List otwarty „najeżonej” Grupy „Wiertło”

Oj, jacy my to biedni, jacy my to mali chłopcy! A sztuka nasza Awangardowa! Wielka! Sztuka,
której nikt nie rozumie/bo jakże tu zrozumieć tak „podgwiezdne symbole” jak kaganiec?!/tylko my
sami, my nieszczęśliwi, my sierotko, bo nas nikt nie chce, nikt nie lubi, nikt nawet nie spojrzy! A
jakże to nas nie lubieć, nie przyjąć, kiedy my tacy mądrzy, tacy wszystko wiedzący! Te złe
bezduszne, kafkowskie Urzędy tak nas, maluczkich gnębią i straszą! I dlatego panowie
dziennikarze nas lubią bo taki ich zawód żeby takich jak my lubieć, i głaszczą nas po jasnych
główkach, głaszczą przyjaźnie acz protekcjonalnie, z sympatią ale i grożąc delikatnie paluszkiem
… tyle o artykule.
Krótko - o co nam chodzi. Mamy dwie poważne pretensje do tzw. czynników. Jedną do pani J.
Pająk /Kier. Wydz. Kultury/ za to, że w swojej „wypowiedzi na łamach prasy” p. Pająk tak to szumie
nazywa – w rzeczywistości jest to krótka napisana notatka napisana śmiesznym, nadętym style /T.
O. maj – 1976/. Pisze Pani jakoby włamaliśmy się do magazynu muzycznego MOUK. To między
innymi przyczyniło się do wydalenia nas z tegoż d.k. Otóż jest to czcza nieprawda /eufemizm/.
Magazyn otworzył gospodarz d. k. pan J. Zelner, wówczas tam pracujący. Otworzył go zupełnie
legalnie /przy świadkach z d.k./ po to aby wydać nam sprzęt potrzebny do właśnie się odbyć
występu /osoba mająca klucze nie przyszła/.
Mamy o to do Pani żal nie tylko ze względu na konsekwencje tego „włamania” ale i za to że
popełniła Pani tę iście milicyjną notatkę uprzednio się z nami nie komunikując w celu
ewentualnego skorygowania /w ogóle wcześniej nigdy nie widząc nas na oczy/.
Drugie dotyczy Dyrektora ZDK „CHEMIK” p. W. Czaję. Stwierdza Pan że afisze reklamujące
występ bez wiedzy kogokolwiek wisiały na mieście, w niezobowiązująco ustalił Pan termin
ewentualnego występu. Jest to stek… „nieprawd” /eufemizm/ Panie Dyrektorze! Dobry tydzień
przed występem odbyła się między Panem, p. Szkaradkiem a nami konkretna rozmowa dotycząca

występu /w pokoju p. Krala jeśli pamięć zawodzi/. Zgodził się Pan na występ jednoznacznie/
prawda, że wcześniej Pan programu nie widział, lecz była to wina pa tylko i wyłącznie pańska, jako
że nie przyszedł Pan ani p. Szkaradek na umówione wcześniej spotkanie w celu zaprezentowania
programu/. Termin występu, nawet godzinę w dany dzień elektryka i akustyka wpisał p. Szkaradek
do notesu. Dalej, zgodził się Pan na próby przed występem, o godz. 15:00.
W sekretariacie pańskiego d. k. wisiała kartka informująca pracowników technicznych o dacie i
godzinie występu! Żeby już było wszystkie plakaty reklamujące nasz występ stanowiły właśnie
„ślepaki” z ZDK! A przecież „…afisze bez wiedzy kogokolwiek z domu kultury wisiały na mieście”!
To kto je nam dał?!
Pan Szkaradek za pańskim przyzwoleniem, bo przecież nikt z ZDK nie zrobił by niczego bez
pańskiego przyzwolenia, prawda?
Pan nie mówi prawdy, Panie Dyrektorze! A dlaczego Pan nie mówi prawdy?
Ponieważ nie ma Pan racji!
„Chuligani” z „Wiertła”
P.S.
Jesteśmy zespołem MOUK w Kędzierzynie-Koźlu co jasno stwierdziliśmy panu Chacinskiem.
Może nieodłączna, dziennikarska chęć do opowiastek z morałem kazała Panu to ominąć, co?
Panie Stanisławie?
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