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ze wspó³czesnym rockiem. Album tworzy kon-
strukcyjn¹ ca³oœæ, dziêki czemu s³uchanie go
przenosi nas w odleg³y, ale fascynuj¹cy œwiat.
Ka¿da piosenka jest jednym obrazkiem z po-
wstania, pocz¹wszy od wybuchu, przez walki
na ulicach, nadziejê na pomoc z Londynu, lub
interwencjê wojsk radzieckich, a¿ do zakoñ-
czenia powstania i utraty nadziei.

Piosenki jeszcze mocniej ni¿ na p³ycie,
brzmi¹ na koncertach, które ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Na „Przystanku Wood-
stock” 2005, najwiêkszym polskim festiwalu,
zespó³ ten gra³ jako gwiazda przed wielosetty-
siêczn¹ publicznoœci¹, która sta³a ca³kowicie
wpatrzona w niezwykle ekspresyjny wystêp
niezwyk³ego zespo³u.

Muzyka bodaj¿e od pocz¹tków swojego ist-
nienia by³a sposobem wyra¿ania i rozpowszech-

cjonalistów, czy (o ironio!) neofaszystów. Tema-
tyka drugiej wojny œwiatowej, a szczególnie
powstania warszawskiego nie by³a wiêc zbyt
czêsto podejmowana przez m³ode zespo³y,
a nawet jeœli, to raczej w ograniczonym zakre-
sie. A¿ tu nagle ma³o znany zespó³ nagrywa p³ytê
pod tytu³em „Powstanie Warszawskie”. Nie
chcia³abym siê tu rozpisywaæ nad fenomenem
obchodów 60-lecia wybuchu powstania, w które
zaanga¿owa³o siê du¿o m³odych ludzi. Dziêki
udanej kampanii, wielu z nich pozna³o dok³ad-
nie przebieg i znaczenie powstania, uœwiado-
mili sobie, ¿e za niepodleg³oœæ i wolnoœæ w
czterdziestym czwartym z faszyzmem walczyli
i umierali ich rówieœnicy.

Muzycy z Lao Che wstrzelili siê w rozbu-
dzone obchodami rocznicy zainteresowanie
m³odych ludzi i nagrali p³ytê, nad któr¹ d³ugo
ju¿ pracowali, w ca³oœci poœwiêcon¹ powsta-
niu. Lao Che przedstawia ciekawe, niebanal-
ne utwory, które trudno porównaæ do czego-
kolwiek innego. Uda³o im siê odtworzyæ kli-
mat piosenek z tamtych czasów i po³¹czyæ go

Lista wydawnictw zawieraj¹cych logo lub
has³o „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”,
które dotar³y do naszej redakcji po uka-
zaniu siê numeru 14 „NIGDY WIÊCEJ”.

� Against All Odds „Jedno ¿ycie” � Against
All Odds „Punk roots” � Banach � Big Cyc
� Blade Loki � Ca³a Góra Barwinków �
Druga Strona Lustra „Fundamental / Propa-
ganda” � Druga Strona Lustra „Jêzyk ¿ywio-

zuje na to, by mia³o to ulec zmianie w najbli¿-
szym czasie. Wci¹¿ mo¿na pos³uchaæ muzyki,
która oprócz wysokiego poziomu artystyczne-
go, prezentuje równie¿ interesuj¹ce treœci.

Pisz¹c s³ucha³am:
� Kazik „Czterdziesty pierwszy”, SP Records, 2004
� Kazik „ Los siê musi odmieniæ”, SP Records, 2005
� Kult „Poligono industrial” , SP Records, 2005
� Ró¿ni wykonawcy „Jedna rasa – ludzka rasa”,

Qqryq Productions, 1999
� Lao Che „Powstanie Warszawskie”, Ars Mundi,

2005

Przypisy
1 Refren piosenki zespo³u Cool Kids Of Death

pt. „Piosenki bez refrenów”, z p³yty „C.K.O.D.”
2 „Generacja Nic” to tytu³ jednej z piosenek Cool

Kids Of Death. Dyskusjê rozpocz¹³ artyku³ Kuby
Wandachowicza pt. „Generacja Nic”, „Gazeta

³ów” � Dzio³o � Etna � Gawciu „Gdy…”
� Gawciu „Kocham ciê” � Indios Bravos
� Kapela Ze Wsi Warszawa � Koniec Œwiata
� Kulturka � Lion Vibrations � Musrafarai
� Natanael

oraz wydawnictwa kompilacyjne:
� „Dolina lalek – Tribute To Kryzys (vol. 2)”
� „Far Away From Jamaica” � „Maken.
Agenturalny sampler 2006”

A „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”
ci¹gle gra
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