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Przepraszam 
za brak jakie-
goś sensowne-
go logo, ale 
niestety w 
składzie re-
dakcyjnym nie 
było nikogo, 
kto podjąłby 
się wykonania 
tegoż. Mam 
nadzieję, że 
od przyszłego 
numeru już 
jakoś to bę-
dzie wyglądać.  
Pierwsza stro-
na numeru “0” 
będzie niety-

powa. Zamysłem naszym jest, aby w 
numerach kolejnych zawierała ona in-
formacje o wydarzeniach nadchodzą-
cych z zakresu wszelkiego, to jest od 
zapowiedzi disco po zapowiedź megade-
monstracji  a'la WA29 w roku 2004. W 
tym numerze jednak damy informacje o 
tym, co... było. Dlaczego tak? Jest to po 
częsci nasza autoironia, ponieważ zabie-
ramy się do wydania tego pisemka od 
przed wakacjami. Jak to się nam udało  
– oceńcie sami. Więc, do dzieła! Aha, 
kolejna niecodzienność tego kalenda-
rium będzie polegać na tym, że jego 
formą nie będzie chronologiczny spis 
wydarzeń z ich datami.  
Z początkiem września przyszło “bum” 
w Osetii. Było to chyba jedno z ważniej-
szych, jeśli nie najważniejsze wydarze-
nie początku sezonu szkolnego. Na ten 
temat polecam artykuł za dwie strony.  
W Łodzi w połowie października ma 
miejsce marsz Unii Polityki Realnej, Na-
rodowego Odrodzenia Polski, oraz Mło-
dzieży Wszsechpolskiej “Przeciwko nie-
normalności” Już samo hasło marszu 
sugeruje płytki poziom prawicowego  
języka, przywłaszczającego sobie mono-
pol na normalność. Maszerujących było 
około 20, zostali stuprocentowo zignoro-
wani przez przechodniów.  

W sobotę, 23 października, w Łodzi, w 
“teatrze 77” mieliśmy okazję podziwiać 
występ białoruskiej grupy W.R.M.  
(skrót po polsku znaczy: “Wolna Repu-
blika Marzeń”). Białorusini dali nam tro-
chę niezłego czadu, a wstęp na koncert 
był darmowy. Przed koncertem do obej-
rzenia był film, którego tytułu nie znam, 
ponieważ kiedy  wszedłem do sali pro-
jekcja zbliżała się powoli ku końcowi.  
Z innych imprez artystyczno-
rewolucyjnych można wymienić 
“Kobiety kontrATAKUJĄ” na poznańskim 
squacie Rozbrat. W programie warszta-
ty, koncert, filmy – czyli wszystko co 
najlepsze, a na zakończenie to, co lubię 
najbardziej  
– disco do rana! Z mniej radosnych no-
win mamy protesty w Katowicach prze-
ciwko likwidacji kolejnych linii kolejo-
wych. Z zagranicy – w Londynie niedaw-
no skończyło sie Europejskie Forum 
Społeczne. Wnioskując z relacji, które 
do nas dotarły, jego przebieg pozosta-
wia wiele do życzenia, ponieważ kontro-
lę nad przebiegiem forum przejęły  gru-
py lewicy autorytarnej. Natomiast w 
USA, FBI zajęło serwerami Indymediów. 
Nic więcej nie napiszę, bo to nie jest  
sprawdzian w szkole, żeby oceniać war-
tość tekstu po ilości słów w nim zawar-
tych.  
Jeżeli będziecie chcieli skontaktować się 
z Łódzką redakcją “Ucznia i Uczennicy”, 
piszcie na adres  
Centrum Inicjatywy Lokalnej  
P.O.Box 203  
90-950 Łódź 1  
Z dopiskiem “Uczeń i Uczennica”. To 
chyba tyle, na zerowy numer pisma. 
Mam nadzieję, że zainteresujemy Was 
na  tyle, abyście chociaż raz na rzadki 
czas, co jaki uda nam się w bólach uro-
dzić nowy numer, przeczytali te jedną 
kartkę  wyrwaną brutalnie społeczeń-
stwu spektaklu.  

E. 
 



Strona 2  

Powszednie piekło  
Czeczenii 

Mimo całego medialnego szumu, jaki się wokół nich 
rozpętał, trudno powiedzieć, że wydarzenia z Osetii 
zostały rzetelnie skomentowane przez środki maso-

wego przekazu. Tzw. „tragedia w Biesłanie” naj-
pierw została zwulgaryzowana przez bełkotliwy la-
ment prasy brukowej, potem problem został spły-
cony przez naszpikowane natrętną propagandą pro-
bushowską dyskusje o światowym terroryzmie. Je-
śli ktoś chciałby naprawdę zrozumieć przyczyny po-
dobnych aktów terroryzmu, musiałby zrozumieć 
specyfikę czeczeńskiego terroryzzmu. A ten ma 
swoją genezę w krwawych rządów caratu, repre-
sjach bolszewickich, zbrodniach stalinowskich i 
wreszcie polityce powojennych władz Rosji, które 
pozostają wierne polityce swoich przodków. Polity-
ce, która już przeszło 160 lat konsekwentnie dąży 
do całkowitego unicestwienia narodu czeczeńskie-
go. 
W Czeczenii nie ma kamer najbardziej opiniotwór-
czych kanałów informacyjnych, nie ma sześciogo-
dzinnych relacji z miejsc tragedii. Zachodni dzienni-
karze są tu wpuszczani sporadycznie i traktowani z 
najwyższą niechęcią. „Zimą tego roku rosyjski ofi-
cer zażądał ode mnie skasowania sfilmowanej ulicy 
bo „tu wszystko jest tajne”- pisze dziennikarka 
Rzeczpospolitej- Krystyna Korczab- Redlich. W Ro-
sji, reporter to wróg, sprzymierzeniec terrorystów. 
Kreml zaciera ślady, utajnia, dezinformuje, a świat 
nie docieka. Czeczeni walczą samotnie ukryci w 
nieprzyjaznych górach Kaukazu... 
W miastach czeczeńskich brakuje wody pitnej. Nie 
ma gazu, elektryczności, przedszkoli dla dzieci. Po 
szarych ulicach zniszczonych wiosek snują się ospa-
le grupki rosyjskich żołnierzy. Znudzeni, odcięci od 
cywilizowanego świata, grają w karty i piją wódkę 
wyżebraną od przyjezdnych. Na ponurych odlu-
dziach pogrążonych w nędzy, brudzie i zakrzepłej 
nienawiści dziczeją jeszcze bardziej niż swoje ofia-
ry. Od przełożonych dostają dwie rzeczy: dzienny 
przydział amunicji i rozkaz pacyfikacji ludności. O 
resztę nikt nie pyta. Zdeprawowani żołnierze rosyj-
scy gwałcą, mordują i okaleczają ludność cywilną. 
Władze Rosji patrzą przez palce a zbrodnie swoich 
żołnierzy. Według artykułu Radosława Rybińskiego 
„Pułkownik, który zgwałcił a potem zamordował 
czeczeńską dziewczynę, czeka wprawdzie na pro-
ces, ale nie będzie odpowiadał za zabójstwo. Zosta-
nie co najwyżej oskarżony o to, że zgwałcił zwłoki.” 
Na terenie Czeczenii ciągle odkrywa się masowe 

groby. Zwłoki mają skrępowane ręce i dziurę z tyłu 
głowy. Nieliczni świadkowie przywożą z Czeczenii 
przerażające obrazki dzieci okaleczonych przez za-
gubione bomby: sparaliżowanych, oślepionych, z 
oberwanymi dłońmi. Korczab- Redlich pamięta z 
Czeczenii widok dziecięcego mózgu wystającego 
spod dziurawej czaszki i przejmujące opowieści cy-
wilów, opowiadane ze łzami w oczach i nienawistną 
żądzą zemsty. „Rozmawiałam z piętnastoletnim 
świadkiem rozpruwania brzuchów dwóm żywym 
chłopcom czeczeńskim, których wnętrzności pijani 
żołnierze rosyjscy rzucali psom...”- pisze dzienni-
karka.  Tutaj codziennie dzieje się Biesłan... 
Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w obozach filtra-
cyjnych (koncentracyjnych) rozsianych po terenie 
całej Czeczenii. Tam, więźniowie są traktowani z 
najwyższym okrucieństwem. Szczucie psami, raże-
nie prądem, trzymanie żywych razem ze zwłokami 
to powszechnie stosowane metody. Do najwymyśl-
niejszych kar należy przetrzymywanie więźniów w 
beczkach wypełnionych paliwem napędowym, obci-
nanie uszu i palców, a nawet gwałcenie kobiet 
przez specjalnie wyszkolone psy.  
Sytuacja w Czeczenii jest tak dramatyczna, że nie-
dawno prezydent Asłan Maschadow wystosował do 
przywódców zachodnich list o następującej treści: 
„W imię ginącego narodu, błagam Was abyście nie 
porzucali nas dłużej. Proszę Was byście razem pod-
jęli kroki, które doprowadziłyby do wznowienia ne-
gocjacji pokojowych i natychmiastowego zawiesze-
nia broni gwarantowanego i nadzorowanego przez 
neutralne strony.” List pozostał bez odpowiedzi.  
Świat już od dawna wykazuje się całkowitą obojęt-
nością na sprawy Czeczenii i pozostawia Rosjanom 
pełne pole do popisu w tej kwestii. W okazywaniu 
bezgranicznego poparcia dla prezydenta Putina, 
prym wiodą Stany Zjednoczone. George Bush ma 
parę powodów, żeby „nie przeszkadzać” Rosjanom. 
R. Rybiński twierdzi, że Amerykanie czują się dłuż-
nikami Rosji, gdyż w czasie wojny w Kosowie Mo-
skwa przeszkadzała im mniej niż się spodziewano.” 
Poza tym, świadome rozdmuchiwanie zagrożenia 
terroryzmem czeczeńskim daje Bushowi potwier-
dzenie słuszności jego polityki, co jest cenne 
zwłaszcza w obliczu zbliżających się wyborów. 
„Niezawisimaja Gazieta” w ten sposób komentuje 
ciepłe stosunki Rosji z USA: „Konkretnym następ-
stwem zbliżenia Moskwy i Waszyngtonu może stać 
się dawno oczekiwany targ- Irak w zamian za Cze-
czenię.”. Podobnie dwulicową postawę wobec Cze-
czenii wykazuje Francja. Z właściwą sobie popraw-
nością polityczną, Jacques Chirac nazwał w 1999 
roku drugą wojnę czeczeńską „tragicznym błędem.” 
Nie przeszkodziło mu to jednak już w maju 2003 
świętować w Petersburgu dołączenie Rosji do czo-
łówki demokratycznych krajów, respektujących 
mniejszości narodowe. 
Oczywiście, historia beznadziejnej walki narodu 
czeczeńskiego może trwać nadal, tak jak trwa od 
dziesiątków lat. Czeczeni mogą dalej się taplać w 
swojej codziennej tragedii, odcięci od świata i zapo-
mniani przez swoich papierowych sprzymierzeńców. 
Mogą dalej nienawidzić, walczyć, mścić się i konać 
tak cicho, że Zachód nawet nie odwróci głowy. Ale 
wtedy możemy się spodziewać kolejnych zamachów
- co najmniej tak strasznych jak powszednie piekło 
Czeczenii...  

      Nat 
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DIGITAL HARDCORE to trudny do  zdefi-
niowanych gatunek, czerpiący  właściwie z 
wszystkiego co zostało  przepuszczone 
przez głośniki ostatnich  lat. Siłą tej muzy-
ki jest fuzja wszelakich  dźwięków, która 
przemawia niezwykle  ostro, tworzy mie-
szankę, przy której nie  sposób przejść 
obojętnie - są tu agresywne  riff'y, noise, 
breakbeat'y, momentami ostra  hiphopo-
wa jazda, a wszystko to podane w  Lo-Fi 
tak aby intensywnie mogło się  wkręcać w 
mózg. DIGITAL HARDCORE  łączy w sobie 
anarchistyczne przesłanie,  sprzeciwia się 
w swej formie i treści  muzyce lansowanej 
w mainstreamie oraz  
pustce niektórych ze-
społów powszechnie  
uważanych za 
"awangardę". Geneza  
gatunku sięga lat 
osiemdziesiątych - to  
wtedy rozwinęła się 
ostra, surowa  elektro-
nika - powstał indu-
strial, w którym  do 
elektronicznych dźwię-
ków dodano  gitary 
(MINISTRY, SKINNY 
PUPPY).  Rozwinął się 
sampling, co było pod-
stawą  takich radykal-
nych zespołów hiphopo-
wych  jak NWA czy PUBLIC ENEMY 
(którego  wpływy na DH były później zna-
czące).  DIGITAL HARDCORE powstał na 
początku  lat 90-tych w Germany jako 
sprzeciw  wobec sceny RAVE ignorującej 
rosnące  ultra-prawicowe sympatie w 
Niemczech.  Atakował krótkowzroczność i 
brak  zaangażowania sceny, lansował  an-
tynazistowskie hasła czego przykładem  
jest singiel ATARI TEENAGE RIOT (lidera i  
pierwszego znaczącego zespołu DH)  
"Hetzjagd auf nazis", czyli tłumacząc:  
"Hunt down and kill the nazis". Za twórcę  
DH uważa się założyciela i lidera wytwórni  
"DIGITAL HARDCORE RECORDINGS"  
Alexandr'a Wilke ukrywającego się pod  
pseudonimem : Alec Empire. Stał się on  
również twórcą najbardziej znanej grupy  
spod znaku DH - ATARI TEENAGE RIOT.  
Choć nagrała ona tylko trzy płyty (nie  li-
cząc singli i ep) wywarła duży wpływ na  

muzykę underground'u kreując najbar-
dziej  ekstremalne, połamane beaty okra-
szane  ostrą, gitarową jazdą i przestero-
wanym  wrzaskiem. Do innych, ważnych 
zespołów  należy zaliczyć także EC8OR, 
BOMB20 oraz  LOLITA STORM (electro-lo-
fi,  feministyczna rzeźnia). Obecnie cały 
ruch  w Europie stracił nieco na znaczeniu, 
m.in.  skutkiem samobójczej śmierci jed-
nego z  członków (Carl'a Crack'a) z ATARI  
TEENAGE RIOT (przez co zespół  postano-
wił zawiesić działalność),  natomiast bar-
dzo rozwinął się w USA,  gdzie powstała 
wytwórnia TRASH. Skupia  ona wiele ze-

społów nie tylko ze Sta-
nów, są  w niej również 
Białoruski AMBASADOR21 i  
Polski DHC MEINHOF 
(Refuzer, założyciel  ze-
społu wydaje też solowe 
nagrania w  DTRASH). Na 
zdecydowany plus tej  wy-
twórni zasługuje możliwość 
ściągania  albumów ze 
strony  
(www.dtrashrecords.com) 
w formacie mp3,  absolut-
nie za darmo. Szczególnie  
zachęcam do zapoznania 
się z zespołami :  HANSEL, 
SCHIZOID, PERMANENT 
FROST  oraz oczywiście 

Polskim DHC MEINHOF.  Band'y prezentu-
ją naprawdę ciekawą i  oryginalną 
"rzeźnię" dla uszu,  zdecydowanie godną 
polecenia. Gwoli  informacji dodam, że 
pod koniec sierpnia  w Bratysławie odbył 
się pierwszy festiwal  muzyki DIGITAL 
HARDCORE "RESISTANCE  FE-
STIVAL" (www.resistancefestival.com),  
podczas 3 dni zaprezentowało się tam  
wiele ciekawych zespołów pośrednio  
związanych lub należących do ruchu DH.  
Nimrod7  Linki : 
www.digitalhardcore.com - - strona  wy-
twórni DIGITAL HARDCORE  RECORDINGS   
www.dtrashrecords.com - - strona  
DTRASH   
http:digitalhardcore.w.interia.pl - -  polska 
strona o DIGITAL HARDCORE 

DIGITAL HARDCORE   
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Witamy!  
W pierwszym numerze naszego nieregularnika.  
Mamy nadzieję, że zainteresuje Was jego tematy-
ka, oraz, że zainteresują  Was tematy w nim poru-
szane. Czego zapewne nie wiecie, to to, że nasza  
gazetka swą nazwą kontynuuje tradycję podobne-
go wydawnictwa  z Poznania, które niestety za-
kończyło swój żywot. Naszym założeniem jest,  
aby wydawać “Ucznia i Uczennicę” przy okazji 
większych wydarzeń,  aby móc dać Wam jakieś 
inne spojrzenie na to, co dzieje się na świecie, niż 
serwują  nam oficjalne media. Ten numer ujrzał 
światło dzienne oczywiście później, niż  byśmy 
sobie tego życzyli, ale tak to bywa  z pierwszymi 
numerami wszelakich czasopism. Poświęciliśmy 
go konfliktowi, jaki ma miejsce w Czeczeni już 
wiele lat, a którego owoce widzimy co jakiś czas 
w  telewizji w postaci najczęściej makabrycznej. 
Nie będę się więcej rozpisywał na ten temat, odsy-
łam do artykułu. Kącik muzyczny zaserwował 

nam opis nowego kierunku w muzyce, mianowicie 
Digital Hardcore. Muszę przyznać, że ja osobiście 
zetknąłem się z tym “czymś” dopiero przy okazji 
tworzenia tego numeru “Ucznia i Uczennicy” oraz, 
że żywo zainteres wała mnie ta muzyka, która jed-
nak niekoniecznie każdemu przypadnie do gustu. 
Kończę wstępniaka, który niecodziennie znalazł 
się na ostatniej stronie, zostawiając miejsce dla 
“reklam”. Być może kogoś z Czytelników zainte-
resuje jedna z reklamowanych inicjatyw?  Ja oso-
biście korzystam z części z nich, a jedną nawet 
mam zaszczyt tworzyć. Którą? To już pozwolę 
sobie przemilczeć. Kto powinien wiedzieć, ten 
wie.  Na zakończenie rzucę jeszcze nieśmiało, że 
następny numer być może poświęcimy edukacji 
ogólnie pojmowanej, w związku z dniem Nauczy-
ciela (znanym też jako Dzień Edukacji Narodo-
wej). Do następnego numeru! Cześć!  
WWW.POPROSTU.Pl  

Łódzka Biblioteka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaprasza 
do korzystania ze swoich 

zbiorów 
pon. 17:30-20:00 

lub po uzgodnieniu telefonicznym 
tel. 0605065148 (prosić Maćka) 

maciek@riseup.net 

 
Łódź 


