Powiększenie pod lupą:
maksymalne

*nie dla idiotów*nie dla idiotów
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way around town a lot better, and have been
doing more outside of school, I still have quite a
bit of free time on my hands but I feel more like
a part of the class now...

What do you think of Polish teachers? Do
they teach better than the ones in the US?

-Honestly, until recently, I understood virtually
nothing, I mean I understood a lot of words but
had a really difficult time putting together
sentences...so the only teaching methods I
could understand were visual, which are pretty
much the same as in the US. And most of my
work done here is individual homework, so I
wouldn't say that the teachers are better in
either country, but in the US we have a lot more
discussion circles with ungraded debates, and in
the higher level classes we have more essay
writing and creative assignments.

Witch teacher do you like the most? Is
there any one that seems friendly?

-Mr. Kędzior helps me out quite a bit, and Polish
class is nice because Ms. Stokłosa gives me
alternative assignements to help me with my
Polish. The PE teacher seems nice too...and Ms.
Physics, most of the teachers are nice and
welcoming enough.

Do you find Mr. Kedzior attractive?

-No, because he is too bald.

What do you think about girls wearing too
short blouses, high heals to school and
flashing their panties from beneath their
pants?

-I don't really see much of this in
Poland...regardless, it is vomit inducing.

There's a problem with not working
showers and criminals smoking cigarettes
in our school, is it the same in your school?

-We don't have a boarding school at my school
in the US, so the shower problem is irrelevant
because there are no showers in the first place.
Not many people smoke cigarettes in California
because it's forbidden in a lot of public places, so
that's not a problem either, however marijuana
definitely is a problem with the students at my
school, in the bathroom and behind campus in

the surrounding forests and so on.

What's the difference in the lifestyles of
American and Polish Youth?

-From what I've seen, I think a lot of the time
Polish students are really involved in school
work, studying until late at night or taking extra
English classes, etc. In the US, most of my free
time is spent doing extracurricular activities, like
drama club, Mock Trial (it's like a drama
performance set in a courtroom with no script),
singing lessons, working on the weekends, and
then the time left over I spend on school work,
and on the weekends I go to concerts in the
evening or to the beach or going out to lunch or
dinner with friends. Most of my friends spend
their time in sports and clubs like drama as well.

How would you like to be remembered
when you get back to the US?
The Californian who braved a Polish winter!!

You've been here for a while. Do you think
our school will change with a lot with our
principal being president?

-I think it will be weird not seeing Principal
Gromek around the school, but I think the
system will stay pretty much the same.

You came here in a good time, because
the weather is very nice and calm this
year. Is it similar to the climate where you
live?

-Thank goodness it's this warm in November, the
weather in Cambria is temperate year round
and, except for in morning or when it's raining,
it's warm. I hadn't seen snow fall until I went to
Olsztyn a few weeks ago, I'm really not used to
the cold. From what I could tell though, the end
of summer and fall were almost exactly like
Cambria's weather, maybe a few degrees colder.

Do you like Polish traditional meals?

-In the US I was a vegetarian, so when I got to
Poland, Polish food did not settle well on my
stomach because I hadn't eaten meat in five or
six years. But now that I've gotten used to it,
yes, I'm quite fond of Polish food. I do miss my
Family's Mexican and Italian cooking in the US.

rozmawiał (ponownie): Kurak
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“Rozebrali mnie, ogolili głowę i ciało, umyli
z solą, a ja śmiałem się i odwracałem głowę
(…). Przestali, nikt nie mówił prócz mnie,
miałem już papkę w głowie, potem
podnieśli mnie i zmusili, żebym spojrzał na
bożka, nie śmiałem się już. Wiedziałem, że
należę teraz do niego, że mam mu służyć i
wielbić go, nie, nie śmiałem się, dławił mnie
strach i ból.” Albert Camus "Renegat albo
umysł zmącony" Jako usprawiedliwienie
przytoczę słowa “Czasu” zespołu Bakshish
“(…) ty śmiejesz się i mówisz mi o logicznym
porządku. A stają się rzeczy, o których nie
myślałeś, a dzieją się takie sprawy, o
których śnić się bałeś.” Zapukałam, bo
myślałam, że tu znajdę odpowiedź. Drzwi
się szybko uchyliły, usłyszałam rozproszony
w przestrzeni głos: “Zapraszamy! Idealnie
pani trafiła!” Zdziwiło mnie nieco to, że nie
tylko nie przeszkadzam, ale i jestem mile
widziana. Dodało mi to pewności siebie,
więc przekroczenie progu wiązała się
jedynie z ciekawością. -“W dzisiejszym
odcinku - ta oto pani! [Wymienia moje imię,
nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, pin,
pin2, hasło na gadu oraz miejsce
zamieszkania rodziców.] Proszę zająć
stanowisko numer dwa!” - mówi do mnie,
wskazując podest. Wszędzie krzykliwe
światło i elektronika. Ktoś przyleciał z
pudrem firmy [by nie robić reklamy, nie
podaję nazwy], ja przecież używam tylko
hipoalergicznego! -“Teraz pytanie za
dziewięć punktów. Czy jest pani gotowa?”
Podejrzewam, że zadał to pytanie, bo
zaobserwował u mnie dezorientację i
nieśmiały wzrok. Zbulwersowałam się tak
niską punktacją, czemu tylko za dziewięć?
Zapaliła się lampka. Przebłysk świadomości
- przecież to ja chciałam zadać pytanie!
Nawet nie udało mi się jeszcze odezwać,
pomyślałam więc, że może najlepiej zacząć
od wytłumaczenia. Bezpośredniość rzadko
spotyka się z aprobatą. Takie są prawa

rynku, dżungli, teleturnieju. Jakie prawa?
O-bo-wiązkiii! Na przykład: zachować
milczenie, bo wszystko może zostać użyte
przeciwko mnie. Dlatego właśnie, gdy

nadszedł odpowiedni moment, przerwałam
je stwierdzeniem, w domyśle stawiając
warunki. -“Przecież to ja chciałam zadać
pytanie, po to tu przyszłam!” W zasadzie nic
tym orzeczeniem nie zmieniłam -
organizacja nawet nie drgnęła, jedynie
grymas prowadzącego wskazywał na
pewną niezgodność z zamierzeniami. To z
jego strony jest drobnym nietaktem, że nie
uwzględnił innej Osoby. -“W takim razie,
stąd na prawo, żegnam.” Zwyciężyła go
chwila ciszy, podczas której odwróciłam się
i ruszyłam we wskazanym kierunku.
“Bezczelna” - dało się jeszcze słyszeć za
plecami. Czyli wyrzucili mnie. Można się
było tego spodziewać! Na co ja liczyłam?
(cenzura) Gdzie to w ogóle było? Na prawo?
O, proszę! Są i drzwi. Ode mnie “puk, puk”,
a zza nich odpowiedź: “proszę”. -“Dzień
dobry. Ja przepraszam” - rozejrzałam się po
pokoju, a jakże się nie rozejrzeć!
(“Dlaczegóż by nie?”) Na wejściu poczułam
ciepełko kominka i zapach domowego
piernika, prawie takiego, co moja babcia
robiła na wigilię. Zawsze robiła. Jej zawsze

CChhoorrąąggiieewwkkii uussttaawwiiaa wwiiaattrr
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były najlepsze, do tej pory mam jej obraz z
dzieciństwa przed oczami. Ale tu jest
równie przytulnie: niewyraźnie światło
rzucane przez ogień, potrafiące oświetlić
całe pomieszczenie. Dzięki temu
zauważyłam stół nakryty obrusem i
pachnącymi wypiekami oraz kotka
wylegującego się nieopodal fotela
bujanego. Trochę skrzypiało, ale
najwidoczniej kobiecie, która wprawiała go
w monotonny ruch, wcale to nie
przeszkadzało. Wręcz przeciwnie. Takt
wiklinowej muzyki współgrał z tykaniem
zegara ściennego (z wahadłem i kukułką)
oraz biciem serca starszej pani. A ona była
tak spokojna, niepozorna i delikatna, że aż
raziła swoją wszechpotężną władzą i dumą,
zespalającą jednocześnie skromność z
pychą. Tak, ten pokój, ten, czas, który się tu
zatrzymał, należały wyłącznie do niej.
Poczciwa kobiecina z przesympatycznym
wyrazem twarzy odezwała się ciepłym
głosem, przebrzmiewającym troską: “Tak,
dziecko? Pierniczka? Pewnie masz jakieś
pytanie.” -“Nie, dziękuję, nie lubię piernika.
A zna pani odpowiedź?” -“Ależ, kochanie.
Babcie wiedzą wszystko. Pomogę Ci, no,
mów, o co chodzi, nie martw się.” -“Eee. Nie
pamiętam.”

Monika Kochan

Polska scena muzyczna przeżywa zatrzęsienie
muzyczne. Ku sławie podążają coraz większe
rzesze młodych (nieletnich), żałosnych
"artystów". Woda sodowa buzuje, bąbelki
uderzają do głowy, a amatorzy, którzy w pełni
czują się profesjonalistami, organizują
gigantyczne trasy koncertowe, wydają płytę za
płytą, udzielają setek wywiadów; jednym
słowem- błyszczą. Niegdyś zespół latami walczył
o uznanie i sławę. Dziś gwiazdą można stać się
po jednym odcinku "Szansy na Sukces"- w 5
minut- jak zupa pomidorowa z Knorra.

Na szczęście w podziemiach tworzą niepożarci
przez telewizje młodzi ludzie. Amatorzy
profesjonalni. Czy pomidor może mieć swoja
ciemna stronę? Najwidoczniej tak, czego
dowodem jest underground'owy zespół- CIEMNA
STRONA POMIDORA. W gruncie rzeczy nic
niezwykłego; niedopracowany wokal, proste gry
gitarowe. Czymś niepowtarzalnym, co wnika
wgłąb jest flet, nieodzowny atrybut grupy, ale nie
za to należy się pochwala. Jest cos innego, co
przyciąga.

W czym więc tkwi ich oryginalność? W tym, ze
nie dążą za wszelką cenę do ideałów, którymi
karmią nas media. Amatorskim Pomidorom
można zarzucić wiele: brak umiejętności
wokalnych, oklepany bunt młodzieżowy,
dekadenckie poglądy, które nie każdemu mogą
się spodobać. Natomiast wielki plus należy się za
teksty. Co prawda pierwszy nie był zachwycający,
wręcz był fatalny. Początki zawsze są trudne, a
do pewnych rzeczy się dojrzewa. I Pomidor
dojrzał- aż jego jedna strona stała się ciemna.
Jednak nie zgniła...

Rewolucją stał się tekst o aborcji, dzięki któremu
zjednali sobie fanów. Lepszego apelu zastosować
nie można: krótko, dosadnie, treściwie. Opisując
jak przebiega proces aborcji i co dzieje się z
nienarodzonymi dziećmi powoduje, ze ciarki
przechodzą po plecach...

I mam nadzieję, że jeszcze nieraz przechodzić
będą...Oby tylko pomidor nie stal się ketchupem.

Justyna Stebnicka

ProfesjonalniProfesjonalni
amatorzyamatorzy
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Choć za oknem pogoda-paskuda, to w polskiej polityce
nieobecna jest nuda! Tak, tak ! Aby to potwierdzić, na
początek warto przedstawić człowieka-legendę –
Krzysztofa Kononowicza! Postać ta została wykreowana
w minionych wyborach samorządowych. Kononowicz
ubiegał się o stanowisko prezydenta Białegostoku.
Czemuż legenda? Odpowiedź na to pytanie jest
banalna! Otóż pan Kononowicz miał wyjątkowo ciekawy
program wyborczy. Mówił, że jak wygra to wtedy nie
będzie bandyctwa, nie będzie złodziejstwa, a nawet nie
będzie niczego ! Kreatywność w pełni wykorzystana!
Aby zachęcić wyborców, dodał, iż już pracował w
urzędzie miasta, więc ma pewne doświadczenie.
Zapomniał tylko dodać, że w tym urzędzie to on
sprzątał! Nadeszły wybory i co się okazało? A no pan
Kononowicz zdobył 1,7 tysiąca głosów! Ciekaw jestem,
czy on czasem jakiś studiów od kreowania wizerunku
nie skończył! Bo jak „pracował” w urzędzie, to nic nie
wiadomo, co on tak naprawdę jeszcze mógł robić!
Chodzą nawet plotki, że w niedługim czasie swoją
popularnością ma przebić nie tylko Michała
Wiśniewskiego, ale nawet Andrzeja Leppera i posłankę
Beger włącznie! 

Niestety nie zawsze jest tak różowo jakby się mogło
zdawać! Za przykład może posłużyć przylot z Ameryki
samolotów F-16 do Polski. Musiały one kilka razy
zawracać, bo „było z nimi coś nie tak”. Za komentarz do
zaistniałej sytuacji może posłużyć króciutkie zdanie : „F-
16 cud techniki, leciał tydzień z Ameryki”. 
Jednak wszystkie te wydarzenia przebił swoją wpadką
kandydat na radnego z Białogardu. Ukradł z
hipermarketu ser żółty o wartości 3 zł, za co został
ukarany mandatem w wysokości 100 złotych. Nie ma
się co dziwić, że później taki psioczy na Polskę, bo ser
kosztuje sto złotych i wyjeżdża za granicę. A’propos
zagranicy. Podczas niedawnej wizyty prezydenta
Kaczyńskiego w Szkocji, Polacy zorganizowali protest,
którego hasłem przewodnim był okrzyk : „Precz z
rydzykami i kaczkami”. Jeśli w Polsce odbyłaby się taka
manifestacja to bym zrozumiał, ale nie na obcej ziemi.
Ludzie, nie popadajmy w paranoję! Szkoda, że nie
wszyscy znają granice dobrego smaku, bo nie dość, że
psują międzynarodowy wizerunek Polski, to jeszcze na
dodatek u Kaczyńskich takim zachowaniem  nic nie
zyskają. Po przesiąkniętym groteską miesiącu warto
choć trochę odpocząć, bo wkrótce politycy znów będą
szaleć, abyśmy o nich nigdy nie zapomnieli.

Na koniec kilka o pomysłach Romana Giertycha.
Minister edukacji narodowej proponuje szkołom
mundurki, choć wcale tej idei nikomu nie narzuca. Z
tym pomysłem w pełni się zgadzam. Bo choć minęła (a
może nadeszła?) epoka liberałów, to warto by było
powrócić do dawnych koncepcji szkolnych. W
obowiązku noszenia mundurków widzę wiele
pozytywów, choć pewnie znalazłyby się też jakieś wady.

Po pierwsze dzięki mundurkom szkolnym, każda obca
osoba na terenie szkoły wyróżniałaby się wśród
uczniów. Mogłoby to po części zlikwidować problem
narkomani w szkole. Po drugie zniknąłby problem z
ekstrawaganckimi strojami. Zresztą, co tu daleko
szukać. Nawet w mojej klasie czasem słyszę uwagi do
dziewczyn, ażeby nosiły długie bluzki, ponieważ mają
odkryte plecy i inne części ciała. Po trzecie częściowo
zlikwidowałoby to problem z ubóstwem i kontrastami
zamożności uczniów, ponieważ wszyscy byli by
jednakowo ubrani. Choć i to do końca nie daje pewności
na zatarcie kontrastów. Bo prócz ubioru może
rozpocząć się rywalizacja w innych sferach na przykład
o to, kto ma lepszy odtwarzacz mp3. Jednakże pomimo
tych wszystkich wątpliwości jestem za mundurkami. 

Pomysły ministra edukacji narodowej sygnalizują, iż
nadchodzą zmiany w polskiej oświacie. Przynajmniej
tak mi się zdaję. Nie wiadomo tylko czy nie jest to
kolejny chwyt propagandowy, mający na celu
zwiększenie poparcia dla Ligi Polskich Rodzin w
wyborach samorządowych. Mam nadzieję, iż jest to
autentyczne zainteresowanie Romana Giertycha, który
będzie chciał reformować oświatę, poddając kolejne
pomysły publicznej debacie również po „gorączce
wyborczej”. Trzeba się tylko modlić, aby przyszłe
koncepcje szefa LPR były bardziej trafione, niż
Amnestia Maturalna. Bo jeśli będą to podobne pomysły,
to wtedy pozostaje konspiracja albo ucieczka z tego
kraju! 

Końcowy werdykt pozostawiam wszystkim weteranom
oraz znawcom problematyki, która dręczy polską
oświatę. Jesteście ostatnią deską ratunku, które może
przemówić do ministra, aby swe pomysły tworzył z
większą rozwagą i zastanowieniem!

Krzysztof Pyzia

Wydały się sPiSki
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...Danzig

“Mother tell your children not to walk my way,
tell your children not to hear my words, what
they mean what they say...”

Dawno, dawno temu w mętnej (jak bimber
Wędrowycza) historii muzyki rockowej, w 1977
roku powstał zespół o pięknej, dźwięcznej
nazwie – Misfits. Nazwa ta została zaczerpnięta z
ostatniego filmu, w którym wystąpiła Marylin
Monroe, “”The Misfits” (1961). Lecz wszelkie
podobieństwa kończą się w tym momencie.
Zespół Misfits fascynował się tanimi horrorami

klasy XYZ (jak autor tekstu), Hammer Records
etc. Ich “toporny” klimat postanowili przelać na
muzykę. Raz na muzykę, dwa na teksty, trzy na
image zespołu. Zespół założyło dwóch panów:
Jerry Only i Glenn Danzig.
Jednak w 1983 Misfits rozpadło się. A już od

1988 Danzig rozpoczął solową karierę.
I w tymże roku nastąpiła prawdziwa rewolucja w
muzyce rockowej i metalowej: “Jedynka”
Danziga.
Danzig “I”, było nie tylko przełomem w karierze

Glenna ale i przełomem w nurcie metalowym.
Wraz z zespołem (Earie Von, Chuck Biscuits i
genialny John Christ) stworzył on własny kanon
muzyczny, który przez wiele lat będzie
naśladowany, komentowany i analizowany.

Kanon, którego nikt nie podrobi. Glenn
postanowił wypłynąć na głębsze wody . Połączył
on horror z melodią, punkową zadziorność (;P)
wraz z masywnością Hard Rocka. Eliksir mroku,
który z tego powstał, na taśmy został przelany
przez Ricka Rubina. Nie mam najbledszego
pojęcia jak wyglądało nagranie, ale Rubinowi
udało się uchwycić ową niewiarygodną i
magiczną atmosferę. Pełną niepokoju, mroku i
diabelskości.
Słuchając tejże zaklętej płyty, pierwszą rzeczą,

na jaką zwracamy uwagę to RIFF. Wielu
gitarzystów w historii muzyki starało się zgłębi
techniczne aspekty riffów, niektórym się to
udawało, innym nie (jak Witkowi).
John Frusciante (RHCP) pięknie to ujął mówiąc:

“dźwięk jest po prostu zaklęty w palcach
grającego”. I dochodzimy do sedna sprawy –
Johna Christa.
Gitarzystów jest wielu, ale takich jak Christ, jest

tylko garstka. Udało mu się wydobyć piękne w
swojej prostocie i surowości riffy do “Twist of
Cain”, “She rides”, “Am I Demon”, czy w końcu
“Mother”...

Głos Glenna, nieokrzesany, gardłowy (jak
niektórzy to określają – darciem mordy) – taki
sam jak muzyka – paralizuje słuchacza jak
mityczna meduza. Wyśpiewującego dziwne,
obsesyjnie erotyczne (“Sadistikal”), soft-
satanistyczne teksty, które wzbudzały wiele
różnych uwag i docinków w stronę Glenna. Jak
teoria, że kiedy był jeszcze w Misfits, wraz z
Jerrym na cmentarzu Nowo Orleańskim
poszukiwali grobu wyznawczyni voodoo – Marie
Leveau.
W którymś z polskich czasopism, ktoś kiedyś

stwierdził, że Glenn, zamiast na estradę powinien
udać się do psychiatry. Cóż, każdy prawdziwy
artysta jest trochę... skrzywiony. (patrz Ryszard
Wagner).
Muzyka z “I” jest opakowana w prostą czarno-

białą okładkę, która sama w sobie stanowi
swoisty “kult”.
Debiutancki album Danziga pokazał ludziom, że

nie trzeba grać muzyki topornej, pozbawionej
melodii by pokazać światu Diabła.

Antichrist Superstar Modrzew

Panzer Divison Modrzew
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Znów dziś myślałem o emigracji to jest melodia
mojej generacji. Choć to dość stara piosenka
Kazika, coraz bardziej staje się aktualna. Politycy
często zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje..
Dlaczego młodzież nie zostaje nową, młodą
inteligencją Polski tylko woli wyjechać na Zachód?
Jedni wyjeżdżają tuż po studiach. Informatycy z
dobrą znajomością języka angielskiego mogą
znaleźć fantastyczną i dobrze płatna pracę. To jest
jedna część młodego społeczeństwa, która z
naszej Ojczyzny ucieka – wykształceni studenci.
Druga część wyjeżdżających ludzi to młodzi
absolwenci szkół średnich. Czemu i oni
wyjeżdżają? Powody są różne.. Jedni wyjeżdżają,
bo nie dostali się na wymarzone studia, inni dostali
się tylko na niepaństwowe, co wiąże się w
wysokimi kosztami a wiadomo, że nie wszystkich
na to stać. Kolejnym powodem, dla którego młodzi
ludzie opuszczają granice Polski jest fakt ze nie
zdali matury. Mimo amnestii, genialnej idei
naszego Ministra Edukacji Roman Giertych dużo
młodych nie idzie na studia, bo ze słabymi
wynikami nie dostali się na swoje upragnione
kierunki, a studiowanie czegoś, co kogoś nie
interesuje może wiązać się z kosztami, na których
często młodzież nie chce narażać rodziców. Ale czy
nie lepszym pomysłem, (jeśli mowa już o
amnestii) byłoby zniesienie amnestii a zamiast
tego dla takich ludzi, którym się nie powiodło
wprowadzić nowe, jesienno- zimowe sesje
poprawkowe? Mimo, że matura dopiero przede
mną uważa amnestie za absolutnie chory pomysł.
No, ale cóż.. Może to też jest jakiś sposób na

pozyskanie jakiś głosów w wyborach. Tylko czy to
jest dobre dla maturzystów czy dla polityków.
Oczywiście zdania są podzielone, ale jak mówił na
ostatnim zebraniu z rodzicami tegorocznych
maturzystów nasz dyrektor Mirosław Ołdak,
amnestia może skłonić do tego, że młodzi ludzie
nie będą się uczyć po to by dobrze zdać maturę,
ale po to by jakoś zdać lub obecni maturzyści
wcale nie będą się uczyć. To zjawisko, które
możemy zaobserwować nie doprowadzi do
niczego dobrego. Chociaż.. Dzięki nowemu
Ministrowi, Panu Romkowi młodzież z liceów i
szkół gimnazjalnych zaczęła interesować się
polityką, tym, co dzieje się w naszym Rządzie. Z
ostatnich wyników badań statystycznych
przeprowadzonych przez jedna z niezależnych
korporacji gwałtownie wzrosła oglądalność
“Faktów", w TVN oraz “Wiadomości" w TVP 1. To
jest jedyny dobry wpływ Romana Giertycha na
młodzież.

Ale przecież nie o Gierychu miałam tu pisać.
Dlaczego ludzie wyjeżdżają, co robić by tego nie
robili, a gdy już wyjechali, co zrobić by wrócili?
Przede wszystkim ważny jest start w dorosłe życie,
ważne jest kupno pierwszego mieszkania tuż po
studiach. Nie oszukujmy się chyba każdy z nas
chciałby znaleźć dobrą pracę po studiach, robić to,
co się lubi, czy po prostu mieć łatwy start. Ale jak
można mieć w ogóle takie szanse, jeśli w naszym
państwie politycy nic nie robią, poza tym, że kłócą
się o przysłowiowe stołki. Wejście polski do Unii
pokazało naszą słabość na arenie
międzynarodowej. Oprócz szkolnictwa, na reformę
czeka chociażby służba zdrowia czy bezrobocie.
Bezrobocie jest jedna z wielu naszych pięt
Achillesowych, z którą nie potrafimy sobie
poradzić. A co na to młodzi ludzie po studiach czy
po szkołach średnich? Poddają się. Łatwej jest
uciec do “zdrowego" kraju, w którym struktur
społeczna jest w miarę prosta i niezachwiana
pazernością polityków. Sama osobiście
zastanawiam się czy po studiach nie wyjechać
gdzieś na stale za granicę. Choć nie wiem, co
będzie za cztery czy pięć lat. Jeśli jednak nic się nie
zmieni nie chce tracić swoich możliwości i mieć
jakieś perspektywy na lepsze życie dla mnie i dla
moich dzieci.

Naturalnie takie wyjazdy za granicę wiążą się z
ogromnym niebezpieczeństwem i niepokojem o
własną przyszłość. Najlepszym przykładem a

ZZZZaaaa  sssszzzzcccczzzzęęęęśśśścccciiiieeeemmmm  nnnnaaaa  ZZZZaaaacccchhhhóóóódddd.... .... ....
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Trafiłem ostatnio na forum ludzi nieszczęśliwie
zakochanych. Przeczytawszy kolejną z rzędu
wypowiedz w stylu “Nie mam po co życ, moje życie jest
bez sensu i koloru, czy kiedykolwiek zaznam jeszcze
szczęścia? Jestem taka nieszczęśliwa. Czemu akurat
ja?” naszło mnie kilka myśli.
Przykład powyższy typowa stagnacja rozwoju i
konsternacja dzisiejszej młodzieży...

W literaturze nazwali to "chorobą wieku", stanem
ogólnej apatii i niechęci do zarówno ludzi jak i życia
spowodowanym zwykle nieszczęśliwą miłością...

Za zwyczaj miłością od pierwszego wejrzenia,
uczuciem urojonym i poronionym. I równie urojona jest
przez to ta niechęć. Człowiek składa się z wielkiego
zbioru atomów, które budują hormony i białka
odpowiadające za emocje i uczucia.Te natomiast są jak
narkotyk, gdy podawane w zbyt dużych ilościach. I
przez to młodzi się gubią w świecie, wydaje im się że
stracili sens życia itp, a to po prostu coś co sobie uroili,
halucynacja spowodowana enzymami wprowadzanymi
do ich ciała gdy ci się przygnębiają. Ale ich aminokwasy
są wtedy zadowolone z życia, bo dają jakiś wyraz
naszej egzystencji. Gdy emocje nie są dostarczane w
odpowiedniej ilości, białka domagają się ich nowych
porcji, dlatego człowiek szuka w całym świecie
winy...bo tak łatwiej. Łatwiej jest szukać tych złych
czynników, niż dobrych. Bo o dobre dłużej się walczy i
trzeba się poświęcić. A skoro nie trzeba się poświęcać a
ma się ten sam efekt to i po co?

Często tak samo jest z ludźmi wierzącymi. Podpisują
sobie Boga jako odpowiedź na każde trudne pytanie i
czują się dzięki temu szczęśliwi. O k...tylko te
odpowiedzi są nieprawdziwe, bo świat i ludzie
wyglądają zupełnie inaczej. Ale większości ludzi nie
chce się nawet na to zwrócić uwagi. Przecież są
Szczęśliwi w swoim życiu z tym co mają...a jakby tak
spróbować osiągnąć coś więcej? Nie. Bo po co?

“Jesteś panem swojego życia i budujesz je w taki
sposób jaki chcesz.” Jeśli Twoje życie Ci się nie
podoba...to najwyższy czas ruszyć cztery litery w troki
i coś z tym zrobić.
I nie mów mi, że nie wiesz co począć. Przecież masz to
podane na talerzu przed nosem, bo właśnie na to ciągle
narzekasz. Masz cały czas jaki jest na świecie by
poprawić swoje życie i wszystkie możliwości jakie na
przestrzeni milionów lat ewolucji wybudował w sobie
człowiek...po co to marnować?

Takim ludziom potrzebna jest kuracja...tylko kto by na
tak masową akcję znalazł fundusze?

Kurak

zarazem przestrogą powinny być obozy pracy we
Włoszech. Ludzie pracowali tam w nieludzkich
warunkach. Spali w kilkunasto (!) Osobowych
przyczepach lub barkach. Za kilkunastogodzinną
pracę płacono śmieszne pieniądze. Dodatkowo
pracownicy za Âluksusowe warunki mieszkalne"
musieli płacić słone wynajem, płacić musieli
również za jedzenie a nawet za wodę, w której się
myli. Nad pracownikami cały czas chodzili
uzbrojeni strażnicy każący mówić o sobie capo.
Capo byli to strażnicy w obozach
koncentracyjnych. W sierpniu całą Polską
wstrząsnęła historia ludzi, którzy wyjechali na
Zachód do pracy. Jednych ta gorzka przygoda
czegoś nauczy nie będą już tak ślepo ufać w łatwy
zarobek za granicą.. Inni wykorzystają to i nie
popełnią takich błędów jak tamci ludzie
wyjeżdżający do Włoch. Szukając pracy będą
uważać, szukać kontaktów z ludźmi, którzy w
danej firmie pracowali. Nie będą płacić
pośrednikom. Jest jeszcze trzecia grupa ludzi. Ta,
która nie nauczy się nic. Są to ludzie, którzy będą
dalej popełniać błędy, te same błędy. Do grupy
należą ludzie, którzy pracując we włoskich
obozach pracy nie wrócili po wszystkim do kraju,
ale wyruszyli dalej szukać pracy. Z jednej strony
można tu pochwalić samozaparcie i wiarę we
własne siły z drugiej strony możemy się popukać
w głowę. Ocena tych ludzi nie należy chyba do
nas. To ich indywidualna sprawa.

Co robić by młodzi ludzie wrócili? To pytanie
zadaje sobie nasz Rząd od dawna. Wyjazd
młodzieży są bardzo odczuwalne w lokalnych
miejscowościach. Przez to, że ludzie wyjeżdżają
społeczeństwo się starzeje. Nie ma ludzi, którzy
mogą pracować na emerytury naszych rodziców.
W Goleniowie odległym od Kołobrzegu o jakieś
100 km bezrobocie wynosi około 3%. Fakt faktem
nie jest to duża miejscowość, ale procent
bezrobocia w porównaniu z poprzednimi latami
(ponad 20%) jest zaskakujący. Co zatem zrobić by
młodzi do kraju wracali? Nie wiem.. Ale jestem
pewna, że w tym wypadku “becikowe" nie
pomoże.. Wydaje mi się, że najwyższy czas
pomyśleć o ułatwieniu młodzieży startu w dorosłe
życie. O to powinien zatroszczyć się chyba jednak
nasz Rząd, który jeszcze tak niedawno tyle nam –
młodym obiecywał za oddany na siebie głos. Jak
jest w rzeczywistości? Dokończenie rozpoczętych
przez wcześniejszy Rząd projektów nie pomoże..
Tutaj trzeba czegoś więcej.. Więcej nie obietnic,
ale czynów..

Kasia Marcinkowska

Krótka PiłkaKrótka Piłka
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Niepozornie, wdzierając się w społeczność
kultury masowej, P. zaczęły stwarzać
zamieszanie. Zamieszanie, które bardzo nie szło
na rękę tym na górze, grupie trzymającej władzę.
Za jedną P., która pojawiła się ni stąd, ni z owąd,
pojawiła się druga i trzecia, po czym zaczęły się
rozprzestrzeniać w zastraszającym tempie.

I tak z niewiele nikomu mówiącej P.,stłamszonej
gdzieś wewnątrz struktur marketingowych,
powstała z czasem poprzez naturalną ewolucję
znana nam wszystkim skądinąd - Wielka Sieć P.
Pochłanianie rynków, destrukcje i całkowite
dewastacje przyjętych dotąd standardów,
zaakceptowanych pzez miliardy szarych
jednostek w postaci bezimiennych i nic
nieznaczących konsumentów. Część większa
aniżeli mniejsza największych koszmarów
infrastruktury zaczęła sie ziszczać. Jedynym
wyjściem stwarzającym jakiekolwiek szanse
przeżycia i dalszej egzystencji w tym systemie
byłoby przyłączenie się do Wielkiej Sieci P.
Niestety to byłoby całkowitym już
pokrzyżowaniem wieloletnich planów
kapitałowych i rozwojowych grupy trzymającej
władzę.

Wielka Sieć P. ogarnęła całkowicie rynek zbytu
nie będący juz w zasięgu kontroli tych na górze,
przez co stałą się szybko bardzo pewna siebie i
zaczęła wierzyć w swoją niepokonaną potęgę.
Jakże wielkie było jej zdziwienie, gdy w
momencie, w którym cała sytuacja uspokoiła się
i wszysty pogodzili się z nowym stanem rzeczy,
pojawił się wszechmocny L...I nastała nowa era
dla Jeansów.

Kurak

Czułeś się kiedyś upokorzony widząc wielbłąda,
którzy potrafi nie pić dwa tygodnie? Czułeś
kiedyś, że jesteś dziwny, bo jesteś spragniony? 
Nie sprawiło Ci to przykrości, że jesteś swoim

pragnieniem wyalienowany z tłumu? Nie
uważałeś się za odmieńca z tego powodu? Jest
wyjście! Nie musisz prawie nic robić! Napij się
Sprite - pragnienie nie ma szans! Wystarczy, że
otworzysz puszkę i wlejesz w siebie ten cudowny
płyn a wszystkie troski miną. A teraz super
okazja! Możesz ugasić pragnienie na dłużej!
Teraz dostajesz 25% więcej w tej samej cenie!
Nie możesz tego przegapić! 

Załóżmy, że normalny, szary człowiek
kapitalistycznie zarabiający na swoją rodzinę,
zmęczony po całym dniu pracy, mija ciągle
podobne propagandowe hasła na swojej drodze
do domu. 

Przeciętny osobnik w natłoku krzykliwych haseł
stanie zakłopotany i nie będzie wiedział co ze
sobą zrobić. Zacznie spoglądać na te hasła i
starać się zrozumieć, co się od niego oczekuje.
Sugestywność otaczających go słów, specyficzny
rozmiar i kolor sprawi, że jego świadomość,
wolny wybór zostaną przytłoczone i przyćmione. 

Stanie się podatną na wszelkie sugestie
maszyną, pustym konsumentem bez
świadomości i wolności zniewolonym przez
producentów, którzy osaczyli się w swojej
imperialistycznie egoistycznej egzystencji w taki
sposób, aby wysysać z ludzi wszelkie fundusze i
napełniać swoje kieszenie pod pretekstem
napędzania gopsodarki. 

Na takiej zasadzie działa w naszych czasach
kuszenie poprzez reklamy.

Kurak

Armia P. kontra
Wszechmocny L.

Krótka rozprawa o
reklamach.



21

Powiedział mój ojciec, że dziś jest ten dzień, że
nadeszła ta chwila. Jego wyraz twarzy był niezwykle
poważny, a głoś drżał jak trząść się może głoś
osoby niesamowicie zdesperowanej i
podenerwowanej. "Kosimy trawę" - powiedział po
czym wskazał na ogrodowy trawnik. Moim oczom
ukazała się wielka, gęsta, niezmierzona, zielona
trawa, a na moich rękach zjeżyły się włosy. Trawa
była tak wielka, że najmniejsze owady czuły się tam
jak w gaju, puszczy, zduszone brakiem powietrza,
światła, pogrążone w strachu i nieprzygotowane na
najgorsze - błyszczące, ostre jak brzytwa noże z
hartowanej stali z domieszką stopów tytanu, naszej
niezniszczalnej, silnej jak smok kosiarki SD - 650.
Nazywamy ją pieszczotliwie "Spalinowy
dezintegrator". Była już prawie gotowa, lecz mój
zmysł wyczuł w powietrzu coś co nie dawało mi
spokoju. Prawdopodobnie to te małe zwierzątka
emitowały fale spowodowane ich zdenerwowaniem
i strachem.

Powiedziałem sobie, że muszę być bezwzględny,
bo ogród mógł całkowicie zarosnąć, pochłaniając
drzewa, ogrodzenie a nawet fundamenty domu.
Tata Marcina powiedział, że jego betoniarkę tak
obrosły chaszcze, że aby ją odratować musiał
zastosować 86% kwasu solnego i "kreta", który
dopiero poluźnił węzły tych strasznych chwastów.

Kombinezon założony, okulary ochronne
dopasowane, rękawice i podbijane skórą kalosze na
miejscu, wciskam START, słychać warkot silnika, w
powietrzu czuć zapach spalin wydobywających się z
rozgrzanej już do czerwoności kosiarki. Ostatni raz
spojrzałem w oczy ojca, patrzącego na mnie z
wielką nadzieją.

Idę. Strzępy trawy rozlatują się dookoła, idzie
ciężko ale nie daję za wygraną. Metr za mną, drugi,
trzeci, omijam jabłoń, zwalniam na zagęszczonym
obszarze. Naglę poczułem kroplę potu spływającą
po moim czole. Spadły obroty, kosiarka zaczęła się
"dławić", reguluję linką parametry mocy. To koniec,
zgasła, zawiodła mnie. Rozbrzmiały dzwony, a
słońce zakryły chmury. Chwila niepewności, strachu
jak w istnej scenie batalistycznej pod Chocimiem..
Praca Boba Budowniczego to pestka przy tej
robocie. Wiatr wrzeszczał i świszczał. Nie docierały
do mnie żadne dźwięki. Nagle jakby czas się
zatrzymał, moje oczy skupione były na kosiarce,
otoczonej nieskoszonymi gęstwinami potężnej
trawy.

Nagle zaczęło piszczeć w uszach, dźwięki zaczęły
się natężać jakby po wybuchu granatu. Ocknąłem
się, żyję.. Zalało świecę, nie jest tak źle, w końcu
nie z takimi problemami się spotykałem.

Wyczyściłem świecę i już po paru chwilach można
było pracować dalej. Obejrzałem się dookoła.
Widziałem tylko pana Czesława, zerkającego z okna
na przeciwko. Był zawiedzony, widziałem to w jego
starych, zmęczonych oczach. Santiago powiedział w
myślach, czyniąc znak krzyża..

Nie mogłem dać za wygraną. Szarpnąłem za linkę
naciągową silnika groźnie zaciskając zęby. Co
musiał czuć Hektor powalony przez dzielnego
Pelidę? Co czułaby moja kosiarka, gdyby potrafiła
czuć i myśleć, przeżywać...? "Hasta la'vista" -
krzyknąłem i rozpocząłem wielką masakrę. Grunt,
metr po metrze, ginął w zębach maszyny, jak ptaki
powrotne umierały, wśród pomarańczy na
rozdrożach w wierszu Baczyńskiego.

Po około pięciu godzinach pracy, 13 litrach
mieszanki benzyna - olej, startych skórzanych
podeszwach upadłem na ziemię jak Ikar wpadł do
morza, lecz różniło nas to, że ja upadłem zwycięsko.
Koniec, trawa skoszona. W moich oczach pojawiły
się łzy, a ja nadal nie dowierzałem. Nie skończyło
się oczywiście bez gratulacji, uścisków rodziców i
zdaniu: "Jestem z ciebie dumny synu!"

Zmęczony - zwyciężony położyłem się by nabrać
cennych sił. Myślałem o skończonym koszmarze, o
tej chwili radości, o takich wartościach jak walka,
praca, zwycięstwo, honor, duma, rosół z kury. Leżąc
tak rozmyślałem też o poprzednich, jak i przyszłych
zmaganiach z ogrodem, chcąc nastawić się
psychicznie. Nazajutrz czekały mnie porządki w
nieodkrytym i nieznanym garażu, gdzie na każdym
kroku czyhają nieznane, niebezpieczeństwa i
przygody. A było to tak...

Karol Pauk
*błąd w  tytule zamierzony przez autora

EEEEuuuuffffoooorrrryyyyssssttttyyyycccczzzznnnneeee  ssssppppoooojjjj rrrrzzzzeeeennnniiiieeee  mmmmaaaattttkkkkiiii   nnnnaaaa  wwwwiiiiddddooookkkk
ssssppppooooccccoooonnnneeeeggggoooo  ssssyyyynnnnaaaa



Przemówienie podczas PO
Panie Profesorze, pozwolę przerwać Panu

pewną przypowieścią:

Przychylny przesądom, przemiły postarzały
przykurcz, pełen pesymizmu pan prezydent
przemawiał po-raz pierwszy pośród
populacji przystojnych pederastów przy
poszarzałym pomieszczeniu. Połamał
perkusję podczas próby poprawnie
perswazyjnego przekonania poprzez
przeinteligentne przykłady i pomysły panów
i pań przysięgłych poniżej położonych
pracodawców. Przy pomocy pianina
przyłożył przewodniczącemu pedałem.

Płaski przedmiot (pocisk przeciwpancerny)
przemknął pomiędzy przestrzenią
przepełnioną palonymi papierosami
przestrzeliwując przestrzałem poprzez
powierzchnię podtrzymującą papierowy
przedsionek. Przed przemianą przeszłości
prowadził pojazd połowicznie
polakierowany. Przy przyszłym pogorzelisku
postanowił przejść przez przybudówkę
przygłuchego piekła. Przereklamowany,
przestronny Peugeot później przedawkował
pastylki przeciwbólowe. Przyjaciołom
podróży przestał przysięgać przestą pienie
par pederastów przez portal piekielny.
Pozostawił po pielgrzymce przyjemne,
przelotne paralelne pamiątki i
paranormalne podrygi priorytetową pocztą

przesyłane. Piaskowa plaża przywitała
przechodniów...po prośbie przełożonego
podległy pułkownikowi Paktu
Północnoatlantyckiego – pozostałe pozwolę
przemilczeć (przymuszony).

Przepowiedział, przemyślał, przetłumaczył,
przełożył, przewrócił,
powrócił, przeliterował, przepisał

pogrubionym Pcentenialem, przemówił,
przeklął, przeprosił, ponownie prenatalnie
przebadawszy płód przedporodowy –
piękny, powabny, prorok, poeta,
popieprzony podobno pomarańczowymi
przyprawami paprykowymi plutonem
przypieczętował, potem perfidnie poszedł
przywdziać płaszcz.
PS.
Poprzednią przerwę przesiedziałem pod

pisuarem pisząc przemówienie
Panie Profesorze.

Pozdrawiamy!
Podpisano:

Permanentnie przypięty prasą papierową
– Pornel Pabaja

poprawiony paroma pomocniczymi
przypowiedzeniami przez pannę Pagdalenę

Paśko

MMuminy!
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Dużo ludzi nie wie, co z czasem zrobić. Czas nie ma tego problemu z ludzmi.
Magdalena Samozwaniec

fot. Wojciech Skrzypczyński


