
W Wasze ręce trafia siódme wydanie gazetki forumowej “The Best of e-młodzi.com... ever!”.
W tym numerze zaprezentujemy Wam portrety kolejnych dwóch userów – Miksika, który jest
drugim autorem tejże gazetki, a także moderatorki Motyl, która pilnuje porządku na forum.

Oprócz tego nie zabraknie tematu numeru. Tym razem podsumujemy temat o trzech subkulturach: 
Skinheadach, Skejtach oraz Dresiarzach. Przedstawimy kolejną zapomnianą twórczość oraz Felietony Straha.

Portret 
Usera
Miksik

Adrian zapytał się przyjaciela Krzycha:
"Kto tak zza cienia skrycie się wyłania?"

"To jakiś chłopak szuka zgubionego grosika!"
"Ale już powoli swą twarz dumnie odsłania,
Poznajmy więc kolejnego usera - Miksika!"

Miksik na forum pojawił się 27 października 2008 roku. 
Po rocznej przerwie powrócił na nie, jako drugi autor gazetki forumowej.

Razem ze swoim przyjacielem – Peppinem, tworzy jej nowe numery.
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Temat numeru
Skejci, Skini, Dresiarze

Skejci. 
To temat, który zostały założony przez Johnny'ego. Jak wiemy skejci kojarzeni są z chłopakami 
o szerokich, zwisających nisko ponad poziom pasa spodniach, szerokich bluzach z kapturami, 

umiejętnością rysowania przeróżnych malowideł na ścianach oraz umiejętnością jeżdżenia 
na desce. Głównie wyróżniają się zainteresowaniami, poglądami, stylem bycia i językiem. 

Poniżej zamieszczamy zestawienia kilku tematów z tym powiązanym:

Justyna5153:
Każdy lubi co innego. Jak dla mnie wygląda to jak by chłopak się zesrał, zwłaszcza Ci, co gacie 
ciągną po ziemi  Ogólnie nie wiem czemu, ale kojarzą mi się z takimi dupkami, co wszystko im 

wolno i są za bardzo na luzie. Każdy oczywiście inaczej ten styl traktuje jak i innaczej się zachowuje, 
ale co do tego jestem na nie.

Coco Chanel:
Chyba jestem za stara na takiego faceta. Nie podoba mi się ten styl u faceta. 

Nie chciałabym takiego faceta, zbytnio kojarzyłby mi się z gówniarzem.

Justencja:
Wiesz, istnieją takie stereotypy, że tacy ludzie (taki styl) nie są bardzo inteligentni, 

liczy się dla nich jak nie muzyka, to wódka i kumple. 
Oczywiście nie twierdzę, że to prawda... Mi osobiście taki chłopak raczej się nie spodoba, 

przynajmniej tak na wygląd. Z drugiej strony są kobiety, których pociąga taki własny, specyficzny, 
luzacki (a co za tym idzie "crazy" styl).

Młoda2345:
Zależy co komu się podoba. Mi skejci nie przeszkadzają i niektórym naprawdę tak pasuje ten styl 

ubierania się, że potem ciężko sobie tą osobę wyobrazić w zwykłych jeansach i t-shircie. 
I ogółem nawet podoba mi się ten styl ale do czasu kiedy zobaczę takiego kolesia, 

który jest totalnie zaniedbany, to już mi się nie podoba 
(zresztą tyczy się to do każdych zaniedbanych a nie ich stylu ubierania).

Azimuth:
Naprawdę lubię patrzyć na skejtów, gdy wywracają się podczas tych skomplikowanych tricków 

na deskorolkach/bmxach. Kupa funu normalnie.

Marcon:
Uważam, że tacy ludzie ubierają się tak, żeby zwrócić na siebie uwagę, albo nie mają kolegów 

i myślą, że jak dojdą do jakiejś subkultury to będą fajni... 
No oczywiście są wyjątki którzy są "skejtami" z przekonań, ale z tego się po prostu wyrasta.

Melancholik:
A ja od skejtów mam alergię, o dziwo objawy ustają po zaprzestaniu przyglądaniu się im. 

Wiem, jestem złośliwy, ale muszę być również szczery.
Obserwując ludzi w szkole dochodzę do wniosku, że bycie skejtem jest ostatnio modne. 

Oczywiście nie mam niczego przeciwko, jednak... to trochę sztuczne, ponieważ ubieranie się 
"na skejta" nie czyni takiej osoby skejtem. Znam osoby dobrze jeżdżące na desce, 
a pozbawione tego stylu. Stąd moje pytanie: Czy tylko ja uważam to za sztuczne? 

Już bardziej naturalni są (wybaczcie moje uprzedzenia) emo.



Li:
Nie pociągają mnie, nie widziałabym w takim swojego przyszłego chłopaka, aczkolwiek nie będę 

kogoś takiego dyskryminować i omijać szerokim łukiem w relacji znajomy-znajomy.

Claudia:
A mi się podoba ten styl. Przecież nie każdy chłopak z szerokimi spodniami musi być mało 

inteligentny, żyjący tylko panienkami i imprezami.

Straho:
Moda, jednak nie uległem jej. Kiedyś się chodziło w spodniach, które krok w kolanach miały, 

jakbym miał przepuklinę. Teraz mi ten styl nie odpowiada.

Lena:
Ludzie w gimnazjum najczęściej próbują się wpasować w jakieś grupy, nie do końca wiedząc, 

na czym one polegają, ale na szczeście z tego wyrośnie większość, zarówno i sk8 jak i emo, 
tylko Ci "prawdziwi" przy tym pozostaną.

Missy:
Co Wy się tak na tych skejtów ostatnio rzucacie? Styl jak styl. A co z tego, że ktoś na desce 

nie śmiga, to nie pozwala mu założyć luźnych spodni i luźnej koszulki? Przez to, że nie posiada 
deski jest sztuczny? Wolne żarty. Nie rozumiem waszego sposobu myślenia.

MJ:
Zgadzam się z Tobą. Nie jeżdże na desce, a wszystkie moje t-shirty są troszkę większe, 

spodnie podobnie. Ubieram się tak, bo mi wygodnie, a przyciasnawe koszulki nie widzą mi się - 
strasznie ograniczaja ruchy. Czy jestem sk8em? Nie sądzę, nie używam specyficznego slangu, 

ani nie bujam się luzacko. Kwestia ubioru i zachowania to różne kwestie.

Slow:
Nie zauważyłam, bynajmniej nie w otaczającym mnie środkowisku, mody na skejtów. 

Oczywiście, że wiele chłopaków wybiera zbliżone do ich stylu modne ostatnimi czasami buty 
czy spodnie, lecz od kiedy tylko i wyłącznie wygląd świadczy o sposobie prowadzonego życia, 

czy przynależności do danej subkultury.

Jacob:
Miałem takiego w klasie ... Czapka taka jakaś byle-jaka, daszek nie wygięty i obowiązkowo 

"krzywo założona", bluza która sięgała mu prawie do kolan, rękawy za długie o jakieś 15 cm, 
spodnie rurki takie ciasne że chyba super glue sobie je do gir przyklejał, buty też byle-jakie 

rozmiar 46 (sam się chwalił) na każdej przerwie gubił przynajmniej jeden raz któryś i szpanował 
ciągle... Ale kiedyś się pobił z takim typem którego nikt w szkole nie lubił... Dostał tak w ryj, 
że się poryczał... A jako, że przy tym byłem tylko ja, on, ten typ który mu nawalił i taki jeden 
jeszcze to myślał chyba, że jesteśmy po jego stronie i gadał wszystkim, że to on nawalił temu 

drugiemu i, że on się poryczał... powiedziałbym, że żal mi go, ale nie używam tekstów 
wymyślonych przez dzieci neo...



Felietony Straha
Począwszy od dzisiejszego wydania, poprzez każde kolejne zamieszczać będziemy felietony 

pisane przez użytkownika Straho, który dzielić się będzie w nich spostrzeżeniami na każdy temat.

Pozwolę sobie zacząć mądrością z demotywatorów 
„gdyby nie było internetu, teraz siedziałbyś przed telewizorem”. 
Słowa te są czystą prawdą głoszoną przez filozofów XXI 

wieku, i ta prawda sprawdziła by się w praktyce. 
Zważywszy na to, że internet mamy, część społeczeństwa 

cybernetycznego siedzi przeglądając forum 
e-mlodzi.com, które ma swój specyficzny klimat, 

który przyciąga wielu nowych użytkowników, 
których część zadomawia się tutaj na dobre. 

E-mlodzi są grupą społeczeństwa, która rządzi się 
praktycznie takimi samymi prawami co państwo. 

Tworzą je ludzie, ładu strzegą moderatorzy 
a prawodawcami są administratorzy. 

Można to także inaczej przełożyć, 
moderator – policjant, 

administrator – głowa państwa, 
użytkownicy – ludzie 
a forum – terytorium. 

Jak i w państwie są różne ugrupowania reprezentujące 
własne przekonania, różne subkultury mające własne 

wartości czy indywidualne osoby kierujące się 
anarchistycznym tokiem myślenia i według jasno 

postawionych zasad idzie przez życie. 
Wszystko to styka się ze sobą na co dzień powodując 

mniejsze, czasem większe spięcia między użytkownikami, 
które doprowadzają do „lokalnych sporów”. 

Osoba z małym stażem może powiedzieć, 
że przecież to tylko forum, nad czym się tu rozczulać, 

co tu wychwalać, przecież to nic nadzwyczajnego. 
E-mlodzi to nie tylko forum a miejsce spotkań XXI wieku, alternatywna poradnia lekarska czy 

psychologiczna. Wszystkiego po trochu, nie zapominajmy jednak, że to lekarz jest wykwalifikowanym 
specjalistą. Nie wszystko jednak ma swoje pozytywy, jak wszystko co ziemskie ma swoje wady. 
Nie tylko „lokalne spory” zakłócają harmonijną atmosferę, nie rzadko robią to zarzuty na linii 

użytkownik-moderator czasami i na odwrót. Nic nie jest idealne, jednak mimo wszystko warto zostać 
użytkownikiem e-mlodzi chociażby w celu zdobycia nowych doświadczeń, którymi dzielą się użytkownicy.

WIĘCEJ O STRAHO PRZECZYTASZ JUŻ W 8. NUMERZE GAZETKI FORUMOWEJ!
EKSKLUZYWNY WYWIAD + PORTRET STRAHO + KOLEJNY FELIETON!

W oddali swawole hulanki Zgniły członek wpychany w wiotką pochwę 
Czuć wódkę, słychać tłuczone szklanki Mieląc wzajemnie swoją żuchwę 
Jęki nieludzkie w rytm muzyki Wpycha go, lecz ona pęka 
Tańczą na cmentarzu swój taniec umrzyki  Smród zwłok nad ziemią wariuje Pęknięta picza - to dopiero udręka 

Martwa orgia, trup z trupem kopuluje 
Wyją mrocznie zwłoki podniecone 

Wątrobę widać, jelita im sterczą Ich gnijące ciała już zaspokojone Kończą swą orgię zboczone trupy 
Przygląda się temu śmierć z miną szyderczą Nie mogące wyjąć swych członków z dupy 
Polejcie, śmierć też się napije Rozeszły się po całym cmentarzu 
Pij, bo nic cię już nie zabije Trupy - szukaj ich w swoim garażu

Straho, 2010



Zapomniana Poezja
Olek_000

Tym razem przedstawiamy zapomnianą poezję w wykonaniu Olka_000.
Ma na imię Maciej, ma lat 16, a na forum przebywa od 27 września 2009r.

„Strumyk” Wiosna”

Strumyk płynie przez las. Wiaterek sobie spokojnie wieje, 
Błyszczy się pięknie, Wszystko zakwita. 
Tu spadnie kropla deszczu, Jak pięknie wyglądają teraz łąki, lasy, pola? 
A tu wpadnie mały listek klonu. Wszystko jest zielone, 
Ileż jest piękna w małym strumyczku? Motylki latają na łące, 
Ileż on może dać radości, każdemu, Pszczoły zapylają kwiatki, 
Kto tylko zatrzyma się i spojrzy? Już nie muszą natrudzić się 
Tu wskoczy żabka, By znaleźć jedzenie dla piskląt. 
A tu płynie mała, piękna rybka. Zima już ustąpiła, 
Pięknie to wygląda, tego nie można sobie wyobrazić. Nastała Wiosna, 
Nie można, trzeba zobaczyć ten błysk wody, Pobudziła przyrodę do życia! 
Która spokojnie płynie Jaka piękna jest wiosna, bo bardzo radosna!
Przez łąki, lasy, pola. 
Tu leży kamień na dnie, 
A tu kwitnie piękny kwiat. 
To nie moje wyobraźenia 
To, to co może dać natura.     Olek_000, 2009
Strumyk płynie przez las.

WYBRANE KOMENTARZE:

Jr: 
Szczerze to mi się nie bardzo podobają. Są strasznie "proste" dziecinne. Ogólnie są napisanie bardzo 
nie spójnie.

Poem Sometimes: 
Staraj się eliminować powtarzające się wyrazy, bo nie robi to na czytelniku wrażenia bogactwa 
słownictwa. Staraj się poszerzać zasób wyrazów, przez to unikniesz banalnych, powtarzanych tysiąc razy 
określeń. 

Justencja:
Wiosna, jest bardzo dziwna. Czytając ją ma się wrażenie płytkości, metafor jak i ciekawie dobranych 
epitetów jest tu mało. Wiersz mimo wszystko ma też wciągać, okiem czytelnika nie wygląda to za ciekawie.  
Co do reszty podobnie. Popracuj właśnie nad zamienianiem suchych opisów w coś ciekawszego, 
bardziej metaforycznego. Ogólnie więcej środków stylistycznych.

Dianne:
Oprócz wniosków jakie nasunęły się moim poprzednikom mi przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie: 
co właściwie chciałeś w tych wierszach przekazać? Bo ja jakoś nie widzę w nich nic, co pozwalałoby na 
głębsze zastanowienie się nad nimi. Może w ostatnim widać jakąś namiastkę niedosłownego sensu, 
ale i tak to za mało, aby Twoja twórczość była zaliczana do ambitnej.

Humusek:
Spróbuj przykładać większą wagę do puenty. Spójrz na swój pierwszy tekst. Puenta powinna wnosić coś 
nowego, coś odkrywczego/zaskakującego. U ciebie jest ona teoretycznie wzmocnieniem tego, co wyrażasz 
wcześniej. Mam jednak wrażenie, że to za mało. W dodatku rym spłyca całość. Na plus to, 
że nie stylizujesz i nie wprowadzasz metafor na siłę.



Wywiad numeru
Miksik

Peppino
Czy świat na prawdę jest jednym wielkim Butikiem? O tym i o innych rzeczach porozmawiamy dzisiaj
 z moim kolejnym gościem - Miksikiem! Witam Cię serdecznie.

Miksik
Cześć Adi.

Peppino
No dobrze, skoro imionami, to będę mówił Krzysiek. Był sobie raz 27 października 2008 roku, 
zapewne chłodny był to dzień. Ale dla forum raczej nie, gdyż przybył na nie kolejny user - właśnie Ty. 
Jak na nie trafiłeś? 

Miksik
Przez google. Szukałem sobie forum młodzieżowego i na nie trafiłem.

Peppino
Jak wiadomo nam, w tamtym okresie miałeś problemy rodzinne. 
To zapewne również skłoniło Cię do rejestracji na nim?

Miksik
Tak, ponieważ sądziłem, że tam mogę uzyskać jakąś poradę lub kilka porad gdyż wiedziałem, 
iż uzyskam dojrzałą odpowiedź.

Peppino
I uzyskałeś?

Miksik
Oczywiście, że tak. 
Byłem z tego zadowolony, że na tym forum nie dostaje się głupich odpowiedzi tylko normalne, pomocne.

Peppino
Napisałeś cztery pierwsze posty - dotyczące właśnie Twoich problemów. 
Po tych postach zniknąłeś. Dlaczego? 

Miksik
Zniknąłem, ponieważ nie miałem już ochoty się udzielać. 
Chciałem spróbować tego co użytkownicy mi zaproponowali. 
Później zwykle w świecie, zapomniałem o forum, hasła itp.

Peppino
Po rocznej przerwie gościmy Cię na nim spowrotem. 

Miksik
Tak. Dlatego, że właśnie Ty Adrianie do mnie napisałeś.

Peppino
Tak, pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy do Ciebie napisałem. 
Myślałem, że być może nie ma Cię już pod tym numerem gadu, bo w końcu był to rok później. 
Ale jednak trafiłem do Ciebie.

Miksik
Ja pamiętam, że napisałeś do mnie, że jesteś z forum i pytałeś się czy nadal mam jakieś problemy. 
Na szczęście było już po nich.



Peppino
Dokładnie. Chciałem Ci pomóc, jeżeli takowe nadal by istniały, gdyż nie przechodzę obok nich obojętnie. 
Dobrze. Skąd wziął Ci się pomysł na Twój nick - Miksik?

Miksik
Hmm, może od mikstur z gier?

Peppino
Pomysłowo. Na forum od około marca współpracujesz ze mną jako drugi autor tejże gazetki. 
Jak Ci się podoba Twoja rola redaktora od ciekawostek, nowości i dodatków, które mamy zamiar 
wprowadzić od września?

Miksik
Bardzo mi się podoba. Rozmowa o nich, udoskonalanie gazetki, kreatywność się włącza.

Peppino
Nie za bardzo znam się na innych formatach, jednak wspominałeś mi o udoskonaleniu gazetki 
również pod względem innego typu pliku. Mógłbyś słówko na ten temat?

Miksik
Można wykonać gazetkę w rozszerzeniu .exe . Uruchamiało by się jak zwykła aplikacja, 
możliwość "skakania" po stronach. Sądzę, że wygodniejsze i szybsze.

Peppino
Nie wykluczone jest, że wkrótce wypuścimy premierowy numer z tym formatem?

Miksik
Nie wykluczone. Chociaż lepiej gdyby nowości, jak mówiłeś, były we wrześniu.

Peppino
I tak zrobimy. Czyli wykorzystujemy w pełni prośby userów i propozycje jej zmiany na lepsze. 
Czytamy komentarze bardzo uważnie i szczegółowo.

Miksik
Oczywiście, pomysły userów też się liczą, jest to także pomoc od nich.

Peppino
Okej. Wracając wciąż do forum, bo jednak - jakby nie patrzeć - jesteś dosyć słabo rozpoznawalnym userem. 
Mam nadzieję, że ten wywiad i Twój portret przybliży im co nie co o Twojej osobie, która wnosi na to forum 
gazetkę. Chciałbyś być bardziej rozpoznawalnym userem, aby wiedzieli, jak się pojawi nick Miksik, 
o kogo chodzi, czy raczej dobrze Ci jest tak, jak jest?

Miksik
Jednak bardziej rozpoznawalnym. Wolę być w gronie ludzi ponieważ wtedy się lepiej czuję.

Peppino
Preferujesz towarzystwa bardziej spokojniejsze czy bardziej żywiołowe?

Miksik
Spokojniejsze.

Peppino
Powracając wciąż na klimaty forum... Jak go oceniasz? Co Ci się w nim podoba, co można było zmienić?

Miksik
Klimat jest świetny. Zmieniać? Po co. Każdy, wesołek i smutas znajdą się na tym forum. 
Każdy kto ma problem albo chce się podzielić swoim szczęściem może właśnie napisać na nim. 
Podoba mi się to bardzo.

Peppino
Są jacyś userzy z którymi nawiązałeś jakiś bliższy kontakt? Ktoś Ci zapadł szczególnie w pamięć?

Miksik
Jedynie z Tobą. Inni userzy do mnie piszą w sprawie angielskiego.



Peppino
A nie preferujesz np. poznawania nowych osób - chociażby z tego forum - po prostu klikając do nich na gadu 
i zapoznania się?

Miksik
Nie preferuję. Owszem, mógłbym tak robić ale jednak nie. Może w końcu to się zmieni.

Peppino
Rozumiem. Mogło by się np. zdarzyć i zdemotywować do dalszego poznawania odpowiedź 
"nie masz co robić" lub coś w podobnym stylu.

Miksik
Takie coś mnie odpycha wręcz.

Peppino
Mimo tego jednak zapraszam Cię do poznawania nowych osób. 
Nie raz można zawrzeć na prawdę wspaniałe znajomości, o czym np. ja się przekonałem.

Miksik
Nie wątpię, że tak jest. Chyba przyjmę zaproszenie do poznawania nowych ludzi.

Peppino
Dobrze. Trochę się dowiedzieliśmy co sądzisz o forum, teraz czas na tematy numeru i tematy dotyczące 
bezpośrednio Twojej osoby. Zaczniemy od pytanie jakie dzisiaj zadałem na początku. 
Czy świat możemy porównać do wielkiego butiku. Jakie jest Twoje zdanie? 
Czy ludzie mogą być jak tkaniny typu: nylon bądź wełna?

Miksik
Sądzę, że ten świat już jest jednym wielkim butikiem. Jedni są lepszymi butami, drudzy gorszymi, 
jeden to Nike a drugi jakiś z bazaru. Ludzie... Wszędzie Ci ludzie. 
Dużo z nich jest z nylonu chociaż zachowali się Ci którzy są z bawełny.

Peppino
Zgodzę się tu z Tobą. Jedni dla Ciebie są Lodenem, a gdy się odwrócisz są już Satyną - tkaniną o dwóch 
materiałach. Materiały porównuję to dwóch oblicz danej osoby. A do jakiej tkaniny porównałbyś siebie? 
Z jaką najbardziej się utożsamiasz?

Miksik
Nie znam się na tkaninach, wybacz. Może Ty mi w tym pomożesz? Znasz mnie trochę.

Peppino
Satyną na pewno nie jesteś. Satyna ma dwa oblicza - Lepsze i gorsze. Ty jesteś tylko stroną lepszą. 
Loden? Tkanina bardzo mocna i wytrzymała. Nylon - duża wytrzymałość jednak podatność na różne 
działania. Jedwab - śliski, wiotki i cienki. Krepa - słaba, rozerwalna bibułka. 
Bawełna - Puszysta, przyjemna, miła. Czy w tym zestawieniu odnajdujesz siebie?

Miksik
Może... Bawełna? Choć puszysty nie jestem.

Peppino
Wiem, ale tu w znaczeniu, że również miły. Ogólnie świat określiłbyś jako...? Dwoma tkaninami.

Miksik
Nylon i Bawełna.

Peppino
Czy gdybyś był szalikiem wiszącym pośród innych potrafiłbyś pod wpływem innych tkanin zmienić się 
w szalik o innej strukturze?

Miksik
Może i tak lecz nie w całości.

Peppino
Wołabyś przeistoczyć się w lepszą jakość.



Miksik
No jasne.

Peppino
A gdyby już wpłynęły na Ciebie inne kapelusze, spodnie i bluzki, to jaki fragment Ciebie pozostałby 
bezzmienny?

Miksik
Sprawiedliwość.

Peppino
Masz czasami uczucie, jakbyś był papierem? Człowiekiem o słabym charakterze, wrażliwym? 

Miksik
Niekiedy. Mało chwil jest takich ale niestety tak.

Peppino
Masz jakiegoś metody radzenia sobię z tym? Miałbyś jakąś radę dla innych ludzi o strukturze papieru?

Miksik
Najlepiej gdy się ma drugą połówkę, ale oczywiście nie w butelce. Wtedy ta osoba może polepszyć nam 
humor, robi się lepiej, cieplej. Samemu troszkę trudniej chociaż można znaleźć podporę u znajomych lub 
przyjaciół a nawet rodziny. Można również posłuchać sobie muzyki, wyciszyć się, pomyśleć a nawet 
pomodlić.

Peppino
Piękne słowa. Wierzę, że osoby papierowe wezmą je sobię głęboko do serca. Nadeszła godzina 22, 
więc czas na zamknięcie butiku, a przejście do drugiego tematu numeru - Bezludnej Wyspy. 
Czy chciałbyś mieć taką wyspę?

Miksik
Oczywiście, że tak.

Peppino
Mając możliwość aby zabrać ze sobą trzy osoby, to kto by z Tobą na nią pojechał?

Miksik
Sądzę, że zabrałbym tylko jedną osobę. Swoją dziewczynę.

Peppino
A 3 rzeczy, bez których sądzisz, że byś się nie obył to...?

Miksik
Domek, jedzenie i picie.

Peppino
Sądziłem, że powiesz jak większość: Komórkę, laptopa i jeszcze jedną rzecz, bo by pomyśleli, 
że pićku i jedzenie znajdą w morzu wokół wyspy.

Miksik
A po co mi to jakbym miał jedną osobę. Moja wyspa byłaby w ciepłym klimacie więc nic mi więcej nie trzeba 
jak jej, domku, jedzenia i picia.

Peppino
Właśnie miałem się spytać, gdzie leżała by Twoja wyspa, ale już odpowiedziałeś. 
Jakie masz zainteresowania?

Miksik
Lubię biegać, biegam dość szybko.

Peppino
Z początku napisałeś, że lubisz także tańczyć i słuchać muzyki? Jakie gatunki preferujesz najbardziej?



Miksik
Słucham hip-hopu, głównie polskiego. W tym roku obiło mi się o uszy takie coś jak "dubstep". 
Od razu na internet aby słuchać tego typu muzyki.

Peppino
Mi się niestety nie obiło, mi się obił ktoś inny, o czym miałeś się okazję przekonać na własne uszy, 
w dosłownym znaczeniu.

Miksik
Tak, pamiętam go.

Peppino
Czy masz w swoim życiu, oprócz swojej dziewczyny, osoby, które są Ci pomocne itp?

Miksik
Tak, są to trzy osoby. Bliska przyjaciółka, kumpel którego poznałeś któremu dałeś 6zł i oczywiście Ty.

Peppino
Ogólnie możesz ich określić słowem "Przyjaciele"?

Miksik
A nawet i bracia oraz siostrą.

Peppino
A jakie znaczenie w Twoim życiu odgrywa taka prawdziwa, szczera przyjaźń?

Miksik
Takie, że mogę przyjacielowi zaufać, wiem, że gdy będę potrzebował pomocy to będę mógł się do niego 
zwrócić i zawsze mnie wysłucha. Działa to również, u mnie, w odwrotną stronę.

Peppino.
Najpiękniejsze są marzenia, zanim pójdą do spełnienia. Czy zgodzisz się z tym zdaniem, 
że po spełnieniu się jakiegoś marzenia nie jest ono już takie piękne jak było, gdy marzyłeś?

Miksik
I tak i nie.

Peppino
Rozwiniesz swoją wypowiedź?

Miksik
Niektóre marzenia są takie do których dążysz, jest piękne to dążenia. Gdy spełni się to, niestety w wielu 
sprawach, nie jesteśmy zadowoleni. Marzenia też są piękne gdy się je spełni gdy np. ktoś marzy o podróży 
którą jest zafascynowany, przypuśćmy, od kilku lat, wtem wycieczka ta staje się nie do porównania.

Peppino
A Ty masz jakieś marzenia, które chciałbyś żeby się kiedyś spełniły bądź nigdy nie wygasły?

Miksik
Mam lecz nie chcę ich wyjawiać.

Peppino
Rozumiem, oczywiście szanuję zdanie. Co planujesz robić w przyszłości? Chciałbyś mieć dzieci, 
założyć własną rodzinę?

Miksik
Tak. Chcę mieć dzieci, rodzinę. Jednak najpierw chciałbym mieć dobrze płatną pracę.

Peppino
Kim chciałbyś zostać z zawodu?

Miksik
Uczę się na tele-informatyka więc raczej nim. Jeśli z tym coś nie wypali to kierowcą zawodowym.



Peppino
Chciałbyś opuścić Polskę i wyjechać w przyszłości zagranicę na stałe?

Miksik
Gdy nie będzie tutaj właśnie tej pracy to tak. Mam rodzinę za granicą, może jakoś wspomogą z początku 
a później na własną rękę.

Peppino
A Twoje najbliższe osoby, które pozostaną w kraju. Zapewne byłoby to dla nich bolesne rozstanie.

Miksik
Za pewne tak. Chociaż takie "zerwanie z Polską" byłoby dla mnie jakąś formą ucieczki od wszystkiego 
i wszystkich. Nowy start, nowe życie, nie wiem czy lepsze ale nowe. 
Zależy wszystko od tego jak się wszystko podzieje u nas.

Peppino
Kończąc wywiad zawsze proszę o jakieś słowo do naszych userów czytających gazetkę. 
Co chciałbyś im powiedzieć od siebie?

Miksik
Za nie długo wakacje. Nie róbcie głupot. Dobra zabawa to nie tylko litry wódki, piwa, "kilogramy" 
marihuanny. Istnieją inne formy rozrywki. Pomyśl zanim coś zrobisz, najlepiej od 3 do 5 razy.

Peppino
Dziękuje serdecznie za wywiad. Gościem moim i Waszym był Krzysiek, nasz forumowy Miksik. 
Jeszcze raz, dzięki i dozobaczenia w kolejnych wywiadach!



Temat numeru
Skejci, Skini, Dresiarze

Skini
Najbardziej charakterystycznym elementem Skinów są – najczęściej – ogolone głowy,

bądź wygolone bardzo blisko głowy włosy. Kontrkultura ta powstała w latach 60. 
XX wieku na Jamajce. Poniżej prezentujemy wybrane wypowiedzi użytkowników,

na temat Skinheadów:

Farbenka:
Hm, mój bardzo dobry kolega to skin. 

Zawsze obracałam się w towarzystwie skinów i miałam dwóch chłopaków skinów 
(wkrótce będzie trzeci). Mają swoją ideologię, swój światopogląd na rzeczywistość 
(jak chyba w każdej subkulturze to ma zwyczaj) i bardzo rygorowo się jej trzymają. 

Są z reguły nietolerancyjni i lubią sprawę załatwić siłą. 
Ale z drugiej strony to są oni bardzo czuli względem kobiet i szanują je. 

Wczoraj/dzisiaj jak ten kumpel do mnie dzwonił z życzeniami, to co przeklnął to od razu 
przepraszał, aż to na dłuższą mete stawało się męczące. 

Ogólnie bradzo dogaduję się z ludźmi tejże subkultury, ale sama skinką nie jestem.

Muniek94:
Tak myślałem. Na tym forum panuje stereotyp, że skin to od razu jakis wandal z kijem, 

który leje kogo popadnie a wcale tak nie jest. 
Po prostu skin to osoba należąca do pewnej grupy społecznej, 

która rządzi się odrebnymi zasadami od reszty ludzi. 
Skini z reguły są to ludzie, którzy czesto używają siły zeby rozwiązać jakiś problem. 

P.S prawdziwy skin słucha muzyki typu ska.

Motyl:
Osobiście nie znam, ale widuję czasem takich, zazwyczaj wieczorną porą, często w stanie 

wskazującym i często są szukają problemów wśród normalnych obywateli.

Yossarian:
Skini, którzy są ns, rasistami, itd, to zwykli pozerzy. 

Gdy ten ruch pojawil się w Anglii pod koniec lat 60-tych, to skini trzymali się z czarnymi, 
z resztą sporo skinów była czarnych, bo to z Jamajki wszystko przyszło. 

To byli normalni ludzie z klasy robotniczej, ktorzy lubili pić piwo, słuchać ska, 
czasem się z kimś pobić, itd. dopiero potem pojawili się w ruchu prawicowcy 

i wszystko się podzieliło.

SvenDarko:
"Z czym wam się kojarzy skin?"

- Z idiotami, którzy twierdzą, że tylko biała rasa jest dobra, a, że reszta to śmiecie. 
- Z idiotami, którzy ścigają mnie po mieście z nożami i chcą mnie skopać jak mnie zobaczą. 

- Z idiotami.

MaliaDhey:
Łysa kupa mięcha. Gdy się ich spotyka w nocy w jakiejś ciemnej uliczce, 

można się zesrać ze strachu. Nie bardzo inteligentni i wyedukowani. 
Nie da się ich nazwać intelektualistami. Wolą łatwo rozwiązywać problemy - spuścić łomot. 

Bardzo cywilizowane.



Myownway:
Hmm, osobiście znam jednego, nawet interesująca osoba, ale ogólnie skini kojarzą mi się źle, 

bardzo.

Straho:
Pomijając już forum, mój kuzyn to skin, ma umysł 10-latka, niby to mój kuzyn, 

ale nie za dobrze się o nim wyrażam. Cwaniak z niego, a w życiu nic nie osiągnął, 
łazi w tych glanach, wygolony na łyso i skacze do wszystkich. 

A już zapomniał kiedy to raz na weselu wygrałem z nim siłując się na rękę to rozpłakał się. 
Trzeba mi to przypomnieć chyba.

Trash:
Łysy, nietolerancyjny, głupi, palący, pijący, plujący gdzieś pod blokiem... 

Ogólnie negatywne skojarzenia. Niedawno przeczytałem książkę traktującą o skinach, 
co jeszcze bardziej utwardziło mnie w przekonaniu, że to tacy idioci, co tylko w grupie są silni, 

a jedyną formą przekazu jest dla nich przemoc. Osobiście nie znam żadnego skinheada 
(może to i dobrze), więc skojarzenia mogą być trochę stereotypowe.

Czarodziejek:
Ja u skinów mogę zaakceptować wszystko prócz nie tolerancji rasowej, 

sam na trening chodzę ze skinem, jest dla drużyny super nigdy nie było można po nim poznać, 
że czuje do nas jakąś nie chęć, ale osobiście nie chciał bym go spotkać na ulicy, 

bo jest bardzo agresywny, co chyba stara się wyładować na treningu.

Pustuł:
Uprzedzam, że nie chce urazić ale szczerze? Łysy prostak z białymi sznurówkami w glanach tępiący 

każdego kto jest inny (lub ma inny styl bycia) niż on promujący nazizm i walkę z żydostwem 
(tu plus)

Constantine:
Nie ma już prawdziwych ruchów skinheadów zostali tylko pozerzy. 

Ale można zobaczyć coraz więcej OI młodzieży.

E-młodzi w Gadu
Chcesz wziąć udział w walce o doładowanie Twojej komórki wartością 20 

złotych?

Nic prostszego!

Aby wziąć udział w konkursie musisz mieć napisane na forum minimum 
75 sensownych postów.

Do 15 maja przyjmowane są zgłoszenia w postaci Twojego numeru 
Gadu-Gadu, który musisz napisać w odpowiednio przygotowanym 

na ten konkurs temacie.

Ustaw w swoim opisie Gadu hasło konkursowe:
„www.e-mlodzi.com <= moje miejsce w sieci.”

Dodaj do swojej listy kontaktów numer: 5759398

W dniach od 15 do 25 maja u losowo wybranej osoby, która zgłosiła swoje 
uczestnictwo,  zostanie sprawdzony jej opis.

Jeżeli będzie na nim widniało hasło konkursowe wygrywa doładowanie 
wartością 20 złotych, jeżeli nie, kwota wraz z jej kumulacją przechodzi 

do następnej edycji.

http://www.e-mlodzi.com/


Portret
Usera
Motyl

Wszyscy panowie zebrali się w jednym miejscu:
„Kochani! Mam Wam o kimś do powiedzenia,

i kogoś pięknego do przedstawienia!
To nie jest rybka, biedronka czy szynszyla...
Poznajcie kolejną userkę forum – Motyla!”

Motyl pojawiła się na forum 13 czerwca 2009. 
Pomimo stosunkowo krótkiego udziału na forum – bo zaledwie niecałego roku – ma na swoim 

koncie ponad 3000 postów. Po dwóch tygodniach od rejestracji dostała propozycję zostania 
moderatorką forum. Jak widać, dzielnie i z przyjemnością wykonuje powierzoną jej funkcję. 

 Kolorowe sprawy Motyla:
O sobie: "Mam na imię Sylwia, lat prawie 20. Mieszkam gdzieś w centrum tego naszego kraju..."

O sprzątaniu: "Ha! Lubię. Relaksuje mnie to, a kiedy jestem wkurzona to po sprzątaniu od razu przechodzi. 
Nie lubię jeśli coś jest nie na swoim miejscu, gdzieś jakiś kurz, czy coś. Jedyne za czym nie przepadam to zmywanie 
naczyń..."

O młodszych: "Co do takiego związku. Owszem. Jestem w stanie go stworzyć, nie przeszkadzałoby mi to, ale w granicach 
rozsądku oczywiście. Sama byłam z chłopakiem rok młodszym dość długo i to było najlepsze co mnie spotkało do tej pory. 
Hmm, tzn. było mi lepiej z nim niż ze starszymi ode mnie..."

O rurkach: "Każde spodnie byle nie rurki. Nie mam żadnej pary, nie podobają mi się. Wyglądam w nich dziwacznie, źle się 
czuję, nie, to nie dla mnie. Poza tym ja muszę mieć szerokie spodnie, żeby się w nich dobrze czuć, nie jakieś opinające i  
wąskie. Dlatego wolę zwykłe, proste, lub rozszerzane u dołu..."

O muzyce: "Hmm, w zasadzie nie ma jednego ulubionego rodzaju muzyki, słucham wszystkiego praktycznie. 
No może oprócz ciężkiego metalu, techniawy i hh, choć są od tego też wyjątki..."

O szafie: "W zasadzie to mam wszystkie kolory, jasne i ciemne, z przewagą jednak tych ciemnych: czarnego, szarego, 
granatowego, beżu..."

O burzy: "Lubię burzę. Lubię jak się błyska, jak pada deszcze, wtedy najchętniej usiadłabym z książką pod kocykiem. 
Moja babcia natomiast, kiedy tylko usłyszy, że nadchodzi burza zaczyna strasznie panikować, co mnie z kolei wyprowadza 
z równowagi bo nie potrafię się z niej wtedy cieszyć..."

O owowcach: "Truskawki, czereśnie, banany, ananasy i pomarańcze, zielone jabłka jeszcze. 
A nie lubię grejfrutów i nie przepadam za kiwi..."

O spódniczkach: „Ja noszę spódniczki, ale sporadycznie, i nie mogę być one zbyt krótkie. Wolę jednak spodnie. Wygodniej.”

O wagarach: „Chodziło się bardzo rzadko, jak już to wolałam zostać po prostu w domu, ale to też żadnego wagary nie były 
bo zazwyczaj uczyłam się na jakąś klasówkę na następny dzień...”



Temat numeru
Skejci, Skini, Dresiarze

Dresiarze
W Polsce subkultura ta gości od lat 90. Sama nazwa wskazuje na to, jakie ubrania noszą osoby, 

które są nią związane – Dresy. Wyróżnikiem Dresiarzy bywa również noszony gruby, 
złoty lub srebrny łańcuch na szyi jak i również język pełen wulgaryzmów. 

Poniżej klika wypowiedzi userów, co sądzą na ich temat:

Bogini:
No nie dość, że dresiarze to jeszcze łysi, boje się łysych bo kojarzą mi się z pewną osobą, z więzieniem, 
przemocą, a do tego jeszcze dresiarze, powiem jedno, lepiej będą się reprezentować z długimi włosami.

Prot:
To cała subkultura, bardzo dla polski charakterystyczna. Nie jest regułą, że dresiarz musi być łysy, 

albo łysy musi nosić dres. Na ogół jednak "łysy dresiarz" to zwykły cham i prostak. 
Oczywiście zdarzą się wyjątki, sam na ten przykład jestem łysy i nierzadko noszę dres. 

Staram się jednak częsciej trzymać fason i w dresie nie wędrować dalej niż poza moją dzielnice. 
Obrazek łysego dresa kojarzy się jednoznacznie z przestępczością, chociaż wielu z nich nie jest większymi 

kryminalistami niż Ty czy ja. Jeśli dzieciak od najmłodszych lat otaczany jest takimi ludźmi to sam 
z pewnością taki będzie, czego tu się dużo spodziewać. Karol Marks sformułował stwierdzenie, 

że otoczenie społeczeństwa ma wpływ na ich potrzeby i ambicje.

Psychopathicwizard:
Najlepsze są ich dresiarskie rozmowy. To jest dopiero czad.

Straho:
Ja też jestem duży, łysy dres noszę czasem, jak idę do jakiejś dorywczej pracy. 

Nie jestem chamem, jestem uprzejmym grzecznym człowiekiem. Z nikim nie zaczynam, ale bronić się trzeba, 
gdy trzeba do i w mordę dam. Nie każdy duży łysy od razu jest jakimś typem wyjętym z pod prawa albo 

z marginesu społecznego.

Sheilven:
Stereotypy żyją wiecznie. Są łysi w dresach, którzy zaczepki szukają tylko i są bardziej cywilizowani, 

kulturalnie żłopią piwo nie czepiając się nikogo. Albo zupełnie zwyczajni ludzie w dresie. 
ubranie jak ubranie, nic specjalnego, chociaż mi się to ani trochę nie podoba. 

A, że łysy w dodatku, to od razu ludziom źle się kojarzy.

Erotis:
Nie ma nic gorszego od łysego mężczyzny i nie ma nic gorszego od mężczyzny w dresie. 

Połączenie tych dwóch cech powoduje torsje.

J.L.B:
Moim zdaniem nie chodzi tutaj o wygląd, bo każdy ma inny gust. Bardziej charakter sie tutaj liczy, 

prawie każdemu sie wydaje, że oni są źli, i nic nie potrafią robić poza staniem pod sklepem i odstraszaniem. 
Fakt, mogą trochę przerażać swoim wyglądem, bo zazwyczaj to nie są jakieś cieniasy, tylko troche koxy, 

no ale nie będą przecież wszystkich bić bez powodu...

Justencja:
Cwaniaki... Tylko bójki się dla nich liczą. Uważają, że wszystko można załatwić pięścią. 

A mięśnie ważniejsze od mózgu (przynajmniej jeśli mówimy o stereotypach).

Pipi:
Nie wiem czemu uważacie, że dres to jaliś głupol... to jest taki sterotyp jak o blondynkach... 

sama chodzę w dresie i nie uważam się za jakiegoś bezmózgowc. Może są takie przypadki ale nie wszyscy. 
To jest tak jakbyście np. mówili, że wszystkie blondynki to idiotki?



J.L.B:
Tu nie chodzi o to że kto ma łysą głowe i chodzi w dresie to już na 100% idiota. 

Fakt, nie mówię, że takich nie ma, można sie spotkać z takimi przypadkami, ale najczęściej to są mili ludzie. 
Ale co ja was próbuje do nich przekonywać, wy macie swoje zdanie "ŻE TO ŁYSY IDIOCI". 

Czasami jak ktoś was kopie, to mogą wam uratować d*pe.

Danzy:
Ja znam tylko jednego dresiarza, jest w porządku, zachowuje się normalnie. 

Oczywiście znajdują się i tacy, jacy to oni nie są, ale przecież to nie tylko dresiarze. 
W każdej jednej subkulturze znajdzie się ktoś taki.

Porcelana:
Nie każdy łysy chłopak w dresie to od razu jakiś wandal, aż tak szufladkować ich nie można. 

Mieszkam na osiedlu, gdzie takich chłopaków jest sporo, niektórzy z nich, to moi koledzy jeszcze z czasów 
podstawówki i są i tacy, których lubię do tej pory. Ale jedno trzeba przyznać - nie są to faceci 

z wykształceniem, jakimś konkretnym światopoglądem, z jakimś celem. 
Nie. Raczej żyją sobie tak z dnia na dzień.

SweetGirl:
Oczywiście zawsze trzeba najpierw kogoś poznać a potem oceniać, ale pierwsze wrażenie też robi swoje...

Missy:
Poznałam dużo dresów, ale nasze kontakty zawsze kończyły się kłótnią. Czy to klub, którym kibicujemy, 

czy o to jakie jest moje zdanie na temat nauki itd. Wszystko mieli przeciwne do mojego zdania. 
Byli chamscy, niekulturalni, zawsze mieli kozła ofiarnego, którym pomiatali jak i kiedy chcieli. 

Nie mówię tego na jednym przykładzie, lecz na wielu... Jak patrzę na takie osoby na ulicy 
to też po ich zachowaniu stwierdzam, że nie odbiegają od ogólnego opisu.

Mizantrop:
Haha, przecież dresiarze to bardzo wrażliwy i troskliwi ludzie.
Zawsze jak idziesz koło nich się pytają "Masz jakiś problem!?"

Straho:
Dresiarze to są też ludzie, wystarczy być w porządku wobec nich a i oni dla was braćmi będą.

Bard_Zerald:
Ja za nimi nie przepadam bo ciągle mnie zaczepiają i chcą się bić. Denerwują mnie swoim zachowaniem.

MJ:
To zależy jak podejść do sprawy, nie można oceniać ludzi z góry po wyglądzie - parę razy zdarzyło się, 

że mnie nazwali dresem. Ogólnie typowy dres to człowiek, który ma problemy z normalnym wysławianiem 
się, chodzi na miasto byle się 'lać", czemu? Dla zabawy. Chcą się bić to mogą sami nawzajem, 

wtedy to ma jakiś sens.



Wywiad numeru
Motyl

Mrs.M.
Witamy serdecznie naszych forumowiczów, przed Wami kolejny user, którego będziecie mieli szansę poznać 
trochę bliżej: Motyl - witaj.

Motyl
Witaj.

Mrs.M
Dołączyłaś do nas 13 czerwca 2009r., jak trafiłaś na e-mlodzi?

Motyl
Dzięki Mizantropowi. W jakiejś rozmowie wspomniał, że jest modem na jakimś forum, podał mi adres, 
a ja zaraz następnego dnia się zarejestrowałam.

Mrs.M.
Oo, miło. A już myślałam, że przeczytam, że znalazłaś się tu przez google.

Motyl
A jednak nie. Chociaż to było prawdopodobne, że i przez google bym trafiła, bo w tamtym okresie miałam 
nadmiar wolnego czasu, a moje poprzednie forum umarło.

Mrs.M.
Niefajnie. Ale to jest lepsze, prawda? (Nie masz wyjścia, musisz odpowiedzieć, że tak)

Motyl
Haha. Oczywiście, że to jest lepsze, chociaż tam miałam 'swoich' ludzi, których czasem tutaj mi brakuje. 
W sumie nie powinnam narzekać, częśc z nich przybyło tu przede mną.

Mrs.M.
No to dobrze chyba. Hmm, na forum zasłynęłaś jako ta najbardziej surowa moderatorka, jak się z tym 
czujesz? 

Motyl
Nie jestem surowa. Ani żaden ze mnie tyran. Zawsze staram się robić to co do mnie należy jak najlepiej, 
czyli w tym przypadku pilnować porządku. A, że nie wszystkim się to podoba, to już nie moja sprawa. 

Mrs.M.
No jasne, przecież to Twój obowiązek. W ogóle jak to się stało, że zostałaś moderatorką? 
Któryś z adminów Ci to zaproponował czy...?

Motyl
Tak, po jakichś dwóch tygodniach pobytu na forum dostałam pw z propozycją 'współpracy' na okres próbny 
od eM. Jak widać zgodziłam się i już zostałam.

Mrs.M.
Po dwóch tygodniach? Łał, ekspresowo.

Motyl
Jakoś tak wyszło. Podobnie zresztą jak u Consta.

Mrs.M.
No tak, choć Ty chyba 'zdobyłaś' swoje stanowisko trochę szybciej. Zmieńmy troszkę temat - co sprawiło, 
że akurat zostałaś na tym forum? Klimat, tematyka, użytkownicy? Strzelam, że to ostatnie.



Motyl
Pewnie wpłynęło na to wszystko po trochu, użytkownicy może najbardziej. A poza tym było zielone. 
A ja mam sentyment do zielonych for.

Mrs.M.
Sentymentalnie, hmm. A którzy użytkownicy najlepiej zapadli Ci w pamięci? 

Motyl
Pytasz o tych którzy szczególnie podpadli? Nie no, żartuję.

Mrs.M.
O tych i o tych, do których masz pozytywne nastawienie.

Motyl
Straho, ale to chyba oczywiste, jutro, MJ i w zasadzie większość stałych użytkowników. 
A o tych, którzy podpadli wolę się nie wypowiadać, chociaż wielu ich nie ma bo nie mogę sobie przypomnieć 
kogoś konkretnego.

Mrs.M.
Aha, aha, roozumiem. Podobno kiedyś forum było lepsze, a przynajmniej tak sądzą starsi użytkownicy, 
a co Ty sądzisz na ten temat? Nowi użytkownicy, ulepszenia...

Motyl
Ulepszeń za wielu nie zauważyłam, użytkownicy też raczej Ci sami. Tak to już jest, że jedni odchodzą, 
a na ich miejsce przychodzą kolejni. Ja jakoś nie zauważyłam tego czasu lepszego i gorszego, bo pojawiłam 
się już w tym uznanym 'za gorszym'. 

Mrs.M.
Gorsze, lepsze, nie każdemu będzie zawsze pasować. Przejdźmy do jednego z tematów numeru, 
a dokładniej porozmawiamy na temat mody. Interesujesz się, podążasz za nią, inspirujesz się czy po prostu 
nie dbasz o to, co jest modne?

Motyl
Jeśli chodzi o modę to akurat z nią jestem zupełnie na bakier. Nigdy nie miałam w zwyczaju śledzenia takich 
rzeczy. Lepsze jest to co mi się podoba niż to co jest modne. I w zasadzie większości tego co jest modne nigdy 
bym nie założyła.

Mrs.M.
Chyba mam podobnie. A masz jakiś określony styl ubioru? Elegancko, sportowo?

Motyl
Ostatnio? Piżama, koniecznie z krótkimi spodenkami.

Mrs.M.
Wygodnie.

Motyl
Sportowo na pewno nie, elegancko od czasu do czasu. Jako takiego stylu nie mam. 
Najważniejsze żeby było wygodnie i żeby jakoś w tym wyglądać.

Mrs.M.
W końcu przecież trzeba się jakoś prezentować.

Motyl
Dokładnie tak.

Mrs.M.
Pewnego dnia wstawiłaś swoje zdjęcia do fotoalbumu, a tu wielkie zdziwienie, wszyscy uważali Cię za 
blondynkę ze względu na avatar. Dlaczego akurat taki sobie ustawiłaś? Hmm, powiem Ci szczerze, 
że ja i tak ciągle identyfikuję Cię z osobą na tym zdjęciu właśnie.

Motyl
Jak to kiedyś określili ten avatar do mnie pasuje. Szczerze, już dawno bym go zmieniła, ale jedna osoba mi 
zabroniła.



Mrs.M.
Jedna osoba...?

Motyl
Tak, tak. Taki mój dobry duszek. I kochany.

Mrs.M.
Nie będę wnikać o kogo chodzi, ale nawet dobrze, że ta osoba Ci zabroniła zmiany, bo np. ja nie wyobrażam 
sobie Ciebie z innym avatarem.

Motyl
Ja też już do niego przywykłam. I na chwilę obecną będzie musiał zostać. Zaleta przynajmniej tego jest taka, 
że większość kojarzy użytkowników po avatarze, więc od razu widać od kogo jest ostrzeżenie.

Mrs.M.
Hehe, dokładnie. Hmm, a teraz pytanie z innej beczki, może odejdziemy na chwilę od tematu forum. 
Masz jakieś hobby, zainteresowania?

Motyl
Kiedyś miałam. Teraz już niczym ciekawym się nie wyróżniam. 
Książki, czasem muzyka, chociaż cisza jest od niej zdecydowanie lepsza. 

Mrs.M.
Masz jakiś ulubiony gatunek literacki? Może byś poleciła jakąś książkę naszym forumowiczom? 

Motyl
Gatunek. Hm. W zasadzie czytam wszystko oprócz kryminałów i fantasty. 
Godna polecenia na pewno jest 'Oskar i pani Róża', do której wracam dość często. 
Ale obawiam się, że większość forumowiczów już ją czytało. 

Mrs.M.
Możliwe, akurat u mnie leży na biurku wypożyczona i czeka aż ją przeczytam.

Motyl
Mam nadzieje, że Ci się spodoba.

Mrs.M.
Hmm, może niedługo się za nią wezmę...? Zobaczymy. Napisałaś też coś o muzyce... Ulubiony utwór?

Motyl
'Niepokonani' Perfektu, 'Tylko jeden dom' Rzepczyno i 'Zakochani' De mono.

Mrs.M.
Preferujesz polską muzykę czy to akurat przypadek?

Motyl
Polską. Słucham też jakiejś tam zagranicznej, ale wolę naszą.

Mrs.M.
Przynajmniej każdy rozumie teksty.

Motyl
To fakt. I nie trzeba myśleć w innym języku jeśli się jest zmęczonym.

Mrs.M.
Same plusy. Przejdźmy do drugiego tematu numeru... Co lub kogo wzięłabyś na bezludną wyspę?

Motyl
Poduszkę, kocyk, zapałki i oczywiście Amka.

Mrs.M.
Czyli podstawa - rzeczy, które umilą pobyt i osoba, która sprawi, że nie będzie nudno.



Motyl
Dokładnie tak.

Mrs.M.
Wróćmy do tematu forum. Jakie są minusy e-mlodzi?

Motyl
Ciężko powiedzieć. Jako takich minusów nie zauważam, może oprócz zdesperowanych problemowców, 
którzy nigdy nie nauczą się nazywać precyzyjnie tematy i to, że czasem przebywanie na forum pochłania 
mi za dużo czasu.

Mrs.M.
Tak, tak, forum wciąga, sama coś o tym wiem.

Motyl
Zazwyczaj niestety najbardziej wtedy, gdy ma się coś do zrobienia.

Mrs.M.
Dokładnie tak. No, mam nadzieję, że ten wywiad przybliży użytkownikom Twoją osobę i przekonają się, 
że 'zła' jesteś tylko jako pani moderator.  

Motyl
Możliwe. 
Chociaż wiadomo, że ciężko jest zmienić zdanie o kimś bez wcześniejszej próby lepszego poznania go.

Mrs.M.
A więc, dzięki za wywiad, było miło.

Motyl
I ja również dziękuje. Pozdrawiam wszystkich czytelników.

Mrs.M.
Oo, właśnie! Zapomniałam o najważniejszym! Czy jest coś, co chciałabyś przekazać userom e-mlodzi? 
Oprócz pozdrowień oczywiści.

Motyl
Żeby zapoznali się wreszcie z regulaminem. A poważnie to żeby pamiętali, że gdyby wszyscy byli tacy sami 
świat byłby nudny, dlatego musimy się nawzajem znosić i przynajmniej tolerować.

Mrs.M.
Podpisuję się pod tym i jeszcze raz dziękuję za wywiad.

Motyl
Ja także dziękuje. I życzę miłego dnia dnia.

Mrs.M.
Nawzajem.



MIĘDZYFORUMOWA POMOC SZKOLNA (LISTA WAŻNA OD 17 MAJA  2010)

Przedmiot Korepetytor Kontakt Dzień i godzina pomocy Poziom

Matematyka

Slider GG: 9737210 Do ustalenia Średni

Diego GG: 3401308 Do ustalenia Średni

Websti GG: 8771879 Do ustalenia Gimnazjalny

Enchantment GG: 6425674 Do ustalenia Gimnazjalny

Mihihih GG: 10942898 Do ustalenia Gimnazjalny

Język Polski

Norbi17 GG: 7277885 Do ustalenia Średni

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Jimmy Fox GG: 20622515 Do ustalenia Średni

Sicklove GG: 13088398 Do ustalenia Gimnazjalny

Justencja GG: 893149 Do ustalenia Gimnazjalny

Autsajderka GG: 361371 Do ustalenia Gimnazjalny

Damn GG: 3919790 Do ustalenia Gimnazjalny

Język Angielski

Miksik GG: 22044612 Do ustalenia Zaawansowany

Jimmy Fox GG: 20622515 Do ustalenia Średni

Madeline134 GG: 11464299 Do ustalenia Średni

Norbs93 GG: 19422943 Do ustalenia Gimnazjalny

McLarenLbn GG: 11518071 Do ustalenia Gimnazjalny

Enchantment GG: 6425674 Do ustalenia Gimnazjalny

Czarodziejek GG: 2855347 Do ustalenia Gimnazjalny

Cyś GG: 4102234 Do ustalenia Gimnazjalny

Język Niemiecki

Peppino GG: 2991463 Do ustalenia Zaawansowany

Haelfte GG: 11017879 Do ustalenia Zaawansowany

Cappuccino GG: 8263356 Do ustalenia Zaawansowany

Jimmy Fox GG: 20622515 Do ustalenia Średni

Lena GG: 947616 Do ustalenia Średni

Język Rosyjski
Coco Chanel Prywatna Wiadomość Do ustalenia Zaawansowany

Destrukcyjna GG: 1452539 Do ustalenia Średni

Język Francuski MJ GG: 6817394 Do ustalenia Średni

Chemia
Motyl Prywatna Wiadomość Do ustalenia Zaawansowany

Mihihih GG: 10942898 Do ustalenia Gimnazjalny

Fizyka

Slider GG: 9737210 Do ustalenia Średni

Diego GG: 3401308 Do ustalenia Średni

Cukierek GG: 1147183 Do ustalenia Gimnazjalny

Wojtas GG: 11099776 Do ustalenia Gimnazjalny

Biologia

Zuza18 Prywatna Wiadomość Do ustalenia Średni

Czarodziejek GG: 2855347 Do ustalenia Średni

Damn GG: 3919790 Do ustalenia Gimnazjalny

Dam94 Prywatna Wiadomość Do ustalenia Gimnazjalny

Geografia
Sydnej GG: 12900250 Do ustalenia Średni

Justyśka GG: 5363056 Do ustalenia Gimnazjalny

Historia

MaliaDhey GG: 13729902 Do ustalenia Średni

Jimmy Fox GG: 20622515 Do ustalenia Średni

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Luuuna69 GG: 2719366 Do ustalenia Gimnazjalny

Wiedza 
o społeczeństwie

Slow GG: 394524 Do ustalenia Średni

Sydnej GG: 12900250 Do ustalenia Średni

Patrycja94 GG: 6093914 Do ustalenia Gimnazjalny

Luuuna69 GG: 2719366 Do ustalenia Gimnazjalny

Informatyka
CiRiO GG: 6761196 Do ustalenia Zaawansowany

Mlody113a GG: 10998423 Do ustalenia Średni
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