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Bartosz Wal at redaktor naczelny

Aperitif
Rynku Głównym piją grzańca, manekiny z wystaw sklepo- 

V wych przystrojone są w mikołajkowe czapeczki, a wy kła-
I w  J  dowcv ustalają sesyjne terminy. Wszystko wskazuje na to, 

/ 1  że jest grudzień. M ożna by oczywiście debatować o znaczę- 
^  tego faktu, ale w tym wypadku wystarczy to chyba po

traktować jako jednoznaczny w yznacznik aktualnej czasoprzestrzeni.
Trzymacie w rękach 31. num er magazynu „Mixer”, który od tego wydania 

kieruje się ku nowemu etapowi podyktowanemu m oją obecnością. Wydaje mi się, 
że perspektywa kolejnych 30 num erów  zapowiada się efektywnie -  pozostaje tylko 
działać!

W  tym num erze prezentujem y Wam obszerną rozmowę z Czesi a went 
Mozilem, który stai się ostatnio podm iotem  sporów o niezależności i kom enji 
w  polskiej sztuce. Polecam także reportaż Anny Zielińskiej, przedstawiający, jak silna 
jest pasja w śród m uzyków amatorów. Godne uwagi są także rozważania o Baracku 
Obamie. Nasza dziennikarka Joanna O pardk  przeanalizowała sytuacje pośrednio 
i bezpośrednio z nim  związane,

W  ostatnich zdaniach chciałbym życzyć wszystkim rozleniwionych Swiijt 
Bożonarodzeniowych i serii sukcesów w nadchodzącym  Nowym Roku. Mam na
dzieję, że już za miesiąc spotkamy się na łam ach naszego pisma, by kontynuować 
walkę o niezależność studenckiego punktu widzenia.



Konferencja naukowa:„Stańczycy i organicznicy: Poznań - Kraków"

Kształtowanie
Dariusz „nestor*

listopada br. w Krakowskiej 
Szkole Wyższej zorganizo
wana została konferencja na

ukowa, której tem at przewodni stanowiły 
drogi rozwoju Małopolski i Wielkopolski, 
Spotkanie było odpowiedzią na debatę, 
jaku od by lii się wcześniej w Poznaniu. 
Kontynuowanie tematu miało na celu 
jeszcze większe zacieśnienie współpracy 
między obydwoma regionam i kraju.

Dyskutowano o różnicach i analo
giach między Poznaniem i Krakowem,
a także uwarunkowaniach kulturalnych, 
politycznych i historycznych, które 
w znacznym stopniu oddziaływają na 
podejm ow aną współpracę między uczel
nianą. Konferencję rozpoczęło wystąpie
nie rektora KSW prof. dr, hab, Jerzego 
Malca oraz założyciela Wyższej Szkoły 
Nauk Humanistycznych i Dziennikar
stwa w Poznaniu Marka Przybylskiego* 

Gość podkreślił, że wraz; z delega
ci;) jechał do Krakow a,., ostem godzin, 
co stwarza poważny problem  w kształ

towaniu więzi między obu uczelnianymi 
środowiskami. Zaznaczył, że infrastruk
tura komunikacyjna w Poisce jest tak 
słaba, iż czasami współpraca z regionami 
wydaje się w ogóle niemożliwa. W ypo
wiedział się także na temat podobieństw  
i różnic obydwu uczelni.

M erytoryczna cześć spotkania p o 
dzielona została n a  dwie części. W  pierw 
szej prof. dr hab. Marek Ziółkowski 
omówił kwestię herbów, rysu historycz
nego, a przede wszystkim mentalności 
regionalnej. Mówca powołał się na dane 
statystyczne, co szczegółowo ukazało 
charakter społeczności wielkopolskiej.

Głos w dyskusji zabrała także prof. 
dr hab. Renata Suchocka, która konty
nuowała temat w izerunku mieszkańców 
poznańskich regionów. Tym razem  rów
nież odw ołano się do statystyk, Profesor 
przedstawiła nastroje mieszkańców, ich 
poszanowanie tradycji, a także opinie 
społeczne, jakie w yrażają W  tej części 
zaprezentowali się jeszcze prof. dr hab* 
Robert Kmieciak i prof. dr hab. W alde
mar Łazuga.

Drugą partię spotkania poświęcono 
tem atowi „W spółczesna Małopolska”. 
Studenci zgromadzeni na sali mogli 
wysłuchać wykładu prof, Stanisława 
Tabisza, który opisał obecny charakter 
plastycznych środowisk artystycznych 
Krakowa* Poruszone zostały aspekty 
prom ocji sztuki, a także zaprezentowano 
instytucje, które zajmują się jej p ro m o 
waniem.

O  historycznym i geograficznym 
uw arunkow aniu Krakowa mówił prof. 
dr hab. Rajmund iMydel, który w opar
ciu o mapki struktury m iasta zarysował 
przełom dziejowy na przestrzeni XIX

więzi
i XX wieku, Z kolei prof. dr hab. Elżbie
ta Kaczmarska skupiła się na planach 
i skutkach założeń rewitalizacyjnych, 
jakie w Krakowie dotyczą głównie Za- 
b łoda, gdzie do „odświeżenia infra
struktury” przyczyniło się wybudowanie 
budynków  kam pusu Krakowskiej Szkoły 
Wyższej. O statnim  punktem  wystąpień 
było przedstawienie zagadnień związa
nych z mediami lokalnymi, W tej kwe

stii głos zabrali prof. dr hab. Ryszard 
Kowalczyk z P oznania i prof, dr hab. 
Andrzej Jaeschke z KSW.

Konferencja naukow a „Stańczycy 
i organicznicy: Poznań -  Kraków” p o 
zwoliła studentom  poszerzyć wiedzę 
o M ałopolsce i W ielkopolsce w o b 
szarach, które na co dzień pom ija się 
w  społecznej dyskusji- Tak ro zb u d o 
wana form uła edukacyjna z pew no
ścią przynosi wiele korzyści. Cykliczne 
spotkania studentów  różnych uczelni 
będą kontynuow ane. ■
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PoWaGa

Wyzwanie:
skomentować orzeczenie sądowe...
Jeżeli student wydziałów prawa i administracji chciał się poczuć jak 
prawdziwy prawnik jeszcze przed otrzymaniem dyplomu, to miał taką 
okazję. Mógł wziąć udział w XII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę 
do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz 
Naczelnego Sądu Administracyjnego

M irka K ędzierska

W  Krakowie odbył się finał XII 
O gólnopolskiego Konkur
su na Glosę do orzeczenia  

Sądu Najwyższego, Trybunału Kon
stytucyjnego oraz Naczelnego Sądu 
Administracyjnego organizowany przez 
Europejskie Stowarzyszenie Studentów 
Prawa ELSA Poland {The European Law 
Students' Association) i jej sekcję lokalny 
ELSA Kraków,

Można powiedzieć, że Uniwersytet 
Jagielloński wraz ze swoim W ydziałem 
Prawa i Adm inistracji nadał temu wy
darzeniu splendoru, a współpraca z Kra- 
kowską SzkoLj Wyższą, drugim  krakow
skim ośrodkiem  kształcącym młodych 
prawników, pozwoliła połączyć tradycję 
z now oczesnością

Zostać laureatem tak prestiżowego 
konkursu nie było łatwo. Prace należało 
nadesłać w term inie od 14 września do 
\S  listopada, DJa niektórych był to tylko 
miesiąc, dla znakomitej większości osób 
biorących udział w konkursie były to aż 
dwa miesiące wytężonej pracy.

Uczestnicy konkursu ELSA mieli 
za zadanie opracowanie jednego spo
śród przedstawionych przez organiza
tora orzeczeń i napisanie do  niego glo
sy'. Zmierzenie się z takim zadaniem to

nie lada wezwanie. Udział w konkursie 
mogli wziąć nawet studenci II roku, ale 
żeby sprostać tem u zadaniu, trzeba się 
było wykazać ogrom ną wiedzą z róż
nych dziedzin prawa: administracyjne- 
got karnego, cywilnego, finansowego czy 
konstytucyjnego. Liczyła się argum enta
cja sądów', sposób formułowania myśli, 
a także poprawność językowa. Praca m u 
siała być popraw na formalnie oraz mieć 
charakter naukowy.

Było 10 pięć kategorii, Sąd K onkur
sowy wybierał najlepszą pracę w każdej 
z ni ej, W skład Sądu Konkursowego wes zli 
tak znani naukowcy katedry prawniczej 
jak: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, 
dziekan Wydziału Prawa i Adm inistracji 
UJ; prof. dr hab. Andrzej Zoll, kierownik 
Katedry Prawa Karnego UJ, oraz prof. 
dr hab. Fryderyk Zoll z Katedry Praw a Cy
wilnego UJ. W śród wybitnych składu nic 
zabrakło profesorów Krakowskiej Szkoły 
Wyższej: prof. dr. hab. Zbigniewa Maciąga, 
profesora KSW, kierownika Katedry Prawa 
Konstytucyjnego, oraz prof dr. hab. Apo
loniusza Józefa Kosteckiego, kierownika 
Katedry Prawa Finansowego...

W  tym rokit nadesłano aż 53 prace 
konkursowe. Finał konkursu odbył się 
10 grudnia br, w  auli reprezentacyjnej 
Collegium Novum  UJ. Oto laureaci:

Prawo cywilne: M arcin Brewicz 
(Uniwersytet Łódzki);
Prawo adm inistracyjne: Adam  ja 
worski (Uniwersytet Warszawski) 
prawo finansowe: Michał Chylat 
(Uniwersytet Warszawski); 
prawo konstytucyjne: Jan Podkowik 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski) 
prawo karne: M arcin Robenek (Uni
wersytet Jagielloński).
Były pochwały, gratulacje i słowa 

uznania dla młodych, utalentowanych 
studentów. Oczywiście, nie zabrakło na
gród pieniężnych i wyróżnień. Najlepsze 
prace zostaną opublikowane w czasopi* 
smach prawniczych. ■

* Glosa {z fec. glossa ‘język’) to ‘naukowy 
komentarz do orzeczenia sądowego za
wierający jego krytyczną analizę. Jedna 
z prawniczych form dialogu między 
sądami a doktryny prawa. Zawiera za
zwyczaj streszczenie przebiegu sprawy 
sądowej i pogłębiony komentarz autora. 
Gk>$& intiże być aprobująca lub krytyczna 
(w pełni lub częściowo) w stosunku do 
komentowanego orzeczenia1.
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Konferencja naukowa w KSW

Czy człowiek współczesny 
może być istotą racjonalną?

W g rudniu  br. Krakowska Szkoła Wyższa gościła wiele 
wybitnych osób, które wzięły udział w konferencji 
naukowej pt. »Racjonalne i pozcttaojonalne podsta

wy współczesnej cywilizacji w refleksji naukowej”, zorganizowa
nej przez Wydział Nauk Hum anistycznych KSW oraz Polskie 
Stowarzyszenie Racjonalistów

O brady zainaugurowała prorektor KSW prof. dr hab, M a
ria Kapiszewska wspólnie z dziekanem Wydziału Nauk H um a
nistycznych prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewem Puckiem oraz 
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów M ariuszem 
Agn Osiewiczem,

W trakcie debat nad pytaniem  zebrani wysłuchali intere
sującego wykładu prof, dr hab. Jana Szmyda. W  tej części pre
zentacji ukazane zostały także francuskie uwarunkowania wol
nej myśli -  zebrani wysłuchali wykładu Jeana Marca Schiappy 

Sesję pierwszą zakończył redaktor tygodnika „Polityka”
Edwin Bendyk, który zdefiniował sytuację posthum anizm u 
i zobrazował tendencję do podświadomego dążenia do racjo
nalnego działania,

Drug;j część spotkania poświęcono uw arunkow aniom  
duchowym  i ukazaniu problemu z perspektywy ludzkiego in 
dywidualizmu. Prot, dr hab. Halina Grzymała-M oszczyńska 
przedstawiła duchowość jako naturalny fenomen bycia czło
wiekiem. a dr hab. Bernard Korzeniowski podważa! istnienie 
duszy i rozważał charakter umysłu i wolnej woli. O statnim  ele
mentem  tej części konferencji było intertekstualne odniesienie 
tematu do  historii literatury z wątkami ezoterycznymi.

Racjonalne i poza racjonalne podstawy współczesnej cy
wilizacji wr refleksji naukowej om ówione zostały w  aspekcie 
naleciałości etnicznych, kulturowych i religijnych. Referat 
o zachodnim  rozum ieniu myśli W schodu wygłosiła prof, 
dr hab. Beata Szymańska-Aleksandrowicz, która zobrazowała 
stereotypowe przekonanie, że inna kultura oznacza kulturę ir
racjonalną,

W sprawie religijności Polaków glos zabrała prof, dr hab,
Irena Borowik, a prof. dr hab. Zbigniew Pucek zbadał strukturę 
społeczną z uwzględnieniem zarówno przemyślanych przesła
nek racjonalnych, jak i przypadkowych oraz podświadomych 
czynników pozaracjonalnych.

W ystąpieniom towarzyszyła żywa dyskusja, również 
z udziałem  studentów. W szystko sprowadziło się do wyodręb
nienia dwóch sprzecznych biegunów, które nie tyle powodują 
naukowy ferment) co z pełną stanowczością ukazują brak roz
wiązań w prezentowanych kwestiach. Okazuje się, że wygrywa 
idea indywidualizm u -  po prostu róbta, co chceta.

Biedronka Zdjęcia: Mirosław Żak
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PoWaGa
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StuDnla
Środa rano. -  Czy ktoś już kiedyifrał na bębnach - zapytał profe 
50r. Okazało się, że zdecydowanmriększość nie. W piątek wieczo 
rem byliśmy już zespołem i wspóln ie zagraliśmy koncert.

Bębnić każdy może

-  Mówcie na m nie Smok -  rzucił 
m uzyk M arek Rajss i rozpoczął warsz
taty bębni ar skie wraz z prof. sztuk 
m uzycznych  Janem  P ilchem , tw órcą 
Międzynarodowego Festiwalu Perku
syjnego „Źródła i Inspiracje" -  Zabrali
śm y ze sobą trochę sprzętu -  powiedzieli 
z uśmiechem.

Ich kolekcja wyglądała naprawdę 
imponująco. Etniczne instrum enty od 
razu wzbudziły zainteresowanie. Pewnie 
wielu z nas myślało: „Ciekawe, jak  się na 
nich gra? Jak one brzm ią?. Nasi nauczy
ciele chybu to wyczuli, bo nie kazali nam 
długo czekać -  To sę bębny bata -  mama, 
tata i dziecko„ pochodzą z Afryki oraz 
Kuby -  opowiadał Smok. -  Tabla to in
strum ent indyjskit udu afrykański, guiro 
jest pochodzenia indiański ego, a dar a buca

wywodzi się z krajów arabskich -  konty
nuował wraz z profesorem. A my słucha
jąc i obserwując, z jaką precyzją potrafię 
zagrać na każdym z nich, nie mogliśmy 
mieć wątpliwości, że będą nas uczyć sami 
mistrzowie.

Poszukiwacze dźwięków

Perkusista to bez wątpienia bardzo 
ważny muzyk. Zwykle jednak, mało w i
doczny. Ale nie w przypadku, gdy wyko
nuje muzykę afrykańską czy latynoam e
rykańską A Smok z profesorem  właśnie 
do takich należą. W  trakcie koncertów  
lubią robić zamieszanie na scenie, Tylko 
na nasze warsztaty przywieźli ze sobą kil* 
kadziesiąt instrum entów: bongosy, djem-

bys timbalesy, shakery i wiele innych. 
Bo taka muzyka musi być show.

Podobnie było na zajęciach. Naszych 
nauczycieli rozpierała energia. W  nie
ustannym  ruchu i skupieniu wyszukiwali 
coraz to nowe instrum enty, by jak naj
bardziej urozmaicić nasze zajada, -  M u
szę przyznać\ że jest to dla mnie bardzo 
ciekawe doświadczenie, ponieważ na co 
dzień nie prowadzę ćwiczeń z  początku- 
jącym i -  m ówił z uśm iechem  profesor. 
Chociaż pewnie nieraz raniliśmy mu 
uszy Na nic zdały się jego prośby „Graj
cie ciszej”. Przeważnie, jak ktoś z nas p o 
czuł o co chodzi, to  dawał czadu! 1 na
wet kiedy profesor robił przerwę, zawsze 
znalazło się kilka osób, które zawzięcie 
waliły w bębny. Wtedy uciekał od nas jak 
najdalej...

miXer | grudzień 2008 9



StuDnla
- Strzelaliście k ied yś z bata?

Wbrew pozorom we właściwej grze 
na bębnach nie chodzi tylko o to, żeby 
złapać rytm. Ra rdzo ważne jest również 
to» jak uderzyć. - Strzelaliście kiedyś 
z bata? -  pytał profesor Niestety. Wśród 
uczestników warsztatów nie znalazła się 
ani jedna taka osoba. -  Ą szkoda -  kon
tynuował -  /»{j iv taki właśnie luźny spo
sób powinniście uderzać w bębny, jeżeli 
nie chcecie odczuwać zmęczenia -  radził.

-  A teraz złóżcie dłoń w taki spo
sób, jak b yśc ie  chcieli napief się z  niej 
wody, i spróbujcie gratf na djetnbach
-  podpowiadał. Wskazówki profeso
ra z cali) pewnością przydadzą się tym, 
którzy na zajęciach złapali bakcyla 
i będą kontynuować naukę. Nie ma nic 
gorszego niż złe nawyki, które później 
bardzo trudno wyeliminować. Ale praw
da jest taka, że początkujący i tak muszą 
swoje wycierpieć. Zanim ręce przyzwy
czają się do gry na bębnach, musi minąć 
jakiś czas. Dla nas liczyła się każda go
dzina ćwiczeń przed występem. Rat lin
kiem okazały się... plastry.

C zu liśm y , że z a lię b n im y

Trzy dni warsztatów, 12 godzin 
bębnienia. Będziemy mieć koncert? 
Niektórzy byli zaskoczeni, że tu, czego 
się nauczyliśmy, pokażemy na scenie.
I chociaż każdy z osobna niewiele p o
trafił, w grupie czuliśmy, że zabębni- 
my. Smok z profesorem nauczyli nas 
prostych rytmów, ale tak sprytnie to 
wszystko poukładali, że sami byliśmy 
zdziwieni naszym brzmieniem, bęb
nienie tu świetna przygoda. -  IV moim 
życiu traw ju ż od kilkunastu tut -  mówił 
Smok. Nie trzeba jednak lak długiego 
czasu aby gra mogła Zachwycać. - Otac- 
niepracuję z chłopakiem, który bębni od 
roku i jest rewelacyjny! Trzeba jednak 
przyznać, że wcześniej poświęcał na na
ukę 3, 4 godziny dziennie -  podkreślał 
Smok i jednocześnie zapewniał:

-  Zobaczycie, że po  pół roku irenin- 
gu dźwięki wydobywane z djemby będą 
się same dopasowywać do słuchanej 
m elodii Nawet nie będziecie wiedzieć, 
kiedy to się stanie...

Anna Zielińska
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17 listopada w Alchemii spotkałem się z Czesławem Mozilem

- Podświadomie jestem ukształtowany
podkładami muzycznymi
do japońskich gier komputerowych... A
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-  Jak to jest po гаг kolejny grać w Al
chemii?

-  To cudow ne. Tutaj gram y już od 
2004 roku i zawsze jest wspaniale. Tu jest 
świetnie, bo znam  ekipę. My pasujemy do 
Alchemii, bo gramy kam eralne koncerty. 
Dziś gram z Marcinem tylko - mamy for
tepian i ufam, że publika dostrzeze nową 
aranżację tych piosenek. To jest takie 
dziwne, bo ja zamieszkałem w Krakowie, 
m am  m eldunek krakowski, ale od lipca 
byłem tu tylko przez pięć dni. jest to dla 
m nie dzikie, nawet dziś nie byłem jeszcze 
w domu.

-  Ostatnio rozmawiałem w  tym miej
sc« z Maćkiem M aleńczukiem, który 
stwierdzi!, że w Krakowie przebywa 
od strony sceny, a gdy chce wyjść pry
w atn ie, lo  p rzychodzi w łaśn ie tu. 
Dla ciebie to też jest miejsce związane 
z prywatnością?

-  Jak najbardziej. Tak naprawdę sam 
tworzysz własną prywatność. Myślę, 
że tu na Kazimierzu jest m nóstw o ta 
kich miejsc. Ja się tu  czuje bardzo do
brze. M am jednak nadzieję, że najlepsze 
im prezy w  Alchemii są jeszcze przede 
mnij...

-  W takim razie uważasz się już za kra
kusa?

-  W iesz, to jest dziw ne, bo ja  zawsze 
uw ażałem  się za k rakusa. Nrie jestem  
tu  u rodzony , n igdy  nie m ieszkałem  
tu  przez d łuższy  czas, ale i tak  jak  
m am  w ybrać jak ieś m iejsce w Polsce, 
to wybiorę Kraków, bo traktuje go jak 
dom. Tu m am przyjaciół i czuję się 
dobrze, wiem, w jakich knajpach pić, 
i w ja k ic h  b a ra c h  m le c z n y c h  je ść . 
P rzez o s ta tn ie  sześć lat przyw ożę tu 
sw oich m uzyków  i oni też pokochali 
to  m iasto.

miXer | grudzień 2008 11



Fo
t 

Łu
ka

sz
 

Żt
ih

}J
ź

Temat z okładki

r

-  A co ^cst dla ciebie najważniejsze 
w  tym miaście?

-  Najważniejsze jest to, że tu  panuje kii* 
mat studencki. Ja lutaj wszędzie chodzę 
piechotą, bo wszystko jest blisko. I waz- 
ne też jest to, że mogę tli być sobą, mogę 
chodzić w takich ciuchach jak lubię. 
Esencji} jest jednak fakt, że tu młode ge
neracje mieszają się ze starszymi. To jesl 
bardzo cudowne. Tu nie m a tak, że ten 
bar przyciąga takich ludzi, a tam ten in 
nych. Tu wszędzie m ożna spotkać zróż
nicowane środowiska.

-  Jesteś już członkiem  elity artystycznej 
Krakowa? Ponoć to bardzo zamknięta 
grupa,.,

-  Na pew no nie jestem. Nie zależy m i 
na środowisku artystycznym. W arto pić 
wódkę z tymi, którzy są fajni, a że wśród 
tych są także artyści, to bardzo pięknie. 
Nie będę się pchał w jakieś środowiska. 
Osobiście znam wiele osób w  Krakowie, 
ale to nie jest żadne zam knięte grono.

-  Jak w twoich oczach wygląda polska 
scena muzyczna?

-  Polska scena jest iak najbardziej niesa
mowita i ciekawa. Jestem pozytywnie na
stawiony, bo istnieje wielu wykonawców, 
których szanuję i jestem ich wielkim fanem. 
To dotyczy zarówno tych młodych, jak 
i starszych. To cudowne, że kluby muzycz
ne się rozwijają i nawet w małych miastecz
kach powstają wyjątkowe miejsca. Musze 
jednak wspomnieć, że w poniedziałek by
łem w Sali Kongresowej na rozdaniu na
gród Złote Dzioby. Konferansjerzy zaczęli 
spotkanie od slow: „Słuchajcie, tutaj jest 
śmietanka polskiego show-biznesu!” a ja 
wiem, kto jest śmietanki) polskiego show- 
biznesu i to na pewno nie ci, którzy byli 

w Sali Kongresowej. W sztuce nie chodzi 
przecież o sprzedaż płyt...

-  W takim razie, co się przyczynia do  
tego, że ta sytuacja tak wygląda?

-  Jest takie środowisko ludzi, którzy 
mają za dużo władzy na polskiej scenie 
muzycznej. Ja nawet nie mówię o wy
konawcach. Po prostu jest grono, k tó
re lubi robić dla siebie imprezy i chce 
żebyśmy o tym pisali i mówili, trak
towali je jak śmietankę show-biznesu.

Dla m nie jest dziwne, choć może to nor
m a, że w  2008 roku, w demokratycznym 
kraju możesz mieć państwową telewizję, 
która wraz z radiem  robi ogrom ną im pre
zę, by się lansować. W  dodatku organiza
torzy wmawiają ludziom, że w konkursie 
chodzi o esemesy, że wysłanie w iadom o
ści przekłada się na sukces danego idola. 
Z Całym szacunkiem, ale ja wiem, że taka 
kapela jak Feei, która sprzedaje mnóstwo 
płyt, nie może przegrać z Kombii! To n ie
możliwe. Tak samo jak Sokol feal. Pono 
z piosenką „W aucie”, którzy nagrali 
świetny teledysk i mają genialny hit! Oni 
mają więcej niż 6 min wejść na youtube. 
eonu także nie mogą przegrać w swojej 
kategorii. Gdyby naprawdę decydowały

esc mesy, wygraliby. Lans jest dobry, ale 
niech on będzie szczery.

** Jest w  takim razie jakieś miejsce dia 
alternatywy w Polsce?

-  Pewnie, że tak. To s;j m ałe grona 
i żyją w jak ich ś  k likach , O czyw iście 
mogę mówić tylko o tych osobach, które 
znam. Ja wierzę, że to środow isko wciąż 
się buduję. Uważam jednak, że alterna
tywa nie może być tylko dla alternatywy. 
Ludzie mają robić różną muzykę. Miej
sce musi być dla każdego. Chodzi oto, by 
w każdym gatunku chwalić jakiś poziom. 
Ja nie chcę mówić, co dla m nie jest dobrą 
muzyką. Sądzę jedynie, ze polska alterna-
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tywa jest na bardzo wysokim poziomie, 
a pop nie. Ja kocham  pop i chciałbym 
żeby był w Polsce lepszy,

-  Kiedyś określiłeś swoją muzykę jako 
„pop alternatywny ze wstawkami pun
kowymi” M ożesz to rozwinąć?

-  Obecnie piszę piosenki różne, ale trzeba 
zdawać sobie sprawię, że ich schematy są 
bardzo popowe. Chyba dlatego moja m u
zyka trafiła do szerszego grona. Obecnie 
pop kojai7,y się z czymś słabym. Za granicą 
tak nie jest. Tam niekonieczne to, co jest 
alternatywne, musi nie być popem. Wręcz 
odwrotnie. W innych krajach, coś, co jest 
popem, jest bardzo eksperymentalne. 
Na polskiej scenie bywa inaczej. Tu m nó
stwo rzeczy jest wykonywane mechanicz
nie i n u d n a  Mnie kręci to, co nudą nie jest..,

-  A jest jakaś granica alternatywy?

-  W Polsce panuje przekonanies że sztu
ka alternatywna nie może zarabiać pie
niędzy. Ja juź zagrałem  wiele koncertów  
za darm o i cieszę się, że mogę w końcu 
dzięki graniu żyć. Dlaczego sztuka al
ternatywna nie może być na bankiecie? 
To tak jakbyś miał produkt alternatywny, 
który zm ienia status wraz z ilością sprze
danych płyt* Właściciele dużych firm nie 
mogą słuchać dobrej muzyki? To przecież 
bzdura, jeżeli m asz ochotę na „Taniec 
z gwiazdam i”, to masz do niego iśćJ

-  W iek  propozycji koncertowych od
rzucasz?

-  M am świetną m enadżerkę i w su
mie nie wiem, jak lo wygląda, O dm a
wiam na pew no takim wydarzeniom, 
które nit; pozwoliłyby m i grać koncertów 
wr zamian za to, że co piątek rano wi
działbyś m nie wr telewizji, Nie zapraszaj
cie m nie do trzeciej czy ósmej edycji, 
zaproście m nie do pierwszej edycji jakie
goś głupiego programu! (śmiech) Tak na
prawdę to nie jest mój świat. W tej chwili 
najważniejsze jest granie i cieszę się, 
że mogę to robić,

-  Po sukcesie płyty „Debiut” łatwiej 
grać repertuar Tesco Value?

-  Nawet nie wiem, c^y łatwiej. Przy
znam, że może nawet jest trudniej. 
Wiesz, ludzie generalnie nie znają tego
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materiału* Poznają go pierwszy raz. 
D o pi ero go odkrywają. Kiedyś te piosen
ki żyły własnym życiem i były grane dla 
grona, które je kojarzyło,

-  A jest wyczuwalna granica pom ię
dzy tymi, którzy słuchają cię dla mody» 
a tymi, którzy robią to z  przekonania?

-  Nie widzę jej, ale istnieje na pewno. 
Zawsze tak było. Ja się cieszę i jestem  
wzruszony, że ludzie m nie słuchają, 
ale wiem, że nie będzie tak zawsze. Teraz 
jest piętnaście m inut sławy. Mam jednak 
nadzieję, że kiedyś, jak będę grai coś in 
nego, to ludzie pomyślą: -  ej, kiedyś byłem 
na koncercie Czesława, robił coś fajnego, 
zobaczmy co gra teraz, ja jestem grajkiem 
i chciałbym* by zawsze było miejsce dla 
mnie, aje nie m am  żadnych oczekiwań 
na przyszłość. Po prostu chcę grać i będę 
bardzo zadowolony, jak będzie się to po
dobało ludziom.

-  Na koncerty zabierasz swoich przy
jaciół, którzy w różnych kompilacjach 
współtworzą zespół. To przyjemne grać 
z bliskim i osobami?

-  To cudow ne Dzięki tem u, ja nic 
czuję takiej odpow iedzialności, nie 
m uszę niczego udow adniać. To są moi 
przyjaciele. O ni chcą grać tę m uzy
kę, bo zawsze grali. Kochają Polskę, 
kochają m nie. P rojekt celow o n a 
zywa się „Czesław Śpiewa” bo chcę 
b rać różnych m uzyków  ze sobą. Każ
dy jest dla m n ie  ważny. W przyszło 
ści chcę w ystępow ać z w iększą ekipą. 
Dla m nie jest bardzo  w ażne, że osoby, 
które m nie słuchają, w iedzą, źe w szyst
ko, co robię, w spierają i w spó łtw o
rzą m oi przyjaciele. W spaniałe  jest, 
że przez półtorej godziny  w ystępu 
m ożem y ukazać, że kocham y w spóln ie 
grać i robim y to  dla przyjem ności.

-  Te różne kompilacje Czesława, któ
ry śpiewa, biorą się z tego, że jedna 
by ci się znudziła?

-  N iekoniecznie. W tej chwili jeżdżę 
z Karen i M arcinem- To mi się nie n u 
dzi, Na pew no jednak będę m iał ochotę 
brać innych muzyków. Przez wiele lat, 
jak przyjeżdżaliśm y do Poiskj, to  nie 
raz m usieliśm y brać zastępczego grajka, 
bo nie wszystkim  wyjazd pasował i nie

wszyscy mieli pieniądze. Gdy graliśmy 
pod szyldem  Tesco Value, dzw oniłem  
do kolegów i pytałem , kto m a ochotę 
przyjechać. Każdy ma swoje projekty 
i swoje życie. Cieszę się, że publika mi 
ufa i te piosenki m ożna grać w  różnych 
składach,

-  Zauważasz to, że wszyscy cię uw iel
biają, bo jesteś jedyny, który przyjechał 
z zewnątrz i mówi nam, że jesteśmy faj
ni. Tutaj wszyscy mówią, że jesteśmy do 
niczego...

-  To prawda, Tomek Lipiński powiedział 
mi, że przez długi czas na polskiej sce
nie nie było wykonawcy, który by nie 
narzekał. Tomkowi zapewne chodziło
0 to, że podtekst piosenek jest pozytywny. 
Ten m ateriał został sławny przez przy
padek. Ale to cudowne, że osoby, które 
przychodzą na koncert z ciekawości, 
mogą ujrzeć mój subiektywny, niczym 
nieskrępowany św iat

-  Czyli jest coś takiego jak niezależ-
r * $nosc:

-  Jest ogrom na niezależność. Ludziom 
się wmówiło, że jest inaczej, ja mam na
wet wytwórnię, która nie m a żadnych 
wymagań. W spólnie podejm ujem y de
cyzję i dyskutujemy. Najważniejsze jest 
mieć dobrych ludzi wokół siebie, którzy 
dają cenne wskazówki.

-  Spotykasz się z jakimiś antyfanami?

-  S p o ty k a m  s ię . O s ta tn io  g r a łe m  
w Poznaniu. Pizy barze siedziały dwie 
osoby, które w ogóle nie poszły na salę, 
gdzie był koncert, a później powiedziały, 
że to, co robię, jest kiepskie. No ale jak 
można oceniać koncert, gdy się na n im  
nie było? Ten tem at jest szeroki. Ja na 
przykład nie miałbym potrzeby, by za
łożyć sobie w Internecie fikcyjne konto
1 wyżywać się na ludziach. W Polsce wie
le osób tak robi.

-  Może to specyfika naszej mentalności?

-  Polska to taki kraj, w którym  czuć 
wiele frustracji i kompleksów. Szcze
gólnie w Internecie, gdzie m ożna po
wiedzieć wszystko. Myślenie jest takie, 
że jak coś trafiło do szerszej publiczności, 
to musi być kiepskie. Musi.

-  A może to właśnie wróg mobilizuje?

-  To jest na pewno jakaś mobilizacja, ale ja 
nie będę komunikował się i  wrogiem, który 
jest bezsensowny. Ja nie gram pod publikę. 
Właściwie to jest tak, ze jak tacy ludzie ga
dają o tym, co ja robię, to znaczy, że jestem 
znany. Tak naprawdę zauważyłem, że jest 
wokół mnie głośno dopiero wtedy, jak po
jawiły się negatywne komentarze na mój 
temat. Ale w gruncie rzeczy to dobre, hIb 
pobudza do zastanowień, co to jest sztuka. 
Ja nie uważam, że polska publika jest głupia, 
ale oni strasznie lubią określać innych. Trze
ba tylko uważać, by nie wpaść w ocenianie 
ludzi po tym, czego słuchają.

-  Czesław, jesteś minimalistą?

-  Jak najbardziej. Nie wiem czy to się uda
je na płycie, ale jak gram koncerty robię to 
bardzo ininirnalistycznie. Parę tonów na 
pianinie i z tego jest cała piosenka. Nie
których może to przestraszyć i tremować. 
Wielu ma wątpliwość, jak coś tak prostego 
muzycznie może być tak tajne.

-  A jak do tego ma się improwizacja?

-  ja szanuję tę zdolność bardzo To, co 
tworzę i  zespołem, to taki specyficzny 
luz. My czujemy się bezpiecznie, więc 
staram y się muzykę ogarnąć subiektyw
nym światem improwizacji. Trzeba przy
znać, że on też jest mini mali styczny.

-  Spotykasz się z młodymi ludźmi. Jak 
oceniasz nową generację?

-  M am przyjaciół, którzy są w m oim  
wieku, i jak spotykam  ich m łodsze ro
dzeństwo, to zauważam, że nawet ci pięć 
lat m łodsi całkowicie inaczej funkcjonu
ją. Jest duża różnica poglądów. O ni żyją 
w przekonaniu, że mogą wszystko. Tro
chę teraz naiwnie generalizuję, ale to cał
kiem inna generacja. To oczywiście jest 
bardzo pozytywne. Dla nich Europa cał
kowicie się otworzyła, Jeżdżą na wakacje 
do Anglii, by dorobić, i nie mają żadnych 
barier. Cały świat jest teraz mały.

-  A co wkurza Czesława Mozila?

-  M nie strasznie wkurza, że jak chcę pła
cić podatki i wyrobić sobie NIP, to dosta
ję list, w którym mi grożą karą do 2.5 tys. 
złotych, jeśli się nie przemelduję do ty
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godni a, a wszystko dlatego, że wpisałem 
w im ieniu swojegc ojcu X  a nie „t". To, 
co się dzieje w systemie jest dla m nie 
niepojęte. W kurza m nie też sztuczne 
kreowanie świata. Nie narzekam już na 
korki, bo wiem, jakie są, i po prostu nic 
jeżdżę po Krakowie sam ochodem .

-  Na jakich fundamentach bazuje Two
ja muzyka. Co jest dla ciebie inspira
cją? Miała na to wpływ  szkoła muzycz
na?

-  Szkoła m uzyczna na pew no nie 
m iała na Eo w pływ u, bo ona jedynie 
zachęca, ale to nie przez nią się ed u 
kujesz. W szystko tak napraw dę b a 
zuje na idolach. K ształtow ałem  się 
przez M adonnę, P rin cea , O ffspring , 
Iron  M aiden, K orna, D eftons, Bjork, 
PJ Harvey, N icka Cave a, Tom a Waits a
-  to w szystko jedna  wielka m ieszanka. 
S łuchałem  dużo toJku, klasyki i m u zy 
ki filmowej. P rzy zn am > że kocham  gry 
kom puterow e i jako ch łopczyk  oprócz 
ćw iczeń na akordeon ie  dużo grałem . 
Podejrzew am , że podśw iadom ie je 
stem  ukszta łtow any  p o d k ład am i m u 
zycznym i do japońsk ich  gier k o m p u 
terow ych -  m oże w łaśnie dlatego m oja 
m uzyka jest taka bajkowa. Insp iru ję  
się m uzyką i to jest n atu ra lne , ale nie 
lubię, jak ludzie porów nują zespoły. 
W iadom o, że n iek tóre  p iosenki są do 
siebie podobne, ale to w ynika z  p ew 
nych ogran iczeń .

-  Masz jakieś marzenie związane ze 
współpracy z  muzykami?

-  Jest wiele dobrych muzyków, ałe n i
gdy jeszcze o tym nie myślałem, t rze
ba zacząć od tego, co pasuje ze sobą. 
To, że jesteś fanem  kogoś, nie znaczy, 
że razem  potraficie stworzyć coś dobre* 
go. Jestem wielbicielem Lao Che, M ary
si Peszek, Hey, Lecha Janerki -  może to 
brzm i bardzo oklepanie, bo to ogrom ne 
postacie, ale dla m nie to jest właśnie 
śm ietanka polskiego show-biznesu.

-  Myślisz o jakimś nowym projekcie?

-  Myślę o tym , by wydać muzykę, któ
rą gram już na koncertach. Dostaję tak
że m nóstw o dobrych tekstów od fanów, 
które nigdy dotąd nie wyszły z szuflady, 
a m ożna by zrobić z nich coś fajnego...

-  W takim razie łatwo się utożsamić 
z czyimś tekstem?

-  Jeszcze cztery lata tem u pow iedział
bym , że to w  ogóle niem ożliwe. Teraz już  
wiem , że jest inaczej, fa m iałem  fuksa, 
bo M ichał Zabłocki przesłał mi linka do 
m nóstw a tekstów  od in terna tów  i mia~ 
łem  m ożliw ość zadecydow ania, które

z n ich  chcę śpiewać. W ybrałem  dzie
sięć, które mi się bardzo spodobały  
Tak napraw dę widzę w nich h isto 
rie, które sam  chciałem  opowiedzieć. 
Nie będę m ówił, jak ja  je in terpretu ję, 
ale napraw dę mogę pow iedzieć, że się 
7. nim i u tożsam iam .

Rozm awiał: 
B artosz W alat
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4 grudnia br. w Przychodni Towa
rzyskiej (ul. Szewska 23) „Mixer“ 
zorganizował spotkanie ?,; okazji 

wydania 30, num eru  pisma. Uczestni
czyli w nim  członkowie redakcji, którzy 
wraz z nowym  redaktorem  naczelnym 
B artoszem  W alałem  starali się zaryso
wać plan rozwoju magazynu, a także za
proszeni goście.

Po dc ziis dyskusji pojawiły się cie
kawe pomysły uatrakcyjnienia „Mixe- 
ra” Niebawem wprowadzone zostaną 
nowe pasma tematyczne. Magazyn od 
czterech lat trafia do rąk studentów  Kra- 
kowskiej Szkoły Wyższej i spotyka się 
z coraz większym zainteresowa n iem (na
wet osób z konkurencyjnych uczelni). 
Spora w tym zasługa autorów piszących 
do magazynu, a przede wszystkim osób 
go redagujących., m in. długoletniego 
redaktora naczelnego kartka Misińca 
i opiekuna redakcji Macieja Malinow
skiego z Wydziału Politologii i Komuni
kacji Społecznej.

„M ixer” cały czas czeka na nowych 
współpracowników. Nie bójcie się pisać, 
naprawdę warto. Teksty przysyłajcie pod 
a d res em mixer_ksw@ inte ria . e u

Redakcja

„Mixer" czeka na nowych współpracowników

To już 30. numer...

Bartłom iej M isin iec (2 łew ej), b y ły  naczelny „M ixern"
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Kino lat 30. ub. wieku, czyli „Przeminęło z wiatrem"

To, co bezpowrotnie uleciało...
Joanna O parcik

W itając lata 30, ub. wieku, świa
towa kinematografia zdawała 
się zapowiadać to, co m iało 

nastąpić w przyszłości -  kilkadziesiąt lat 
dom inacji kina amerykańskiego. Aż do 
lat 50. i GO., kiedy neorealizm  włoski czy 
nowa fala francuska próbowała zmienić 
ten stan (jednak ze skutkiem nie do koń
ca udanym ), oczy widzów skierowane 
były bowiem  za ocean.

Dla kina wprost z fabryki snów był to 
czas, kiedy klarowała się ostatecznie sy
tuacja na rynku - powstało kilka ogrom 
nych wytwórni filmowych, które zdom i
nowały na wiele lat produkcje filmów 
w Hollywood, a których szefowie wciąż 
ze sobą rywalizowali. Param ount Pictures 
Zucora, MGM Mayera czy Warner Bro
thers nie żałowali środków, by pokonać 
konkurencję. To właśnie wtedy zaczęły 
się wielkie produkcje, kiedy to ogrom ne 
pieniądze przekładały się na zapierające 
dech widowiska, mające przyćmić doko
nania innych tygrysów tego biznesu.

Lata 30. ub. wieku to też okres, kiedy 
kino zaczęło się rozwijać w kilku rożnych 
kierunkach: z jednej strony kino obycza
jowe lat 30., w którym  bohateram i byli 
tak zwani zwykli ludzie; początki kina 
westernowego z prawdziwym dynam i
tem gatunku, czyli „D yliżansem 1 z 1939 
roku z niezapom nianą rolą młodego Joh
na Waynea, z drugiej ogromne produk
cje historyczne, w których najważniejszy 
był rozm ach i epickość dzieła.

Tym razem chciałabym się skupić 
na filmie będącym  kwint esencją takiego 
właśnie rozm achu -  filmie Victora Fle
minga z 1939 roku ze świetną rolą Clarka 
Gablea i Vivien Leigh pt. „Przem inęło 
z wiatrem”. Tak, wiem -  już słyszę glosy 
niezadowolenia: a to, że strasznie długie; 
a to, że przestarzałe i zbyt m elodram a- 
tyczne czy też pompatyczne. Jednak na
mawiając was do obejrzenia tego filmu, 
chciałabym, żebyście spróbowali uwolnić 
się od myślenia XXI-wiecznego widza.

Choć film uderza 
rozmachem, nawet 
dziś pamiętajmy, 
kiedy powstał oraz 
jakie wrażenie m u
siał zrobić w latach 
30. czv 40. ub. w ie
ku.

Z pewnością 
wielu z was słysza
ło o tym filmie, ale 
niewielu go oglą
dało. Ta epicka 
historia opowiada
0 losach rodziny
0 1 Harów w ciągu 
lat, dla której tłem 
jest w yniszczają
ca A m ery k ę  XIX 
w ieku  w o jn a  d o 
m ow a p o m ię 
dzy  P o łu d n iem  
i P ó łn o cą . P o m i
m o że osią filmu 
pozostaje wojna, 
tak naprawdę nic 
widać jej na ekra
nie zbyt często 
-  została raczej 
ukazana przez pry
zmat małych histo
rii poszczególnych 
bohaterów, sytuacje 
wydawałoby się 
prozaiczne (braki 
w zaopatrzeniu, 
kłopoty z dosta
li iejn się do innych 
miast czy stanów,
bieda i pogarda wygranych w stosunku 
do pogruchotanego Południa),

To, co mnie się najbardziej podoba, 
to ukazanie ewolucji głównej bohater
ki, która jednak nie wyrzeka się swoich 
specyficznych cech charakteru. Zarówno 
na początku, jak i pod koniec filmu jest 
uparta, tem peram entna i nieco wyzy-

FOR THE FIRST TIME IN ITS ORIGINAL TECHNICOLOR* GLORY 
AND A RI MASTERED DIGITAL SOUNDTRACK

І  №  bS 'fb LL
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wająca w swojej pewności siebie. Jednak 
o iie poznajem y ją jako sprytną i zuchwa
łą, ale w gruncie rzeczy beztroską osób
kę, o tyle na końcu m am y do czynienia 
z pełnokrw istą postacią kobiety, któ
ra wiele przeszła, ale wciąż potrafi być 
dum na. Może zresztą czasem na wyrost 
-  jakby nie chciała przyjąć do wiadomo-
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j Artystyczne Stowarzyszenie .scal_art

Pomóc młodym twórcom 
niezależnym

śd  swojego beznadziejnego położenia. 
Ilustracją tego jest jej słynny tekst kilka
krotnie powtarzany jak m antra „Pomy
ślę o tym  ju tro”

Widza zaskakuje autentyczność po
staci, jakie potrafili zbudować aktorzy. 
Zarówno Leigh, jak i Gable stworzyli 
prawdziwych ludzi z krwi i kości, ze sła
bość iami i dylematami, jakie każdy znns 
posiada. Pomimo pewnej m aniery gra
nia, nieodłącznej dla filmów tej dekady, 
ich gra zaskakuje i świeżością, i now o
czesnością. Dodatkowym  atutem  wyda
je się to, że stworzyli dwie godne siebie 
postacie -  inaczej niż w wielu m elodra
m atach lat. 30., gdzie często kobieta jest 
udręczoną ofiary lub femme fatale i w y
stępuje nierówna „walka” charakterów. 
Tu mamy dwójkę bohaterów  mogących 
hez przeszkód prowadzić ze sobij dialog 
na równych prawach.

Po obejrzeniu tego filmu na pewno 
zapadną w am  w  pamięć niezapom niane 
sceny -  od nakręconego z przepychem 
ujęcia palącej się Atlanty, poprzez drob
ne komediowe scenki, jak choćby występ 
Scariett w sukience uszytej z weluro- 
wych zasłon, czy wszelkie sceny z uho
norowaną Oscarem czarnoskórą Hattie 
McDaniel (grającą Mammy), aż do scen 
dramatycznych, nakreślających bu rz
liwe m ałżeństwo głównych bohaterów. 
Na uwagę zasługują też piękne kostiumy 
i scenografia -  wielki budżet pozwoli! 
na stw orzenie wyjątkowo dokładnych 
i wiernych dekoracji.

Z lii mu „Przem inęło z Wiatrem” 
unosi się wielki sentymentalizm za lu
tami bezpowrotnie straconymi, za bez- 
troskością Południa, Film opowiada 
w szerszym ujęciu o pewnych wartościach, 
stylu życia, które bezpowrotnie odeszło, 
Bohaterowie próbują odnaleźć się w nowej 
sytuacji, wciąż chyba nie wierząc w upa
dek świata, w  którym się wychowali.

Co przesądza o sile filmu? Chyba 
jednak nie epickość historii, ale właśnie 
małe, wewnętrzne dram aty i przeobraże
nia bohaterów  Zmiany, jakie przyniosła 
wojna, na zawsze odcisnęły na nich p ięt
no, W pewien sposób ów obraz daje też 
nadzieje -  przecież obserwujemy świat 
oczami slrony przegranej, zrujnowa- j 
nego Południa, a jednak wszystkie p o 
stacie pokazują, że z najgorszego pieklą 
m ożna wyjść zwycięsko - niekoniecznie 
materialnie, ale choćby (a może przede 
wszystkim) moralnie. ■

Marta W aw rzyniak

W różnych publikacjach poja
wiają się opinie, że klimat 
Krakowa nasiąknięty jest 

archaizmem i sterylnością. Okazuje się, 
że powstają instytucje, których celem 
pozostaje walka z tym stereotypem. Naj
nowszym projektem, jaki wkomponował 
się wr nasze miasto, jest Artystyczne Sto
warzyszenie .scal_art, które nie manife
stuje, nie chce rewolucji,

Z m ateriałów prasowych rozsyła
nych przez założycieli inicjatywy pro
jekt powstał po to, żeby pom óc m łodym  
twórcom  niezależnym, którzy dot^d 
nie byli dostrzeżeni przez mecenasów. 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia 
m ożna wyczytać, że „głównym celem 
jest wytworzenie spójnego w izerunku 
pokolenia '80, które by podjęło dialog 
z istniejącymi instytucjami kulturalnymi" 

Inicjatywa wymierzona jest wr p isa
rzy, grafików, fotografików oraz wszyst
kich innych, którzy dotąd mieli proble
my z ukazaniem swojej perspektywy na 
szerszą skalę. Wydaje mi się, ze założenia, 
jakich podjęli się inicjatorzy akcji, natra
fią na odbiór -  szczególnie że m łodzie
żowe środowisko krakowskie obfituje 
w ludzi wchłoniętych w artystyczny kli
mat. Ale czy trudne prawa rynku pozwo
lą przetrw ać tym założeniom?

Do te i pory projekt przejawia się 
w rożnych miejscach Krakowa, gdzie re
alizuje wystawy, spotkania z uznanymi 
twórcam i i zestawia „młodych niezrze- 
szonych” z „docenionymi i sztandarowy
mi^ Jedną z takich akcji było spotkanie 
ze Sławomirem Shutym oraz wystawa 
Karoliny Liczman pt. „Kobieda" Brałam 
udział w  obu przedsięwzięciach i z ob
serwacji wynika, że .scal art. jest stosun
kowo dobrze zorganizowany. Oczywiście 
nasuwają się pew ne wątpliwości i chętnie 
skonfrontowałabym je z twórcam i akcji, 
ale pozwolę sobie to zbadać, uczestni
cząc w kolejnych projektach, Tym razem

na forum  pojawił się konkurs literacki na 
„Opowiadanie o kanarach” - nagrodą jest 
publikacja m ateriału w wydawnictwie 
Artystycznego Stowarzyszenia, Chcecie 
publikować? Sprawa jest pro sta.

To bardzo dobrze, że w naszym  m ie
ście m ożna natrafić na ludzi, którzy sta
rają się pomóc innym, W arto zauważyć, 
że z koncepcji tej organizacji wynika, 
iż wr pełni jest tw orzona przez rocznik '80 
i trzeba przyznać, źe m ożna to uznać za 
wyznacznik świeżości i bezkom prom i
sowego podejścia do podejmowanych 
zabiegów. Za pointę niech posłuży moje 
spostrzeżenie, że po spotkaniach organi
zowanych przez .scal art, byłam pewna, 
że projekt spotka się z uznaniem. Wierzę, 
że moje przeczucia przeniosą się na re
alny wpływ tej organizacji na w izerunek 
współczesnej bohem y Krakowa.

PS
Jeżeli tworzycie i chcecie zamanife

stować, że nie godzicie się z obecnymi re
aliami promocyjnymi młodych artystów, 
napiszcie na info@scal-art.pl i pokażcie, 
że macie coś do powiedzeniu. Ja napisałam.

18 grud2ień 2G0&J m iXer

mailto:info@scal-art.pl


FeLieTon
Wybory w Stanach Zjednoczonych wciąż podlegają analizie...

Barack Obama: 
iluzjonista godny swoich czasów?
No i stało się - zgodnie z sondażami wybory na stanowisko Commander in Chief, 
czyli czterdziestego czwartego prezydenta USA, wygrał po raz pierwszy czarnoskó
ry senator Barack Obama. Zaskoczenia nie było. Większość komentatorów od daw
na to przwidywała. Czy zatem jest się nad czym pochylić i co analizować, kiedy tyle 
już zostało powiedziane? Okazuje się, że tak...

A m e ry k o , „ p o k a ż  sw o ją  tw a rz ”

Po pierwsze, słynny już, dość szero
ko opisany efekt Bradleya. Osobom nie- 
kojarzącym przypom inam , że socjologo
wie nazwali tak sytuację, kiedy to kolor 
skóry kandydata okazuje się mieć (po
mimo przeciwnych zapewnień w ybor
ców) decydujące znaczenie. Chodzi o to, 
żc mimo zdeklarowanego poparcia dia 
kandydata czarnoskórego głosujemy prze
ciwko niemu ze względów rasowych.

Tyle teorii, a co w praktyce? Wyda
je się, że tym razem  nie spotkaliśmy się 
z lakę sytuacją. Co więcej, myślę, że było 
wprost przeciwnie i trzeba mówić o efek
cie odw rotnym , który od teraz zostanie 
chyba nazwany efektem Obamy. Senatora 
z Chicago poparło o wielu więcej elekto
rów (a więc zyskał dużo większe popar
cie społeczne) niż oczekiwano. Wygrał 
bowiem  przytłaczającym stosunkiem  
głosów, pokonując swojego republikań
skiego przeciwnika nie tylko w dem o
kratycznych stanach, ale także w  tych 
miejscach, które od lat nazywano „ba
stionem  republikanów5*, słynącym z wie
loletniego poparcia dla konserwatystów. 
W yborcy przełamali jednak długoletnią 
tradycję i mając do wyboru przedstawi
ciela, bądź co bądź, strony, która od 8 lat 
rządzi krajem z bardzo m arnym  skut
kiem (podpisując się choćby pod nie
kończący się wojną w Iraku i kryzysem  
gospodarczym ), zacisnąwszy zęby, z lek
kim oporem  poparli kandydata dem o
kratów pom im o wewnętrznego rasizmu. fmakrni

miXer | grudzień 2008 19



FeLieTon
Zastanawia mnie tylko jedno: co by się 
stało, gdyby kandydatem dem okratów na 
stanowisko prezydenta USA okazała się 
Hilary Clinton? W brew pozorom  kolor 
skóry niewiele by jej pom ógł -  konser
watywni wyborcy z pewnością bardziej 
by byli skłonni do poparcia Obamy 
niż kobiety -  choćby białej jak śnieg. 
Ot, to właśnie słynna* pełna sprzeczności 
A m eryka...

„Ociec, prać” ale i*., płukać 
w nowym Lenorze Perwoll Black

Druga sprawa to fakt, jak na w ybo
ry  am erykańskie zareagowała cała pop
kultura i media. Nie - to nie były już wy
bory polityczne, którym i mało kto się 
interesuje (choć oczywiście każde w ybo
ry amerykańskie, ze względu na pozycję 
tego kraju na arenie międzynarodowej, 
przyciągają opinię światową). Tym ra 
zem polityka przeniknęła prawie wszyst
kie dziedziny życia. Tylko dlaczego?

Odpowiedzią może być charakter 
obecnego wizerunku polityki. To już nie 
tylko kilkumiesięczna kam pania p rzed
wyborcza wraz z wystąpieniami publicz
nymi, spotam i reklamowymi i debatam i 
telewizyjnymi. W tym roku dostaliśmy 
coś gratis, jak przy zakupie proszku do 
prania, do którego dołącza się czasem 
płyn dtj płukania, „Czarny Kennedy”, 
jak przez wiciu bywa nazywany O bam a 
(czego sam zainteresowany jest dosko
nale świadomy), wyruszył w świat, O d
wiedziny kandydata na stanowisko pre
zydenta USA to dość rzadkie zjawisko. 
W ydawało się, oglądając słynne ju ż  ujęcia 
ze spotkania senatora z 200-tysięcznym 
tłum em  berlińczyków, że chce on przy
pieczętować swój sukces, zanim  ten jesz
cze nastąpił. Wręcz czekało się, kiedy 
zacznie mówić słynnym tekstem  nom en 
om en Kennedyego: „Ich birt berliner”,

Inną sprawą pozostaje historyczne 
zaangażowanie świata celebrity z naj
wyższej półki całego Hollywood. „M ia
sto A niołów ” od lat wspiera (mniej lub 
bardziej) demokratów, ale pierwszy raz 
w historii sytuacja osiągnęła tak szeroki 
zakres. Symptomy owej histerii m ogli
śmy zauważyć już cztery lata temu, kie
dy Al Gore walczył z Georgeem W, Bu
shem, przegrywając z  nim  w trudny  do 
uwierzenia sposób, Rozczarowanie, jakie 
się wtedy pojawiło w  Hollywood, wyra

żone choćby w (nie zawsze rzetelnych, 
aie o tym .,, pstt) dokum entach Mo- 
orea, dodatkowo zdopingowało gorące 
nazwiska Los Angeles, N orm ą stało się 
publicznie głoszone poparcie dla O ba
my, tworzenie spotów reklamowych czy 
piosenek promujących.

Innym sposobem  okazała się zabawa 
w „żywy billboard”, czyli niem e wyraże
nie zachwytu poprzez noszenie koszu
lek z w izerunkiem  senatora. W  miejscu, 
gdzie każdą byłą gwiazdę codziennie fo
tografuje się choćby w drodze do siłow
ni czy po kawę, takie wyrażenie swoich 
preferencji miało szczególnie znaczenie, 
zapewniając darniową reklamę o silnie 
społecznym wydźwięku u grupy, która 
w tych wyborach najbardziej się liczyła 
-  młodych ludzi pierwszy raz wybiera
jących się na wybory. Żadne pieniądze 
nie są w stanie zapewnić takiej promocji, 
W ystarczy przejrzeć archiwa in terneto
wych blogów i stron plotkarskich z ostat
nich dni kam panii.

Natomiast w itryny ekskluzywnych 
sklepów internetowych na chwilę po
chowały najnowsze kolekcje pret-a-poter 
na rzecz mniej może glamour, ale jakże 
poprawnych politycznie bawełnianych 
podkoszulków wartych 5 dolców. Zesta
wione ze szpilkami od Manolo Blahnika 
za 700 dolarów czy najnowszymi m oka
synami YSL, były idealnym strojem do 
biura mieszczącego się przy  gwarnych 
ulicach Nowego Yorku.

Czy to ptak, czy samolot?
Nie to Super-Obama

W  końcu temat, nad którym  zasta
nawiano się trochę po cichu, trochę nie
chętnie i delikatnie, czyli reakcja m iędzy
narodowa. Nikt oczywiście nie przyzna, 
że kolor skóry stanowi jakiś problem, 
Jednak sławna już, a niezm iernie żenują
ca, wypowiedz Berłu sconiego z Moskwy 
o „młodym, zdolnym  i opalonym” O ba
rnie budzi wątpliwości, Śmiać sję można, 
że to tylko jednak głupi wybryk premiera 
Włoch, ale niepokoi fakt, że i u nas nie 
jest lepiej. Nazwanie Obamy „czarnym 
mesjaszem amerykańskiej lewicy* przez 
skrajnie prawicowego posła G órskie
go (należącego jednak do drugiej partii 
w kraju) przeraża. \ choćby były to o d 
osobnione glosy, powinniśm y być na nie 
szczególnie wyczuleni.

Choć wszyscy zapewniają o rów no
ści ludzi wszelkiego pochodzenia et jucz
nego, wystarczy się bliżej przypatrzyć 
składowi większości rządów krajów eu
ropejskich, by przekonać się, że nawet 
w wielokulturowych społeczeństwach 
francuskich, niemieckich czy brytyjskich 
osoby o odm iennym  niż biały kolor skó
ry rzadko zasiadają w parlam entarnych 
ławach, nie m ówiąc już o zajmowaniu 
wyższych stanowisk. Można oczywiście 
kłaść to na karb wieloletniej dysproporcji 
wykształcenia białych i kolorowych oby
wateli tych krajów czy też na zamknięcie 
się w ciasnych grupach etnicznych (np, 
Turków w Niemczech ). Jednak dalej 
nie tłum aczy to tak wielkiej przew a
gi stereotypowego białego kołnierzyka 
w idealnym wieku 45-55 lat pod krawa
tem (okazjonalnie wymieniającego gar
n itu r na garsonkę).

P rzyczyn należy  szukać raczej 
w ogólnym społecznym przyzwoleniu 
na taką sytuację i podświadom ym  prze
konaniu oraz niechęci do innych grup 
et jucznych. Czas najwyższy, żeby biały 
establishment został lekko przem iesza
ny (nic tak dobrze nie robi skostniałym 
strukturom  dem okracji jak mała „rewo
lnej a” otwierająca oczy). I choć O bam a 
może się wielu wydawać nieco kom ik
sową postacią wraz ze swoimi, tak, przy
znajmy to, dość ogólnikowymi hasłami 
wyborczymi, lykrze z wielkim żółtym 
„S” wypisanym na swoim niebiesko- 
czerwonym kostiumiku,

Co oznacza w ybór Obam y dla 
Ajneryki? Trudno powiedzieć -  wciąż 
jest za wcześnie, żeby się przekonać, 
ile z haseł było tylko populistycznym 
magnesem, a ile prawdziwymi obiet
nicami przyszłych działań. Jedno jest 
pewne -  wielkie oczekiwania własnego 
społeczeństwa i uważne przypatrywanie 
się zza oceanu nie pozwolą raczej Oba- 
mie na gładkie pseudo działania. Mając 
na karku sfrustrowany oddech własnego 
narodu, chcąc nie chcąc, będzie się m u
siał przyłożyć i zaoferować prawdziwie 
przełomowe działania. Ze wspaniałego 
iluzjonisty i władcy ludzkich serc jnusi 
się teraz zmienić w prawdziwego czaro
dzieja, który pokaże, że czary jednak ist
nieją, a rzucenie złotym pisakiem w oczy 
zachwyconej widowni z rozdziawioną ze 
zdziwienia szczęką to tylko początek,

Joanna O parcik
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FeLieTon
- Nie planujemy dzieci', mamy swoje centrum dowodzenia - kuchnię, w ogro- 
dzie mnóstwo ziół, które Steve zbiera, a ja  ich używam, gotując - opowiada  
lan, bohater katalogu szw edzkiej firmy, który w zbudził oburzenie środo
wisk katolickich w Polsce

IKEA i homoseksualizm
Maciej Pietrzyk

W związku t  promowaniem  
prze/, sieć sklepów IKEA 
homoseksualizmu ■ »Rzecz

pospolita*’ i „Fronda” zaapelowały o ich 
bojkot. Szczególnie ostro wypowiedział 
się redaktor naczelny „Frondy* Grzegorz 
Górny: - Traktowanie związków jeditopł- 
ciowych jiiko równoprawnych z małżeń
stwem jest niedopuszczalne. Publikacja 
IKEA jest promocję określonego stylu 
życia, który nie zasługuje na publiczne 
propagowanie. Wiąże się to ze strategią 
oswajania, a następnie zalegalizowania 
związków homoseksuaInych. Robi się to 
po to, by utrwalić ich obraz w społeczeń
stwie jako związków równorzędnych, 
a potem prawnie je  zalegalizować.

Jednak jeszcze dale} poszedł Marek 
Horodniczy, redaktor naczelny kwartal
nika „44/Czterdzleści i cztery " Poza wzy
waniem Jo bojkotu przedstawi! ciekawą 
wizję świata, z którą warto się zapoznać.

Horodniczy twierdzi, że otacza nas 
matrix, przez co nie widzimy rzeczy, ja
kimi si) w istocie, lecz widzimy je takie, 
jakimi nam się wydają. Umiejętność 
rzeczywistego patrzenia na świat mie
li nieliczni, np, św, Jan od Krzyża czy 
św, Faustyna Kowalska, którzy na co 
dzień obcowali v. Chrystusem Panem 
i rozmawiali z Maryją. My jednak, nie 
mogąc dostąpić owej szczególnej łaski, 
musimy szukać ratunku w Kościele, gdyż 
ten iako mistyczne ciało Chrystusa i ic- 
dyny depozytariusz prawdy objawionej 
iest w stanie nas z tego matriksu wycią
gnąć. Praktykowanie homoseksualizmu 
to grzech ciężki, a powołaniem Marka
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Horodniczego jako publicysty pozostaje 
zrobienie wszystkiego, by takie zachowa
nie nie aspirowało do pojęcia „norm’/ ’.

Okazuje się, że problem Jormy IKEA 
jest głębszy, niż moglibyśmy sobie w y
obrazić. Nie chodzi tylko o propagowa
nie homoseksualizmu, IKEA to również 
gigantyczna instytucja, która wyposaża 
nam domy - formatuje ludzi, tak żeby 
nie mieli wyczulonej wrażliwości nawet 
w tak prozaicznej dziedzinie jak m e
blarstwo, Grzech został w niej zakorze
niony tak głęboko, Że właściwie nie da 
się go usunąć. A tam gdzie jest grzech, 
iest i szatan, który działa poprzez ludzi.

Jak więc w dzisiejszych czasach wal
czyć z grzechem i szatanem?
Horodniczy suge
ruje, że po- 
w in  n i ś my  
w s k r z e s i ć  
ducha śre
d n i o wi e c z a ,  
epoki moralnie 
i duchowo spój
nej. Nie chodzi 
mu oczywiście 
o powrót do w ie 
ków  ś r e d n i c h ,  
lecz o nawiązanie 
do tamtych czasów 
przez przeprowa
dzanie ludzi na dobras
stronę mocy*

A zatem tylko od 
nas zależy, czy nadal 
będziemy żyć w matrik- 
sie i czy obudzimy się

w realnym święcie redaktora Horodni
czego. Jego głównym architektem jest 
specyficzna cząstka Kościoła, dla której 
każda różnorodność to zboczenie, gdzie 
nie istnieje pojęcie „tolerancji” a życie 
to nieustanna walka ze złem, O tym, 
Że zło czai się wszędzie, wiemy nie od 
dziś. Jednak kto by pomyślał, że po
między szafkami, krzesłami i meblami 
kuchennymi w IKBA mieszka najpraw
dziwszy dem on... ■



KSW w obrazie

- Szkoda czasu na granie coverów...
- mówi MaciejMarendowski z zespołu „Drown My Day"

- Czym się obecnie zajmujesz?
- Jestem studentem  V roku adm i

nistracji na KSW, W łaściwie wybranie 
kierunku zostało podyktowane rodzinną 
tradycją, bo ojciec też studiował adm i
nistrację. kię w jego ślady, ponieważ za
wsze w dom u wszystko kręciło się wokół 
tem atów  związanych z t;j dziedziną...

- A co porabiasz poza studiowa
niem?

- Jestem muzy Idem amatorem. 
Obecnie współtworzę zespół „Drown 
M y Day”, w którym występuję jako gi
tarzysta, W łaściwie jestem współzałoży
cielem tej kapeli i tworzę z nią od czte
rech lat Nasze brzm ienie to deatheore, 
czyli połączenie metalowych rifów ihard- 
coreowej dynamiki. Bardzo dużo ćwiczę, 
bo m nie to bawi. To zainteresowanie p o 
zwala mi się rozwijać i realizować. Od za
wsze marzyłem  o tym, żeby grać dla ludzi. 
Poza tym uwielbiam muzykę jako słu
chacz, lubię zarówno brzm ienia ciężkie, 
jak i elektroniczne.

- Czy dzienne studiowanie nie 
utrudnia realizowania własnych pasji 
muzycznych?

- Wydaje mi się, że zdecydowanie 
nie. Wręcz przeciwnie - daje to wiele 
możliwości, ma się przecież wolne week
endy, , L

- Zespół „Drown My D ay” daje 
dużo koncertów?

- Stosunkowo tak, staram y się grać 
jak najwięcej w różnych m iastach w ca
łym kraju i na ile to  możliwe poza grani
cami, Dla mnie, jak i dla każdego członka 
z zespołu jest to za każdym razem  wiel
kie wydarzenie. To świetne wrażenie, gdy 
ludzie się bawią i dobrze nas odbierają. 
Cieszy mnie bardzo, że spotykamy się 
z przejawami sympatii.

- D użo jest fanów  tego rodzaju  
muzyki?

- W  Polsce to twór całkowicie n i
szowy, raczkujący. W naszym kraju jest 
dużo zwolenników klasycznego metalu 
i tego, co istniało w  latach 90. To, co 
obecnie dom inuje na Zachodzie i w Sta

nach Zjednoczonych, w ogóle do nas 
nie dociera albo dociera z paroletnim 
opóźnieniem . Ogólnie jest niełatwo, bo 
miłośników muzyki, którą wykonujemy, 
bywa niewielu. M im o to bardzo m ocno 
nas wspierają i pomagają, jak tylko mogą, 
Tak czy inaczej nietrudno zauważyć,
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KSW w obrazie
że brakuje u nas wytwórni wspierających 
ten rodzaj muzyki, mało jest dużych fe- 
stiwali, niełatwo znaleźć sponsorów. 
Czasem naprawdę zaczynamy się zasta
nawiać, po co nam to wszystko,. .

- A jak na polskie) scenie wypada 
Kraków?

- Scena krakowska związana z nur
tem hardcoreow ym  też nie jest, n ieste
ty, jakoś szczególnie reprezentatywna. 
Kapele, które kiedyś aktywnie koncer
towały, zakończyły działalność. Oczywi
ści, działa tu parę młodych zespołów, ale 
na razie Si} to tw ory m ożna powiedzieć 
raczkujące. Tak więc scena hardcoreowa 
pod Wawelem nie ma się czym chwalić. 
Inaczej rzecz się ma ze sceną związaną 
z muzyką ściśle metalowy, ale to nie czas 
i miejsce, żeby o tym wspominać.,,

- Łatwo jest w tym kręgli wydać płytę?
- Nie, jest tru d n o  i wcale nie chodzi 

tylko o finanse. Główny powód to hrak 
zainteresowania rodzimych wytwórni 
tym gatunkiem  muzycznym. Promuje się 
to, co się sprzedaje, albo to, w czym biorą 
udział znajom i znajomych. M łode kape
le właściwie nie mają szans na wydanie 
płyty w dużej wytwórni. Dlatego częstą 
i dość popularny praktyką jest wyda
wanie i tłoczenie płyt na własna rękę, 
a potem  sprzedaż np. przez aukcje inter
netowe. Warto też zakręcić się kolo ja 
kiejś wytwórni działającej w Niemczech.

- Pasja bywa na tyle silna, że prze
zwycięży wszelkie trudności... Zga
dzasz się z tym?

- Wiele razy przezywa się chwile sła
bości, ale trudno zrezygnować- Każdy 
z nas marzy o tym, żeby graniem coś 
osiągnąć. Teraz to  realizujemy.

- jakie są początki muzyka w tym 
środowisku?

- Najważniejsze to pomysły i zaan
gażowanie, a nie jakość sprzętu, Trzeba 
chcieć działać. W  tym fachu wszyscy są 
indywidualistami. Widać to także wśród 
całych grup. Co prawda, są kapele, które 
trzymają się razem, ale to wyjątki. Każdy 
idzie własną ścieżką i dlatego nie warto 
obserwować innych. . ,

- laka jest twoja opinia na tem at tego, 
że łjec ie  koty i rządzi wami szatan'1?

- To bzdura. Pół roku tem u odw o
łano spory koncert o przesłaniu ogólnie
antyużywkowym organizowany w ja 
kimś podkieleckim M DK-u, przy w spar
ciu miejscowego księdza. Organizatorzy 
przestraszyli się przesłania satanistycz
nego (satanizm  na scenie hardcorebwej? 
Coś tu nie gra) i koncert zbojkotowano, 
a tym samym odwołano. Prawda jest taka, 
że środowisko metalowe i hardeorebwe, 
pom im o podobieństw  i w pewnym sen
sie wzajemnego przenikania się, rządzi 
się zupełnie różnymi prawami, przede 
wszystkim inna mentalnością. Niestety 
ludzie niesłusznie wrzucają to wszystko 
do jednego worka M y z satanizmem  nie 
mamy nic w spolnego.. ,

- A czego dotyczą wasze teksty, bo 
przyznasz, że trudno je zrozumieć, kie
dy słucha się was na koncercie...

- Ja m am  % tym mało wspólnego, bo 
nie jestem tekściarzem. Ale ogólnie na
sze historie opowiadają o relacjach m ię
dzy ludźmi, o otaczającej nas obłudzie, 
o tym, co myślimy, o takich nieszczerych 
ludziach, o tym, czego pragniemy, czego 
nie lubim y Czasem są to  jakieś pseudo- 
miłosne sprawy, czasem zupełnie odreal
nione, ironiczne h istorie.. . (śmiech)

- Są wami zainteresowani dzienni
karze muzyczni?

- Zdecydowanie tak Wiele portali recen
zuje nasze płyty i koncerty, co bardzo mocno 
nas motywuje* gdyż są to wysokie oceny. 
Warto wspomnieć chociażby o wywiadzie 
dla portalu Interia,pł i jego Muzzowizji czy 
też wypowiedzi dla radia RMF FM.

- W jakim kierunku pójdziecie?
- P rzede w szystkim  zależy nam  na 

koncertach  poza krajem : w N iem czech, 
w Słowacji, w  C zechach, na W ęgrzech, 
w H o la n d ii .. .  P ro w a d z im y  r o z 
m owy, u sta lam y term iny. M am n a 
dzieję, że chociaż część г naszych 
zam ierzeń  uda się zrealizow ać. Na 
w iosnę chcem y się skupić na n ag ra 
niu pełnego  a lbum u, potem  z n a 
leźć pow ażnego wydawcę najlepiej 
w dużej w ytw órni za granicą. Do tej 
p o ry  w szystko układało  się po  naszej 
myśli, m am  nadzieję, że i teraz tak  bę
dzie.

- Jesteście związani na stałe z ja
kimś producentem muzycznym?

- Tak, W spółpracujem y z prężnie 
rozwijającą się wytwórnią Spook Records 
Dawida Krukowskiego, k tóry  notabene 
także studiuje na naszej uczelni. Gość 
jest wielkim pasjonatem, siedzi w m u
zyce od lat. Na razie więc nie myślimy 
o zmianie.

- Uważasz, że nastał czas, żeby za
cząć działanie w  tej sferze?

- Pewnie że tak, czas jest zawsze. 
Trzeba tylko robić swoje, szkoda czasu na 
granie cove rów. My zawsze liczyliśmy na 
siebie, nikt nam nie pomagał. Myślę, że 
jesteśmy dowodem  na to, iż ciężka i sys
tematyczna praca, a także konsekwencja 
w  działaniu to najlepsza droga do  w ypra
cowania własnej niezależności. Należy 
grać jak najwięcej, ćwiczyć jak najwięcej, 
a wcześniej czy później pojawią się tego 
efekty. ■
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