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SZ- Jesteœcie ¿ywym dowodem na stwierdzenie, ¿e „OLD PUNX NEVER DIE”, sk¹d tyle energii i cierpliwoœci do punk-rocka 

maj¹ tacy „dziadkowie” jak Wy? :)

D: Czuje siê m³odo i chce siê w to bawiæ.

R: To jest gdzieœ g³êboko zakorzenione w nas, w naszych sercach, tak myœlê. Wyrastamy z tej kultury, uczestniczymy w niej ju¿ tyle lat, jest 

jak¹œ czêœci¹ naszego ¿ycia. Koncerty daj¹ nam wiele pozytywnej energii, na któr¹ nie mo¿na pozostaæ obojêtnym. Wydaje mi siê, ¿e to 

wszystko w du¿ej mierze w³aœnie oparte jest na niej. Poza tym we mnie a myœlê, ¿e i w ch³opakach ci¹gle du¿o jest wœciek³oœci i 

„nieokie³znanej” energii he, he, he...

SZ- Przybli¿cie dzisiejszej m³odzie¿y jak to by³o, gdy byliœcie kinder-punkami. Co przynios³a nowa rzeczywistoœæ, i co zmieni³o 

siê w punk rocku na lepsze, a co na gorsze? Mo¿e jakieœ ciekawe historie z „punkowej” m³odoœci?

D: moja m³odoœæ to g³ównie bunt przeciw komunie, ale i temu, co by³o doko³a…w punk rocku kiedyœ by³o autentycznie, teraz mo¿e na scenie 

niezale¿nej tak jest, ale niestety za du¿o kapel wyciera sobie gêbê punkiem a podpiera mediami…

R: Przede wszystkim zmieni³ siê dostêp do tego, co rozumiemy przez punk rock. Kiedyœ jednym z g³ównych Ÿróde³ pozyskiwania muzy o 

dziwo by³y oficjalne media. W trójce Marek Wiernik w ka¿dy wtorek po dwudziestej puszcza³ to, co dzia³o siê w œwiatowym punk roku w 

audycji „Ca³y ten rock”. Mia³ jeszcze audycjê w poniedzia³ek zaraz po dwunastej i w niej te¿ czêsto puszcza³ punk rocka. W pi¹tek po 

piêtnastej, co jakiœ czas lecia³y polskie kapele g³ównie z Jarocina. Nie pamiêtam nazwy tej audycji, ale to tu pierwszy raz w 1984r. 

us³ysza³em Siekierê, Moskwê, Abaddon, Prowokacje. By³a jeszcze Rozg³oœnia Harcerska na antenie, której by³a prowadzona Lista Harcerska, 

na której królowa³y kapele punkowe i nowofalowe. Pamiêtam jak dziœ, co wiêkszoœci m³odych za³ogantów wyda siê pewnie œmieszne albo, co 

najmniej dziwne, ale Abaddon ze swoim kawa³kiem „Boimy siê siebie” okupowa³ pierwsze miejsce kilka razy. Nie by³o praktycznie zinów. 

Pierwsze bardziej obszerne informacje, jakie czyta³em pochodzi³y z „Non Stopu” i ich pamiêtnego numeru poœwiêconego punk rockowi i 

nowej fali. Koncerty by³y rzadkoœci¹ a jedyne miejsca gdzie mog³y siê odbywaæ to Domy Kultury albo Kluby Studenckie, dlatego tak wa¿ny w 

tamtym czasie by³ Jarocin czy Róbrege. Zero niezale¿nych wydawnictw. To, co ukaza³o siê w latach osiemdziesi¹tych zosta³o wydane przez 

pañstwowe wydawnictwa. Kapele w tamtym czasie mia³y przejebane. Pamiêtam jak ze swoim pierwszym zespo³em zaczyna³em graæ a by³a 

to ju¿ koñcówka lat 80-tych to jedyne miejsce gdzie mogliœmy mieæ próby by³ Osiedlowy Dom Kultury. Musieliœmy wiele siê za tym 

nachodziæ. O sprzêcie do grania mo¿na by³o tylko pomarzyæ. Z chwil¹ zmiany systemu w '89, niemal wszystko zmieni³o siê diametralnie. 

Punk rock sta³ siê bardziej DIYiowy. Sta³ siê tym, co stanowi o jego „esencji”, niezale¿ny i antykomercyjny. Jedn¹ z rzeczy, której mi ¿al to, 

to, ¿e interesuje siê nim znacznie mniej ludzi ni¿ kiedyœ.

SZ- Przeciw jest waszym pierwszym zespo³em, czy graliœcie wczeœniej w innych kapelach?

R: Dekoder i Ósmy Dzieñ Tygodnia

D: Bawi³em siê w reggae  Arcan i punk Dekoder z Robertem i Sprzeciw z Grubym i Czarkiem.

SZ- Zagraliœcie trasê z Apati¹. Jak Wam siê z nimi wspó³pracowa³o? Wydarzy³o siê coœ ciekawego podczas tej trasy?

D: Fajne ch³opaki, chcia³bym kiedyœ powtórzyæ...

R: Du¿o fajnych momentów i niezapomnianych koncertów, w tym dwa ze Z³odziejami. Pozdrowienia dla Mato³a i reszty ch³opaków. Je¿eli 

ktoœ chcia³by szczegó³owo zapoznaæ siê z naszymi wspólnymi woja¿ami z Apati¹, to odsy³am do „Hide And Seek” DIY hard core punk zine 

[www.hands.hard-core.pl], gdzie Pawe³ wyczerpuj¹co opisa³ to, co mia³o miejsce podczas tej trasy.

SZ- Wasz kawa³ek Pt „Wschód” porusza naszym zdaniem bardzo wa¿n¹, aczkolwiek skutecznie omijan¹ przez w³adze kwestiê 

Czeczenii. Ostatnio w Lublinie mia³o miejsce wtargniêcie (anty) terrorystów do oœrodka dla uchodŸców, po informacji o 

rzekomej bombie, której nie znaleziono. Celowano z broni palnej min do czeczeñskich kobiet i dzieci. Czy „bandy wyrostków z 

anty-putinowskimi transparentami” (jak pisz¹ czasem media) powinny zaostrzaæ i tak ju¿ nie najlepsze kontakty z 

W³adkiem? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

D: Trzeba o tym mówiæ

R: Moim zdaniem w sprawach takich jak Czeczenia trzeba dzia³aæ stanowczo i zdecydowanie. Gdy w sposób jednoznaczny ³amane s¹ prawa 

cz³owieka, gdy odmawia siê prawa do samostanowienia narodowi czeczeñskiemu nie mo¿na dzia³aæ inaczej. Wiadomo, ¿e w du¿ej mierze 

Rosja tylko pod presj¹ miêdzynarodow¹ mo¿e zmieniæ swoje podejœcie do tej kwestii. Niestety brak jest zdecydowanego stanowiska opinii 

miêdzynarodowej w tej sprawie. Zazwyczaj zajmuj¹ siê tym œrodowiska niezale¿ne, których g³os nie ma a¿ takiego wydŸwiêku. Dla mnie 

sprawa min. Czeczenii œwiadczy o tym, ¿e dla tych pañstw które kreuj¹ politykê miêdzynarodow¹, które maj¹ na ni¹ najwiêkszy wp³yw, 

motywem dzia³ania jest w³asny polityczny interes a nie prawa cz³owieka, dlatego poœwiêcaj¹ Czeczeniê, aby nie rozdra¿niæ Rosji, bo ta mo¿e 

zacz¹æ mówiæ inaczej np. w sprawie Iraku.

SZ- Gracie cover Dezertera. Wiadomo, ¿e bez tego zespo³u, polski punk rock by³by o wiele ubo¿szy, ale czy nie uwa¿acie, ¿e 

lepiej by³o by dla tej kapeli gdyby zakoñczy³a dzia³alnoœæ jakieœ dwie p³yty temu? To co obecnie prezentuje dezerter, to chyba 

raczej odcinanie kuponów od tego co ju¿ by³o, jak uwa¿acie?

D: Co jest dla nich lepsze to wiedz¹ oni i mnie wara do tego…teraz mi siê to ma³o podoba, ale ceniê ich za przesz³oœæ….

R: Dla mnie obecnie s¹ kapela nie budz¹c¹ emocji, raczej obojêtn¹. Za to kiedyœ by³ to mój numer jeden..

SZ- Co s¹dzicie o „telewizyjnym” punk rocku, jak GREEN DAY, OFFSPRING, czy GOOD CHARLOTTE? Czy twórczoœæ tych 

zespo³ów mo¿na w ogóle nazwaæ punk rockiem?

R: Nie s³ucham tych kapel a znam je jedynie z telewizji i radia tak jak U2 czy Stinga. To chyba mówi samo za siebie…

D: nie znam kapel...



SZ- Jak zapatrujecie siê na mieszanie muzyki punkowej z polityk¹, szczególnie teraz, gdy na „scenie niezale¿nej” bardzo 

modna jest apolitycznoœæ.

R: Uwa¿am to za wa¿n¹ kwestie. Moda jest zaprzeczeniem indywidualnoœci, jest prób¹ jej „okie³znania” nawet, je¿eli dotyczy to sceny 

punkowej. Punk nie mo¿e unikaæ polityki, bo dotyczy ona zbyt wielu obszarów naszego ¿ycia. Nie trzeba od razu wykrzykiwaæ manifestów i 

nawo³ywaæ do rewolucji, aby reagowaæ na syf, który robi¹ politycy. Punk rock to bunt, to kontestowanie zastanej rzeczywistoœci, która ma 

równie¿ wymiar polityczny. Œwiat, w którym ¿yjemy nie nale¿y do najlepszych ze œwiatów w du¿ej mierze ze wzglêdu na narzucone 

rozwi¹zania przez polityków, dlatego trzeba o tym mówiæ.

SZ- Co mo¿ecie powiedzieæ o scenie alternatywnej z Lublina i okolic? Czy powstaje du¿o nowych kapel wartych pos³uchania?

D: jest mocna ekipa kurowsko-pu³awska i mocny Lublin np. trashdewast Bold hehehe  szkoda, ¿e ju¿ bez Silence...

R:...szkoda tylko, ¿e kapele siê rozpadaj¹ lub zawieszaj¹ dzia³alnoœæ, gdy zaczynaj¹ byæ bardziej znane.

SZ- A teraz powiedzcie, jak¹ przysz³oœæ wró¿ycie naszej reprezentacji na mistrzostwach œwiata, oraz jakie mog¹ byæ skutki 

pocz¹tków koñca gwiazdy Adama Ma³ysza dla naszego spo³eczeñstwa? Nie widaæ ju¿ idiotycznych nalepek „I love Ma³ysz”, 

czy¿by czas na now¹ maskotkê?

D: nie jestem wró¿k¹...

R: ...a ja wró¿bit¹.

SZ- No i sprawa kluczowa, sytuacja polityczna w naszym kraju. Jak j¹ oceniacie? 

R: Gospodarczo ci¹gle tkwimy w socjalizmie i taka jest filozofia ca³ej sceny politycznej w Polsce (nieco bardziej liberalna jest PO). Za ma³o 

przekonania do mechanizmów wolnorynkowych. Nie przewiduje w zwi¹zku z tym polepszenia sytuacji gospodarczej, raczej wszystko po 

staremu. W sferze moralno-obyczajowej PiS i LPR s¹ bardzo konserwatywne i na pewna bêd¹ d¹¿yæ do wprowadzenia takich rozwi¹zañ 

prawnych, które bêd¹ ograniczaæ nasz¹ wolnoœæ. Myœlê, ¿e sprawy ideologiczne bêd¹ mia³y bardziej widoczny wp³yw na rzeczywistoœæ ni¿ do 

tej pory. Wizja IV Rzeczpospolitej jest oparta na ideologii silnego pañstwa i konserwatywno-katolickiej wizji spo³eczeñstwa.

SZ- Jak ju¿ poszerzamy horyzonty, to jeszcze wasze zdanie w sprawie becikowego. 

R: Doktrynalne podejœcie LPR, nielogiczne PO, aby tylko zagraæ PiS na „nosie” oto i ca³a polska klasa polityczna...

D: ...banda baranów bawi¹cych siê za nasze pieni¹dze (p³acê podatki)

R: ...naiwna wiara, ¿e wp³ynie to na zwiêkszenie urodzeñ.

SZ- coraz wiêcej „m³odych- zdolnych” wyje¿d¿a z naszej piêknej, urodzajnej ziemi za granice, jak waszym zdaniem 

zaprocentuje to w przysz³oœci, i co powinien zrobiæ rz¹d ¿eby powstrzymaæ t¹ niekorzystn¹ sytuacjê?

D: nie wiem, ale z drugiej strony jak ktoœ chce lub musi to dobrze, ¿e ma tak¹ mo¿liwoœæ…rz¹d nie zrobi d³ugo nic...

R: Temat rzeka. Przede wszystkim radykalnie obni¿yæ podatki, aby rynek wygenerowa³ wiêcej miejsc pracy. Zero rêcznego sterowania. Na 

pewno jednak obecna ekipa nic w tym kierunku nie zrobi. W tej sytuacji rzeczywiœcie dobrze, ¿e ludzie maj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu.

SZ- No i czas dla wyroczni, czyli co przyniesie przysz³oœæ? 

Koncerty- gdzie? z kim?, kiedy nastêpna p³yta i dlaczego tak d³ugo przyjdzie na ni¹ czekaæ?

D: 3 koncerty w lutym (K-staw, Rzeszów, BrzeŸnica), w marcu w Pu³awach i mo¿e Lublin, potem coœ wymyœlimy…za nied³ugo nagramy dwa 

nowe kawa³ki, na sk³adaku Pasa¿er 21 wyjdzie Matrix, na sk³adaku z coverami Dezertera wyjdzie „Dla zysku” i mo¿e jak zrobimy materia³ to 

na jesieni studio i mo¿e nowa p³yta, ale to ostatnie, to pobo¿ne ¿yczenie…

R: ...jeden lub dwa numery na sk³adance lubelskich kapel. Mieliœmy te¿ propozycje zagrania w marcu trasy na Litwie, niestety musieliœmy j¹ 

prze³o¿yæ na czerwiec.

SZ- A teraz temat wolny, mo¿ecie powiedzieæ coœ m¹drego, pozdrowiæ znajomych albo coœ narysowaæ.

D: Ja zawsze pozdrawiam wszystkich i dziêkujê, ¿e jesteœcie na Naszych koncertach i osobno Maciusia  to mój synek

R: Dziêki za zainteresowanie i za koncert w waszym piêknym mieœcie...
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