
                                                                                                                             

 

Lokomotywa Ruszyła! 

Witajcie na pokładzie pilotażowego, poniekąd 
historycznego numeru forumowego magazynu o 
roboczej nazwie Pogadajznami Voice. Mam nadzieję, 
że pomimo pierwszych kroków w tej dziedzinie 
redakcja czasopisma nie zawiedzie i co jakiś czas 
końcu to nie byle co, a cojakiśczasownik 
mieli przyjemność przeglądania kolejnych wydań, 
które będą coraz lepsze. Wszystko jednak jest w 
waszych rękach. Magazyn jest organem społecznym i 
każdy może mieć swój wkład w jego powstanie. 
Piszcie artykuły, zgłaszajcie uwagi i poprawki, 
krytykujcie ile wlezie oraz podrzucajcie pomysły, które 
magazyn urozmaicą i uczynią ciekawszym. Kto wie? 
Być może całe przedsięwzięcie stanie się magnesem 
przyciągającym nowych użytkowników i windującym 
w górę poziom forumowych dyskusji. O pewnych 
inicjatywach w tym kierunku możecie przeczytać już w 
newsach. Co tu jednak będę dużo pisać? Prz
oceńcie i zbluzgajcie, tudzież pochwalcie. Jak kto woli, 
w końcu obie postawy są potrzebne.   
Dziś może ubogo, ale na pewno nie beznadziejnie. 
Mamy nadzieję, że zaciekawi was wywiad z tym, co 
czuwa nad nami oraz artykuły, autorstwa 
Lumpiego, dotyczące najpopularniejszych chyba pasji. 
Muzyki i sportu. A na koniec powiedzcie sobie „Jestem 
Śliczny” i staczajcie się pod biurko ze śmiechu przy 
lekturze Kącika imienia Johny’ego Bravo. 
przeczytania                                                             

 

Skład redakcji 

Ciężko w obecnej chwili pisać o  jakimkolwiek składzie 
redakcyjnym. Gazetka jest robiona w trochę 
wariackim trybie. Nie posiada zatem naczelnego, 
przydzielonych działów i tak dalej. Ten numer jest 
pilotażowy. To znaczy, że ma tylko pokazać o co mniej
więcej chodzi, abyście mogli stwierdzić, czy warto ten 
projekt kontynuować. Najbardziej do powstania tego 
numeru przyczynili się: Ruget, Zielona_Herbata, 
Tabazanka, Lumpi, Avis, Signorina, Mokate, Adm i 
pozostała część GTW. Za wszelkie uchybienia 
odpowiada składający numer, czyli Misha.
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Redakcja Gazetki 

Ciężko w obecnej chwili pisać o  jakimkolwiek składzie 
redakcyjnym. Gazetka jest robiona w trochę 
wariackim trybie. Nie posiada zatem naczelnego, 
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Nowiny z życia forum

Łyk statystyki 

W ciągu sierpnia na forum 
zarejestrowało się ponad pół
tysiąca użytkowników (527). 
Dziękujemy za 
zainteresowanie i życzymy 
dobrej zabawy. 

 

Forum hoduje świnie i krowy

Od niedawna z inicjatywy Maqa nasze forum może 
poszczycić się własnym kontem na Facebooku. 
zyskał aprobatę forumowiczów. Mam
teraz pomożecie masowo klikając
 
Piękni dziś, piękni zawsze

Zakończyła się kolejna już edycja wakacyjnych 
wyborów miss i mistera forum. Kandydaci musieli 
wykazać nie tylko urodą, ale i charakterem. Kto założył 
koronę? Wszystko na forum.
 
Forum niesie kaganek oświaty

Ostatnio na forum toczy się dyskusja na temat 
pomocy innym użytkownikom w szeroko pojętej 
nauce. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? 
Zachęcamy do wypowiadania się.
 
Pocztówki czar 

Wakacje przyniosły forum ciekawą inicjatywę 
polegającą na wymianie kartek pocztowych między 
użytkownikami. W naszych skrzynkach pocztowych 
zagościły kartki z każdej części Polski a nawet z 
różnych zakątków Europy. Inicjatywa jest wciąż 
aktualna. Dajcie się ponieść
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Nowiny z życia forum 

W ciągu sierpnia na forum 
zarejestrowało się ponad pół 
tysiąca użytkowników (527). 

zainteresowanie i życzymy 

Forum hoduje świnie i krowy 

Od niedawna z inicjatywy Maqa nasze forum może 
poszczycić się własnym kontem na Facebooku. Pomysł 
zyskał aprobatę forumowiczów. Mamy nadzieję, że od 

pomożecie masowo klikając „lubię to”.  

Piękni dziś, piękni zawsze 

Zakończyła się kolejna już edycja wakacyjnych 
wyborów miss i mistera forum. Kandydaci musieli 
wykazać nie tylko urodą, ale i charakterem. Kto założył 

Wszystko na forum. 

Forum niesie kaganek oświaty 

Ostatnio na forum toczy się dyskusja na temat 
pomocy innym użytkownikom w szeroko pojętej 
nauce. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? 
Zachęcamy do wypowiadania się. 

przyniosły forum ciekawą inicjatywę 
polegającą na wymianie kartek pocztowych między 
użytkownikami. W naszych skrzynkach pocztowych 
zagościły kartki z każdej części Polski a nawet z 
różnych zakątków Europy. Inicjatywa jest wciąż 
aktualna. Dajcie się ponieść urokowi widokówek. 

Forumowe newsy    Lubicie placki?  
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Szeryf zeznaje podwładnemu 
Wywiad z administratorem forum, Kubą 

Od czasu pierwszego wywiadu, który przeprowadził  James Gordon Bannett z 
pocztmistrzem północnoamerykańskiego Buffalo w 1835 ta forma dziennikarska 
cieszy s ię niesłabnącą popularnością.  Nie mogło zabraknąć go i  w Pogadajznami 
Voice .  Mamy nadzieję,  że ta rubryka zagości  w magazynie na stałe.  Pierwszy 
zostanie przemaglowany nasz administrator -  Kuba. Po drugiej  stronie mikrofonu -  Mokate.  

 
Mokate :  Witaj serdecznie Adm. Na wstępie chciałam w imieniu własnym, redakcji i wszystkich forumowiczów 
podziękować za to, że zgodziłeś się poświęcić nam chwilę. 
 
Adm : Nie ma sprawy. To dla mnie przyjemność. W końcu nadal poświęcam czas dla dobra forum. 
 
Mokate : Czy znasz może dokładna datę powstania forum? Jak to sie wszystko zaczęło? Jaka jest geneza forum 
pogadajznami.pl ? 
 
Adm :  Forum założyłem we wtorek 24 stycznia 2006r. o godzinie 17: 51 Skąd te dane? To data mojej rejestracji na 
forum, a moje konto zostało automatycznie stworzone przy instalacji forum. Forum powstało dla mojej siostry (nick 
na forum - Justi), ona początkowo zajmowała sie forum, a ja tylko jak do tej pory częścią techniczna. 
 
Mokate : Pamiętam jak na początku jeszcze sam udzielałeś sie w różnych tematach. Co sprawiło, że w pewnym 
momencie przestałeś? 
 
Adm : Ja nie udzielałem sie nigdy na forum, poza sprawami technicznymi i dotyczącymi zmian/rozwoju forum. 
Wynikało to głównie z tego, że wtedy moja czternastoletnia siostra nie chciała, żebym czytał jej posty. Do tej pory 
zresztą większość napisanych przeze mnie postów znajduje sie w dziale dla administracji. 
 
Mokate : Dlaczego Twoim zdaniem nasze forum odniosło taki sukces? Czy to zasługa użytkowników, poruszanych 
tematów, a może jeszcze czegoś innego? 
 
Adm : Jak to zawsze bywa - najtrudniejsze były początki. Jednak dzięki zaangażowaniu mojej siostry oraz mojej 
reklamie udało sie rozruszać dyskusje. Później już było z górki, w tym momencie dzięki pozycji w Google oraz 
rozpoznawalnej marce forum żyje samo. 
 
Mokate : Czy poza młodzieżowym forum pogadajznami.pl jesteś administratorem jakiegoś innego? A może, gdzieś 
jesteś zwykłym userem, który ginie gdzieś „w tłumie"? 
 
Adm : Posiadam poza tym forum jeszcze 3 inne: graficzne, programistyczne i bukmacherskie. Mam wiele stron, gdyż 
to moja praca. Udzielam sie także na 1-2 forach jako zwykły użytkownik, ale to fora typowo branżowe dotyczące 
mojej pracy. 
 
Mokate : Jak widzisz forum za 5 lat? 
 
Adm : Jako największe forum w Polsce, a mówiąc poważnie myślę, że poza liczba userów i wymianą pokoleniowa 
wiele sie nie zmieni, przecież nastolatki od zawsze maja podobne problemy i pytania. 
 
Mokate : Dziękuję bardzo za rozmowę i udział w tworzeniu pilota gazetki forumowej. Życzę dalszej owocnej pracy 
i sukcesów. 

Adm : Dziękuję. Cieszę się, że mogłem pomóc 
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Z kuchni na stadion 

 O kobietach w sporcie 

Maria Skłodowska Cur ie jest  pierwszą kobietą,  której  powierzono tytuł  profesora 

Sorbony. Miało to miejsce na początku XX wieku w 1906. Na ol impi jskich arenach 

kobiety zadebiutowały  6 lat  wcześniej ,  podczas ol impiady w Paryżu. Grały w tenisa i  

golfa.  Dziś  nie ma już w zasadzie sportu,  który jest  dla kobiet zakazany. Przekonuje o 

tym autorka poniższego artykułu -  Tabazanka.  Przeczytajcie,  jak kobiety podbija ją nie ty lko 

murawy piłkarskie ,  ale  i  areny żużlowe, skocznie narciarskie,  a nawet deski  r ingu.  

 

Słowo równouprawnienie przewija się przez 

wszystkie dziedziny życia. Coraz większe znaczenie ma 

także w sporcie. 

Na pierwszy ogień w moim artykule pójdzie 

piłka nożna, typowo męski sport, w którym niemało 

jest brutalnej gry.  

Czy jest w nim miejsce dla pań? Czy kobiety potrafią 

być równie agresywne, mocne jak mężczyźni i czy 

mają do tego sportu predyspozycje? 

Oczywiście, że tak. Może, i są słabsze 

fizycznie, a ich gra jest nieco mniej 

dynamiczna i wydaje się wolniejsza, ale 

potrafią zrobić widowisko wspaniałą 

techniką, finezją, motoryką, piłkarskimi 

sztuczkami, genialnymi akcjami i 

pięknymi bramkami. Agresywnej, 

ostrej gry też nie brakuje.  

Przekonała nas o tym niedawno 

amerykańska piłkarka, Elizabeth 

Lambert, która podczas meczu 

ligowego zadała kilka naprawdę 

niezłych ciosów swoim rywalkom. 

Warto zaznaczyć, że oczywiście nie 

były to zwykłe faule, a chamskie 

zagrywki, które działy się z dala od 

piłki.  

Również słownictwo tych dziewczyn 

jest odpowiednio „bogate”. 

Przy okazji piłka nożna kobiet jako sport 

niszowy sprawia, że te dziewczyny, artystki na polu 

bitwy, swoją ambicją biją na łeb, na szyję wielu 

rozkapryszonych piłkarzy zarabiających grube miliony, 

i mimo to narzekających na swój los.  

Jedni dbają o jak najlepszą fryzurkę, inni o wysoki 

kontrakt reklamowy, a jeszcze inni po prostu o 

klubową kasę. Nieważne, aby grać i się starać. Mogą 

siedzieć na ławie, czy nawet być poza składem 

meczowym.  

Najlepiej widać to na przykładzie polskiej ekstraklasy. 

Finansowo jest coraz lepiej, ale poziom piłkarski 

spada. Z pewnością może te dwie sprawy ze sobą 

powiązać.  

Wróćmy jednak do tematu głównego, czyli 

futbolu kobiecego. 

Niedawno oglądałam mistrzostwa 

świata w piłce nożnej kobiet U-

20.Tutaj pojęcie ambicji zostało 

doskonale pokazane. Turniej 

zakończył się zwycięstwem 

gospodyń, faworyzowanych 

Niemek, ale tylko one nie zawiodły. 

Poza tym sypnęło gradem 

niespodzianek. W finale 

reprezentacja naszych zachodnich 

sąsiadów podejmowała ekipę 

Nigerii – debiutantki grające bez 

kompleksów. W finale również 

pokazały ambicję. Okazały się 

gorsze, ale za srebrny medal należą 

im się spore brawa. Kto dalej? 

Brązowy medal zdobyła drużyna 

Korei Południowej, która pokonała 

Kolumbię. Dla obydwu tych drużyn, 

podobnie jak dla Nigerii był to pierwszy występ na tej 

wielkiej imprezie.  

W ćwierćfinałach odpadła między innymi 

reprezentacja USA, a już w grupie Francja czy Brazylia! 

Ekipę Canarinhos ograły ambitne Koreanki z północy. 

Nie mam takich wieści, ale przewiduję, że jak przystało 

na sportowców z tego totalitarnego kraju, grały o 

wszystko. Spisały się naprawdę dobrze, bo obok tego 

sensacyjnego zwycięstwa zagrały w najlepszym, moim 

zdaniem meczu turnieju. Było to spotkanie ze Szwecją, 

Agnieszka Rylik – mistrzyni świata w 
boksie kobiet w wadze 
lekkopółśredniej 

Z bieżni i muraw 



                                                                                                                                                                                                                                     

wprawdzie przegrane, ale widać było, że obydwie 

ekipy walczą o wszystko i mierzą wysoko. Kto wie, 

może ekipa Korei Północnej miałaby medal, gdyby na 

ich drodze nie stanęły w ćwierćfinale późniejsze 

mistrzynie świata?  

Ten turniej pokazał, że dziewczyny muszą z siebie 

dawać maximum możliwości. Grają przede wszystkim 

dla siebie, bo kącik fanów piłki nożnej kobiet, choć 

coraz bardziej się zwiększa, wciąż jest mały. Także 

polski futbol ma niewielką grupę fanów. Rozwija się, o 

czym świadczą wyniki Polek w eliminacjach do 

mistrzostw świata. Zwycięstwo w grupie daje co 

prawda, tylko grę w barażach, ale jeszcze niedawno 

Węgry były od nas zdecydowanie lepsze. W 

przeciwieństwie do mężczyzn, którym czołówka 

ucieka, kobiety gonią najlepsze zespoły świata.  

Sama piłkarką byłam, swoją karierę 

przedwcześnie zakończyłam, ale jeżeli byłabym 

potrzebna, z pewnością nie odmówiłabym. Jest to nie 

tylko olbrzymia frajda, ale też nauka, że barier ze 

względu na płeć nie ma. Wiele razy zdarzało nam się 

rozgrywać mecze sparingowe z chłopcami i nawet je 

wygrywać. Treningi kobiet wyglądają nie mniej 

profesjonalnie, niż te mężczyzn. Jeśli miałabym 

doradzić młodym dziewczynom, które chciałaby 

próbować swoich sił w tym sporcie, to powiedziałbym 

– próbujcie! Tylko uważajcie na nogi… Myślę, że 

jednak z tego zdają sobie sprawę, bo piłka nożna nigdy 

do delikatnych dyscyplin nie należała.  

Kolejny sport, któremu poświęcę kilka chwil jest 

najbliższy mojemu sercu boks. Najbliższy, z tego 

względu, że trenuję go obecnie. Tak się złożyło, że 

mam co opisywać, bo późnym wieczorem w 

poniedziałek zostałam poinformowana, że  

bokserskich MŚ kobiet w Barbadosie wystąpi osiem 

Polek. Impreza odbędzie się 9 września i z pewnością 

nie odpuszczę sobie oglądania jej. Nastąpił poważny 

rozkwit tej dyscypliny od czasu, kiedy 

Międzynarodowy Komitet Olimpijski zadecydował, że 

od Londynu, w 2012 roku  będziemy mogli 

obserwować pojedynki pięściarek także na Igrzyskach 

Olimpijskich. 

Wspomniałam już, że kobiety potrafią być agresywne. 

Skoro są w stanie kopać piłkę, dlaczego nie mogą 

również bić się po twarzy? Zawsze słyszy się, że to 

zadanie mężczyzny – sprawić, aby kobiecie było 

bezpiecznie i ją chronić. Ale czy nie może być też na 

odwrót? Przecież, gdy takiemu przeciwstawi się 

porządny, silniejszy osiłek, to ten mężczyzna stoi na 

straconej pozycji, nawet jeśli będzie się starać. A tak, 

przecież kobieta sama może się bronić (niekoniecznie 

boksem, ale też stosując inne chwyty samoobrony).  

Ponadto przedstawicielki płci pięknej lubią 

komplementy. Czy niemiło byłoby, gdyby mężczyzna 

podziwiał panią, niekoniecznie dlatego, że jest ładna, 

ale to, że posiada moc? Mnie osobiście takie słowa z 

ust faceta pochlebiają.  

Ponadto również w tym sporcie kobiety potrafią 

stworzyć piękne widowisko. Używają mniej mocy, ale 

więcej techniki. To samo, jest w przypadku MMA. Czy 

naprawdę dobrze ogląda się walki Pudziana, który 

kopie z buta i 

miażdży? Czy nie 

lepiej jest 

obserwować długie 

walki w parterze?  

Pamiętam jeden ze 

swoich pierwszych 

treningów w klubie. 

Akurat równocześnie 

odbywał się trening 

chłopaków. Dopiero 

zapoznawałam się z 

tym, co należy do 

moich obowiązków. 

Harowałam jak wół, 

ale po zaledwie 

złapałam zadyszkę. 

Podchodzi do mnie 

trener i pokazuje 

siedzącego w koncie kolegę z sekcji męskiej: „Patrz się 

na Wojtka, on dopiero zaliczył jednego, krótkiego 

spara, a już ledwo zipie, chyba nie chcesz być taką 

c*pą, jak on?”  

Ja na to: „Trenerze, ale ja jestem dziewczyną, w 

dodatku nowa tutaj, po co w ogóle to porównanie?”  

Trener jednak nie ustąpił: „I co z tego? Najłatwiej jest 

się tak tłumaczyć. Przecież dzięki temu, że jesteś 

dziewczyną możesz to idealnie wykorzystać i go 

upokorzyć. O to chodzi w boksie, to nie jest sport dla 

ludzi słabych, trzeba tłuc nieudaczników, zarówno 

fizycznie, ja i psychicznie! A Ty, myślałaś coś innego 

przychodząc tutaj? Po co w ogóle to robiłaś?” 

Pomogło. Szybko się ogarnęłam i wzięłam do roboty. 

Wyrobiłam się na naprawdę przyzwoitą pięści arkę, 

nawet pomimo to, że spora część tamtejszego 

towarzystwa, to tzw. chuliganeria. Ale ja pozostałam 

Nanna Jorgensen - Jedyna 

przedstawicielka płci pięknej na 

polskich torach żużlowych 

Z bieżni i muraw 



                                                                                                                                                                                                                                     

 

sobą, więc kolejny plus dla mnie – znów dowód na to, 

że psychicznie jestem silna. 

Dlatego kończąc swój wywód o boksie, 

podkreślam – najważniejsza tutaj nie jest siła fizyczna, 

a mentalność. Bez tego do niczego nie dojdziesz, bo 

Cię zjedzą i nie będą mieć wyrzutów. 

Sportów, które nie są typowe dla kobiet jest 

jeszcze mnóstwo.  

Piłka ręczna? Czemu nie? W końcu potrzeba 

nam twardej gry, nawet twardszej niż w przypadku 

piłki nożnej, przecież tam co chwilę lata się od bramki 

do bramki i w efekcie co chwilę, to atak, a to obrona. 

Jeśli chce się zatrzymać z powodzeniem, zarówno 

sportowym, jak i zdrowotnym rywalkę, trzeba być 

odpowiednio przygotowaną siłowo. Ale jak widać, nie 

brakuje piłkarek ręcznych na całym świecie. 

Skoki narciarskie – w przeciwieństwie do boksu 

nie weszły jeszcze w program igrzysk, chociaż pomysł 

był. Wcale nie jest to jednak nowy sport, gdyż 

pierwszy skok kobieta oddała jeszcze przed wojną. 

Obecnie rozgrywany jest Puchar Kontynentalny – 

odpowiednik Pucharu Świata. Kobiety również stać na 

piękne skoki – rekord w długości ustanowiony przez 

Austriaczkę Danielę Iraschko wynosi równe 200 

metrów! 

Żużel – w jednym 

wywiadzie zasugerowano 

Tomaszowi Gollobowi, co 

będzie jeśli córka zechce 

pójść w jego ślady. 

Reakcja spodziewana – 

kandydat do tytułu mistrza 

świata na żużlu 2010 odparł, 

że sobie tego nie wyobraża. 

Jednak całkiem niedawno 

pierwsza kobieta – Dunka 

Hanna Jorgensen podpisała 

kontrakt z polskim klubem 

żużlowym KM Intar Ostrów 

Wlkp.  

Pokazała się już nieraz 

szerszej publiczności, 

chociażby w tarnowskim 

turnieju „Eurospeedway”, 

gdzie udowodniła, że potrafi rywalizować z 

mężczyznami. 

Formuła 1 – Są kobiety, które już ścigają się, a jest 

całkiem blisko realizacji tego także w F1. Danica 

Patrick z USA wygrywała już w IndyCar, dlaczego 

miałaby nie wygrywać też w F1? Zwłaszcza, że w tym 

sporcie główną rolę grają maszyny. Trzeba dołożyć 

jeszcze trochę talentu i własnych umiejętności (które 

Danica niewątpliwie posiada), a można zdziałać 

naprawdę wiele. 

Rugby – od przedwczoraj w Anglii odbywają 

się Mistrzostwa Świata kobiet w tym sporcie. 

Umiejętność gry zespołowej i siła, to podstawa. W 

końcu po boisku biegają „panie z jajem”. :D To mówi 

chyba samo za siebie. 

To właściwie tyle ode mnie. Mogłabym jeszcze sporo 

dyscyplin „niekobiecych” wymienić, ale na 

poszczególnych po prostu się nie znam, więc nie będę 

już zanudzać swoimi oczywistymi, grafomańskimi 

wywodami.  

Kobiety łamią wszelkie bariery, także w sporcie i 

pokazują, że szaleństwo i bycie twardą jest im 

nieobce. Nie wnikam w to, jakie są w domu, ale po 

sobie widzę, że te męskie sporty dają mi wiele nowych 

możliwości, perspektyw, a także pokazują, że sporo 

można i warto przenieść z ringu, bądź boiska do 

swojego prywatnego życia. Byleby nie przesadzić, i nie 

robić tego bezpodstawnie! 

Tabazanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Vieira da Silva - najlepsza piłkarka świata, odcisk jej buta znajduje się w 
Alei Gwiazd na Maracanie 

Z bieżni i muraw 



                                                                                                                                                                                                                                     

Nie tylko Heineken, ale i Cola 

 Relacja z Coke Live Music Festival 

Trudno ostatnio narzekać w Polsce na deficyt sporych wydarzeń 

muzycznych.  Obok nieśmiertelnego Woodstocku w Kostrzynie nad Odrą 

Gdynia gości ła Heineken Open’er Festival .  Katowice również stały s ię nie 

tylko górniczym, ale i  muzycznym zagłębiem za sprawą Offa i  Nowej Muzyki .  

Warszawiacy bawil i  s ię z kolei  na Orange Warsaw. Jak w tej  klasyf ikacj i  wypada gród Kraka nad 

Wisłą? Swoją opinią podziel i  s ię z wami muzyczny zapaleniec -  Lumpi 

Koniec sierpnia, to czas kiedy trzeba zacząć myśleć o 

szkole. Jedną z ostatnich rozrywek, które mogą umilić 

nam czas jest niewątpliwie Coke Live Music Festival. 

Dwa dni dobrej zabawy, 26 wykonawców na 3 

scenach oraz setki tysięcy osób z całej Polski i nie 

tylko. Najpopularniejsze, i najbardziej komercyjne 

wydarzenie muzyczne w Krakowie. Z roku na rok coraz 

lepsze. Organizator w końcu ten sam, co osławiony 

Heineken Open’er Festival i powoli CLMF zaczyna mu 

dorównywać. W przeciwieństwie do Open’era bilety 

nie są jednak wyprzedane. Można je kupić do ostatniej 

chwili. Ja zainwestowałem w dwudniowy karnet na 

dzień przed rozpoczęciem imprezy. W piątek 20 

wyjechałem około 15:30. Dotarłem z Wieliczki na 

Dworzec Główny w Krakowie, gdzie na przystanku 

stała gromada ludzi oczekujących na autobus, który 

zawiezie ich na miejsce. Tam towarzyszył nam 

ogromny ścisk, a i ruch uliczny obfitował w 

samochody. Radosna i żartobliwa ekipa dojechała 

jednak na miejsce.  

Otoczka wyglądała imponująco. Kordony policji, tłumy 

ludzi zmierzających na imprezę, konie sprzedający po 

rozsądnych cenach bilety, piękne hostessy, a także 

sprzedawcy niesmacznej kawy Maxwell. Ponieważ 

najważniejsze były dla mnie koncerty mijałem ich jak 

tyczki slalomowe. A właściwie, nie jak tyczki, a po 

prostu jak niewidzialne punkty, które na moim torze 

widzenia nie istnieją. 

Co zrobić najpierw? Oczywiście wymiana biletu na 

specjalne opaski dzięki którym jesteś pełnoprawnym 

uczestnikiem festiwalu. Kolejka była spora. I pewnie 

czekałbym tak około pół godziny – do 1 h, gdyby nie 

pewne stojące przede mną panie, które uświadomiły 

mi, że dwudniowy karnet można wymienić bez stania 

w tej pieprzonej kolejce na polu namiotowym. Nawet 

zaoferowały, że zajmą moje miejsce, gdyby próby 

wymiany ewentualnie się nie powiodły. Nic takiego 

jednak się nie przydarzyło. W punkcie wymiany po raz 

pierwszy zauważyłem, jak bardzo ważna jest ta 

impreza na całym świecie. To znaczy już wcześniej 

napotkałem obcokrajowców, ale właśnie w tym 

punkcie chłopak od wymian stwierdził pytająco: 

„jesteś z Polski, tak?” Poznał mnie, bo swojego nie da 

się nie poznać, ale widać, że wydarzenie cieszy się 

sporym szacunkiem na całym świecie. Po wymianie 

szybko popędziłem na miejsce, ale też nie było lekko, 

bo sprawdzała ochrona. Uffff… trochę czasu zleciało 

zanim powyjmowałem wszystko z kieszeni. ;) Skoro już 

jednak omawiam kwestie organizacyjne i inne, to 

jeszcze przy nich pozostanę. Cała scena wrażenie 

robiła, ustawiona niedaleko wejścia, z dwoma 

bocznymi telebimami i jednym mniejszym. Nieco 

dalej, przechodząc obok toalet były te dwie mniejsze – 

Burn Stage i Coke Stage. Ludzi również jednak tam nie 

brakowało. Pierwsze, co mnie naszło, to oczywiście 

chęć wypicia mroźnego piwka. Popędziłem, więc do 

strefy gastronomicznej, aby wpierw wymienić bony. 

Jeden taki kosztuje 3 zł. Piwo 0,4 - aż 6 zł, więc 2 bony. 

Chyba nie powinienem tego dodawać, ale jednak 

dodam, że jedyna marka jaką mamy tam okazję 

kosztować jest, a jakże największy sikacz Heineken. W 

końcu organizator, ten sam co Openera… Po wypiciu 

szczyńskiego Heinekena i wypaleniu szluga udałem się 

sprawdzić, jak wyglądają ceny żywności. Ździerstwo, 

ale nie jest też tak źle. 9 zł – zapiekanka, 6 za frytki, 12 

za bigos. Jakoś jednak przeżyłem bez tego. Tylko 

drugiego dnia wzięła mnie chęć na zapiekankę, która 

choć mała, była naprawdę smakowita. 

Pora jednak przejść do najważniejszego wydarzenia, a 

więc tych, którzy umilili nam tego wieczoru życie.  

Wpierw: Main Stage – polski zespół, który ma za sobą 

współpracę z raperem O.S.T.R, grający muzykę z 

pogranicza soulu i funku. Ich muzyka sama w sobie 

była ciekawa, ale nigdy mnie nie porywała i tak było 

też tym razem. Ciekawie wyglądają na koncercie, 

starają się ciągnąć, ale raczej nie są od tego. 

I szafa gra 



                                                                                                                                                                                                                                     

Przyjemnie jednak się ich słucha, a riffy gitarowe są 

naprawdę zalecane na jakiś romantyczny wieczór. Nie 

usnąłem i to się liczy, a więc występ mogę uznać – na 

plus. Zresztą, nie było jak, bo nie widziałem ich długo, 

toteż ocena tego koncertu może nie być całkowicie 

rzetelna. Piszę tutaj oczywiście tylko o tym, co 

zobaczyłem i usłyszałem. 

Następny punkt po SOFie – zmykam obok Burn Stage, 

gdzie odchodzi ostra łupanka i wchodzę do namiotu 

na Coke, gdzie przygrywa Rotten Bark. Jak to opisali 

ich na stronie Cołka – „są z polski, ale grają pop punk 

prosto, jak ze słonecznej Californii. Co to oznacza? Już 

po tym opisie wiedziałem, że będzie mi dane 

posłuchać czegoś z pseudopunku, typu Green Day czy 

Good Charlotte. Punk to mój koronny temat i 

ukochany gatunek, ale to, co się stało z nim w 

ostatnich latach, głównie za sprawą amerykanów 

wywołuje u mnie zniesmaczenie. Wracając do Rotten 

Barka, hmmm… tłumy (EMO)dzieciarni skakały pod 

sceną i dobrze się bawiły, ale mnie taka muzyka nie 

kręci. Może, gdybym się w tym lubował stwierdziłbym, 

że to dodaje mi energii. Ja jednak wolę mocniejsze 

klimaty. Występ zaś totalnie nieudany, obimbali sobie, 

tak jakby myśleli, że są już wielkimi, kalifornijskimi 

„gwiazdami”. Wokalista, który stał jak pachołek w 

miejscu, od czasu do czasu ruszając kolanem oraz 

gitarzysta, który chodził po scenie od lewej do prawej, 

jak idiota i to cały czas będąc odwróconym tyłem do 

publiczności. Jedynie raz na koniec utworu efektownie 

skończył, ale chyba tylko i wyłącznie na odpierdol 

Gdyby tak zrobiono na koncercie punk-rockowym, z 

pewnością wykonawcy zostaliby wygwizdani i 

zmieszani z gównem. Ale tutaj ta kinderpopowa, 

dziecięca publika wychowana na MTV, która nie ma 

nawet pojęcia, czym jest pogo, tylko się cieszyła. 

Utwory na jedno kopyto i na koniec jeszcze cover 

Green Daya, przy którym dzieciaczki pod sceną 

dostawały prawdziwego orgazmu. Zdecydowanie na 

minus. 

Pora powrócić na Main Stage. Tam można było 

obejrzeć prawdziwe show prosto zza oceanu. N.E.R.D. 

Nieco zapomnieni, ale wciąż potrafią rozgrzać publikę. 

Rapcore naprawdę wysokich lotów. Pharell Williams 

niósł publikę swoim tańcem na scenie. A gitarzysta, 

który momentami pokazywał bajeczną grę (może nie 

aż tak, jak Hendrix, który jest geniuszem i wzorcem nie 

do doścignięcia) był gwoździem koncertu. Ich 

twórczości nie znam, nie wiem o czym śpiewają, ale 

każdy utwór czymś się różnił. I do tego te piękne 

panienki tańczące wokół. Pharell pokazał, że ważna 

jest dla niego rodzina i na scenę zaprosił nawet swoją 

latorośl. Otoczka była bardzo dobra, a i sama muzyka 

nakręcała. Ogólnie – żywioł! Nie sposób było się 

nudzić na ich koncercie, nawet takiemu indolentowi 

ich twórczości, jak mnie. 

Powinienem był tam raczej zostać, ale jednak 

zdecydowałem się znów przejść na Coke Stage, gdzie 

znów miałem do czynienia z pop-punkiem. Tym razem 

CF98. Przed wyjściem na CLMF posłuchałem ich trochę 

na luźno. Z pewnością wyglądali lepiej niż Rotten Bark. 

Nie było takiej dziecinady z przodu, a i koncert 

wyglądał ciekawiej. Bez nędznej próby robienia show, 

a i wokal ciekawszy. Jedynie, gdy trzeba było zrobić 

ten pierdolony hałas, to publika robiła, co do niej 

należało. Wokalistka… No, nawet sobie ładnie w tym 

radzi, musze przyznać. Gdyby miała śpiewać 

prawdziwego punka na pewno nie poradziłaby sobie, 

bo nie ma aż tak mocnego głosu. Ale na przyjemny, 

gitarowy pop w sam raz. I przy okazji trochę dystansu 

do siebie – dziewczyna sama stwierdziła, że wygląda, 

jak piosenkarka z kapeli weselnej. Ogólnie nie mój 

klimat, ale jak wspomniałem, ta dzieciarnia już tak nie 

uwierała (bo to jest właśnie to, co w zespołach 

pseudopunkowych powoduje u mnie największy 

wkurw), a i robił show na siłę. Ujdzie. Polacy są nawet 

w kwestii popu gorsi od Ameryki. Tam gitarowe pop-

punkowe gówno jest na porządku dziennym, u nas 

jednak spośród rodzimych kapel większe uwielbienie 

jest dla Feela. Od biedy wolałbym już taki CF98 

usłyszeć w radiu. 

Pora iść dalej. Tym razem na chwilę wstąpiłem do 

Burn Stage. Tam Sorry, Ghettobluster – początkujący 

wykonawca muzyki klubowej. Brzmienie monotonne, 

schematyczne, ja w tej muzyce nie gustuję, ale 

wydawało mi się podobne do wcześniej wykonawców 

na tej scenie. Cóż, to tylko chwila – teraz idę na scenę 



                                                                                                                                                                                                                                     

główną. Tam zaczynają grać 30 Second To Mars. 

Spożyłem sobie piwo. Zobaczyłem, jak bardzo zespół 

jest rozchwytywany. Stałem przy wyjściu z punktu 

gastronomicznego (bo nie można z niego wychodzić z 

piwem). Gdy Marsi zaczynali grać tłumy ludzi rzuciło 

się do ucieczki, w stronę sceny. Normalnie 

przypomniała mi się reklama Media Markt, gdzie 

wszyscy pędzili „śmigiem, migiem”. :P  

30 Second To Mars – zawsze twierdziłem, że to EMO, 

a ich muzyka to rock robiony dla komercji, typowo 

pod publikę. No, to co napisałem wcześniej świadczy o 

tym, że chyba mam rację. Sam koncert był dosyć 

widowiskowy, ale jak na zespół, 

który grubą kasę czerpie 

pewnie także z takiego 

przedsięwzięcia oczekiwałem 

więcej. Jednak najbardziej 

intryguje mnie ta zasadnicza 

kwestia – dlaczego Jared Leto, 

który ma głos niewątpliwie 

męski, musi śpiewać jak 

pedałek? Na chwilę obecną 

odpowiedź wydaje mi się tylko 

jedna – znów zespół oblegany 

przez tłumy piszczących 

nastolatek. Ale cóż poradzić. 

Marsi musieli wyciągnąć z 

siebie 110%, aby mnie 

wyciągnąć swoim występem do 

góry, ale tak się nie stało. Co za 

tym idzie – dalej fenomenu tej 

grupy nie rozumiem. 

Przechodząc dalej – znów Coke 

Stage, ale tym razem rap. Rap 

pełną gębą! 

DonGuralesko – nie słuchałem 

go wcześniej, ale wpadł mi w 

oko, a co najważniejsze w ucho. Jego teksty mówią o 

czymś, niosą ze sobą przesłanie, a sam wykonawca 

prezentuje na scenie odjechany hardkor. Skrecze ze 

Sweet Dreams to element programu, którego z 

pewnością pominąć nie mogę. W tym polscy raperzy 

są dobrzy, a Gural wręcz idealny. Sam występ? Sam 

raper zdziwił się, bo był przekonany, że wszyscy 

nastawiliśmy się na chillout. Wcale nie było tak źle i 

schodzili się nawet Ci w koszulach 30 Second To Mars. 

A jak wspaniale ciągnęło się łyk ginu, lodu i Cin Cinu, 

buch, buch dymu… A zwłaszcza: „Skurwysynuuuuuu!” 

Ten koncert zapamiętam jako jeden z bardziej 

udanych, choć nie byłem tam długo, ale wiem, że w 

polski rap, choć to nie mój klimat, inwestować należy. 

Aż szlug wypadł z gęby… Dosłownie! Nie chciałem się z 

Guralem rozstawać, ale na mnie czekała już gwiazda 

wieczoru dla której w końcu tu przyszedłem – 

Chemical Brothers! 

Zdziwiło mnie, że tłumów wielkich nie było. Udało mi 

się zbliżyć pod scenę i zająć takie miejsce, że 

widoczność naprawdę dopisała. Mogłem delektować 

się mocnym basem i bitami z bliska. Nagłośnienie 

tymczasem kapitalne, a ciary chodziły po mnie jak 

mrówki. Bardzo dobrze ustawiona setlista – dużo 

starych kawałków 

popartych tymi 

nowszymi, gdzie przecież 

do korzeni wracają. 

Brakowało mi za to 

bocznych telebimów. 

Niewytłumaczalne. Ale 

cóż, widziałem ich 

przecież tuż obok siebie. 

A telebim główny działał. 

Przeciętnemu 

słuchaczowi ich muzyka 

może wydać się 

monotonna. Ale na takim 

koncercie myślę, że 

nawet oni nie mieli 

złudzeń, co do tego, że 

przy Braciach bawić się 

można. Początek to raczej 

sztuka współczesna, ale 

im później tym więcej 

starego mieliśmy. Z 

nowej płyty można było 

szaleć przy Dissolve. 

Akcentem najstarszym 

było Chemical Beats z ich debiutu. Czuć było, że się nie 

zatracili i są to starzy, dobrzy Chemical Brothers. 

Wersja wydawała się inna, wyczułem nieco więcej 

nowych bitów. Jednak najwspanialszym momentem 

były trzy kawałki z przegenialnego albumu 

„Surrender” obok siebie. Najpierw nieśmiertelne „Hey 

Boy, Hey Girl”, potem Under The Influence, zagrane 

jedynie przez chwilę, bo służyło jako przejście do Out 

of Control. Zmieniało się naprawdę wiele. Chemicalsi 

urozmaicali swój koncert coraz to nowszymi 

samplami. Jak zespół elektroniczny, najwyższych 

lotów. Nie chciało się kończyć. Tak wspaniałą 



                                                                                                                                                                                                                                     

publiczność po prostu trzeba było nagrodzić. I tak też 

zrobili. Energia tryskała z wszystkich podczas bisowego 

„Block Rockin Beats”. Oni sami głęboko się ukłonili, 

choć słownie nie podziękowali. Pomińmy jednak ten 

moment, liczy się muzyka. Na Chemical Brothers się 

nie zawiodłem. 

Ale pora lecieć. Chciałem zdążyć na koncert L.Stadt w 

Coke Stage i zdążyłem. Akurat ominęły mnie utwory w 

które wsłuchiwałem się w domu, ale kij z tym. Brzmią 

ciekawie. Nie typowo po polsku, a czuć w nich zapach 

ostrego rock n’rollowego grania, takiego jak chociażby 

słynna grupa Kings of Leon. Nie byli też nachalni, jeśli 

chodzi o show. Oczywiście nakręcali, ale nie było 

zbędnego klaskania i noszenia tłumu. Nie odbije im 

sodówa. Są w stanie zrobić karierę. Publiczność 

chciała więcej, to i zagrali więcej. Nie boczyli się. 

Wokal również charakterystyczny i mocny, co mam 

nadzieję pozwoli wejść temu zespołowi na dobre tory. 

Dziś w Polsce nie jest to częstym zjawiskiem. 

Na Burn Stage grał jeszcze MentalCut. Nie wiem, czy 

za tą olbrzymią puszką Burna ustawioną na środku 

sceny grał w pasjansy czy nie. Jedno jest pewne – 

prezentuje muzykę klubową z górnej półki. Nie były to 

dziecinne łupanki, zasłyszane w tamtym rejonie przez 

cały dzień. Jego twór jest bardzo oryginalny. Trochę 

poskakałem i zmyłem się do domu. Mimo wszystko 

nie potrafię takiej muzyki słuchać długo.  

Wsiadłem w autobus, który wiózł uczestników CLMF 

do Dworca Głównego, a stamtąd z kolei dotarłem do 

domu. Z wielkimi przeżyciami, brzęczeniem w uszach i 

myślą, że jutro będzie jeszcze lepiej, albo przynajmniej 

równie dobrze, jak dziś. 

21 sierpnia – wyjście z domu o 15:00. To samo, co 

wczoraj. Przyjazd na Dworzec Główny. I tu… szczęście 

w nieszczęściu. Akurat, gdy wysiadałem z mojego 

lokalnego 304, przybył na miejsce ten, który zabrać 

ma nas na miejsce. Pcham się przez tłum i… nic. 

Zabrakło miejsca. Autobus przepełnił się do tego 

stopnia, że kilka osób zniesmaczonych musiało 

wysiąść. Mnie to również nie na rękę. Poczeka się 

jednak te 24 minuty. I w tym czasie wypali szluga. Gdy 

jednak przyjechał następny, byłem odpowiednio 

przyczajony. Z takim impetem wpadłem do środka, że 

aż zdążyłem zająć miejsce siedzące! Liczba ludzi 

zmierzających na wydarzenie jeszcze bardziej 

imponująca niż wczoraj! I w dodatku jeszcze bardziej 

radosna i rozgadana. A na miejsce dotarliśmy szybciej. 

Same pozytywy. Wiedziałem, że ten wieczór musi się 

udać. 

Przybyliśmy oczywiście na czas. Tym razem bez 

okazywania ochroniarzowi papierosów wszedłem na 

miejsce. Wszystko w porę. Akurat Muchy zaczynały 

grać. To zespół najbardziej oblegany w Polsce. Toteż 

liczyłem, że pokażą co wyjątkowego. Nieco się 

zawiodłem. Jedynie zaskoczyli mnie nowym perkusistą 

w składzie. Ich dyskografię znam dobrze. Wszystko, 

czego oczekiwałem, jeśli chodzi o set listę było. 

Aczkolwiek zagrane dosyć leniwie. Nie pokazali błysku, 

mocy, nic… Nudy… A w dodatku znów jedyna aktywna 

część publiczności to małoletnie dziewczynki. 

Przypomniały mi się tegoroczne, krakowskie juwenalia 

i występ Happysadu. Muchy prezentują się lepiej 

muzycznie, ale koncertowo podobnie. Zamulają. A 

wokalista chwalił się, że grali na każdej dużej scenie w 

Polsce w tym roku… To tym gorzej dla nich. Bo to w 

końcu kolejnym argument za tym, że wymagać należy 

więcej. Jedynie Miasto Doznań inaczej, ciekawie 

interpretacji. Ogólnie Terroromans wyszedł lepiej niż 

Notoryczni Debiutanci. Z tego albumu kawałki zostały 

odegrane nieco na odpierdol. Fajnie było zobaczyć 

Muchy, ale choć bym tego chciał, nie zaliczę tego 

występu na plus. 

Pora znów na Coke Stage. Tutaj grali The Natural Born 

Chillers. Odkryłem nowość! Wspaniałą nowość! 

Elektronika z krzykliwym wokalem. I to nie rockowe 

CKOD, które jest też tak postrzegane. Tu wszystko 

było dopracowane i zrobione na maxa. Przede 

wszystkim – wokal, który roznosił się po całym 

namiocie, ostra perkusja oraz syntezator. Całkiem 

niespotykana kompozycja sampli dla zespołu 

rockowego. Było głośno! Było mocno! Był ścisk, było 

to wszystko czego na koncertach potrzeba. Zespół w 

ogóle „niepolski” i polecam go każdemu fanowi 

niewrażliwego grania.  



                                                                                                                                                                                                                                     

Przeniosłem się z powrotem na scenę główną. The Big 

Pink – zespół elektro-rockowy, którego inspiracją jest 

niewątpliwie moje Depeche Mode. Słychać to. Na nich 

czekałem tego wieczoru równie bardzo, jak na Muse. 

Na scenie szaleństwo, ale pod nią… Publika wydała mi 

się nieco drętwa. Słyszałem jednego mężczyznę, który 

stwierdził, że koncert był kiepski. Absolutnie było 

inaczej. Zaczęli mocnym, świetnym riffem. Milo 

Cordell jako klawiszowiec zrobił swoje, ale Robbie 

Furze to zdecydowanie gość nie z tej ziemi! Przede 

wszystkim wrażenie robi jego punkowy image – A la 

Dee Dee Ramone oraz podkoszulek Dead Kennedy z 

wizerunkiem Jello Biafry. Przekłada się to na 

umiejętności. Bo Robbie szalał z gitarą. Widać było, że 

zarówno on kocha gitarę, jak i gitara jego. Podobnie 

zresztą było z mikrofonem. Również znany mi set, 

trochę pogodnego grania, a trochę ballad przy których 

aż chciało się machać zapalniczką. Aż na koniec 

największy hit formacji – Dominos. Publika tutaj 

wysiliła się i razem mogliśmy drzeć się wniebogłosy – 

Dominooooosssss!!!!! 

Minus oprócz niezbyt 

przyjemnej publiki, to także 

krótki koncert. Trwał 

niecałą godzinę. Ale można 

było się w sumie tego 

spodziewać, wszak zespół 

ma na swoim koncie 

raptem jeden album. 

Znów przeniosłem się na 

Coke Stage. Tutaj jeden z 

wielu polskich zespołów rockowych – Irena. Podobnie 

jak Muchy, niezbyt ciekawe. Niezły riff, ale nic poza 

tym. Wokalista wyglądał na przestraszonego 

dzieciaka. Publicznośc, i tu nie sprzyjała. Było więcej, 

ale gorzej niż poprzedniego dnia. Wracając do 

wykonawcy – ot, kolejny podobny zespół rockowy, w 

przeciwieństwie do L.Stadt, niespecjalnie wyróżniający 

się. Zapamiętałem, że grali utwór Sośnickiej i 

interpretacja nie była zła. Ale nie spieszy mi się z 

zapoznaniem z ich dyskografią. Pora przejść się z 

powrotem na główną (uff, ależ się nachodzę) ;P 

Panic! At The Disco – kolejne EMO, będzie to, co z 30 

Second To Mars – oto, co sobie pomyślałem. Nie 

porwali mnie, ale było lepiej niż z Marsami. 

Przynajmniej wokalista śpiewający całkiem normalnie i 

dodawał coś od siebie. Zwłaszcza prowokacja 

publiczności – Do You Want to See Muse Tonight? 

Wszyscy, ile sił w płucach przytaknęli gromkim – 

„Yeeeeaaaaahhhh!”, ale zespół ostudził ich zapały 

„Fuck Them!”. Być szczerym, to podstawa. Nie byli też 

tak schematyczni, jak 30STM, więc mogę rzec, iż wystp 

poprawny. Z malutkim plusem, aczkolwiek to zasrane 

Emo… Dobra, nie myślmy już o tym. Nawet nie było 

tego tak widać. Stałem od sceny daleko i nie musiałem 

nasłuchiwać, jak reagują pretensjonalne dzieciaki, 

choć niedaleko mnie stał dorosły facet, który bawił się 

jak dziecko. Nie wie, co dobre… Ale aż mnie irytowało 

i miałem mu wytłumaczyć, że na scenie występuje 

przecież bożyszcze zbuntowanych nastolatek i aby się 

tak nie jarał, bo to moda chwilowa. 

Pora na zmianę warty – znów Coke Stage. Dzień 

wcześniej na tej scenie grał Gural, teraz pojawił się 

Eldo.  Po występie tego pierwszego myślałem, że ten 

drugi został położony na łopatki i pożarty. Ale Eldo się 

nie dał! Też robiło się ten pierdolony hałas. A musiał 

nas popędzać bardzo, bo w końcu „kobitki śniadania 

nie jadły”. Przynajmniej jedyny, który nie bał się tego 

powiedzieć. Ale również zdziwienie wywołało u niego 

zaludnienie namiotu. Dlatego 

też konkursu na podeszwy 

nie udało się przeprowadzić. 

To, co grał to głównie 

nagrania starsze, a także te 

Grammatikowe. Specjalnie 

przed utworem 

„Dzieciństwo” Eldo pozbył się 

dresu i został w podkoszulku 

reprezentacji Argentyny. Nie 

brakowało również 

podziękowań za zakupy płyty Zapiski z 1001 Nocy. 

Raperzy podczas CLMF nie zawiedli i przekonali mnie 

do tego, aby baczniej się im przeglądać. 

Na chwilkę wstąpiłem do Burn Stage. Tam grał zespół 

Mosqitoo. Nie łupanka, a zwykły elektro-pop, w 

którym echa DM słychać było. Jeszcze bliżej duetowi 

jednak do szwedzkiej grupy The Knife. Wokalistka 

ubrana na różowo prezentowała się z gracją, podobnie 

jak jej partner z zespołu grający na syntezatorze. 

Mimo, że kolor jego podkoszulka był taki sam, na 

pedała nie wyglądał… Ciekawy zespół, również warty 

poświęcenia uwagi, jeśli znajdę możliwośc wypadu na 

ich koncert, z pewnością nie będę się wahał. Jednym z 

utworów był „Bring Me Joy”, który wiele osób kojarzy 

z reklamówki magazynu „Joy”. Ale to na tyle, bo 

spieszyłem się na gwiazdę wieczoru – Muse. 

Zadawałem sobie pytanie – czy tak jak mówią, jest to 

faktycznie jeden z najlepszych zespołów koncerowych 



                                                                                                                                                                                                                                     

świata. Nie było już tego, co na Chemical Brothers. 

Całe mnóstwo ludzi pozajmowało swoje miejsca. Już 

nie byłem pod sceną, pozostało mi spoglądanie ze 

środka. Jednak ze względu na swoje warunki fizyczne 

miałem dobre spojrzenie na scenę. Nieco się spóźnili, 

chyba napięcie stopniowali. Ale gdy już weszli, to się 

zaczęło. New Born – po wstępie wokalnym Matta 

krótki przerywnik i mocne uderzenie gitarowe. 

Wiedziałem, że to będzie dobry występ. To, co było 

później pokazało, że na moje wcześniejsze pytanie 

mogę udzielać pozytywnej odpowiedzi. Przede 

wszystkim Bliss – to jest to, co mnie zaskoczyło. Ten 

utwór grają na swoich koncertach rzadko. Ja prosiłem 

o niego na last.fm. Tylko o niego! I moje marzenie się 

spełniło! Ale sam Bliss to pikuś, jak zagrany! Nogi 

same się ruszały, właściwie unosiły Cię wysoko do 

góry! Wiele osób porównywało nową płytę do 

twórczości zespołu Queen. Utwór United States of 

Eurasia uświadomił mi, że tak naprawdę jest. Zresztą 

już sam zespół można porównywać. A Matta 

Bellamy’ego do nieśmiertelnego Freddiego. Ten facet 

to prawdziwy wariat, a jego solówki gitarowe 

pozwalały na opadnięcie szczęki, aż na ziemię. Ba, na 

fortepianie też grać potrafi. A jak sprawnie operuje 

wokalem! To wszystko tylko w Muse. Nieśli nas cały 

czas. I swoim „Hey!” w utworze Uprising, czy też 

podczas wspaniałego Time Is Running Out. Na 

zakończenie jako drugi bis poszedł utwór Knights of 

Cydonia, który był zwieńczeniem wspaniałego 

występu. Poparte grą na harmonijce ustnej Chrisa 

Wolstenholma i nietypową skalą głosu Matta dały 

wspaniały efekt końcowy. Takie coś chce się przeżyć 

jeszcze raz. Podziękowanie? Oczywiście po polsku. 

Szkoda, że zaniedbali debiutancką płytę, ale do tego 

przyzwyczaili (wystarczy, że Bliss był ;D). No, i akcja z 

latarkami na Undisclosed Desires wyszła średnio. 

Może te latareczki były po prostu za małe? 

Niesamowitych wrażeń dostarczył nam później pokaz 

sztucznych ogni. Od jego oceny jednak nie jestem, a 

ponieważ to nie koniec wrażeń, idę dalej. Myślałem, 

że to Muse pobiło wszystkich, ale nie. Szaleńcy z 

zespołu Fox byli fenomenalni. Dwa syntezatory, 

perkusja oraz kilku różnych wokalistów zmieniających 

się, co utwór. Elektronika pozwalająca się bawić. A nie 

dość, że przy muzyce można się bawić, to ten czas 

umilili nam sami wykonawcy. Krytykujący Canal + oraz 

zachęcający do jedzenia pumperniklu, zwłaszcza jeśli 

masz grupę 0 Rh+, 0 Rh+, 0 Rh+! Kończyli prawie pół 

godziny. Bo gdy już kończyli to zawsze ktoś dołożył 

nowy bit, a wokalista nową partię. I znowu powiedział 

coś śmiesznego. I ciągnął nas, publikę. Miałem już iść, 

ale po prostu się nie dało. Duża dawka zabawy, muzyki 

i humoru. Że polski zespół jest taki oryginalny, tak 

bardzo potrafi się zmieniać, ewoluować i umie 

nakręcać publiczność – zapamiętam to do końca!  

Ech, nadszedł czas rozstania. Znów wsiadam w 

autobus i przyjeżdżam pod Dworzec Główny, a potem 

do domu, w Wieliczce. Kładę się spać, a w uszach dalej 

piszczy, śpię do wczesnego ranka. 

Niedziela rano – uff, nareszcie mogę się umyć, 

nareszcie coś mi się chcę! Tylko, co ze szlugami. 

Wykorzystam do opowiadania wrażeń podczas 

spotkania z kolegami…. 

I jeszcze ostateczne, najbardziej dosadne I konkretne 

podsumowanie. Ponieważ na naszym forum jest czas 

Miss i Mistera wybiorę pięć najlepszych, moim 

zdaniem koncertów w takiej samej skali od 5 do 1. 

 

5  Fox 

4  Muse 

3  DonGURALesko 

2  The Chemical Brothers 

1  N*E*R*D 
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Lubisz placki? 

 Mądrości dzieciństwa 

Hu-Ha użytkownicy! Jestem śl iczny! Kto z nas  nie pamięta wspaniałych 

słów prężącego muskuły Johnny’ego? Wszyscy je 

dobrze znają i  nawet na co dzień zdarza się nam ich 

używać. Przygotujcie s ię na mocną dawkę genialnego 

humoru scenarzystów,  którzy kształtowali  nasze dziec iństwo. 

Latajcie na lotni,  bez lotni  a porady mamuśki Bravo rozwiążą każdy 

wasz problem sercowy! Hu-Ha!  Praca Kolektywna w imię socja l izmu 

 

Zagadaj do niej! 

Ile to razy tę złotoustą radę na pytanie jak zagadać 
czytamy a forum? Bez mała pierdyliard tygodniowo. 
Uczucie się od mistrza! 
 
Cześć, mała. Mówił Ci już ktoś, że mam piękne oczka? 
 
Hej, mała! Ja jestem piękny, ty jesteś piękna, chodźmy 
do mnie i pogapimy się na siebie. 

 
Macie niską samoocenę? Kompleksy? Wasz penis jest 
krzywy? Inwokacja do mamuśki dobra na wszystko! 
 
O, mamo, ale jestem przystojny! 
 
Nieźle przysupermaniłem! 
 
Zastanawiasz się, co to za idealny posąg? 
Niespodzianka, maleńka. Jestem żywy. 
 
Nie wiesz, jak wymigać się od randki z paszczurem? 
Nie prostszego. Johnny do usług. 
 
Spadam stąd, jakby co – jestem w Boliwii. 
 
Średniowiecze to kanał, biorę taryfę i spadam! 
 
A może dostałeś wezwanie do WKU?  Boisz się? Kilka 
dobrych rad od weterana, weteranów z Cedrowej 

Górki  - Andy’ego „Zadka” 
Anderssona! 
 

Kiedy byłem na wojnie, o 4 
rano piłem popołudniową 
herbatę. 
 
Kiedy byłem na wojnie (...), jako 
poduszki używałem wiązki 
dynamitu! 

 

Nauczycielka Cię 
gnębi, bo musisz do 
kibla podczas lekcji? Wolnego, chłopcze! 
 
Siku?! Kiedy byłem na wojnie, musiałem wytrzymać 
przez 3 kontynenty. 
 
Nie znasz dopływów Wisły, Odry, Pasłęki i Drwęcy? W 
sztabie Cię nauczą. 
 
Andy : W podobny sposób zmieniłem bieg rzeki 
Alabama. 
Ludwiczek : Jakiej rzeki? 
Andy : Wy, dzieci, znacie ją teraz jako rzekę Missisipi! 
 
A co z górami? 
 
Jensen: Andersson byłeś ty kiedyś w górach? 
Andy: A coś ty myślał Jensen?! Nie słyszałeś nigdy o 
Andach? 
 
A na zakończenie stary, sztabowy dowcip z brodą, tak 
zajebistą, jak czupryna Johnny’ego 
 
Przychodzi młody chłopak do lekarza. 
- Panie doktorze. Mam jedno jadro sine. 
Lekarz zbadał i mówi: 
- Uuuu, rak! Trzeba amputować. 
Szybko wykonał operacje i pożegnał sie z pacjentem. 
- Panie doktorze, to znowu ja. Teraz mam drugie jadro 
całe sine. 
- Rak! Trzeba amputować. 
Nazajutrz znów ten sam chłopak. 
- Niestety panie doktorze. Przeniosło sie na mój 
interes. Lekarz nie dowierza, bada, bada i w 
końcu mówi: 
- Eeee, panu to tylko jeansy farbuja... 
 

Mokacia chciała, żeby ją tu na różowo wcisnąć, to 
niech ma ;*

Kącik imienia Johnny’ego Bravo 



                                                                                                                                                                                                                                     

 


