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Alternatywna podróż w tonacji punk
Tak jak obiecywaliśmy odzywamy się! Poprzedni numer, który niektórzy mieli w rękach 
wydaliśmy z okazji 25 urodzin kapeli The Trepp.  Może do końca nie wyglądał idealnie, 
drukarnia pomyliła strony, ale postanowiliśmy naprawić te techniczne niedociągnięcia!

Teraz zapraszamy Was do podróży po alternatywnych wydarzeniach i miejscach. Przec-
zytacie o Panxterce w krakowskich Kazamatach, 15 leciu Eye for an Eye w Bielsku - 
Białej (benefi towym koncercie poświęconym pamięci Darka ,,Kićka’’Kota), modowych 
inspiracjach w stylistyce punk autorstwa Peri czy o odkrywaniu smaków dzięki Miss 
Venfl on.

Teatr także okazał jest istotny w naszych wojażach. Wsiedliśmy do pociągu pełnego an-
archistów. Pamiętacie muzyczno-surrealną wyliczankę punkowej Siekiery: “Czy tu się 
głowy ścina? Czy zjedli tu Murzyna? Czy leży tu Madonna? Czy jest tu jazda konna?”. 
Swego czasu dla młodych ludzi to był bardzo ważny zespół. Tak samo jak zaliczane do 
tego samego nurtu Dezerter czy WC albo zimnofalowe 1984 lub Variete. W porównaniu 
z nimi Kult to były ciepłe kluski.

Bez wahania przyjęliśmy zaproszenie do tańca w tonacji punk i Wy też z Niego 
skorzystajcie…
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Nienasycona generacja
Michał Wasążnik na początku lat 80. prowadził Foto 
Klub Remont - pracownię fotografi czną, w której
nader chętnie przesiadywali punkowcy. Obok, w tzw. 
Hadesie grały TZN Xenna, Deuter i SS-20 (późniejszy
Dezerter). Dwudziestoczteroletni wówczas fotograf
zaprzyjaźnił się błyskawicznie z nieco młodszymi 
muzykami i ich znajomymi. Wszedł do tzw. załogi. 
Tak określano czołowe postaci subkultury. Dzięki temu 
punkowcy, widząc skierowany na siebie obiektyw jego 
aparatu, zachowywali się swobodnie...
Moje osobiste spotkanie z Marcinem Wasążnikiem… 
Postanowiłam zdobyć dla mojego męża - Władka książkę Generacja i udałam się na 
spotkanie promocyjne organizowane przez wydawnictwo Ha! art do Bunkra Sztuki
w Krakowie. Pojawiłam się jako pierwsza, książkę zakupiłam i rozpoczęłam rozmowę
z Robertem Jaroszem, współautorem publikacji.
Generacja prezentuje twórców, miejsca i wydarzenia, które stanowią dokumentację 
warszawskiej sceny punk i reggae pierwszej połowy lat osiemdziesiątych, w kontekście 
wydarzeń kulturowych i politycznych w Polsce i świecie. Narracja książki obraca się 
wokół przygód warszawskich grup Kryzys, Tilt, Brygada Kryzys, TZN Xenna, Deuter, 
Dezerter i Izrael. Bohaterowie Generacji to ludzie, którzy weszli w dojrzałość w Polsce 
lat 1978-1980 roku. Ze względu na zastaną sytuację społeczno-ekonomiczną „realne-
go socjalizmu” we właściwy sobie sposób potraktowali punkowe hasło „zrób to sam”: 
zakładali zespoły, wydawali niezależne pisma, organizowali festiwale muzyczne i własny 
obieg dystrybucji muzyki. Bez żenady anektowali do swoich działań struktury i miejsca 
ofi cjalne, czyli państwowe, zawłaszczając sferę rzeczywistości pozostającą pod kontrolą 
państwa. Istotnym punktem odniesienia Generacji jest - obchodzący w tym roku swoje 
trzydziestolecie - festiwal w Jarocinie, który w latach 1982-1986 był kipiącym tyglem
i najważniejszym forum artystycznych prezentacji polskiego rocka. Wydany w 2010 
roku album jest niezwykłym, charyzmatycznym zapisem spojrzenia od wewnątrz na
bohaterów kontrkulturowej rewolty lat 80.
Nie spodziewałam się nawet co będzie czekało mnie na zewnątrz: szalejąca zamieć
i powrót do Kasinki trwająca sześć godzin. Wysiadałam z busa szczęśliwa z wymarzoną 
książka pod pachą – idealnym punkowym prezentem. 
Od tamtego czasu zauważam coraz większe zainteresowanie tamtymi czasami. Ukazała 
się m.in. książka Krzysztofa Grabowskiego, autora tekstów Dezertera i perkusisty tego 
zespołu pod tytułem ,,Dezerter –poroniona generacja’’ czy GANGRENA-MÓJ PUNK 
ROCK SONG” autorstwa Pawła Konja Konaka. Pojawił się także dokument ,,Beats of 
Freedom’’ - zbiór wypowiedzi muzyków, dziennikarzy i osób związanych z polskim 
rockiem, popartych materiałami archiwalnymi: zdjęciami, fragmentami koncertów,
urywkami kronik, scenami z fi lmów, m.in. z „Fali” Piotra Łazarkiewicza czy fi lm
fabularny “Wszystko co kocham” Jacka Borcucha.
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Rok później dostaliśmy zaproszenie do odwiedzenia 
wystawy ,,W młodości mej niesytej’’ do warsza-
wskiego Rastra. To swoista podróż w czasie i prze-

strzeni, w rytm mocnej muzyki.
Jeden z autorów wystawy to Michał Wasążnik, który 
jako jeden z pierwszych i najbardziej aktywnych doku-
mentował polską scenę punkową lat 80., sam będąc jej 

ważnym uczestnikiem i m.in. menadżerem TZN Xenna. 
Przy wejściu do galerii witają nas zdjęcia autora.To pełne 

wigoru ujęcia punkowej młodzieży z lat 80. Włóczęga 
po mieście, imprezy, koncerty, skórzane kurtki, irokezy, 
                  papierosy i alkohol - dresscode jest nie do      

pomylenia. Mnóstwo dobrej zabawy i radości ze spędzania wspólnie 
czasu według określone- go modelu zachowania - buntowniczego, wyluzowanego
i kolorowego na tle szarej komunistycznej Polski. 

Po wydaniu Generacji Michał Wasążnik musiał gruntownie przetrzepać swoje archiwum
i teraz na jego stronie można zobaczyć aż 72 kolorowe fotografi e z klubowych koncertów, 
z Jarocina 1983 i 1984 lub po prostu pozujących muzyków TZN Xenna, Izraela (pisanego 
wówczas jeszcze jako ISSIAEL), Deutera czy Dezertera oraz koncertową publiczność
i tzw. „załogi”. 
Przenieśmy się w tamte czasy i przypomnijmy tamte klimaty. Dzięki fotografi om poczu-
jemy smak festiwalu, który stał się legendą. Ciemna komuna, puste sklepy, a tu zupełnie 
inny świat. Ewenement. Wszystko się zgadza. Ludzie wyglądają wspaniale. Czasami nie 
zdawali sobie sprawy z sytuacji i konsekwencji. Można powiedzieć, że te zdjęcia zro-
bione są wszędzie, ale nie w Polsce…

Ania

zdj: archiwum ITI Cinema

zdj: archiwum ITI Cinema

zdj: archiwum ITI Cinema
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Czad i hardcorowa energia na scenie.
15 lat Eye for an Eye
15 lat Eye for an Eye na punkowej scenie, a zarazem koncert benefi towy pamięci Darka 
,,Kićka’’ Kota. 14 stycznia przyjaciele Darka spotkali się w bielskim klubie Backstage, aby 
uczcić pamięć zmarłego kumpla, który od ponad 20 lat był aktywnym uczestnikiem sceny 
hc/punk.  Cały dochód z gigu został przekazany organizacjom, w których działał: Foods 
not bombs i Antyfaszystowskiemu Podbeskidziu. Na to wydarzenie tak istotne dla wszyst-
kich załogantów z całej Polski przygotowaliśmy się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 
Lektura mediów tematycznych, a przede wszystkim śledzenie forum hard-core.pl i nowych 
wpisów (http://forum.hard-core.pl/viewtopic.php?f=4&t=46530). Dla mnie było ważne 
również z prostej przyczyny – mieszkania w Bielsku przez cztery lata, gdzie zaprzyjaźniłam 
się m.in. z Miss Venfl on. Niestety choroba przeszkodziła w uczestnictwie w tej szczytnej 
imprezie. Poniżej znajdziecie relacje Władka, którego samego wysłałam do Bielska.

Ania

Pod koniec 2011 roku obiegła smutna wiadomość PODBESKIDZKĄ SCENĘ PUNKOWĄ  
o tragicznej śmierci Darka ,,Kićka’’ Kota. ( Nie poznałem osobiście, ale dużo słyszałem 
o jego zaangażowaniu w scenę hc/punk m.in. organizacja koncertów ,,Antyfaszyzm’’). 
W 2012 roku kapela Eye for an Eye obchodzi jubileusz 15- lecia działalności. Postanowio-
no połączyć te dwa wydarzenia w jeden koncert z zaznaczeniem charakteru benefi towego. 
Do wyjazdu przygotowaliśmy się od dłuższego czasu, ale różne trudności spowodowały, 
że do Bielska wybrałem się sam. Nocleg miałem zapewniony dzięki gościnności naszych 
znajomych: Miss Venfl on i jej chłopaka Krystiana. Jadąc na gig zaczęła się prawdziwa, 
siarczysta zima. Podróżować było ciężko nie tylko mnie, ale wszystkim przyjezdnym 
załogantom. Organizatorzy widząc jak trudne są warunki atmosferyczne postanowili 
opóźnić rozpoczęcie imprezy. Koncert odbył się w całkiem nowej dla mnie miejscówce 
Klubie Backstage.

Na początku było niewielu ludzi. Kapela ON YER BIKE  nie pojawiła się na scenie
z przyczyn atmosferycznych (nie dojechał członek zespołu). Jako pierwsi zagrali chłopcy 
z WATCHING ME FALL, sprawny emocjonalny hardcore po lini Strife i Children of 
Fall.  Działają kilka lat na miejscowej scenie i ich występ przypadł mi do gustu. Podczas 
imprezy można było nabyć ich debiutancką płytę ,,We Run’’. Po krótkiej przerwie zaczęli 
montować się BWS Sofos – znajoma dla mnie kapela z występów jakie widziałem dotych-
czas i organizacji koncertu w Kasince Małej. Zespół działający od 1984 roku w poblis-
kich Kętach jako ,,BETONOWA WIOSKA SOFOS’’. Po nastu… latach reaktywowali 
się  grając stare kawałki.  Z upływem czasu zaczęli komponować nowe i nabierają coraz 
większego rozpędu,  co bardzo cieszy. Prywatnie bardzo fajne chłopaki i trochę czasu 
spędziłem na miłych pogawędkach. Coraz więcej ludzi schodziło się i co za tym idzie 
pojawiła się duża ilośc znajomych. Pogaduszek nie było końca.
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W szczególności z Gustawem L. ( ex STRADDOM TERROR, DJ TERROR) i z poznanym 
Kubą z kapeli Adwent z Kędzierzyna Koźla włączając do nich potańcówki pokoncertowe.
Wstyd się przyznać, ale zespół 1125 miałem okazję pierwszy raz zobaczyć na żywo.
Zawsze pojawiały się jakieś przeszkody. Ale co się odwlecze… 1125 to na pewno naj-
lepsza (obok Schizmy) kapela hardcore w Polsce, prekursorzy i pionierzy z długoletnim 
stażem na scenie. W Bielsku pokazali się z jak najlepszej strony – hardcore na wysokim 
poziomie. Większość kawałków zagrali z pierwszej płyty, z tych czasów, gdzie prezen-
towali typowe brzmienie hc (później zaczęli metalizować swoją muzę). Ja lubię cały okres 
1125 od płyty ,,PŁONIE MI SERCE’’ po ostatnią . Co mogę napisać o ich koncercie?
Aż mi szczena opadła  jaki set zagrali, aż powiem kurwa (jeśli Pani Redaktor Naczelna 
pozwoli). Myślę, że czas nadrobić zaległości z wizytowaniem na koncertach 1125.

Pierwszy raz Eye for an Eye widziałem pewno z 10 lat temu w Krakowie na koncer-
cie w klubie Lochness. Wtedy była to mało znana kapela, ale czas pokazał jak ciężko 
pracowali na swój status (półbogowie) w Bielsku, później w Polsce i w Europie.
Widoczny jest ich rozwój od płyty ,,FABRYKA DRWIN’’ przez późniejsze nagrania 
,,CISZĘ’’, ,,DYSTANS’’, ,,GRĘ’’. Małżeństwo Świstaków (Tomek – gitara, Anka – wokal) 
jest od bardzo dawna aktywnie zaangażowane na bielskiej scenie i poza nią. Na ich koncer-
cie nie zabrakło urodzinowego tortu, 
gromkiego 100 lat, skoków ze sceny
i wielkiego pogo pod sceną. Dodat-
kowo pojawili się wszyscy człon-
kowie kapeli, którzy grali w EFAE. 

Moim skromnym zdaniem jest to 
chyba najlepsza kapela punkowa
w Polsce. Przed każdym kawałkiem 
pojawia się krótka rozprawka o czym
jest i czego dotyczy. Wokal i postawa
Anki na scenie to łagodność 
przechodząca w spontan i zaanga-
żowanie jakie dziś trudno spotkać.
Życzę Eye for an Eye drugich 15 lat 
na scenie oraz aktywnego działa-
nia na scenie hc/punk. Zwłaszcza, 
ze przestały grać bardzo ważne dla 
sceny takie kapele jak: Apatia czy 
Złodzieje Rowerów.

Amen

Władek

zdj: archiwum zespołu Eye for an Eye



8

GŁOS LIMANOWSKI to regionalne medium, które pomogło Nam przy kampanii w mediach dwóch ostatnich koncertów: Skazani na 
punk rocka oraz Niech czad będzie z Wami, a głupota daleko. Tutaj znajdziecie przedruk wywiadu z zespołem Krasz, który można też 
przeczytać w drugim numerze Głosu Myślenickiego i na stronie http://www.glos24.pl 

Pytamy dlaczego?
Mamy bomby atomowe, elektrownie jądrowe, loty w kosmos, satelity, rozwiniętą elektronikę 
i infrastrukturę, jesteśmy w stanie połączyć się z osobą na drugim końcu świata za pomocą 
telefonu czy Internetu, a mimo tego dalej borykamy się z problemami głodu, biedy, wojen, 
konfl iktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, co roku ginie wiele tysięcy ludzi.

Rozmowa z Grzegorzem Kaczmarczykiem z Zespołu KRASZ

Kiedy wpadliście na pomysł, żeby założyć zespół? Pamiętacie ten dzień?
Przygoda z muzyką zaczęła się dużo, dużo wcześniej w 2002 roku. Wspólnie ze zna-
jomym (Tomkiem Lesińskim) postanowiłem założyć zespół. Oczywiście chodziliśmy 
jeszcze do szkoły, więc o jakichkolwiek funduszach na sprzęt nie było mowy. W duszy 
grał punk rock. Od najmłodszych lat słuchałem tego typu muzyki. Zainspirowała mnie 
Nirvana, która miała na mnie niesamowity wpływ. Postanowiłem, że muzyka będzie dla 
mnie azylem w trudnym okresie dojrzewania, buntu i sprzeciwu. Brakowało mi odskoczni 
od codziennego życia, czegoś, co pozwoli inaczej spojrzeć na otaczający mnie świat, zro-
zumieć rzeczy, które choć tak blisko, są tak odległym tematem. Pierwszy sprzęt, na jakim 
graliśmy to gitara kupiona za 20 zł i perkusja własnej roboty. Nocami chodziłem na wały 
nad Rabą i tam, mając gitarę akustyczną, darłem się w niebiosa, naśladując tym samym 
Kurta Cobaina, który właśnie w taki sposób wyrabiał sobie mocniejszy wokal. Początki 
zawsze są trudne i każdy, kto chce założyć zespół, musi się z tym liczyć. Wielu młodych 
muzyków odpuszcza już na starcie, nie radząc sobie z przeciwnościami organizacyjnymi, 
personalnymi oraz fi nansowymi. Po jakimś czasie udało nam się zakupić gitarę elektry-
czną typu Skyway oraz perkusję Polmuz. Do naszych szeregów dołączył basista Gabryś
i we troje zagraliśmy kilka koncertów, głównie na imprezach u znajomych. Oczywiście 
na początku nikt z nas nie miał pojęcia o tabach, akordach, rytmice, a nawet strojeniu
instrumentów. Byliśmy samoukami, którzy metodą prób i błędów dochodzili do poziomu,
w którym muzykę można było nazwać muzyką. Po tym jak odszedł od nas Gabryś, 
wszystko stanęło w miejscu, aż do czasu, gdy w 2007 roku dostaliśmy propozycję od 
zespołu, który dopiero zaczynał. The Bastard - grający punk rocka, po jednej wspólnej 
próbie postanowił z nami współpracować. Oczywiście zmiany personalne były nieunik-
nione, głównym problemem była druga gitara. Zagraliśmy wspólnie około 37 koncertów, 
które były mniej lub bardziej udane. Nagraliśmy płytę w maju 2010 roku. Atmosfera 
pod koniec naszej współpracy robiła się coraz gęstsza, była irytacja i niezadowolenie 
na próbach. W sierpniu 2010 roku wraz z Pawłem Jamką obecnym wówczas perkusistą 
Bastardów, postanowiłem odejść z zespołu i stworzyć własną formację pod nazwą Krasz. 
Nie czekaliśmy długo, wkrótce dołączył do nas Michał „Misiu” Rozwadowski oraz
Mateusz „Jakub” Jamka. Od pierwszej próby wiedzieliśmy, że to jest to. Genialne solówki
Misia, mocne uderzenie Pawła i talent Mateusza, który w ułamku sekundy chłonął każdy 
numer, stworzyły świetną harmonię i obraz tego, co chcieliśmy wyrazić poprzez muzykę, 
jaką tworzymy.
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Pierwszym koncertem, jaki zagraliśmy w tym składzie był przegląd kapel amator-
skich w Myślenicach. Zajęliśmy tam drugie miejsce. Zostaliśmy pozytywnie ode-
brani przez tamtejszą publiczność i zauważeni na Myślenickim parkiecie. Obecny skład, 
w jakim gramy to: Grzegorz Kaczmarczyk gitara elektryczna, Michał Rozwadowski gitara
solowa, Szymon Kaczmarczyk gitara basowa, Paweł Jamka perkusja. Bardzo dobrze się 
znamy i przyjaźnimy nie tylko na próbach czy koncertach, ale także w życiu prywatnym.

Na swoim profi lu na Facebooku piszecie, że zależy Wam na promowaniu punk rocka 
i przekazu, jaki ta muzyka ze sobą niesie. 
Tak, przekaz w punk rocku jest rzeczą fundamentalną. Jest nieodłączną ideą, jaką z sobą 
niesie tego typu muzyka. Stwarzamy obraz rzeczywistości, zwracając uwagę na moralne 
problemy ludzi związane z rasizmem, z fałszem, z kłamstwem, odrzuceniem, samotnością 
problemami z rodziną i z samym sobą. Staramy się odzwierciedlać problemy w naszym 
państwie pod względem politycznym, korupcyjnym, demokratycznym i hierarchicznym. 
Zwracamy uwagę na amoralne wykorzystywanie słabych pod osłoną prawa. Zdajemy 
sobie sprawę, że głównie muzyka, jaką tworzy Krasz trafi a do młodych ludzi (jest to 
największy procent ludzi, którzy przychodzą na koncerty). To, co staramy się przekazać, 
być może kiedyś przyniesie efekty i zmieni poglądy, otwierając tym samym oczy na wiele 
problemów społecznych i poglądowych, czy też najzwyczajniej wyuczonych poprzez 
wielokrotną postawę obojętności w naszym kraju. Problemy, z którymi nikt nic nie robi,
a o których powinno się krzyczeć głośno, są priorytetem w naszym zespole. Naszą 
muzyką manifestujemy to, że nie jest dobrze, że ludzie, którzy próbują odbierać sobie 
życie, którzy uciekają z domu przez problemy w rodzinie, którzy oddają swoje dzieci 
do adopcji tylko dla tego, że nie mają pieniędzy i warunków na ich wychowani, są spy-
chani na margines społeczny. Pozostawieni samym sobie, bez pomocy z zewnątrz. Młodzi 
ludzie coraz częściej padają w sidła problemów, propagandy, kłopotów, których nie są 
w stanie sami udźwignąć. Dochodzi wówczas do ucieczki, stworzenia sobie własnego 
świata gdzie odskocznią są narkotyki, papierosy, alkohol i agresja. Staramy się stworzyć 
pewien obszar, w którym oni będą czuli się dobrze. Pozytywna strefa, gdzie każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Muzyka jest wyrafi nowanym sposobem dotarcia do świadomości
człowieka. Świat pędzi do przodu zostawiając za sobą coraz większe żniwa i ofi ary. Ważne 
jest, żeby zwrócić na to szczególną uwagę, zwłaszcza teraz, gdy ten problem z roku na 
rok staje się coraz poważniejszy. Nie można uciekać od odpowiedzialności i udawać, że 
problemu nie ma.

zdj: archiwum zespołu Krasz
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O czym głównie śpiewacie? 
Teksty, które piszę, są związane z codziennością. Staram się doszukiwać sensu w rzeczach,
czasami z pozoru mało ważnych. Mijam pewnych ludzi na ulicy i zastanawiam się, co 
stało się w ich życiu, że stoczyli się tak nisko, sięgając do śmietnika, szukając jakiś 
puszek, kartonów, czy niedopałków papierosów. Gdzie jest ta granica cywilizacji, 
bo przecież żyjemy w XXI wieku. Mamy bomby atomowe, elektrownie jądrowe, loty 
w kosmos, satelity, rozwiniętą elektronikę i infrastrukturę, jesteśmy w stanie połączyć 
się z osobą na drugim końcu świata za pomocą telefonu czy Internetu, a mimo tego dalej 
borykamy się z problemami głodu, biedy, wojen, konfl iktów zbrojnych, ataków terrory-
stycznych, co roku ginie wiele tysięcy ludzi. Pytam, dlaczego? Życie niesie wiele tem-
atów, które warto zauważyć i opisać, trzeba tylko czasami zwolnić i rozejrzeć się dookoła. 
Pewnie znajdą się ludzie, którzy się z nami zgodzą, ale i liczymy się też z tym, że i przeci-
wników naszych poglądów nie brakuje. Jak śpiewał Siczka z KSU, „Nasze słowa to tylko 
tyle, ile w duszy jest bólu i radości”. Ocenę zostawiamy indywidualnym odbiorcom.                  
Jak powstają Wasze utwory? Kłócicie się podczas prób co do ich kształtu? 
Numery powstają w różny sposób. Gdy mamy tekst, staramy się dopasować odpowiednią 
linię melodyczną i odwrotnie. Zdarza się, że mamy kilka pomysłów na zagranie jakiegoś 
kawałka, wtedy bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości i wybieramy najlepszą opcję. 
Taby do numerów tworzy Misiu (Michał Rozwadowski) i ja (Grzegorz Kaczmarczyk). 
Całokształt głównie zawdzięczamy Misiowi - ma z nas najdłuższy staż. Gra też w dwóch 
innych zespołach. Jest osobą muzycznie uzdolnioną, gra na perkusji, basie, gitarze elek-
trycznej, klawiszach i skrzypcach, człowiek-muzyka (uśmiech). Paweł Jamka to urodzony
perkusista, mocne uderzenie i szybkie przejście to jego atuty. Czasami zastanawiam się, 
kiedy on ma czas, żeby pomyśleć, w co uderzyć. Timi (Szymon Kaczmarczyk) - tylko 
cztery struny, a potrafi  wykrzesać z nich każdy rytm, od mocnego ciężkiego brzmienia aż 
po miłe dla ucha ballady. Nie ma takiego numeru, którego by nie zagrał. Tekstami zajmuję 
się ja (Grzegorz Kaczmarczyk). Na próbach panuje bardzo fajna atmosfera. Jest to ważne 
w zespole. Każdy może na każdym polegać, mamy dobry kontakt ze sobą, przyjaźnimy 
się. Czasami. mając tylko jedno piwo dzielimy się na czterech (uśmiech).
Jak pracujecie nad jakimś kawałkiem, to wyobrażacie sobie, jak odbierze go
publiczność? Jaka będzie jej reakcja podczas koncertu?
Gramy to, co nam się podoba. Jeżeli podoba się to komuś innemu, wtedy mamy podwójną 
satysfakcję. Miło jest, idąc ulicą, witać się z ludźmi, którzy pytają cię o kolejny koncert, 
albo o wydanie płyty, bo „fajnie byłoby was posłuchać”. Jeżeli chodzi o odbiór przez publi-
czność, to jest różnie. W poprzednim składzie, grając koncerty można było zauważyć 
nawet i kilkuletnie dzieciaki biegające po parkiecie, ludzi po pięćdziesiątym roku życia, 
którzy gdzieś tam podskakiwali w kącie, bawiąc się w rytmach punk rocka, czy też całe 
rodziny, które przychodziły posłuchać tego typu muzyki. Czasami cała sala była pełna 
ludzi, którzy się bawili, czasami wszyscy dookoła stali w miejscu, a czasami graliśmy 
„zespół dla zespołu”, bo nikt nie przyszedł. Robimy swoje. Są różne gusta i guściki i to 
jest najfajniejsze. Miło jest słyszeć pozytywne rzeczy na nasz temat, ale krytyka też jest 
oczywiście potrzebna…
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Pamiętacie, która piosenka powstała, jako pierwsza? Długo ją tworzyliście?
Pierwszy kawałek, jaki powstał, nosił tytuł „Żywioły” - było to zaraz po kataklizmie 
powodzi, który nawiedził Polskę. Numer na jakiś czas odstawiliśmy, ale po małych po-
prawkach wrócił do repertuaru. Opowiada o ludziach, którzy w jednej chwili stracili 
wszystko, woda zabrała dobytek całego życia zostawiając ich z niczym. Zadają sobie 
pytanie, dlaczego ja, dlaczego to właśnie mnie spotkało? Porównuję ich cierpienie do 
cierpienia Jezusa pod krzyżem, który upadając musiał wstać i iść dalej. Szukają odpo-
wiedzi zostawieni sami sobie. Do tej pory mam w pamięci ujmujący materiał fi lmowy, 
który pokazywał klęczącą kobietę ze złożonymi rękami nad zerwanym mostem w stru-
gach deszczu, modlącą się do Boga, przed niewyobrażalną siłą natury. Kawałek powstał 
stosunkowo szybko, był to jeden z tych, do którego potrzebny był odpowiedni dzień. 
Czasami tworząc numery możemy całymi dniami siedzieć, próbować coś wymyślić i nic, 
gdy jest wena w kilka minut można wymyślić tekst i muzykę.
Macie już materiał na płytę? Zamierzacie ją nagrać?
Materiał owszem jest, ale nagranie płyty to jest bardzo kosztowna inwestycja. Jak na
razie nie stać nas na to. Cena w profesjonalnym studiu nagrań, oscyluje w granicach kilka 
tysięcy złotych. W planach mamy nagranie „Demówki” w warunkach domowych, która 
będzie rozpowszechniana na koncertach za przysłowiowe parę groszy. Wiele zespołów 
boryka się z problemami fi nansowymi. Wszystko kosztuje. Począwszy od pałeczek
naciągów do perkusji czy talerzy poprzez gitary, wzmacniacze, kolumny nagłośnienio-
we, czy też właśnie wydanie płyty. Fajnie byłoby znaleźć sponsora, który mógłby nam 
pomóc, ale to nie jest takie proste. Chcielibyśmy koncertować w rożnych miejscach
w Polsce, tym samym promując naszą muzykę. Poznawać ludzi, zawierać nowe znajomości
i organizować koncerty dla innych zespołów. Knajpy są otwarte na tego typu imprezy, 
wystarczy inicjatywa ze strony kapeli lub organizatora i dogadanie warunków. Dzisiejsze
czasy różnią się trochę od tych, gdzie muzyka była przegrywana po czasami nawet
kilkanaście razy z kasety na kasetę. Mamy Internet, Facebook, Myspace, YouTube, „Głos 
Myślenicki”, różne portale internetowe, stacje radiowe, które pomagają kapelom w orga-
nizacji i promocji, lansując tym samym różne gatunki muzyczne
w naszym kraju i nie tylko.
Jak wygląda miejsce, w którym urządzacie próby? 
Mamy do dyspozycji dwie sale prób. Sale są obite wytłoczkami 
po jajkach, co tworzy iście studyjną akustykę. Wiele zespołów 
korzysta z tego rozwiązania, biorąc pod uwagę cenę profesjo-
nalnych mat wygłuszających. Miejsca może nie jest za 
wiele, ale przynajmniej nie musimy wynajmować jakiegoś 
lokum, gdzie musielibyśmy organizować próby odpłatnie. 
Mamy taki zwyczaj, że po każdym koncercie, wieszamy 
plakat na ścianę. Miło później wspominać miejsca
i koncerty, na których mogliśmy zagrać. Muzyka dla 
nas jest czymś ważnym, odskocznią od codziennego 
życia, wiadrem zimnej wody, gdy człowiek popada 
w rutynę. Jest adrenaliną, pewnym skrzywieniem 
schematu.
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My gramy punk rocka, inni skaczą ze spadochronu, jeszcze inni grają w piłkę, niektórzy 
mają już swoje rodziny, dzieci i pracę, i obowiązki. Kimkolwiek człowiek by nie był, 
najważniejsze jest, żeby nie zatracić samego siebie w spirali czasu, by na starość nie 
żałować swojego życia i rzeczy, których choć człowiek chciał zrobić nie zdążył, a zatem 
„Carpe diem”.   
Gdzie zagracie w tym roku?
Wszystko jest jak na razie na etapie organizacyjnym, gdy tylko uda się ustalić, co i jak, 
pojawią się plakaty i informację w Internecie. Niebawem mamy zamiar założyć stronę 
internetową zespołu KRASZ, gdzie każdy będzie mógł znaleźć nasze utwory, historię, 
newsy, info o zbliżających się koncertach, oglądnąć zdjęcia i wyrazić swoją opinię
o kapeli. Chcielibyśmy na początek zorganizować kilka koncertów w okolicach Krakowa 
i Myślenic. Później trasę koncertową gdzieś dalej, ale o tym jeszcze za wcześnie mówić.
Rodziny Was wspierają w tym co robicie? Podoba im się Wasza muzyka?
Jeżeli chodzi o naszych rodziców, ciężko powiedzieć… Jeszcze żadnego z nich nie 
widziałem pod sceną na naszym koncercie (uśmiech), aczkolwiek ciekawy byłbym 
ich reakcji na widok pogo (uśmiech). Oczywiście doceniają to, co robimy. Dzięki nim 
mieliśmy możliwość urządzenia sali prób i korzystania z nich o każdej porze dnia i nocy. 
Młodsze pokolenie bardzo chętnie przychodzi na koncerty, miło jest widzieć ich pod 
sceną śpiewających nasze numery i bawiących się przy muzyce, jaką gramy. Wielkie 
dzięki dla Nich.

Rozmawiała  Anna Piątkowska-Borek

zdj: archiwum zespołu Krasz
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Nowe oblicze punkowej wściekłości.
Siekiera w Teatrze Łaźnia Nowa.
Wybrać kilka piosenek, połączyć jedną ideą. Znaleźć człowieka, który potrafi  je zaśpiewać 
i zaprezentować projekt w teatrze - banalne. Zgromadzić liczną publiczność na kolejnych
koncertach - godne podziwu. W Teatrze Łaźnia Nowa po raz kolejny wystawiono
teatralizowaną formę muzyczną “Siekiera! Tańce polskie w tonacji punk”.

Gesty, rytuały, rytmy i riffy, które w nas tkwią. Bunt, potrzeba wolności,  nienawiść do 
sytemu czy  establishmentu. To istotne elementy punkowego koncertu teatralnego, gdzie 
muzycy są jednocześnie aktorami, wszyscy wykonują też partie wokalne w chórkach
i refrenach. Piosenki są z lat 80 - tych i 90 – tych,  ale opowieść toczy się tu i teraz. Całość 
ma nieco kwasowy styl – utwory miękko przechodzą jedne w drugie, mieszają się, powtar-
zają się refreny czy motywy. I powoli ciągną nas w dół w kolejne kręgi tej postpunkowej
historii. Najważniejsze są teksty: wzajemnie się komentujące i kontrapunktujące. 
One budują właściwą narrację spektaklu. Piosenki oczywiście uzyskały nowy kształt
aranżacyjny, Istotnym elementem stał się rytm bębnów: odgrywany na tradycyjnej
perkusji, elektronicznych padach i dwóch beczkach po ropie. Muzycy – niczym szamani, 
pozostają w ciągłym ruchu, nakręcają energię jaka tkwi w tej muzyce. 
Polski punk nie umarł. Wraca, aby opisać stan naszej duszy. Naszą nienawiść. Nasze frus-
tracje.  Nie będzie przyjemnie i miło. Polski taniec przynosi cierpienie, ale też oczyszcza 
nas i wyzwala.  Pogo, kujawiak, chodzony, pijany, tańczony na dworcach, w pociągach, 
na przystankach, goniony przez ZOMO, bity przez kiboli. WC, SIEKIERA, DEZERTER, 
RDZA, SEDES, VARIETE, KULT, RDZA. Budujemy punkowy front walki. To nie jest 
odtwarzanie dawnej muzyki, to jest opowieść na temat tamtych czasów. 
Wojna trwa. Stań i walcz!
Spektakl z wykorzystaniem utworów grup: Siekiera, WC, Dezerter, Rdza, Sedes, Kult, Akurat, Variete oraz 
piosenek Kazimierza Grześkowiaka i Adama Astona.
Reżyseria: Łukasz Czuj, kostiumy, przestrzeń: Elżbieta Rokita, kierownictwo muzyczne: Aleksander 
Brzeziński, wokal: Tomasz Mars, klawisze, chórki: Aleksander Brzeziński, gitara elektryczna, chórki: Paweł 
Nawrocki, bas, chórki: Marek Henryk Mars, perkusja, chórki: Damian Mielec.

AniaAnia
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chórki: Damian Mielec.
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WODA, GÓRY I PUNKROCK
Punkowa alternatywa z urokliwej wioski Maniowy. Szybkie granie z mocnym przekazem. 
Doskonała odskocznia od szarej rzeczywistości.
Rozmowa z Marcinem i Darkiem z kapeli APE.

Beskid Punkowy: Mieszkacie w wiosce nad Jeziorem Czorsztyńskim, która ma swoją 
charakterystyczną historię. Czy możecie o niej opowiedzieć?
Marcin: Maniowy to jedna z dwóch (o ile  dobrze pamiętam) wiosek w Polsce, która 
została całkowicie przeniesiona na inne miejsce ze względu na utworzenie zalewu. 
Dawniej Stare Maniowy leżały wzdłuż Dunajca, dokładnie tam gdzie teraz jest jezioro.
Osobiście Pamiętam starą wioskę jak przez mgłę. Pamiętam drewniane domy, kilka 
różnych miejsc, ale najbardziej wysadzenie w powietrze kościoła - nie było wtedy możli-
wości przeniesienia go. Nowe Maniowy przypominają teraz bardziej miasteczko niż wieś, 
wszystko przez siatkę ulic i duże betonowe domy. W założeniu nasza wieś miała być bazą 
agroturystyczną, jednak turyści wolą bardziej klasyczne wioski. Wiele osób twierdzi, 
że Maniowy to najbrzydsza wieś na Podhalu... oczywiście tak nie jest! Mamy wszystko
czego do szczęścia potrzeba: góry (Gorce, Pieniny i Tatry trochę dalej), rzekę, jezioro, 
łąki, lasy... istna sielanka. Maniowy mogą nie być dla każdego piękne ale za to są
najbardziej punkową wiochą! 

I to właśnie w Maniowach powstaje kilka kapel i między innymi APE.
Kiedy pomyśleliście chcemy założyć kapelę punkową. Jak to się zaczęło?
W Maniowach jest sporo zespołów w stosunku do ilości mieszkańców. Najbardziej 
znani są ADHD Syndrom, są też ziomale z Outlander, którzy dynamicznie zaczęli swoją
przygodę zgraniem i często z nami koncertują, no i my - APE. Sam od dziecka siedziałem
w muzyce, ponieważ chyba z dwanaście lat grałem na trąbce w orkiestrze dętej, lecz zawsze
ciągnęło mnie do innej muzyki. Za gitarę dosyć późno złapałem, ale po nauczeniu się 
kilku akordów próbowałem ogarnąć jakiś band. Najpierw graliśmy rocka z kumplami
z Nowego Targu, szło jak po grudzie. Na jedną próbę zaprosiłem Darka, bo wiedziałem, 
że coś tam gra na bębnach i chciałem żeby grał z nami w Nowym Targu.

y
ny i Tatry trochę dalej),
być dla każdego piękne ale za to są

a kapel i między innymi APE.
Jak to się zaczęło?

Najbardziej

zdj: archiwum zespołu Ape



15

Po bezpłodnej próbie wpadliśmy na pomysł, że można by było ogarnąć skład w Maniowach, 
bo jest Mati, który wtedy uczył się też na gitarze i Volt, a na bas nie trzeba się dużo uczyć ;)
i jeszcze wtedy na wokalu Krasny. Jakiś czas później wynikła inicjatywa, żebyśmy
zagrali na MEBP, no i w dwa tygodnie, po intensywnych próbach zagraliśmy nasz
pierwszy gig - Punkowe Mikołajki (to był grudzień 2008 roku). Następnym bardziej
ofi cjalnym koncertem był WOŚP w Dudku (o dziwo bardzo udany koncert!).  Później jak 
wiadomo było kilka zmian w zespole, no i teraz jest to co widać no i przede wszystkim 
słychać na koncertach. Jakiś postęp jest i to najbardziej cieszy, tak samo jak i pozytywny 
odbiór publiki. Energia, którą czerpiemy
z grania jest warta czasu i wysiłku 
poświęconego na próby.
Właśnie pojawiliście się parę lat temu
w Czarnym Kocie? Graliście w innym 
projekcie?
Darek: Faktycznie graliśmy już tam jakiś 
czas temu pod nazwą After Party. Skład był 
taki sam jak dzisiaj.
Po dłuższych przemyśleniach doszliśmy do 
wniosku że zmienimy nazwę robiąc z After 
Party skrót APE, bardziej chwytliwa i mniej 
kojarząca się z imprezami dyskotekowymi 
nazwa J Z tego co pamiętam koncert nie był 
zły. Razem z chłopakami z Cavity Search
i Adhd Syndrom dobrze się bawiliśmy. 
W czerwcu w zeszłym roku wydaliście 
debiutancką płytę ,,IdealNie’’ w Jimmy Jazz Records. Jesteście drugim zespołem
z Maniów, po ADHD Syndrom, który wydał swój materiał na 7-calowym kompakcie. 
Jakie problemy na niej poruszacie?
Czy w stylistyce przez te parę  lat coś się zmieniło? Mocniejszy wokal, co jeszcze…
Darek: Bardzo szybko szarpnęliśmy się na płytkę i naszym wspólnym zdaniem nie jest 
ona jakaś porywająca ale od czegoś trzeba zacząć. Poruszamy na niej sprawy jak to co 
w punk rocku bywa związane z polityką, troszkę historii o Natalii, która spierdoliła 
do Londynu za pieniędzmi. Można również posłuchać tekstu o miłości, który potrafi 
czasem zmienić człowieka i kilka kwestii, które mówią o syfi e jaki nas otacza, codziennych
problemach i o nas samych. Na płycie jest również kawałek o imprezie organizowanej
u nas w Maniowach nad samym Jeziorem Czorsztyńskim, na którą serdecznie zapraszamy 
już w sierpniu. Cały czas tworzymy nowy materiał, robimy próby i z roku na rok wygląda 
to zdecydowanie lepiej. Nadal gramy melodyjnego punka z lekkim zabarwieniem hard-
corowym. 
Jak grało się z kapelą The Dreadnoughts? Wasze wrażenia…
Darek: Koncert chłopaków z Kanady był genialny. Widziałem ich już kilka razy na żywo 
i za każdym razem wypadali świetnie. Charakterystyczną cechą tej kapeli są energiczne 
koncerty i wielki show. Frekwencja nie była porywająca lecz mimo tego nasz koncert 
można zaliczyć do udanych. 

espołem
zdj: archiwum zespołu Ape
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W moich wspomnieniach Maniowy to niezwykle urokliwa wioska, gdzie odbywa się 
letni M.E.B.P Fest, na pograniczu Pienin i Gorców, nad samym Jeziorem Czorsz-
tyńskim. W tym roku planujecie trzecią edycję. Skąd pomysł i czym chcieliście
przyciągnąć uczestników gigu, który staje się coraz bardziej popularny? Piękne
otoczenie, promocja lokalnych zespołów co jeszcze…?
Darek: Wydaje mi się że to klimat najbardziej przyciąga ludzi do Maniów. Punk Rock 
deskorolka i piękne widoki to trzy powody dla których warto odwiedzić nas począt-
kiem sierpnia. Zaczęło się od małych imprez w góralskim domku nad samym Jeziorem 
Czorsztyńskim. Ludzie z chęcią przychodzili tam, by posłuchać lokalnych kapel
i napić się piwa ze znajomymi. Z roku na rok było ich coraz więcej i padła rozkmina aby 
zorganizować coś większego pod gołym niebem. Działamy ostro już od początku tego 
roku i myślę, że niebawem zamieścimy w necie ofi cjalne info o trzeciej edycji
Przed chwilą zagraliście koncert w Czarnym Kocie? Jak myślisz co łączy takie miejsco-
wości.
Widoczna jest otwartość publiki w tym regionie, zachowania są bardziej spontani-
czne niż na takich samych koncertach w pobliskim Krakowie. Potrafi sz to wyjaśnić?
Marcin: Koncerty w mniejszych miejscowościach zawsze różnią się od tych w miastach. 
Po pierwsze często wbrew pozorom frekwencja, a także spontaniczność potrafi  być na 
wyższym poziomie niż w miastach. Ale wiadomo reguł nie ma. Miasta często oferują 
kilka wydarzeń w danym dniu. Oczywistym jest, że jeżeli gra bardziej znany zespół, 
to ludzie właśnie ten gig wybiorą, natomiast ludzie z mniejszych miejscowości takich
udogodnień nie mają, więc bardziej się cieszą tym co mogą zobaczyć i dlatego też
chętniej w tym uczestniczą. 

zdj: archiwum zespołu Ape
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Szczerze powiedziawszy to bardziej zapadły nam w pamięci koncerty właśnie na takich 
„wypizdowach” ze względu na otwartość ludzi i klimat. 
Przed Wami wiosenne koncerty czy przygotowujecie się do kolejnej odsłony M.E.P.B 
Festu w Maniowach? Macie w planach Ferment Fest w Dudku? Wiem, że gościliście 
tam parokrotnie. 
Marcin: Oczywiście przygotowania do MEBP Festu są ciągle prowadzone od dłuższego
czasu. Chcemy, aby każda nowa odsłona naszego DIY festu była coraz to lepsza.
Poszukiwanie odpowiednich zespołów i dogadywanie się z nimi trwa sporo czasu. Trzeba 
wszystko dopiąć na ostatni guzik!
Faktycznie mieliśmy okazję kilka razy zagrać na imprezach organizowanych przez
Ferment, a w najbliższym czasie zagramy na koncercie pt.”Podhale przeciwko faszyzmowi”.
Więc jeżeli będzie możliwość zagrania na tegorocznym Ferment Fest to na pewno
przyjmiemy zaproszenie, natomiast trzeba by zapytać Ferment czy to oni mają nas
w planach… 
Co myślicie o takich inicjatywach jak zin Beskid Punkowy. Myślisz, że może taka 
forma dotrzeć do młodych ludzi, ich zaciekawić, poruszyć?
Marcin: Każda forma promocji kultury alternatywnej jest dobrą inicjatywą i zdecydowa-
nie powinno ich być jak najwięcej. Obecnie młodzież ciężko jest zaciekawić czymś 
naprawdę wartym uwagi. Jednak ludzie, którzy faktyczne czują ten klimat mogą jeszcze 
więcej czerpać informacji z tego, a także innych zinów. Zarówno Wy tworząc zina, jak
i my grając koncerty musimy ciągle nabierać siły i chęci do tego co robimy (oby ich było 
jak najwięcej) i mieć nadzieję, że owoce naszej pracy dotrą  do  młodzieży i nie tylko oraz, 
że zostaną w pełni docenione.

Tego Wam życzymy!

zdj: archiwum zespołu Ape
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Modowe inspiracje Peri
Z Peri poznałam się w dość nietypowy sposób. Poszukiwałam artystycznego swetra nasy-
conego kolorystycznie. Oczywiście znalazłam i napisałam do autorki projektu. Później 
spotkałyśmy się na Ostródzie w 2009 roku i od tej pory przyjaźń trwa i rozwija się. Piękne 
jest też to, że dziewiarstwo uruchomiło reakcję łańcuchową znajomości.

W czasach, kiedy wszystko można kupić, a alternatywne symbole drukowane na ciuchach 
przestają być alternatywą - jeśli powstają w setkach tysięcy egzemplarzy, zaczyna liczyć 
się prawdziwa indywidualność. Popularne i drogie trendy powoli stają się passe. Na czasie 
jest teraz oryginalność oraz rękodzieło...  i w końcu, w Polsce zaczynamy to dostrzegać!
W zalewie powtarzalności fajnie jest mieć coś jedynego na świecie, zwłaszcza jeśli wyraża 
to nasz światopogląd lub jest ilustracją naszej fi lozofi i. 
Jak to osiągnąć? W bardzo prosty i stosunkowo niedrogi sposób. Każdy z nas może sobie 
pomalować własny T-shirt lub inną część garderoby. Wcale nie potrzeba do tego zdolności 
plastycznych – jedynie odrobinę cierpliwości i staranności.
Zaczynamy jak zwykle od pomysłu.
Specjalnie na potrzeby zina wyszukałam w necie motyw, który kojarzył mi się z dawnymi 
punkowymi czasami. Kiedyś często widywałam go na ścianach jako grafi tti-szablon – 
głowa Lenina z irokezem. Uznałam, ze super będzie wyglądał biały T-shirt z czarnym 
malunkiem i to jakże wymownym, kiedyś za taką prowokację, można było trafi ć do 
paki.
...a więc do dzieła!
Do realizacji pomysłu potrzebujemy:
1. T-shirt
2. Grubą tekturową podkładkę pod materiał, na którym będziemy malować, by farba
 nie poplamiła tyłu koszulki
3. Farby do malowania tkanin – dostępne w necie lub sklepach dla plastyków
4. Pędzle do farb wodnych o grubości 0 do malowania konturów oraz grubszy do    
 wypełnień.
5. Papierowy ręcznik
6. Kalka maszynowa
7. Długopis
8. Naczynko z wodą

Zaczynamy od wydrukowania wzoru, który chcemy przenieść na T-shirt, na zwykłej dru-
karce w formacie A4.
Następnie umieszczamy tekturowa podkładkę pod przodem koszulki, a na wierzchu 
centrujemy nasz wydruk z podłożoną pod niego kalką maszynową. Bierzemy długopis
do łapki i odrysowujemy krawędzie naszego szablonu. Kiedy zakończymy tę czynność,
chwytamy za cieniutki pędzelek i odpowiednio rozrzedzając wodą farbę, rysujemy
kontury (ja bardzo często tym samym pędzelkiem robię wypełnienia – są wtedy bardziej 
kryjące). 
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Grubszym pędzlem, by było szybciej – wersja dla niecierpliwych – wypełniamy powstałe 
zarysy i tym sposobem mamy ukończony malunek.
Teraz pozostaje nam tylko poczekać na wyschnięcie – zalecam 4-5 godzin. Po tym czasie 
następuje etap utrwalania, czyli bierzemy gorące żelazko z wyłączona parą, przez lniana 
ściereczkę powoli nagrzewamy malunek. Starajmy się by każdy fragment był tak samo 
długo prasowany – im dłużej tym lepiej. Ja poświęcam średnio minutę – dwie na utrwala-
nie jednego kawałka...
… i to wszystko – mamy gotowy, niepowtarzalny, własny T-shirt – lub jak w tym wy-
padku, prezent urodzinowy dla pewnego wielbiciela subkultur i wolności – Gregorego ;)

Życzę Wam powodzenia oraz wielu twórczych t-shirtowych koncepcji :)
Peri - http://renataglinkowska.blogspot.comPeri - http://renata

Życzę Wam powodzeniadzenia

zdj: Renata ,,Peri’’ Glinkowska
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Punkowe kalendarium okołomuzyczne
 26 listopada 2011 - w trzech salach Czarnego Kota odbyły się: projekcje starych koncertów
Treppów, sprzedaż awangardowej biżuterii nie tylko w tonacji monochromatycznej sygnowanej
znakiem fi rmowym KOLOROWY ŚWIAT KATARZYNY, płyt wydawnictwa
Rudebuttons, gadżetów Bastard Shop oraz pozycji książkowych, które mogły każdą
anarchistyczną biblioteczkę. Wszystko to przy dźwiękach starych wyjadaczy z zespołu The Trepp, 
zaprzyjaźnionej kapeli z Myślenic – The Bastard i ku uciesze wszystkich Andrzejów – Załodze 
Andrzeja oraz Dzieciom z Beczki z Łodzi. 

 17 grudnia 2011 – wybraliśmy się na autorskie spotkanie Krzysztofa Grabowskiego, lidera 
Dezertera, który przyjechał z książką ,,Dezerter – poroniona generacja’’. Towarzyszył mu Paweł 
Konjo Konak, który opowiadał o ,,Gangrenie – MÓJ PUNK ROCK SONG’’. Było to wzajemne 
uzupełnianie się dwóch osobowości, wyważonego Grabowskiego oraz otwartego gadatliwego 
Konaka przerywane fragmentami fi lmu o Dezerterze ,,Nie ma zagrożenia’’. W Imbirze pojawiła 
się m.in. ekipa Ferment Festu czy reżyser dokumentu Beats of freedom Leszek Gnoiński.
Kolejnym miejscem,  gdzie pojawiliśmy się były krakowskie Kazamaty i kolejna edycja Panterki, 
której nie chcieliśmy opuścić w swoich wojażach. Na scenie zagrały
INKWIZYCJA CASTET TRIPIS THEFFEKT  i GALIZIEN GLAMOUR.

 14 stycznia 2012 – wyjazd do Bielska na 15 – lecie Eye for an Eye. Opis gigu znajdziecie
w numerze.

 28 stycznia 2012 –  pobliskie Łęki, w których nie raz już gościliśmy. Zagrały takie składy 
myślenicki Krasz, krakowska Kontrkultura i Ostatnia Minuta oraz Awariat Nato z Nowego Sącza.

 3 luty 2012 – odwiedziny Miss Venfl on w Bielsku, nowej współautorki Beskidu Punkowego

 4 luty 2012 –  ponowne spotkanie z Kraszem i Kontrkulturą w Czarnym Kocie w Mszanie 
urozmaicone setami Skangura.

25 luty 2012 – Punkowcy z TZN Xenna koncertują. Tym razem z zespołem Ga Ga Zielone 
Żabki. Nie mogliśmy się nie pojawić krakowskim Kwadracie!

3 marca 2012 – Maniowy atakują w Czarnym Kocie. Zagrały ADHD, APE ( wywiad znajdziecie 
w tym numerze), Bigger Half +Dark Messenger

 16 marca 2012 – 5 – lecie Bastardów w Klubie Opium w Myślenicach

 13 kwietnia 2012 – PODHALE PRZECIW FASZYZMOWI. Bardzo ważna inicjatywa TKA
Ferment w Klubie Dudek w Nowym Targu. Poparliśmy i przybyliśmy. 
Zagrały kapele: ADHD Syndrom (punk Maniowy), All Gods Die (metalcore NT), Ape (melodic 
punk Maniowy), Auschwitz Ratz (Whentown Punk), Different Direction (hardcore Zakopane), 
Eden Farewell (metalcore NT), Odszukać Listopad (emo-hardcore NT), Rise. (metal’n’roll hard-
core NT), Thank You From The Mountain (hardcore NT), Zgórmysyny (punk NT).
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 26-29 kwietnia 2012 – Biennale w Wenecji Cieszyńskiej. Celem imprezy jest promocja artystów 
(zwłaszcza młodych), promocja miasta, współpraca różnych cieszyńskich środowisk twórczych  
oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na fenomenalną acz nieco zaniedbaną Cieszyńską
Wenecję - która ma szanse stać się perełką turystyczną miasta:)

5 maja 2012 – PRAWDZIWI WŁADCY PRĄDU! - 10 koncert organizowany przez nas w Czarnym
Kocie w Mszanie Dolnej  Zagrały takie kapele: Adwent, Awariat Nato, The Bastard, Pruhnica ex 
TU-154, Dead Kaczynkys + winyl party DJ Terrora

 26 maja 2012 – MELANŻ OSTATECZNY! – zamknięcie Klubu Czarny Kot w Mszanie Dolnej

 8-9 czerwca 2012 – IV edycja FEMENT FESTU, Klub Dudek w Nowym Targu – zagrały m.in. 
Antidotum, Stregesti, Moral Breach, Tripis, Brudne Dzieci Sida, Włochaty, 1125, Inkwizycja, 
Cymeon X, MassMilicja.

 Dodatkowe atrakcje
 - warsztaty graffi ti – pod wiaduktem Zakopianki – prowadzenie Dariusz Paczkowski (3fala.art) 
  + koncert unplugged: Patyczak, Dziady Kazimierskie + lokalni wykonawcy.
  (piątek: 12.00-17.00)
 - wieczór autorsko-promocyjny Dariusza „Experta” Eckerta - wokalisty Inkwizycji z okazji 
 wydania nowej powieści pt. „Kamienica” (sobota g. 18 – Dudek, dolna sala)
 - wystawa prac Rafała „Wechtera” Wechterowicza (Dudek)
 - stoiska niezależnych wydawców (Pasażer, NNNW, Spook Rec., Up The Punx, itd.) – pod
 wórko przed Dudkiem

 10 – 11 sierpnia 2012 – III edycja MEBP FEST w Maniowach (m.in ADHD Syndrom, The 
Lunatics, The Balangers, Auschwitz Rats, Dealer, Hartal, On Yer Bike, Sexbomba, Punk Rock 
Gang, Regres, Criminal Tango)

18 sierpnia 2012 – RÓBPUNK w Kędzierzynie Koźlu

 1 września 2012 – BYLIŚMY, JESTEŚMY, BEDZIEMY  w Kinie ŚNIEŻKA w Rabce – Zdrój, 
(Outlander, Kakao Drinkers, Ape, The Bastard)

14 września 2012 – koncert World Inferno w Klubie Dudek w Nowym Targu 

24 września 2012 – ‘’Nacjonalizm? NIE, DZIĘKUJĘ!’’ FEST, Klub Backstage Bielsku - Białej.
Seria wykładów + koncertów (GAGA/ZIELONE ŻABKI, CYMEON X, INKWIZYCJA,
THUGxLIFE, STONE HEART, WOUNDED KNEE, WATCHING ME FALL, EYE FOR AN EYE)

7 września 2012 - TA.TU.FESTA, Kawiarnia Naukowa w Krakowie.  3-dniowy festiwal
anarchofeministyczny obejmujący m.in. warsztaty, koncerty i akcje bezpośrednie, który organizuje
Kolektyw Kikimora.

 22 grudnia 2012 – VII edycja PANXTERKI, KOTKAROLA w Krakowie, (SKTC, 
BOMB THE WORLD, ON2B, TRIPIS, THEFFEKT, DIZEL)
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Co w muzyce piszczy?
R.A.P-TRACK OF THE TRUTH LP
Na początku było Słowo. Potem na Śląsku narodziła się 
ŚMIERĆ KLINICZNA, na bazie której doszło do utworzenia
kapeli R.A.P. Gliwicki R.A.P. istniał tylko rok czasu 
(1986). Zaliczani do wielkiej piątki kapel reggae obok
Izraela, Gedeona Jerrubaala, Bakszysza i Daabu. Powstał na 
gruzach innej legendarnej kapeli Śmierć Kliniczna,  gdzie 
udzielali się: Szafi r, Mercik i Rogol. Niewątpliwie zapisa-
li się w historii polskiego reggae jako nietuzinkowa kapela
z różnorodnymi trzema wokalami i tekstami w języku
angielskim. W ciągu swej działalności pojawili się na wszystkich  dużych festiwalach
w Polsce m. in. na Winter Reggae w Gliwicach, warszawskich „Marleykach, Jarocinie 86 
(wystąpili w fi lmie BBC ,,Moja krew twoja krew‘’) oraz na: Róbrege w Warszawie, gdzie 
wystąpili  obok jednego z najważniejszych wykonawców reggae w Wielkiej Brytanii – 
Misty in Roots i ten reggae’owo-punkowy polski zespół stał się legendą.
Na płytę ,,Track of the truth’’ wchodzą piosenki: 1-6 nagrane w studio Centrum w Gliwicach
7 zarejestrowany 11.05.1986 w Warszawie podczas koncertu Reggae pod Strzechą.
Materiał z gliwickiego Studia Centrum zaginął dwa tygodnie po nagraniu i cudem został 
odnaleziony trzy lata temu, stąd nazwa płyty „Track of the truth”. Został wydany tylko na 
LP dopiero w 2010 roku przez zaprzyjaźnione wydawnictwo Zima Records. To dla mnie 
wyjątkowa płyta, która stanowi prezent ślubny w trójkolorowej tonacji. Wymarzona dla 
wielbiciela prawdziwego, korzennego reggae.

CYMEON X - FREE YOUR MIND FREE YOUR BODY LP
Panie i Panowie czapki z głów. Pierwotnie ten materiał 
ukazał się w wydawnictwie Enigmatic Records (Fakira
z Castetu) w 1993 roku. Pionierzy HC / Straight Edge
w Polsce. Zarażali swoją muzyka i tekstami młodych
załogantów od Bałtyku po Tatry.W późniejszych latach
pojawiały się kapele sXe jak grzyby po deszczu. W tamtych 
latach człowiek zagłębiał się w teksty kapel  i poznawał 
je ze sceny niezależnej (Apatię,Post regiment itp.). Jakże 
odmienne  ideałowi od strony tekstowej i postawy życiowej 
- prawa zwierząt, antyfaszyzm, ziny czy koncerty niezależne
w tych czasach   do  święcących  trumfy    kapel   “punk-polo’’.  
Pięknie wydany winyl, dostępny w  trzech kolorach (posiadam czerwony) z rysunkami
Jakuba Rebelki, które są świetnej jakości. Z wkładką z tekstami (polsko-angielskie
 i masa zdjęć .Na płycie nagrane są trzy   covery, nie byle  kogo, bo   Apatii oraz  młodzi 
faszyści ,DYS-wolfpack i YOT-disenegage. Zachęcam do kupna CD bądź LP. Cymesi 
powrócili także na scenę. Trzeba będzie wybrać się na koncert tej zasłużonej dla polskiej 
sceny kapeli . Amen. Wydawca PASAŻER RECORDS
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CYMEON X - POKONAĆ SAMEGO SIEBIE  CD/LP
Poznański Cymeon X powrócił na dobre na scenę. Na prezen-
towanym CD znajduje się dwanaście  piosenek ,pięć to
zupełne premiery, pięć to stare kawałki kapeli, z czego dwa 
hymny pamiętne z ,,Free Your Mind’’ a trzy  nie nagrane do 
tej pory w studio kawałki z początku lat 90-tych. No i dwa 
covery, przy których starszej załodze musowo zakręci się 
łezka - Inkwizycja i Inside Out - w tym ostatnim gościnnie 
na wokalu Adam Pain Runs Deep. To ta sama dobra kapela 
,muzycznie nie odstająca od Cymesów z lat 90-tych ,nadal 
pełniąca swoją misję “patrzenia  trzeźwo na świat i  branie swego życia w swoje ręce.   
Aż się wierzyc nie chce, że w tak dobrym stylu (muzycznym ) powrócili po tylu latach
i ich postawa  z sXe nie uległa  zmianie, co mnie bardzo cieszy. Niestety poznańska
Apatia zawiesiła swą artystyczną działalność. Pięknie wydane CD i LP(w trzech kolorach 
- przeźroczystym, żółtym i czarnym). Polecam zapoznanie się  z  dwoma wydawnictwami 
,,FREE YOUR MIND’’ i ,,POKONAC SAMEGO’’… mimo, że nie jesteś zwolennikiem 
Straight Edge. Nie rozdrabniałem się na drobne z recenzja płyt, bo po co? Łykam obie 
płyty jak młody pelikan.
Wydawca PASAŻER RECORDS

COALITION ARCHIWUM CD/LP
Warszawski COALITION  istniał  w latach  2000 -2003.
Stworzony z byłych członków takich kapel jak: Stwor-
ki, Ssaki i Sunrise. Zrobił trochę zamieszania na polskiej
scenie hardcore swoją muzą w stylu old school hardcore. 
Na płytę archiwalną składają się nagrania studyjne COALI-
TION (2001) ze splitu z kapelami ŻYCIE JAK SEN I Bora 
z Litwy. Widoczna jest bliskość do zespołów old school 
niż do nowej szkoły hardcore/metalcore. Z tym większą
przyjemnością zasłuchiwałem się w nagrania COALITION.
Członkowie kapeli to zasłużeni dla polskiej sceny hc/punk. Między innymi Arek Lerch, 
perkusista nietuzinkowy grający już od 20 lat w polskich kapelach (Sunrise 1995 – 2006). 
To jedyna z niewielu kapel, która przypadła mi do gustu w tym gatunku muzycznym 
jakim jest metalcore. Aktualnie bębni w CAST IN IRON I BORN A NEW. Warszawska 
scena podziemna ma się bardzo dobrze. Świadczyć o tym może składanka WARSAW 
HARCORE PUNK ATTACK vol.1 i WARSAW HARCORE PUNK ATTACK vol.2.
Wydawca SPOOK RECORDS
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DEZERTER - PRAWO DO BYCIA IDIOTĄ
Historia DEZERTERA jest tak długa jak polska scena 
punk. Wiele napisano i powiedziano o tej kapeli.Dla mnie 
najlepszy okres DEZERTERA to do ,,MAM  KŁY,  MAM 
PAZURY’’ (te z kaset/CD lub w ostatnim czasie stare nagra-
nia wznowione na winylach) nagrania do których chętnie
wracam. Późniejsze płyty nie robią już takiego wraże-
nia na mnie ja te z lat 80-90 tych. Na pewno DEZERTER 
zasługuje na uwagę ze względu na dobre i celne teksty
Krzyśka Grabowskiego, za długi staż na scenie oraz niezja-
danie swojego ogona. Dezerter dużo lepiej sprawdza się na 
koncertach, działa jak dobrze naoliwiona maszyna koncertowa. Jak ktoś kiedyś  wspomniał
,,nie ma podziału na starego i nowego DEZERTERA jest tylko Dezerter’’. Kto lubi i tak 
zakupi (lub ściągnie z netu nowe wydawnictwo kapeli) . Wydawcą nowego krążka jest 
Pasażer,jak kilku wcześniej wznowionych płyt DEZERTERA.
WYDAWCA – PASAŻER RECORDS

BAKSHISH - B3  LP
Historia Bakshisha jest tak długa, jak historia polskiego
reggae… Pierwotnie płyta B3 ukazała się w 2000 roku. Po 
10 latach postanowiono wznowić album na LP.  Po lekkich
masteringach i oczekiwaniach na płyty z tłoczni, można
było  nagrania nabyć na Ostróda  Reggae Festiwal w 2011 
roku.
Co do samej płyty, znajduje się tu tylko dziewięć piosenek 
(na CD jest 15) m. in.: Jak łzy, Refl eks, Nowe sytuacje
i Daj mi silę.  Zabrakło mojego ulubionego kawałka Gangstas.
Winyl jest przekąską dla fanów w oczekiwaniu na wznowienie wcześniejszych płyt 
Bakszysza  na CD takich jak ,,One love’’  (1993) i “Eye’’ (1994) w 30-lecie istnienia 
kapeli i zapowiedzią nowego albumu w  2012 roku.
Natomiast ciekawostką jest to, że nakładem wydawnictwa “W moich oczach” w 2009 
roku miała się ukazać CD Bakshisha zawierająca nagrania  CD 1 (Jarocin 83-84 i CD2 
studio ). Z serii wydawnictwa pod tytułem “Z Jarocina’’ ukazały się m. in  Siekiera  “Na 
wszystkich frontach świata” CD i na winylu, ,,Demo 1984’’ i innych kapel: Mikrofony 
Kaniony, Wielkanoc  i coś tam jeszcze. Z niewiadomych przyczyn zatrzymano wydanie 
CD i pewno światła  dziennego nie ujrzą nigdy. Wielka szkoda, chętnie posłuchałbym 
tych nagrań  Baksisha z lat 80-tych. Jeden utwór na składance “Fala” to za mało. Winyl 
do nabycia w kolorach czarnym i marbel .
WYDAWCA - ZIMA RECORDS
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MOSKWA - STUDIO ‘84  EP
Legendarne nagrania pochodzą z nagrania w studio
Polskiego Radia Łódź (jesień 1984 roku). Są to na pewno 
najlepsze lata Moskwy  w składzie (Guma, Rogol,  Pałker ). 
Zespół prezentuje w tych czterech nagraniach (,,Stań i Walcz,
Samobójstwa, Decyduj sam, Co dzień’’)  wściekłość, siłę
i brud  jakie prezentowały swymi nagraniami Discharge, 
Disorder i różnej maści fi ńscy czadersi z początku lat 80-
tych. Laureaci Jarocina ‘84 na późniejszych edycjach
festiwali świecili trumfy jako gwiazda jarocińskich
szaleństw (m. in. fi lm :,,Moja krew, twoja krew’’ zrealizowanym przez telewizję BBC). 
W 1986 nagrali jeszcze w miarę dobrą płytę „Moskwa 1’’. O późniejszej Moskwie nie ma 
co wspominać, a  tym bardziej o teraźniejszej. Masteringiem zajął się  Jarek “Smok” Smak 
i Activator Mario Dziurek – Studio As One. Rysunek   okładki wykonał niezastąpiony
Dariusz  ,,Pała’’  Palinowski.
WYDAWCA - WARSAW PACT RECORDS 

SKTC – HEREZJE SKTC 
W 1988 roku w Czechowicach–Dziedzicach czterech gości  
(Sebastian, Kondziol, Tulipan, Ciapa) zakłada kapelę SKTC.
W 2011 wydaja  nowa płytę  ,,Herezje’’. -  Każda płyta 
jest inna. Zaczynając od ,,Pochodni’’ (crossover ), później   
„Odmienne Stany …”(lekki hardcore/punk), przez kolejne 
wydawnictwa(,,NA DRUGI BRZEG, KRWAWA ZABAWA)
kapela zaczyna grac coraz mocniej i ciężej, określając swoja
muzykę „trash/punk i tak właśnie jest na najnowszej
płycie, dużo trashujacych zagrywek i mocny wokal
Owskiego, bębny wraz z gitarami pędzą na złamanie karku - jest moc w tych kawałkach 
– zauważa gitarzysta  JACO (Jacek S - od  ’92 w kapeli). Na osobną uwagę zasługują
teksty jak sami mawiają  - są   przeciwko beznadziejnej głupocie i chorej rzeczywistości.
Są mocne, dosadne i dają  do myślenia kopiąc równocześnie po tyłku:). Aż zacytuje 
kawałek tekstu:  - Będę Żydem, komunistą i pedałem. Tylko po to byście mnie niena-
widzili. Nie zależy mi na waszej akceptacji. I tęsknocie za Hitlerem dla debili. Taka 
wolność to syf. Chłopaki zapowiadają niedługo nowa płytę, plus CD niespodziankę
z coverami kapeli Gangrena. Czekam z niecierpliwością na te wydawnictwa .
WYDAWCA - SPOOK RECORDS
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TWÓRCZA REANIMACJA ODPADÓW
Zróbmy coś z niczego. Fantazyjno niestandardowego. Działajmy, twórzmy, projektujmy… 
Pokażmy, że przedmioty, które trafi ają na wysypiska można twórczo reanimować i nadać 
im nową formę przez co nabiorą ponownie charakteru.

prezentuje

RECYKLINGOWA BIŻUTERIA CZYLI ZRÓB TO SAM CZŁOWIEKU!

STOP Z MASÓWĄ I BRAKIEM ORYGINALNOŚCI.

NIECH GÓRĘ WEŹMIE NIEPOWTARZALNOŚĆ! 

W dzisiejszym świecie gdziekolwiek znajdziemy się mamy do czynienia z masową
produkcją wszystkiego. Prowadzi to do braku różnorodności, wszyscy chcą być chyba 
tacy sami... No może nie wszyscy ;) 

Dziś o kolczykach… 

Można je wykonać  praktycznie ze wszystkiego, wystarczy tylko zastanowić się  nad 
tym co nam się podoba. Więc zanim coś wyrzucisz pomyśl czy to do czegoś nie przyda.
Potencjalne śmieci, które można wykorzystać: niepotrzebne skrawki materiałów/starą 
odzież poniszczoną odzież skórzaną, popsute paski, poodrywane guziki, ćwieki które nam 
wypadły z pasków czy innych dodatków, pozrywane łańcuszki, popsutą biżuterię ( skarb-
nica materiałów jak dla mnie), sznurówki, pióra, agrafki, stare koraliki itp... lista jest bez 
końca prawdopodobnie…

Zasada jest prosta musimy kolczyk w uchu umieścić więc potrzebne są nam bigle
(otwarte, zamknięte, w różnych kolorach, srebrne, posrebrzane, złote, hitem są czarne!), 
możemy użyć także sztyftów (tutaj tez wybór jest duży). Potrzebne będą nam też kółeczka
by połączyć bigle/sztyfty z naszym wytworem twórczym. Nie powinniśmy się ograniczać, 
najważniejsze że nam będą się podobać no i że drugich takich kolczyków nikt mieć nie 
będzie, no chyba że odgapi od naszych ;)

zdj: archiwum Kasi Michalak
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Polecam sklepy internetowe, w których można się zaopatrzyć w półprodukty do
wyrobu biżuterii np. bigle 30 szt. to koszt około 2 zł, sztyfty 40szt to koszt około złotówki,
natomiast kółeczka czyli ogniwka pojedyncze 6mm 350 szt. to koszt około 2 zł, zatyczki 
silikonowe to koszt około złotówki za kilka sztuk. Prawda że się opłaca!:)
Wystarczą te elementy plus nasze wygrzebane materiały i mamy już zaopatrzenie na 
dłuuugi czas. Gdy już mamy pod ręką to co nam potrzebne zaczynamy tworzyć, jak 
wspominałam wcześniej ograniczeń nie ma. Możemy wymyślać własne wzory, bawić się 
kolorami i fakturami wszystko zależy od nas. To naprawdę świetne zajęcie, wyciszamy się 
a co najważniejsze przyczyniamy się do własnej oryginalności. Powyżej przedstawiłam
najprostszą konstrukcję kolczyka, celowo nie umieściłam swoich wyrobów bo i po co. 
Niech Wasza fantazja działa!!! 

A więc do dzieła! A jak coś jest niejasne to piszcie;)

http://www.kolorowyswiatkatarzyny.blogspot.com
Kasia

zdj: archiwum Kasi Michalak
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Budowanie lepszego świata. WOŚP okiem organizatora

Pomysł na stworzenie imprezy rockowej w Myślenicach, która miałaby wspomóc WOŚP 
zrodził się w mojej głowie cztery lata temu, kiedy to mój przyjaciel Tomek Jaworski
zaprosił mnie i mój zespół The Bastard do Szczyrku na wspólny koncert z grupą Psy 
Wojny w ramach XVII fi nału WOŚP. Inicjatywa zainspirowała mnie tym bardziej, że pod-
czas koncertu w Szczyrku organizator Pan Marek (niestety nazwiska nie pamiętam) leżał
w bardzo ciężkim stanie w szpitalu i słuchał naszych wypocin przez telefon komórkowy. 
Kilka dni później zmarł. To zdarzenie pozostanie w mojej pamięci przez bardzo długi
czas. Człowiek, który bardzo chciał pomóc innym robiąc koncert na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, sam ten pomocy potrzebował. Niestety nie udało się. 
Cały ten tragizm, z drugiej strony wielka przyjemność z możliwości zagrania
z zaprzyjaźnionymi Psami Wojny, dały mi ogromną motywację i siłę do zrobienia
koncertu w ramach WOŚP w Myślenicach. Pierwszy koncert odbył się 7-go stycznia 2010 
r. w sali MOKiS w Myślenicach. Był to spontan, albo się uda, albo nie. Przy organizacji 
tej imprezy mile zaskoczyło mnie to, że ludzie z Ośrodka Kultury byli bardzo otwarci 
na zrealizowanie tego pomysłu. Otrzymałem bezproblemowo zgodę i trzeba było zacząć
działać. Tutaj wypada wspomnieć o Panu Zbyszku Papierzu i jego rodzinie, którzy działają
w Myślenickim Sztabie WOŚP.
Wracając myślami do pierwszego koncertu to zagrały wtedy cztery zespoły: Famme
Fatal, Hell Haven, Kontrkultura i my, czyli The Bastard, uzbieraliśmy 1270,66 zł., impreza
przeszła najśmielsze oczekiwania, dobra zabawa przy rytmach punk rocka i metalu,
a dodatkowo pokaźna sumka jak na nasze realia, która wspomogła chore dzieciaki. 
Rok później z większym bagażem doświadczeń, z jeszcze większą motywacją zrobiłem 
wspólnie z chłopakami z mojej kapelki drugi koncert również w sali MOKiS w Myślenicach,
wystąpiły trzy zespoły: The Trepp, Another Pink Floyd i my (The Bastard ) Było dobrze, 
uzbieraliśmy 1359,12 zł. a więc nieco więcej niż rok wcześniej. Cały koncert przebiegł 
spokojnie i miło, w gronie zaprzyjaźnionego zespołu The Trepp oraz szerokiego grona
znajomych. Zadowolenie ze strony myślenickiego sztabu WOŚP, miłe komentarze po
imprezie oraz własna satysfakcja dały mi energię do organizacji trzeciego koncertu.
Impreza z okazji XX fi nału WOŚP tak jak dwie poprzednie odbyła się w sali
widowiskowej MOKiS w Myślenicach,  był to rekordowy koncert zarówno pod względem 
uzbieranych pieniędzy, jak i pod względem uczestników. Zgromadziliśmy wspólnie 
1866,16zł; a na koncert przyszło ponad 250 osób. Żyję tą imprezą po dziś dzień, mam 
wielką motywację i cieszę się z tego, że mogę w jakimś stopniu pomóc innym - chorym 
dzieciakom. Przy zaangażowaniu chłopaków z The Bastard oraz ludzi z zewnątrz za rok 
planuje zorganizować  koncert po raz czwarty i mam wielką nadzieję, że fi nał będzie 
jeszcze owocniejszy.
A tak nawiasem...
To jest właśnie mój punk rock, trzeźwość myślenia, świadomość wykonywanych czynów, 
chęć niesienia pomocy innym, chęć działania i tworzenia. Zmieniając siebie na lepsze 
mogę wpłynąć pozytywnie na moich bliskich i tylko tak wspólnie możemy stworzyć
lepszy świat! PND Przemek Cieńkosz, The Bastard 
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Na zadymie i przy winie.
O współczesnej odsłonie komiksu punkowego.
Główny obieg polskiej 
kultury lat 90. komik-
su nie doceniał, ale 
ówczesna  kontrkultu-
ra przeciwnie. Prace 
rysowników z tamtego 
okresu  to fascynujący  
portret naszej rzeczy-
wistości z początków 
transformacji.
Co ciekawe, o ile po 
1989 roku komiks 
znalazł się na margi-
nesie zainteresowania 
masowej publiczności 
w środowisku kontr-
kulturowym  taki oso-
by jak Prosiak, Dariusz
Pała Palinowski czy 
Paweł Pablo Prystup
byli wręcz uwielbiani.
Dziś ich komiksy 
zebrane w profesjo-
nalnych antologiach
trafi ają na półki 
księgarń. Jak zatem 
wygląda współcze-
sna odsłona komiksu 
punkowo - hardcoro-
wego? Poprosiliśmy
o pomoc Arka z Beczki
o zilustrowanie jego 
estetyki.

miksu punkowego.

zdj: archiwum MIASTO - INFO

Autor : Arek z Beczki
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Wariacje kulinarne Miss Venfl on
Fascynujące przepisy pobudzające wyobraźnię. Pokazują jak różnorodna oraz pełna
smaków i zapachów jest kuchnia jarska. Miss Venfl on zaprasza do wegetariańskiej
podróży dookoła świata.
Miss zdradza swoje kuchenne tajemnice...

Uwielbiam gotować i karmić ludzi. Wizyta w mych skromnych progach nie  może obyć 
się bez konsumpcji. Szanowna Pani Redaktor Anna podkarmiana moimi kuchennymi
eksperymentami poprosiła mnie o podzielenie się swoimi przepisami. Wprowadzę was
w tajemnice ciekawego wegetariańskiego  gotowania. Zapoznam Was z trzema przepisami,
które uatrakcyjnią Wasze śniadania. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy podziela moją 
miłość do stania nad garami lub cierpi na niedostatek czasu. Dlatego  przedstawiam dwa 
przepisy do zrobienia na szybciutko i jeden o wyższym poziomie trudności.

GOMASIO Z SIEMIENIEM LNIANYM
Przygotowanie jest banalnie proste i trwa raptem 15 szybkich minut.

SKŁADNIKI:
Pół szklanki sezamu
Pół szklanki siemienia lnianego
Łyżeczka gruboziarnistej soli morskiej

Na rozgrzaną suchą patelnię wrzucamy wszystkie ziarenka i sól. Prażymy na niewielkim
płomieniu (w przypadku indukcyjnej bądź elektrycznej kuchenki na niewielkiej
temperaturze) często mieszając drewnianą łyżką aż do momentu gdy sezam zacznie pięknie 
pachnieć i podskakiwać na patelni. Gdy uprażona mieszanka wystygnie miażdżymy ją
w moździerzu lub rozdrabniamy blenderem.  Przechowujemy w zamkniętym opakowaniu 
np. słoiku. 
Gomasio wyśmienicie nadaje się do posypywania kanapek, gotowanych kaszy, ryżu
i warzyw Zawiera dużo wapnia, żelaza, witamin A i B. Mieszanka ta jest łatwo przyswa-
jalna przez organizm i spożywana regularnie pomaga regulować pracę układu pokarmo-
wego. 

PASTA KANAPKOWA Z ZIELONEGO GROSZKU
Ekstra prosta pasta do zrobienia w 10 minut

SKŁADNIKI:
Puszka zielonego groszku w zalewie
Mała cebula
Łyżeczka oleju
Szczypta soli

zdj: archiwum Miss Venfl on
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Kroimy cebulę na drobne kawałeczki i podsmażamy aż do uzyskania złotego koloru  na 
patelni z łyżeczką oleju  (polecam olej z pestek winogron- ma neutralny smak i zapach).  
Otwieramy puszkę z groszkiem (to dla mnie najgorsza czynność podczas przyrządzania
bo nie dorobiłam się jeszcze fantastycznego otwieracza do puszek) i odsączamy go
z zalewy. Rozdrabniamy blenderem (lub rozgniatamy widelcem) na gładką papkę.
Dodajemy zezłoconą cebulę, szczyptę soli i mieszamy. 
Pastę najlepiej przygotowywać na bieżąco - przechowywana dłużej wygląda mało
atrakcyjnie. Świetnie się sprawdza na śniadanie, zwłaszcza w towarzystwie jajka na twardo.
Pasta zachwyca przede wszystkim  ciekawym smakiem oraz bogactwem witamin (E, K, 
B6), jak również składników mineralnych (sód, potas, magnez, żelazo)

BABA GANOUSH
Czyli odrobina dalekiego wschodu na talerzu -przepis zajmujący dłuższą chwilę
i wymagający  piekarnika.

SKŁADNIKI:
1 duży bakłażan, przekrojony na pół
50 g pasty sezamowej Tahiti (dostępna w sklepach z zdrową żywnością i lepszych
        delikatesach, można też przyrządzić samemu)
sok z 1/2 cytryny
1 ząbek czosnku
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
sól i pieprz do smaku 
szczypta mielonego kuminu
łyżeczka oliwy z oliwek

Bakłażana układamy nacięciem do góry na blaszce lub w żaroodpornym naczyniu,
posypujemy solą i smarujemy delikatnie oliwą. Wstawiamy do nagrzanego maksymalnie 
piekarnika (ja korzystam z opcji grill i temperatury 250 stopni). Pieczemy około 20-30 
minut - wierzch powinien być bardzo ciemno brązowy, a miąższ miękki. Czas pieczenia 
zależy od piekarnika i temperatury. Upieczonego bakłażana należy wystudzić, następnie
łyżeczką wybrać miąższ (bez przypalonej skórki) i drobno posiekać. Włożyć go do
durszlaka, by pozbyć się nadmiaru soku lub dobrze odcisnąć. Do bakłażana dodajemy
drobno posiekany lub wyciśnięty czosnek, pastę tahini, sok z cytryny i przyprawy. 
Przełożyć do miseczki, wierzch skropić oliwą i wstawić do lodówki na 2-3 godziny.
Pasta wygląda nieciekawie – ma brudno brązowawy kolor - ale smakuje nieziemsko.  
Połączenie czosnku i oliwy doskonale wpływa na nasz układ krążenia a zawartość sezamu 
dostarcza nam żelaza i magnezu.

Smacznego!
Miss Venfl on

http://www.photoblog.pl/lollipopshop
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Polecamy
Federacja Anarchistyczna zrzesza osoby, których celem jest
obalenie hierarchicznego porządku
społecznego, zaprzeczającego idei wolności i demokracji.
Zamiast niego dążymy do stworzenia samorządnego
społeczeństwa, tworzonego na zasadzie dobrowolności.
http://www.federacja-anarchistyczna.pl

Punx not dead – NAJLEPSZE MEDIUM W TYM GATUNKU
Imprezy, nad którymi rozciągamy nasze szerokie skrzydła medialne:)
Wspieramy, promujemy. Same dobre gigi!
Tylko najlepsze!
Postaramy się dodawać te co za nami i te przyszłe.
Wszystkie imprezy znajdziecie tutaj:
http://punxnotdead.pl/wydarzenia/tag/patronat.html
O naszym wsparciu:
http://punxnotdead.pl/strona/czytaj/patronat.html

SPOOK RECORDS - niezależna wytwórnia płytowej z Krakowa.
Podczas koncertów i internetowo można zakupić płyty z obrębu
podgatunków hardcore: oldschool, newschool, hc/punk a także
odmiany metalcore oraz miedzy innymi zina No Control.
Nowości wydawnicze:
In Spite Of “1999’’,
1125 ‘’For When Tommorow Comes’’
(DAMN) This Desert Air “Distance Waits”
http://www.spookrecords.com/

Stowarzyszenie “NIGDY WIĘCEJ” przeciwdziała rasizmowi,
ksenofobii i nietolerancji. Istnieje od 1996 roku, zostało założone
z inicjatywy działaczy nieformalnej, młodzieżowej
Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN), funkcjonującej już od roku 1992 roku.
Co możecie zrobić? Zorganizować koncert pod hasłem
„Muzyka Przeciwko Rasizmowi” lub mecz piłkarski wspierający
kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”;
Nie robisz źle nie będąc z nami – robisz źle będąc z nimi!
http://www.nigdywiecej.org

- grafi ka komputerowa, dtp
- fi lmy fabularne, montaż materiałów fi lmowych
- teledyski muzyczne
- projekty grafi czne wydawnictw muzycznych
- fotografi a
                                         www.eneye.pl
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