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wstępniak

 W końcu nadeszła przez nas wyczekiwana     
wiosna, co prawda coponiektórzy wciąż tkwią w jesi-
enno-zimowej atmosferze wyglądając przez okno. 
My, Łomot stoimy tam, gdzie staliśmy, a czytelnicy 
stoją tudzież siedzą tam, gdzie siedzieli.
 Nie powiemy, że z nową siłą wkraczamy na łamy 
gazety, gdyż nie ma sensu mówić o rzeczach oczy-
wistych... możemy dodać, że wśró∂ nas nowych.
 Wiosenną porą w człowieku następują dziwne 
metamorfozy... Modrzew na wiosnę pragnie wypuścić 
zielone igiełki, bo się zakochał, platformy jarzą 
się zielenią, Warzywny kurak chce wrócić na łono 
ogródka, a Krzyś chce do mamy... 
 Tak więc mili nasi cieszcie się, póki możecie, 
wiosenną atmosferą, gdyż taka nastepna będzie 
dopiero za rok, należało by dodać abyście również 
cieszyli się nowym numerem Łomotu.
 Ten numer totalnie zmodrzewiał, broń Boże 
zmądrzał!

“Cieszymy się Vincent?”
“Cieszymy się”

  Pulp Fiction

Redakcja Wiosenna
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   Trudno jest (z mojej perspektywy)
napisać o człowieku żywym, a tym
bardziej bliskim rozkwitowi kultury
wysokiej (bo o niższej nie ma sensu
pisać) w Kołobrzegu.
   Całkiem niedawno odbyłem roz-
mowę z człowiekiem (zdarza mi się) 
na swój sposób urokliwym, bardzo
pogodnym, a przede wszystkim
mądrym (co mi sie coraz rzadziej
zdarza). Człowiekiem bez którego, 
można by rzec wszelkie próby stwo- 
rzenia „czegoś” dla w/w kultury i 
„rozkwitu” intelektualnego młodzieży
spełzły by na niczym. Zakładam, że 
sama „rozmowa z człowiekiem”,  
niewiele wam mówi, gwoli ciekawości 
waszej odpowiem – rozmawiałem z 
Panem Wojciechem Czaplewskim.
   Nie powiem, że ta rozmowa w 
jakiś sposób zmieniła moje życie, ale 
można rzec, że niejako pokazała mi
szerzej, to co się dzieje w Kołobrzegu szerzej, to co się dzieje w Kołobrzegu szerzej, to co się dzieje w
i czym młody, inteligentny człowiek, 
zarówno w moim, jak i w waszym 
drodzy czytelnicy, wieku powinien 
się zainteresować, co by rozwijać 
się.
   Nasza rozmowa odbyła się w budynku
MOKu, tuż po kołobrzeskich elimina- 
cjach OKR (na których byli prakty-
cznie sami uczniowie, i absolwenci 
„Kopernika”, WSTYD!!!). Rozmowa
była prowadzona, o ile tak można
powiedzieć, dość swobodnie...
   Na sajmprzód należało by  wycią-
gnąć (według niektórych najbardziej
snobistyczną imprezę kulturalną) 
„Herbertiadę” (dla niezorientowanych
jest to trzydniowa uroczystość,

powiązana z konkursem recytatorskim, 
ku czci poety wielkiego jakim był 
Zbigniew Herbert. Pan Wojtek, jest
dość blisko związany z tym wydarzeniem
kulturalnym, podobnie jak z Labiryn-
tem, o którym później wspomnę. Jak 
wiadomo, nie ukrywajmy, węższej
grupie „gromkowiczów”, co roku, ze 
wrześniu jest organizowana „Her-
bertiada”, Pan Czaplewski, oprócz 
rodziny Herberta i „załogi” MOKu,
jest jedną z ważniejszych postaci w 
tym przedsięwzięciu. 
   Pomimo tematów o kołobrzeskiej
kulturze wysokiej ,  bo jakże by 
innych, nasza rozmowa zbiegała 
na zgoła inny tor, na materiały zawie- 
rające mało kultury w samej „kul-
turze”, o ile takową posiadały, oczy- 
wiście, a jakże by inaczej, rozma-

Rozmowa z...

...Człowiekiem...

wialiśmy o Sunrise. Można powie-
dzieć również, że doszliśmy do 
tego samego wniosku, że gdy od-
bywa się owa impreza: „znajduje 
sie w drugim końcu miasta, jeżeli
nie poza nim”.
   Tyle o kulturze nieco niższych
lotów. Czas przejęć do sfer u n i e - 
s ień duchowych,  czyl i  poezj i .
A konkretniej wspomnianym już 
przeze mnie Labiryncie (Zaklęte w 
Labiryncie Mitów). Jest to coroczny 
konkurs recytatorski, odbywający 
się w MOKu, cieszy się on wielką 
popularnością wśród bohemy intelek- 
tualnej :P. Nasz bohater Wojciech C.tualnej :P. Nasz bohater Wojciech C.tualnej :P. Nasz bohater Wojciech
Należy do rady programowej owego 
konkursu, oprócz pani Cherezińskiej,konkursu, oprócz pani Cherezińskiej,konkursu, oprócz pani
która jest głównym pomysłodawcą, która jest głównym pomysłodawcą, która jest głównym
bierze on udział w wymyślaniu
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tematów dla uczestników jak i rów-
nież, komentarzem tematów.
   Pan Wojciech Czaplewski zajmuje
sie również niejako publicystyką,
pisał to tomu wierszy Herbertowskich 
„Anio ł  w szaf ie”   (wyd.  Wokół
słowa), pisze do kołobrzeskiej gazety
kulturalnej „Latarnia morska”, jak i 
również do „Zakładki” M. Lewickiego. 
Wojciech C. za „swojego konika” 
uważa fi lozofi ę, bardzo mądry wybór, 
prowadzi on ognisko pracy poza
szkolnej z dzieçmi (sam ma pięcioro) 
i młodzieżą, może praca to nie łatwa,
ale zapewne uszlachetnia. 
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   Wydał także podręcznik do filo-
zofi i. Można dodać, że jest również 
c z ł o n k i e m  “ d u s z p a s t e r s t w a
nauczycieli”, którego organizatorem 
jest o. Robert Morzuch. Jak sam
mówi, na tych spotkaniach najciężej 
jest mu wystàpiç przed gronem
dobrze znanych mu osób i recytować
w i e r s z e .  A c z  j a k o  p o l o n i s t a  i
człowiek wierzący, uważa, że to mu 
w życiu pomoże.
   „Jako nauczyciel staram się by
młodzież uczestniczyła w życiu
kulturalnym, ale bez przemocy” –
Wojciech C.
   Na koniec, wspomnę tylko, że
jest wspaniałą kurtyną, tylko poza- 
zdrościć takiego talentu aktorskiego :P 

kultura wysoka uber alles

 Maciej Pełechaty

  ...wszak wspaniałym



   Po zamknięciu „klubu” Kazamaty,wielu 
młodych Kołobrzeżan złapało się za gło- 
wę w geście rozpaczy nad uciekającym
im spomiędzy palców <ostatnim miej-
scem do zabawy przy muzyce w tym mieście>. 
To wyraz takiej dziwnej mentalności
dzisiejszej    młodzieży, że widzi tylko to,co
chce widzieć. Niestety to też trochę 
nasza wina, że   pociechy rodziców są 
ślepe i głuche jeżli chodzi o wybór miejsca
do wybawienia się   przy dźwiękach pły- 
nących z głośników. Do dziś  słyszę gło- 
sy niezadowolenia z powodu delegalizacji 
Kazamatów.
   Niestety każdy ze stałych bywalców 
tego „klubu” nigdy nie pomyślał, czy może nie tego „klubu” nigdy nie pomyślał, czy może nie tego „klubu” nigdy nie pomyślał, czy
poszerzyć swoich horyzontów muzy- poszerzyć swoich horyzontów muzy- 
cznych i nie porozglądać się za czymś 
innym. Ba, nawet nie musieli tego robić,innym. Ba, nawet nie musieli tego robić,innym. Ba, nawet
bo szybko znaleźli sobie kolejne miejsce bo szybko znaleźli sobie kolejne miejsce 
jakim jakim jest Strefa Mola i wszystkie okoli- 
czne pubo-dyskoteki. 
   Z jednej strony cieszy mnie to, bo w
tych solidniejszych miejscach odpoczyn- 
ku i rekreacji przy muzyce, nie ma nigdy 
zbędnego tłoku.
  Z drugiej strony niestety, bo Kołobrzeg
ma wielu młodych, utalentowanych
wykonawców, o których ciągle nikt nie
słyszał. Jedynymi azylami myśli muzy-
cznej ambitniejszej niż płytkie techno- 
trensdens ciągle są Latarnia Morska 
i Antidotum.
   A zespołów w Kołobrzegu mamy
całkiem sporo. Chociażby  bujająco- 
poetyckie Po Drugiej poetyckie Po Drugiej Stronie Ulicy. Jest
zespół trudniący sie poezją śpiewaną 
Cisza Jak Ta, chyba najbardziej profes-
jonalna jonalna z kapel obecnie istniejących na
kołobrzeskiej scenie. Jeżdżą po całej
Polsce odwiedzając różne ciekawe ta-
werny i biorąc udział w wielu festiwalach 
i przeglądach muzyki. W tamtym roku
zajęli bodaj drugie miejsce na ogólnopol-
skim festiwalu Yapa, a obecnie szykują się 
na tegoroczną edycję i bardzo intensywnie

pracują nad materiałem na trzeci już pracują nad materiałem na trzeci już 
album. Oprócz tego mamy opisywany już
przeze mnie Oddział Chorych Na Marzeniaprzeze mnie Oddział Chorych Na Marzenia. 
O tych zespołach parę osób słyszało, bo 
udało im się wybić w jakiś sposób i (zwy-
kle po znajomości) zorganizowaç trochę 
koncertów. Są też projekty, którym nie
udało się jeszcze przebić do publiczności
szerzej niż bywalcy domu i uczestnicy
prób.prób.
   Niektórym udaje się zapisać w pamię- 
ci głównie dzięki jakiemuś wypadkowi, 
który przytrafi ł się na scenie. W ubiegłym 
roku na finałach festiwalu Wodnikus w
Ustroniu Morskim, wokalista O. C. N. M.
freestylował w jednym z utworów na

Zawsze chcieliśmy byćZawsze chcieliśmy być

poetykami śpiewanymipoetykami śpiewanymi
temat przegranego meczu piłki nożnej
Polska : Ekwador. Natomiast na tegorocznym 
kołobrzeskim finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wokalista zespołu
Spectrum urzekł wszystkich swoim niewieścim
wokalem, który nijak wpasowywał się 
w ciężkie i hipnotyczne brzmienie g i t a r
członków zespołu. Mało tego, po występie,
gdy już przyszedł czas schodzenia ze 
sceny, perkusista tego samego zespołu 
potknął się o niezidentyfi kowany przed-potknął się o niezidentyfi kowany przed-
miot i dzięki temu miał bliskie spotkanie 
z posadzką sceny.
   To, co opisałem to tylko wierzchołek
góry lodowej, bo  so lowych twórców
i projektów, które funkcjonują w koło- 
brzeskim podziemiu jest pewnie kilkabrzeskim podziemiu jest pewnie kilka
dziesiątek co najmniej, a biorąc  pod
uwagę pr z y j e z d n y c h artystów, są  
t o  s e t k i ,  a  m o ż e  n a w e t  t y s i ą c e  
ludzi, których twórczości można bez 
żadnego s k r ę p o w a n i a  słuchać. Do 
w y b o r u  d o  k o l o r u ,  b o  n i e  k a ż d y
chce (jak pięknie powiedział niegdyś 
anonimowy znajomy) „być poetykiem 
śpiewanym.” I na szczęście nie każdy 
rozpacza, że Kazamaty już nie istnieją.

Kornel Kabaja
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   Ciekawe, czy to, że nie chcemy 
przyznać racji B. Prusowi, polsacy to przyznać racji B. Prusowi, polsacy to 
naród slepo ufajacy stereotypom, 
oceniający innych z góry i naród 
niezwykle zarozumiały o pyszny. 
Pytaniem jest czy jestesmy za mało 
inteligentni by to pojąć, czy też 
wstyd nam przyznac rację Prusowi.

Bartosz NowakBartosz Nowak

   Zadziwiające jes t  jak bardzo
zmienił się obraz Polaków na prze-
strzeni dziejów. Przecież już od
średniowiecza Polska słynęła ze 
swojej gościnności i tolerancyjności. 
Aby zobaczyć zmianę, jaka zaszła n ie  
trzeba daleko szukać, wystarczy
wyjrzec przez okno na ulicę. Jakież 
to przychylne opinie wystawiamy
cudzoziemcom. Kiedy ktos z nas 
widzi Rumuna od razu mysli że to
żebrak albo złodziej. Ukrainiec na 
pewno pewno pracuje “na czarno”. Źółtek,
niczym dawniej żydek, próbuje prze-
jąć nasz interes i jąć nasz interes i z d o m i n o w a ć  ry- 
nek swoimi odrzutami z eksportu. 
Murzyni, zwani potocznie czarnuchami Murzyni, zwani potocznie czarnuchami Murzyni, zwani potocznie
lub asfalatmi są esencją zła, zupełnie 
nie pasuja do naszego środowiska
i wszedzie są wytykani palcami.
Doprawdy, nasza tolernacja nie zna 
granic.
   Najlepsze jednak, że pomimo
powszechnego u nas nacjonalizmu powszechnego u nas nacjonalizmu 
i ksenofobii, potrafimy równie cie- 
kawie ocenić mniejszości narodowe
jak i samych siebie. Jeżeli ktoś,jak i samych siebie. Jeżeli ktoś,
w krótkim czasie sie dorobił, to
na pewno na jakiś ciemnych intere-
sach sprzedając śnieg Eskimosom. 
Awans, hmm, na pewno ktoś znajomy Awans, hmm, na pewno ktoś znajomy Awans, hmm, na pewno ktoś zna
mu to załatwił, sam by nigdy do tego 
nie doszedł... O widzę, że ten koleś
w driadach jakos dziwnie wygląda, 
ale on ma mętne spojrzenie, pewnie 
ma dziury od dragów i stara się je
ukryć pod okularami... etc.
   Nawet dla samych siebie nie mamy
szacunku i krzywdząco oceniamy in- 
nych. Ech, gdzie sie podział soli-
daryzm narodowy, będący połowicznie

udanym eksperymentem genetycznym
pozytywistów. potrafimy się zjednoczyć,pozytywistów. potrafimy się zjednoczyć,
to prawda ale tylko wtedy gdy sytu-
acja jest już beznadziejna.
   Każdy, kto u nas chce sie wybić 
jestjest opluwany i duszony przez szty-
wno stojącą w szeregu większość.
Jeżeli dorzucimy do tego naszą chci- 
wość i zachłanność to bez problemu 
możemy rozwikłać  zagadkę, nad któ-
rą politycy ostatnio łamią sobie
głowę. 
   Chodzi oczywiście o problem 
masowej emigracji młodych ludzi 
za garnicę. Największy problem 
stanowi nasza własna mentalność i 
przeświadczenie, źe cp nasze, to przeświadczenie, źe cp nasze, to 
lepsze.

Po lemika  z  samym sobąPolemika  z  samym sobą
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“One, two Freddy comes for you
Three, four better lock the door

Five, six get the crucifi x
Seven, eight don’t sleep late
Nine, ten never sleep again.”

   Jako osobnik o dość “wyra-
fi nowanych” gustach, pałam go- 
rącym uczuciem do filmów gro- 
zy. Zwłaszcza do tych z lat 
osiemdziesiątych, tych, które 
wywarły niemiłosierne piętno 
na mym młodym, chłonnym, 
dziecięcym umyśle.
    Pomimo założenia, że horrory są 
obrzydliwe i mają (niby) straszyć, 
nieda się ukryć faktu, że mają 
swój, specyfi czny urok. 
  J a k o  d z i e c i ę  k o ń c a  l a t  
osiemdziesiątych, wychowany na 
fi lmach typu “Indiana Jones”, 
“Krokodyl Dundee”, “Żywot 
Briana” etc. Do moich ulubionych 
postaci fi kcyjnych (poza Draculą), 
należy postać wykreowana przez 
Wesa Cravena - Freddy Krueger 
(niach, niach, niach). Zapewne 
samo imię bohatera nic wam 
nie mówi, ale już tytuł “A Night-
mare on Elm Street” (“Koszmar 
z ulicy Wiązów”) powinien nieco 
rozjaśnić sytuację.
   “Koszmar z ulicy Wiązów”, czyli 
dramat w VII aktach (z czego

czego przecietny widz już po 
trzech mięknie w kolanach). Pier-
wszy fi lm z serii  ( jak każdy) 
opowiada o grupie nastolatków,
które oczywiście walczą z super-
-anty-bohaterem - Freddy’m.
   Lecz aby opowiadać, tą jakże 
to smutną i burzliwą historię, 
należałoby s ię  lekko cofnąć 
w czasie. Nasz (a przynajm-
niej mój) bohater, to nie tylko 
spalony w słońcu Toskanii typ, 
w kapeluszu, sweterku Barta z 
ulicy Sezamkowej i szponiastej 
rękawicy (8k2).
   Jakolwiek by to zabrzmiało, 
Freddy to coś więcej... coś. 
Freddy Krueger, był owocem 
burzliwego zwiazku, zwanego 
gwałtem. ba, i to jakiego. Zakon-
nica vs. 100 bandytów. J a k  
m o ż n a się domyśleć, trafił on 
do domu dziecka, gdzie został
on adoptowany przez alkoholika, 
który to znęcał sie nad nim. 
Oczywiście jego ojczym zmarł 
dość malowniczo...
   Freddy oźenił się, doczekał się 
dziecka, wiódł spokojne życie jak 
na postać z horrorów przystało. 
Do czasu. Do czasu, gdy jego 
żona  zor in towała  s ię ,  że  w 
piwinicy jej kochany małżonek 
urządził sobie całkiem nie błahy 

Bring your daughter 
to the slaughter
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gabinet tortur, do czego doszło 
znikanie dzieci z sàsiedztwa w 
niewyjaśnionych okolicznościach. 

kultowym w kinematografii. 
A sama postać Kruegera 
(cały czas odgrywał go jeden 
aktor - Robert Englund), można 
powiedzieć stała się ikoną pop-
kultury lat ‘80-tych.
   Na koniec wsponę o sukcesie 
kasowym fi lmu. Koszt prodkucji 
pierwszego epizodu wynosił 1,8 
mln $USD, natomiast zyski w 
samej Ameryce szacowane były 
około 25,5 mln $. Wszystkie 
części przyniosły 300mln dol-
arów (edycje dvd i vhs). Wniosek 
prosty fabuła jest odwrotnie pro-
porcjonalna do sukcesów kaso- 
wych.

      Modrzew z ulicy Sezamkowej
  Musiała wiec umrzeć, na oczach 
córki. Po aresztowaniu Kruegera 
i oskarżeniu go o conajmniej 20 
morderstw, został on...
...zwolniony z powodu luk praw-
nych (paragraf 22).
   Więc mieszkańcy postanowili 
dokonać samosądu i spalić go we 
własnym domu (“Frankenstein” 
M. Shelly). Oczywiście w Polsce 
prawowitym obywatelom wyto- 
czono by proces. Ale ta historia 
jednak kończy się z happy end- 
em - Freddy nie ginie, częściowo. 
Powraca ona w koszmarach sen-
nych by zemścić się na dzieciach 
swych oprawców.
  Należało by dodać, że ”Kosz-             
mar...”, obok “Halloween” i “Fridaymar...”, obok “Halloween” i “Fridaymar...”, obok “Halloween”
13th”, stał sie filmem niemalże

9



Imię: Agnieszka
Nazwisko: Żuchowicz
Zawód: Pedagożka
Pozycja na liście:14
Powiększenie pod 
lupą: Hologram

Nazwisko:

Dlaczego podjęłą się Pani 
pracy jako pedagog?
Zawsze chciałam pracować
w szkole. Będąc małą dziew- 
czynką bawiłam sie wyłącznie 
w “szkołę” i zawsze byłam 
nauczycielką. Później czas tro-
szkę zweryfi kował te marzenia, 
bo bardzo zaczęłam intere-
sować się psychologią, obser-
wowaniem siebie i innych. 
Dlatego robię teraz to co lubię 
:).
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POD LUPĄ
Lupa na platformie...



Jakie jest Pani zdanie o młodzieży?
Bardzo pozytywne. Jestem 
pedagogiem. Mając odmienne 
zdanie nie miałabym czego 
szukać w szkole.

Co jest w/g Pani najważniejsze 
w życiu?
Święty spokój.

Gdybym mogła byłabym...
..wiecznie dumającą i podziwia-
jącą wszystko panną, wprost 
z powieści Jane Austin.

Obawiam się...
...wszystkiego, i to zdecy-
dowanie za często.

Marzę o...
...tym, żeby mieszkać w Lon-
dynie.

Najbardziej liczy się dla mnie...
...rodzina

Zmieniłabym...
...bardzo wiele żwczy w moim 
życiu.

Mężczyźni to...
...maja lepiej...

Dorosłość to...
...poważna sprawa.

Zagładą ludzkości byłoby...
...gdyby na jaw wyszła cała 
prawda o platformach, co 
niechybnie spowodowaloby 
POWSTANIE HOLOGRAMÓW.

Irytuje mnie...
...u ludzi ignorancja, u siebie 
naiwność.

Wzoruję się na...
...Chciałabym na swoich 
rodzicach, ale to wciąż 
niedościgniony ideał. Pod 
każdym względem.

Świat w/g mnie...
...jest pełen tych miejsc w 
których mnie nie było.

Na emeryturze chcialabym...
...nie mam pojęcia. Nie myslę 
o tym.

Rozmawiał: Modrzew

11

KONKURSKONKURS
O co chodzi z 
platformami i 
hologramami?

Nagroda: Noc z 
Modrzewiem, można 

patrzeć jak gra w 
Fallouta.
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     After an exhausting 20 hours of trav-
eling, my fellow American exchange 
students and I arrived at our $ II USD 
- per - night - Hostel in Prague. Some 
people would rather pay the extra $ 
20 for comfortable beds, safe areas 
of town, and the freedom from being 
bothered every 20 minutes by foreign 
teenagers slamming the door to the 
bathroom, but not us. These things just 
add to the youth hostel atmosphere; we 
just need a bed to sleep on for 3 or 4 
hours a night and kitchen to make our 
coffee and 4c pasta in, with the com-
fort of knowing that if you break a 
bed or a toilet eat or splash purple 
hair-dye all arer the bathroom wall no 
one’s really going to care because your 
Brazilian neighbor probably already 
burnt the commonroom curtains with 
his cigarrette a few minutes earlier. 
So after  arriving, three of my friends 
decided to catch up on lostsleep from 
overnight train ride while my othr 
friend and I went to the commonroom 
to make the most of our daily 20 free 
minuter of internet time. Across from 
us sat a korean girl whose name I 
could never promounce and Octavian 
the Romanian, hostel.
    “Do you seriously wear those shoes 
every day?” said the Romanian “oh 
ho!” giggled the korean, smiling and 
nodding the way a foreigher does 
when heor she understands someone 
has fi nished a sentence. Her shoes 

were a pastel pink with a fuzzy faux-
fur matching pink lining around the 
top.
    “Do-you-wear-those-when-it’s-rain-
ing?” Octavian said, slower so she 
would understand. “You know, rain? 
like...  water falling from the sky?” 
he made a trickling motion with both 
hands demonstrating “rain”. The korear 
girl took a minute for the thought to 
register and replied with a bubbly “Oh 
- no,no.”
     “Do you wear clothes like that every 
day? Octavian asked.
“Yes” , she replied.
       “But you look like a child”, he said, 
gointing to her outfi t: a school girl-uni-
form pleated skirt, tights, some silly 
pink beret to match  he boots.
    Had she understood I think she 
would have been offended or at least 
made some negative facial expression 
intead she just blinked and smiled com-
placently.  Octavian tried changing the 
rubject. “So, when we get married ...”. 
Unfortunately we never heard the rest 
of thought over our giggling. 
We tan upstairs, stifl ing our laughter, to 
fi nd two naked germans  having a con-
versation in the bathroom doorway and 
a columbian  buring a cheap Tefl on pan 
in the kitchen, and I sat down  on my 
unmade bed, unable to think of a more 
priceless $ USD ever spent. 

        Becky (we all know her)

Newspaper Article
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   50% społeczeństwa pol-

skiego, nie wie, że jest 50-cioma 
% społeczeństwa. A serek 

homogenizowany ma zaledwie 
15% żywych bakterii, reszta 
poleciała z Vonnegutem na 

Tytana.
***

Redakcyjny wróżbita po 
zjedzeniu dwóch kotów 

i miski fl aczków, 
przepowiedział koniec 

świata w 2010, gdy 
zakończy sie przebu-

dowa stadionu X-lecia.



dni grają koncert w naszej rodzi- 
mej kołobrzeskiej Latarni Morskiej. 
Potem było z górki. Kornel dowie- 
dział się, że jest członkiem zespołu dział się, że jest członkiem zespołu dział się, że jest członkiem
o bardzo tajemniczej i romantycznej o bardzo tajemniczej i romantycznej o bardzo tajemniczej i romantyczne
nazwie. Ponieważ Piotr i Paweł 
potrzebowali nazwy dla projektu,
który tworzyli aby wystąpić na festi-
walu Wodnikus w kołobrzeskim
porcie jachtowym. Wyszli więc 
z takim oto dziwadłem poprzez 
burzę mózgów i fuzję pomysłów. 
Piotr omawiał akurat w szkole 
ksiąźkę „Oddział chorych na raka”, 
a że grają rozmarzoną muzykę, 
to niech ten projekt nazywa się
Oddziałem Chorych Na Marzenia.
Paweł mu wtórował twierdząc, że
to lotny pomysł. I słowo ciałem się 
stało.
   Sp o t y k a l i  s i ę  n a  l u ź n o ,  j a k
komu pasowało, bez zbędnych
zobowiązań, bez zbędnych spięć,
w końcu połączeni byli pasją t w o -
rzenia a nie chęcią rozgłosu, kochali 
marzyć i  ciągle to najmocniej  
ich ze sobą spaja. Zdążyli do dzisiaj ich ze sobą spaja. Zdążyli do dzisiaj ich ze sobą spaja. Zdążyli do dzisia
dać trochę występów, m.in. chary-
tatywne koncerty dla Natalii   Kac-
perek i na Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.W tym czasie 
na Oddziale wylądowała też Marta 
Laskowska, co prawda bez żadnego 
pseudonimu artystycznego, ale ze 
wspaniałą aparencją i (co znacznie 
ważniejsze) cudownym, kojącym 
zmysły głosem. Niestety była to 

Oddziale  Chorych Na MarzeniaOddziale  Chorych Na Marzenia

   K t ó r e g o ś  p i ę k n e g o  d n i a  
n a początku l ipca a.d.  2006,
Kurak stwierdził, że zabierze swoje
m a ł e  c u d o  o  n a z w i e  d j e m b e  
(instrument perkusyjny zwany po 
Polsku dżambą) na nadmorską pna nadmorską pna nadmorską r o -
menadę i postara się coś wypukać 
i uprzyjemnić (bądź uprzykrzyć) 
spacer przechodniom, starając s i ę
coś za to na dodatek zarobić.    
Szczęśliwym zbiegiem okolicz-
ności trafił na człowieka, którego
od wieków zwą Świder (Paweł Świder-zwą Świder (Paweł Świder-zwą Świder
ski). Człowiek to zacny i wiecznie 
uśmiechnięty, ironiczny i popra- 
wiający skutecznie humor swoimi 
docinkami. 
   Dlaczego był to szczęsliwy zbieg
okoliczności? Bo tego samego dnia, 
o tej samej porze, z tego sa m e g o  
powodu, co Kurak, wyżej wymien-
iony  Świde r  wyszed ł  z  domu 
na promenadę ze swoją gitarą.      
Ingerencją jakiegoś Opus Dei zaczęli Ingerencją jakiegoś Opus Dei zaczęli Ingerencją jakiegoś Opus Dei
grać  razem,  budując  w sobie
z tego niezmierzone ilości pozyty-
wnego nastroju. Paweł, szarpiący 
struny głosowe i nylonowe zaprosił 
Kornela bijącego po uszach basami, Kornela bijącego po uszach basami, Kornela bijącego po uszach
żeby czasami do niego wpadł 
poćwiczyć razem z Frysiem (Piotr 
Frysiak), szarpiącym struny metal-
owe, takie grube, niskotonowe 
(potocznie basowogitarowe). I od 
tego się zaczęło.
   Nawet się nie obejrzał ten poczciwy
Kurak i dowiedział się, że za kilka
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kariera dość burzliwa i krótka.
Marta z powodów osobistych wy-
pisała się z terapii i wiedzie teraz 
ponownie normalne życie doczesne. ponownie normalne życie doczesne. ponownie normalne życie
Do dzisiaj ludzie dopytują się czy 
nie mamy nagrań z koncertów, w 
których udział brała Marta. Nie-
stety, takowych brak.
   N iek tó rzy  mog l i  pomyś leć ,  
że  Oddział został zamknięty, albo 
jego pacjenci mało marzą ostat-
nimi czasy. Nic bardziej mylnego! 
Na Oddziale wylądował człowiek, 
który wpisuje się samym sobą ide-
alnie w ramy szyldu z tytułem zes- 
połu, który widnieje na wejciu 
do piwnicy (niedgyś miejscu odby-(niedgyś miejscu odby-(
wania się prób). Tajemniczy i mało- 
mówny Bondża (Michał Bonja) lubi 
siąść sobie w kącie i nie odzywać 
się do nikogo, a w odpowiednim
momencie zaczarować i zachwycić 
kaźdego niesamowitą solówką lub 
melodią na swojej gitarze elektry-
cznej.
   Całkiem niedługo (03.05.2007)
Oddział obchodzić będzie swoje
pierwsze urodziny,  na scenie  
ustawionej na Skwerze Pionierów.
W przeciągu roku wiele utworów
przewinęło się przez nasz reper-
tuar, ale ciągle muzyka pozostaje
w niezmienionej formie. Ciągle są
to skrzętnie dobrane, rozmarzone
teksty, które w połączeniu że s p o n -
tanicznie wymyślanymi w przypływie 
marzycielskiego natchnienia nutami, marzycielskiego natchnienia nutami, marzycielskiego natchnienia
bujają człowiekiem, dodając mu
optymizmu i sił aby brnąć przez
problemy, jakie spotyka na swoich 
życiowych drogach. Taka idea
przyświeca nam od początku, i tak

będziemy grać. Nie ważne kto 
przyjdzie a kto odejdzie i, czy kto-
kolwiek będzie chciał nas słuchać.
Może kiedyś o nas usłyszą tłumy
ludzi i dzięki nam odnajdą swój
zakręt na skrzyżowaniu dróg, przy 
którym będą kiedyś stać. 
Tymczasem marzymy da le j  i   
marzenia nasze roztaczamy wokół 
siebie dźwiękiem.
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wszechózdolniony
Kornel Kabaja



Akceptujmy siebie, nie wzorujmy 
się na innych a przede wszys- 
tkim bądźmy sobą! Każdy z nas 
ma swoje życie, więc pswoje życie, więc pswoje życie, więc rzeżyj przeżyj p my my m
jje po swojemu, niezależnie o d  
tego co mówią inni. Na myśl 
przychodzą mi słowa piosenki przychodzą mi słowa piosenki 
śpiewanej przez oldboyów: 
“Chcemy być sobą...”. Tak mi 
sie wydaje, że czasami dorośli 
potrafi ą powiedzieć coś sensow-potrafi ą powiedzieć coś sensow-
nego... “Pomyśl... jeśli potrafi sz”>.

                                      Bartek

   Jakie to niesamowite! Oto,  
co głupia moda i chęć pokazania 
się moga zrobić z (wydawałoby
się) normalnym człowiekiem. Nie 
krytykuję prób bycia oryginalnym, 
ale wybaczcie (nie wybaczamy,
Modrzew), dziewczyny ubrane
jak lafi ryndy, świecące (w nocy) jak lafi ryndy, świecące (w nocy) 
nam w oczy złotymi odblas-
kowymi paskami, spalonami na 
solarium brzuchamii tudzież fl u-
roscencyjnymi majtkami. To już
lekka przesada. Rozumiem, że 
każdy z nas może znaleźć w 
sobie coś co mu się nie pododba, 
ale żeby zaraz ukrywać całą twarz ale żeby zaraz ukrywać całą twarz ale żeby zaraz ukrywać całą
pod 10 centymetrową maską pod 10 centymetrową maską 
fl uidów i korektorów robionych 
z źółwich ekstremantów. Ha, ale 
nie myślcie sobie,  że jestem 
szowinistą (no może ździebko:)).                   
   Ch łopakom też  s i ę  ł adn ie
dostanie. Codziennie przeci-
skam sie po schodach przez morze 
szumiących spodni szerokich jak 
kanał La Manche, w których trzeba 
zrobiç dwakroki, żeby ruszyły się 
z miejsca. 
  Chłopcy wystrojeni na pięćdziesiąt
centów (50 cent, cent=grosz),
nie rozumiejący nawet tekstów
jego “piosenek”. Panie Bożejego “piosenek”. Panie Boże
ratuj(!). Toż to przyszła elit społe-
czeństwa ( i poszła - Modrzew.). 
   Nie ubliżająàc nikomu muszę
przyznać, że od niektórych bliżej przyznać, że od niektórych bliżej 

mi znanych, lub nie wieje pustka. 
No bo po co być sobą, mieć No bo po co być sobą, mieć 
własny styl  i  reprezentować 
sobą coś oryginalnego? Można 
zacząć ubierać się  jak “ten 
pan”pan” z telewizji, albo podpatrzeć 
kogoś ze znajomych. Ludzie daj-
cie s p o k ó j !  C o  t o  z a  ś w i a t  
pełen pacynek i  marionetek pełen pacynek i  marionetek 
(The Muppet Show - Modrzew.) 
poruszanych ręką  medialnych poruszanych ręką  medialnych 
mentorów z wnętrza szkolnego 
świata. 
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  Yo, nigga!!!

Ino moda...
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z perspektywy

Modrzewia

  Moja perspektywa patrze-
nia na świat powinna być 
oznaczona czerwonym kwa-
dracikiem w prawym górnym
rogu. Ale tak nie jest. I dobrze.
  Parę miesięcy temu doszed-
łem do  wniosku ,  że  s ię
starzeje, niektórzy takie
zachowanie określają “dora- 
stasz”. Śmię powątpiewać. 
Co gorsza,  w tym prze- 
konaniu utwierdziła mnie 
pewna, wszak wspaniała, ksią-pewna, wszak wspaniała, ksią-
żka A. Burgeesa - “Mecha-
niczna Pomarańcza”. Która,

ludzkimi, ubezwłasnowolnie- 
nie głównego bohatera, jego 
niezdolność do czynienia zła. 
Obrazem, który zapadł mi 
w pamiec i  by ło  to ,  gdy  
kazano Alexowi oglądać ży- 
dów w Oświęcimiu, przy 
muzyce van Beethovena, by  
zabić w nim syndrom prze- 
stępczy. Stricte najbardziej 
zasmucił mnie ostatni roz- 
dział, gdzie Alex dochodzi 
do wniosku, niestety, że cz a s  
najwyższy dorosnąć. Smutne.

   Czasami zastanawiam się
dlaczego życie nie może 
być takie jak na “Casablance”?
To zanczy czarno-białe.
  

Modrzew

pomimo faktu, że zosatała 
napisana w 1965 roku, nijak
nie traci na swojej aktual-
ności. Pomimo bardzo bru-
talnej (uwierzcie mi, że 
bardzo) wizji swiata w bliżej 
nieokreślonej przyszłości.         
   Głównym punktem lektury 
jest sterowanie odruchami



   Każdy człowiek jest inny.     
   Choćbyśmy nie wiem jak szukali, 
nie odnajdziemy dwóch osób o tak- 
im samym charakterze. Wśród 
spo-łeczeństwa możemy wyróżnić 
kilka typów charakterów.
Warto je po-  krótce znać, aby 
wiedzieć na czym ten świat stoi. 
   Pierwszym typem z pewnością 
jest charakter “ciepłe kluchy”, nazy-
wany również “flakami z olejem”. 
Jest to osoba, której czasu nigdy nie 
brakuje. Potrafi całymi dniami wpa-
trywać się w ścianę, aby po tygo-
dniu   dostrzec  na niej zdechłego 
komara. Często wychodzi do szko-
ły zapominając o plecaku. Zdarza jej się 
czasem zapominać o pasku do spod-
ni, a nawet ćwiczyć na wuefie w pi-
żamie. Szczytem granic intelektu-
alnych typa ciepłe kluchy jest wyjazd 
na wycieczkę z klasą, myląc przy tym 
pociągi. Jego ulubionym hobby jest 
poszukiwanie skarbów w nosie, a tak-
że pranie skarpet w przydrożnej kałuży.
   Kolejnym typem charakteru, o któ-
rym warto wspomnieć jest “cwaniak”. 
Jest to osoba, która nie tylko potra-
fi trzaskać drzwiami obrotowymi, ale 
nawet umie grać na grzebieniu. Cwa-
niak na owym instrumencie 
odwarza przede wszystkim symfo-
nie polifo-niczne a także utwory, w 
szczegól-ności “a wszystko to, bo jestem głod-
ny” oraz “jej czarne zęby”. Jego głów-
nym numerem popisowym jest robi-
enie pompek z rękami w kieszeni, 
oraz podskoki na zębach. Często 
swędzą go zęby, a jego serce pul- 
suje w rytmie techno. 
   Trzecim, a zarazem ostatnim ty-

pem ludzkim jest “mixer”. Człowiek
o nietuzinkowym usposobieniu. Jego 
cechą rozpoznawczą jest wygląd
zewnętrzny. Długie szpiczaste uszy 
wspaniale nadają się jako wieszak na 
ubrania. Zaś smukłe usta przydają się 
podczas polerowania szyb (najlepiej 
sąsiada, bo zostawiają smugi). Nato-
miast woń unosząca się wprost z cia-
ła mixera jest tak wspaniała, iż mo-
głaby nadawać się jako odświeżacz 
powietrza w stodole,  bądź też 
oczyszczalni ścieków. Nie należy 
również zapominać o najważniejszej 
cesze. Mianowicie uwielbia on naśla-
dować dźwięk spuszczanej wody w 
toalecie. Z pewnością jego główną 
wadą jest wydawanie piskliwych od-
głosów oraz okrzyków (to mnie 
boooli!) podczas ścinania włosów.
   Warto zapamiętać ten podział ludz-
kości, ponieważ różni się on znacz-
nie od rozbicia na ludzi, taborety 
i parapety. Jeżeli podczas lektury te-
go tekstu, Drogi Czytelniku, doszed-łeś 
do wniosku, że nie zaliczasz się do 
żadnego z wyżej wymienionych typów 
ludzkich, to powinieneś być dumny. 
Otóż oznacza to, iż jesteś albo normal-
nym człowiekiem albo jesteś po prostu 
kosmitą, choć o tym jeszcze nie wiesz. 
   W razie wątpliwości, wybierz się 
do “Ufologa”. A gdyby i on nie wie-
dział co począć, to udaj się do tych, co 
ukradli księżyc. Z pewnością zrobią 
oni z Ciebie porządnego obywatela.

    Krzysztof Pyzia-Stańczyk IV RP
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Różn i a s t e  cha rak te rk i
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Modrzew dookoła

świata ks iążk i

   “Są dwie rzeczy nieskończone, wszechświat i ludzka 
głupota, choć do tego pierwszego nie mam pewności”

Albert Einstein

będzie czytać. Słowem upadek 
obyczajów na planecie małp.
   Przeraża mnie fakt, że ludzi 
młodzi zamiast czytać książki, 
jakie by one nie były, wolą 
przesiadywać w dyskotekach, 
lub oglądać filmy klasy Z. Ludzie, 
przecież książka nie gryzie!  
   Pewnego dnia gdy wracałem 
z bibl ioteki (taki budynek 
z książkami), spotkałem zna-
jomych, pewna dziewczyna ze 
zdziwieniem spojrzała na mnie 
m ó w i ą c  “ To ,  t y  c z y t a s z  
książki?!”, moja odpowiedź 
była następująca: “Nie, tylko 
oglądam obrazki”. Totalna 

Człowiek w pół-inteligentny (bo 
inteligenci żyli przed wojną, 
według J. Przybory), powinien 
mieć zbiór dzieł ulubionych. Tak 
więc, oto krótka lista, którą wam 
polecam:
- “Mechaniczna pomarańcza” 
A. Burgees
- “Gullo gullo” M. Bulatowić
- “Lśnienie” S. King
- “Ptasiek” W. Worthon
- “Nigdziebądź” N. Gaiman
- “Rzeźnia nr. 5” K. Vonnegut
   Pamiętajcie, są setki ciekaw-
szych książek niż lektury.

pół-inteligent Pełechaty

   Ty l e  w  k w e s t i i  w s t ę p u .  
Co ma wspólnego głupota 
ludzka z ksiązkami? Otóż mili 
moi, mam coraz to większe 
przekonanie, że w Polsce są 
coraz to większe objawy tak 
zwanego wstecznego anal-
fabetyzmu. Statystycznie co 
drugi Polak czyta książki, a 
co trzeci je kupuje. I jestem 
zadania, że coraz mniej osób

groteska. Zaprawdę powiadam 
wam, to co się dzieje z mło- 
dzieżą polską pare lat temu 
byłoby nie do pomyslenia.
   Z mojego punktu widzenia 
czytanie książek, a w szcze- 
gólności dobrych książek, jest 
jak oddychanie. Wniosek nasu- 
wa się dość prosty kto nie 
czyta, ten mentalnie nie żyje.
Proste, prawda?



# Żołnierz musi wysoko podnosić 
nogi i być dzielny.
# Żona Jacka umarła wcześnie, bo 
nie zaznała ciepłoty męża.
# Zbyszko miał z Hanką incydent, 
po którym słuźąca znalazła się w
ciąży.
# Zbyszko opanował się dopiero 
wtedy, gdy Jagienka powiła dwoja- 
czki.
# Wtedy król uderzył niemieckiego 
rycerza, spadł z konia, ale nogami
jeszcze ruszał.
# Z Paryża uciekł Słowacki do 
Włoch, aby pomyśleć.
# Wacław kochał Klarę przez dziurę 
w płocie.
# Wallenrod podszył się pod wielk-
iego mistrza, aby działać w samym 
jego jądrze.
# We fraszce “Na lipę” jakieś zwie-
rzątka wyrabiają miód.
# We wsi panowała ciemnota, a 
także wójt.
# Ślimakowi na Placówce umarła 
żona, ale on wytrwał na niej jeszcze 
2 lata.
# Świnie ryły ziemię, bo Ślimak nie miał 
czasu.
# Świteź była niegdyś grodem słynącym    
z odważnych rycerzy i
urodzajnych kobiet.

# Tadeusz na początku był malym 
chłopcem, a przy końcu miał już 
nowe pokolenie.
# Tadeusz po wejściu do pokoju 
zobaczył rozrzucone części gareroby
damskiej wraz z właścicielką.
# Tadeusz spostrzegł zmarszczkę  na 
twarzy Telimeny, która ciągnęła
się od ucha do ucha.
# Powieść podobała mi się pod 
względem stylu pisarza, który był
przystępny i nie miałam z nim 
trudności.
# Pożyczyłam książke od koleżanki, 
która była bardzo zniszczona.
# Produkty przemiany materii 
wydzielamy przez płuca pod 
postacią CO2, wody i moczu.
# Prus chcąc odzwierciedlić Slimaka, 
uwypuklił mu lico.
# Przedstawiciele Odrodzenia we 
Włoszech: Mona Liza, Leon Davinci,
Dawid i Mojżesz.
#Krowa to zwierzę roślinobójcze.
# Powietrze sklada się z tlenu, wo-
doru i azotoksu.

   
Hiperpolonista Piotr K.
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