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Z okazji jubileuszowego 10 wydania naszego 

czasopisma planowaliśmy wydać płytę CD. 

Miała być ona opcjonalna, to znaczy do ku-

pienia oddzielnie – w końcu nie każdy musi 

chcieć ją mieć albo być zmuszanym do do-

datkowego wydatku. Tak się niestety stało, 

że materiałów na nią było mało. I wisiały so-

bie te pliki „w chmurze”. Ostatecznie, skoro 

pieniążki na „wsad” były zabezpieczone,  

a materiałów nie przybywało, nie było sensu 

tego przeciągać. Wyszło skromnie, ale lepiej 

niż miałoby nie wyjść – tak to ujmę. Muszę 

zaznaczyć, że choć pomysł i zebranie całości 

to mój udział, to bez ‘Don Rafito’ ta płytka by 

się nie ukazała. To on zajął się stroną prak-

tyczną przedsięwzięcia, biorąc na siebie 

stworzenie wydania tej płyty – od zaprojek-

towania okładki po dostosowanie zawartości 

pod amigowe systemy.  

 

Jest to też przełom dla nas – pierwszy własny 

fizyczny produkt. Od numeru 3 wychodziliśmy 

drukiem, wydrukowane zostały też archiwal-

ne numery wstecz, ale wtedy mieliśmy wy-

dawcę. Teraz go nie mamy, więc forma „tylko 

PDF” od numeru 11 to była dla nas „nowość”. 

Niniejszym próbujemy „odczarować” szarą 

rzeczywistość.  

 

 

  



„Arytmetyka” 
 

„Arytmetyka” była naszym wspólnym wygłu-

pem, który odniósł sukces. Pokazaliśmy dystans 

do siebie i hobby.  

 

Premiera miała miejsce na party Decrunch 

2020, w kategorii Wild Demo Compo (5 miejsce 

na 10). Dosyć szybko przebiła tysiąc odsłon na 

YouTube.  

Potem została zapomniana, ale jako że minęło 

już trochę czasu, postanowiliśmy pokazać coś 

więcej – kulisy powstania naszej produkcji oraz 

różne aranżacje, jakie potem powstały. 

 

Autorem tekstu był ‘recedent’, on też nagrał 

wokal. Jednak „naczelny” ocenił potencjał na 

estetykę disco polo, która nie chwyci, i nagrał 

swoją zwrotkę w bardziej żwawym tempie. Emi-

nem to nie jest, ale taka melorecytacja bardziej 

pasowała mu do muzyki. Każdy „zaśpiewał” 

swoją zwrotkę (o swoim ulubionym systemie), a 

refren został w pierwotnej koncepcji. I tak zrobi-

liśmy całość. ‘Recedent’ jest też autorem kon-

ceptu tego, co dzieje się na ekranie, a więc 

doboru grafik itp.  

 

 

 

 

Wspomniany już ‘Don Rafito’, który sporo czasu 

zajmuje się hobbystycznie zabawą w DJ-a  

w klimatach hip-hopowych, przygotował cały 

zastosowany podkład muzyczny. Jako cieka-

wostkę dodamy, że jako jedyny użyczył on swo-

jego wizerunku na potrzeby teledysku  (z góry 

jednak uprzedzamy, że twarz widniejąca poniżej 

nie należy do niego).  

W refrenowych chórkach zaś wzięła udział córka 

‘Don Rafito’ – ‘Dusia’. Wideo stworzył ‘recedent’ 

w Blenderze.  

 

Dużo starań dołożyliśmy do tego, aby upchać 

jak najwięcej odniesień do osób i sytuacji ze 

środowiska NG.  

 

 

Oprócz okrągłego wyniku, jaki udało się uchwycić, warto zaznaczyć, że film – a były to czasy zanim YouTube zablokowało 

widoczność „ile łapek w dół” – nie miał ocen negatywnych 

 



 

Nie wiem, czy łapie się to na określenie tego 

dissowaniem, ale smaczków jest dużo, zarówno 

w tekście, jak i tym, co (szybko i kontekstowo) 

zmienia się na ekranie, praktycznie nie jest 

możliwe wyłapanie wszystkiego za pierwszym 

razem. 

 

Dość szybko powstała wersja soft core remix, 

potem jazz i instrumental. Później ‘recedent’ 

stworzył wersję karaoke (napisy wtopione w 

wideo) do poryczenia na zlotach. Żadna wersja 

nie pobiła oryginalnej, ale wszystkie (cztery 

audio i dwie wideo) zamieszczamy na krążku.  

 

 

 
 

 

 

 

Składanie wideo w Blenderze 

 

Trochę się zasiedzieliśmy ;) Ale wracamy! 

 



Co jeszcze jest na krążku  
 

Staraliśmy się dawać rzeczy, których nie ma w 

Internecie. Każdy z nas dołożył coś od siebie, 

czym się interesuje. Żebyście mogli nas lepiej 

poznać.  

 

Poniżej zawartość katalogów opisana w skrócie:   

 

 Czasopismo – grafiki, które były na 

okładkach  

 

 Don Rafito – dwa filmy instruktażowe  

z napisami: ikona dualPNG i instalacja 

Icarosa Desktop w trybie hosta na Linu-

xie Mint, fotografie  

 

 Ferin – dwie strony hobbystyczne, nie-

stety już wymarłe projekty. O kondensa-

torach Amigi i ze skryptami Hollywood 

do naszej szkółki  

 

 Radzik – stare prace graficzne  

 

 Recedent – także swoje stare prace gra-

ficzne oraz trochę piosenek  

 

 Truman Burbank – trochę zdjęć z akwa-

rium  

 

Ponieważ kompakt nie był pełny, takie ani CD 

ani DVD, zdecydowaliśmy się jednak dołożyć 

wszystkie wydania czasopisma w PDF. Do tego 

podręcznik Hollywood z plikami źródłowymi. Tak 

więc niejako przy okazji macie cały nasz doro-

bek na jednej płycie.  

 

Łączna „waga” to 3,15 GB.  

 

 

 

 

Jesteśmy ciekawi waszej opinii na tematy:  

 jak wyszło?  

 czy sprawdził się pomysł na amigowe 

pliki?  

 czego oczekujecie na kolejnej płycie 

pod względem zawartości?  

 

Kontakt do redakcji to:  

adam_mierzwa@yahoo.com 

 

 

 
Obserwujcie nas na Facebooku 

facebook.com/MagazynAmigaNG 

 

 
Zajrzyjcie na powiązane strony 

 

 

 
wolne od toksyn – tworzymy 
nową społeczność Amigi NG  

w Polsce 
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