SFX, sample
W niektórych utworach zostały użyte sample z piosenek autorstwa Nine Inch
Nails, zostały one oficjalnie zamieszczone na remix.nin.com z pozwoleniem na ich
używanie
Sample z piosenki "The Catalyst" Linkin Park zostały oficjalnie udostępnione
przez zespół na potrzeby konkursu na remix.
W większości utworów zostały wykorzystane sample z
programów: Magix Music Maker, FL Studio 9, Mixcraft 5
Część sampli pochodzi ze strony freesound.org
/This way or another
Robert Oppenheimer - speech "Atomic Age"
(1945) Wrathu - Polish Wasteland (2011, 13)/
/Exactly
gitara - /
/Niepokój

Omar Alvarado - modern day war/
/Od snu do snu
BMacZero - tick loop/
/We need snipers!
Counter strike/
/Redhair theme
Wrathu - Demo 2006 (2006)
Qba - Asdfg (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)/
/Chief theme
Wrathu ft. Morfeo - Error (2010, Autoarm)
Wrathu ft. TTNW - Streets (2010, Autoarm)
Wrathu - Demo 2006 (2006)
Wrathu - Envy theme #1 (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)
Wrathu - Envy theme #3 (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)
Wrathu ft. Qba - Wasteland (2009, Ugryzłem się w zEMby
Concepts) Wrathu ft. Qba - Reverie (2010, Autoarm)
Wrathu - Inevitable (2011, 13)

Wrathu - 13 (2011, 13)/
/Battle near Bell of Peace

Wrathu - Otchłań Dźwięków (2005)
Wrathu - Demo 2006 (2006)
Wrathu - Crackdown ft. TTNW (2010, Autoarm)
Wrathu - Dumb theme (2011, 13)/
/Change
Nine Inch Nails - The Hand that Feeds (2005, With Teeth)/
/Fallen 33
Robert Oppenheimer - speech "Atomic Age" (1945)/
/0
Wrathu & Qba - Place (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)
Wrathu - Somethin's wrong (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)/
/We should, we can't
Mario Savio - speech "Operation of the Machine" (1964)/
/Faces oraz przejście 0110/Chance
"8 w poziomie" (2008, reż. Grzegorz Lipiec)/
/Nothing (13 version instrumental)
Roman Garbowski "Intelekt Kollapse"
(2005, reż. Krzysztof Włodarski/Jacek 'Katos' Katarzyński)
Wrathu - Euthanasia (2010/2011, Autoarm)
Relegerande - Alien FM (2011, October Melancholy)
Retro Suicide - Retro What? (2010, Retrophobia)/
/Battle for Jupiter
Wrathu - Polish Wasteland (2011,
13)/ /Memento Mori
Morfeo - Death's Speech (2010, Sampled)
Wrathu - Arme auf (2010, Autoarm) Wrathu
- Cure (2010, Autoarm)

Wrathu - Memory (2010, Autoarm)
Morfeo - Horror Medley (2010, Sampled)
Nine Inch Nails - 10 Ghosts I (2008, Ghosts I-IV)//
Wrathu - Scharfrichter Werkzeuge
/Morfeo - Mindfuck (2010, First
Album)// Darkchrist - Mist

/Bob Crosby and the Bobcats - Don't call me boy
(1928?)// Darkchrist & Wrathu - Nightmare
/Wrathu - Gorzów (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts) Inon
Zur - Moment (2001, Fallout Tactics Unofficial Soundtrack)
Counter Strike, Soundfind//
Wrathu - Zobaczyć Niebo
/Wrathu - Alwen (2010)//
Darkrist - Znaczenie

/Ryszard Gajewski, Mirosław Konarowski "Akcja pod Arsenałem"
(1977, reż. Jan Łomnicki)//
Wrathu ft. Darkchrist (gitara) - On the
Edge /miastodzwiekov - szlifierka
uderzanie metalowego pręta//
Morfeo ft. Wrathu - New Hope

/Jim Cummings, Kath Soucie "Fallout"
(1997)// 13 (final)
/Wrathu - Somethin's wrong (2009, Ugryzłem się w zEMby Concepts)
Wrathu - 0 (2011, 13)
Wrathu - Polish Wasteland (2011, 13)
Wrathu - Room II (2010, Autoarm)
Wrathu - 13 (2011, 13)
Morfeo - 13.c
Linkin Park - The Catalyst (2010, A Thousand Suns)
Morfeo ft. Wrathu - This way or another (2011, 13)
Robert Oppenheimer - speech "Atomic Age" (1945)
3bagbrew - beach waves in Jersey
heigh-hoo - peace bell Hiroshima
cgeffex - atomic bomb test//

LYRICS
THIS WAY OR ANOTHER
We knew the world would not be the same.
Few people laughed. Few people cried.
Most people were silent.
I remembered the line from the Hindu scripture,
the Bhagavad-Gita.
Vishnu is trying to persuade the Prince that he should do
his duty, and to impress him, takes on his multi-armed
form, and says:
"Now I am become Death, the destroyer of worlds.” I
suppose we all thought that, one way or another. "Now
I am become Death, the destroyer of worlds.” I suppose
we all thought that, one way or another. /Robert
Oppenheimer - speech "Atomic Age" (1945)/

CHANGE
Do you wanna change it?
Will you bite the hand that feed you Or
will you stay down on your knees? Will
you bite the hand that feed you Or will
you stay down on your knees?!
/Nine Inch Nails - The Hand that Feeds (2005, With Teeth)/

FALLEN 33
"Now I am become Death, the destroyer of worlds.” I
suppose we all thought that, one way or another.
/Robert Oppenheimer - speech "Atomic Age" (1945)/

WE SHOULD, WE CAN'T
There's a time when the operation of the machine becomes so
odious, makes you so sick at heart, that you can't take part you
can't even passively take part, and you've got to put your bodies
upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all
the apparatus, and you've got to make it stop. /Mario Savio speech "Operation of the Machine" (1964)/

FACES
- Panowie, zna ktoś arabski?
- Ja znam, ale nie będę szpanował
/"8 w Poziomie"
(2008, reż. Grzegorz Lipiec)/

0110
Tak?
Co?
/Tomasz Burka "8 w Poziomie"
(2008, reż. Grzegorz Lipiec)/

NOTHING (13 version instrumental)

Myśli, uczucia, wspomnienia, wszystko!
Świadomość jest w nim uwięziona i nic nie wie...
Nie wie, że świat jest nierealny. I nie może o tym wiedzieć!
Nie może!
(Thoughts, feelings, memories, everything!
Consciousness is trapped in it and knows nothing.
It doesn't know that the world is unreal.
And it can't know! It can't!)
/Roman Garbowski "Intelekt Kollapse"
(2005, reż. Krzysztof Włodarski i Jacek 'Katos' Katarzyński)/

RETRO WHAT?
You all gone mad.
This city has not destroyed yet.
What are you waiting for?
All species dead.
Rivers and lakes was painted in
red. What are you waiting for?
We want live there,
You are unnecessary!
You have no chance to survive.
We have already won!

RETRO ELECTRO
We are alone in this big city.
All others died or found a better place.
We've been stucking around for many
years, Trying to find a sense of this chaos.
We don't know what will happen next
day. We only go by our way.

RETRO BURST
Dead it is snowing in the spring,
That for lines, such was not
earlier, It is awful that happens,
The green sun, the red moon,
Our planet perishes, such is our destiny...
And people will leave this world,
And rest beyond the grave will come,
Only ashes in air will fly,
And the wind to whistle in dead mind.
Sooner or later,
Our blue sphere will burst,
Paradise terrestrial will be fired by
comets, Smoke of the decaying nature,
For us waits, waits

ZNACZENIE
- Chciałbyś nadać swojej śmierci jakieś znaczenie...
Sądzisz że to twoje nadzwyczajne zejście kogoś poruszy, tak?
Że będzie przykładem dla przyszłych pokoleń? Kogo to
będzie obchodziło jak umieraliśmy?
Wszyscy giną wokoło hurtowo i bezimiennie. A ty chciałbyś
być wyróżniony, tak?
A kim ty właściwie jesteś? Pomnik, świątynia, pomazaniec
boży? A dlaczego nie cegła?
Zwykła cegła w tym przyszłym panteonie...
- "A jeśli trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez
Boga rzucone na szaniec"
- A żebyś wiedział, że tak.
/Ryszard Gajewski, Mirosław Konarowski "Akcja
pod Arsenałem"
(1977, reż. Jan Łomnicki)/

NEW HOPE
There is no hope.
Leave now. Leave.
Why you still have hope?
/Jim Cummings, Kath Soucie
"Fallout" (1997)/

13 (FINAL)
"Now I am become Death, the destroyer of worlds.”
/Robert Oppenheimer - speech "Atomic Age" (1945)/

Na czym polega idea tego albumu?
13 to literacko – muzyczno - graficzne
przedsięwzięcie. Nad warstwą literacką czuwa
Veron, nad muzyczną Wrathu. Opowiadania,
które zostały przysłane na konkurs "Polskie
Postapo" organizowany na stronie trzynastyschron.net posłużyły do stworzenia polskiego
uniwersum postapokaliptycznego. Muzyka,
rysunki i zdjęcia zobrazują to, co będziemy
mogli przeczytać.

[CD1]
1. This way or another (Morfeo ft. Wrathu)
2. Exactly (Wrathu & Morfeo)
3. Niepokój (Wrathu)
4. Od snu do snu (Wrathu)
5. Deletion (Wrathu)
6. Junk (Wrathu)
7. 13 (Wrathu)
8. Rorsarch theme (Wrathu)
9. We need snipers! (Wrathu)
10. Inevitable (Wrathu)
11. Ruined (Morfeo)
12. Path to Nowhere (Darkchrist)
13. Desolation (Darkchrist)
14. Night (Darkchrist)
15. The Necropolis II (Darkchrist)
16. Hope and Slough (Wrathu)
17. Refleksja II (Wrathu)
18. Redhair theme (Wrathu)
19. Chief theme (Wrathu)
20. Battle near Bell of Peace (Wrathu)
21. Dumb theme (Wrathu)
22. Osiedle Postapokalipsa (Wrathu)
23. Spaces (Morfeo)
24. Change (contains Nine Inch Nails samples) (Morfeo)

25. Fallen 33 (Wrathu & Morfeo)

[CD2]
1. Polish Wasteland (Wrathu)
2. 0 (Wrathu)
3. Again? (Morfeo)
4. We should, we can't (Morfeo)
5. Red Moon (Darkchrist)
6. Hemmed (Darkchrist)
7. Faces (Morfeo)
8. 0110 (Morfeo)
9. Chance (Wrathu)
10. Washed (13 version instrumental) (Wrathu)
11. Alien FM (Relegerande)
12. Nothing (13 version instrumental) (Wrathu ft. Relegerande)
13. Retro What? (Retro Suicide)
14. Retro Electro (Retro Suicide)
15. Battle for Jupiter (Relegerande ft. Wrathu)
16. Fallen 33 II (Morfeo ft. Wrathu)
17. Memento Mori (Morfeo ft. Wrathu)
18. Scharfrichter Werkzeuge (Wrathu)
19. Retro Burst (Retro Suicide)
20. On the Edge (Wrathu ft. Darkchrist)
21. Po raz ostatni (Wrathu)

[CD3]
1. Anhedinh (Wrathu)
2. Otchłań Dźwięków (2005) (Wrathu)
3. Let's be prepared (Morfeo)
4. Mission (Morfeo)
5. Place II (Darkchrist & Wrathu)
6. Night II (Darkchrist)
7. Mist (Darkchrist)
8. Pieces of the Past (Wrathu)
9. The Fall (Wrathu)
10. A Warm Place (Nine Inch Nails cover) (Wrathu)
11. Lęk (Darkchrist)
12. Purgatory (Morfeo)
13. Fall into Hell (Morfeo)
14. Unclear (Morfeo ft. Wrathu)
15. Inevitable II (Wrathu)
16. Because of waiting (Morfeo)
17. #E21E13 (Morfeo)
18. Nightmare (Darkchrist & Wrathu)
19. Try (Morfeo)
20. Zobaczyć Niebo (Wrathu)
21. While you're around (Morfeo)
22. Follow me (Morfeo)
23. Znaczenie (Darkchrist)
24. New Hope (Morfeo ft. Wrathu)
25. 13 (final) (Wrathu & Morfeo)

Muzyka:

Kamil 'Wrathu' Kwiatkowski - synths, sampling, mastering
Mateusz 'Morfeo' Działo - sampling
Dawid 'Darkchrist' Kajszczarek - synths, sampling, guitar
Retro Suicide is:
Serge Marfin - electro samples, lyrics, vocals
Andrew Smith - guitars, mastering, lyrics, vocals
Alex Smith - guitars, mastering, lyrics, vocals
Relegerande is:
Alex Smith & Andrew Smith

Grafika:
Krzysztof 'Kris' Ostrzeniewski - okładka, zdjęcia,
rysunki Monika 'Monkizz' Feluś - rysunki
Mateusz 'Kicu' Kruhlik - zdjęcia
Szymon 'BeF' Siudak - mapa
Mateusz 'Morfeo' Działo - rendery, zdjęcia
Karol 'Trapi' Wojdyło - logo z tyłu okładki
Janusz 'nie wiem' Zieliński - tło do PDF-ów

Teledyski
"0"
reż. i montaż Kamil Kwiatkowski
zdjęcia: Kamil Kwiatkowski, Karol Wojdyło
występują: Karol Wojdyło, Kamil Kwiatkowski
"The Fall"
reż. i montaż Kamil Kwiatkowski
zdjęcia: Kamil Kwiatkowski
występują: Kamil Kwiatkowski
"On the Edge"
montaż: Kamil Kwiatkowski
wykorzystuje fragmenty filmu „Powód” (2015)

VST:
Atonoise by HG
Fortune Stringz2
Nexus 2

Programy:
Muzyka - Fruity Loops Studio 9, Magix Music Maker,
Goldwave, Adobe Audition 2.0
Grafika - Gimp, Microsoft Paint

Dodatkowe informacje
"Refleksja" została zremake'owana jako "Refleksja
II", oryginalnie na "Autoarm" (2010)
"The Necropolis" zostało zremake'owane jako "The
Necropolis II", oryginalnie na "Tales of Wasteland" (2011)
"Path to Nowhere", "Desolation" i "Night" pochodzą z
albumu Darkchrist - "New Archive" (2011)
"Battle for Jupiter" i "Alien FM" pochodzą z
albumu Relegerande "October Melancholy" (2011)
"Retro what?", "Retro Electro" i "Retro Burst" pochodzą
z albumu Retro Suicide "Retrophobia" (2010)
"Washed", "Nothing" i "The Fall" powstały z myślą do bycia
podkładami do niegotowego wtedy jeszcze projektu
Wrathu & Etsuko Keehl.
"Place" zostało zremake'owane jako "Place II", oryginalnie
na "Ugryzłem się w zEMby Concepts" (2009)

Trzynasty Schron
www.trzynasty-schron.net
Czasopismo internetowe nieprzerwanie istniejące od 1999
roku, zajmujące się kultową serią gier komputerowych Fallout
oraz szeroko rozumianą kulturą postapokaliptyczną. Strona
odegrała ważną rolę w procesie powstawania "13", ponieważ
między 13.07.11 a 30.11.11 rozegrał się konkurs "Polskie
Postapo". Większość opowiadań z części literackiej projektu
powstała z myślą właśnie o tym konkursie.

Deep Atmosphere from Deep Underground
www.lastfm.pl/group/Deep+Atmosphere+from+Deep
+Underground
Grupa na Last.fm zrzeszająca mało znane zespoły i
wykonawców o głębokim i atmosferycznym brzmieniu.

Motywy Mozilla Personas
- motyw 13 landscape edition (by Wrathu, rys. Kris)
https://www.getpersonas.com/pl/persona/457789
YouTube - playlista z teledyskami
http://www.youtube.com/playlist?list=PL952E7D9F5
6697629

Post-apo 2012 Opowiadania autorstwa Monkizz
i Stlakera
http://post-apo-2012.blogspot.com
Polskie Pustkowia Wiki
http://polskiepustkowia.wikia.com

PODZIĘKOWANIA
To była długa droga. Pierwszy utwór tworzony z myślą o "13"
powstał w lipcu 2010 roku. Wiele się od tamtego czasu wydarzyło i
wiele się jeszcze wydarzy. Chcę podziękować wszystkim, którzy się
do tego przyczynili w ten czy inny sposób.
Najbliższej rodzinie, Mamie, Tacie, Dziadkowi, Babci - za to, że
żyję.
Za współpracę muzyczną - ponad trzygodzinną podróż po
postapokaliptycznych przestrzeniach jak i ludzkim umyśle Morfi,
Dawid, Alex, Andy, Serge.
Za setki tysięcy słów opisujących tę podróż:
Veron (bez którego w ogóle nie byłoby tego projektu) Rorsarch
i pozostałe osoby biorące udział w konkursie "Polskie
Postapo", ale w szczególności on
Kris za zdjęcia, rysunki i świetną okładkę
Ekipa Trzynastego Schronu za umożliwienie konkursu, a także
za opiekę nad moją twórczością i uczynienie mnie stałym
współpracownikiem, a później redaktorem.

Ekipa Zamhed za dobre graffiti na murach miasta i pierwszy
materialny egzemplarz "Autoarm"
Ekipa Deep Atmosphere from Deep Underground za
odnajdywanie głęboko ukrytych wartościowych zespołów
Ekipa Sky Piastowskie za inspirujące filmy
Mojemu idolowi, Trentowi Reznorowi, za wspaniałą muzykę,
którą tworzy już od ponad dwóch dekad i inspirację.
Dziękuję moim Przyjaciołom za bycie przy mnie.
Każde z Was wie, ile dla mnie znaczy. Dzięki Wam świat nie jest
aż tak beznadziejny.
Dziękuję Wam.

Izz, niedługo nadejdzie czas pożegnania... nadal nie mogę się z tym
pogodzić. Ten album jest kolejną rzeczą, która będzie mi
przypominać o Tobie każdego dnia. Już "Autoarm" opierało się w
sporej części na tęsknocie i żalu. Tu już nie ma żalu. Jest co
innego. Zawsze będę miał Cię w swoim sercu. Choćbyś nie wiem
jak daleko była. (Pisane w 2012 przed wyjazdem drogiej
Przyjaciółki)
I Tobie dziękuję, Czytelniku/Słuchaczu. Mam nadzieję, że te
prawie dwa lata pracy opłaciły się.
- Kamil Kwiatkowski
Podziękowania przede wszystkim dla Wrathu za pomysł całego
projektu. Dla wszystkich uczestników konkursu Polskie Postapo za
świetne teksty i za cierpliwość w oczekiwaniu na finalizację.
Dla sponsorów nagród oraz załogi Trzynastego Schronu za
ocenę prac i wsparcie. No i Emanacji 13S za inspirację, rzecz
jasna ;). A także dla tych wszystkich, których nie wymieniłem, a
którzy w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do
tego, że ruszyliśmy z pierwszym polskim fanowskim uniwersum
postapokaliptycznym! I niech się czyta, i niech się słucha.
Pozdrawiam!
- Michał Tusz

Na wstępie chciałem zaznaczyć, że początkowo nie planowałem
tworzyć nic do tego projektu, nie miałem pomysłu na jakąkolwiek
twórczość, jednakże z czasem pojawiło się jakieś "natchnienie".
Gdy już zacząłem tworzyć pod ten projekt, wiedziałem, że świat
nie będzie taki sam. Oprócz muzyki, być może wykorzystane
zostaną fragmenty moich literackich wypocin. Druga sprawa,
ciekawi mnie jak wyglądałby film na podstawie opowiadań, a także
z użyciem audio "13" jako ścieżki dźwiękowej.
Sedno - podziękowania: Wrathu'owi/Tamylowi - za odpowiednie
narzędzia do pracy nad muzyką, za wiarę oraz dostrzeżenie tego
czegoś w moim zalążku opowiadania. A przede wszystkim za
zaproszenie do współpracy. Następnie - rodzicom, za prąd, który
pozwolił na używanie lapka, wszystkim, nieznanym mi z nazwiska
ludziom, którzy udostępniali swoje sample, Trentowi Reznorowi
za sample do "Change" i jego twórczość, która stanowi spore
natchnienie. Dziękuję słuchaczom - za choćby próbę ogarnięcia
tego, co zaoferowałem wspólnie z resztą ludzi zaangażowanych w
"13".
Podziękuję również tym, którzy we mnie wierzyli, którzy są blisko,
a na sam koniec ekipie Trzynastego Schronu za patronat nad
całym projektem.
- Mateusz Działo

Music is Everything. We believe that Arts will cure humanity.
Even if our civilization fall through the earth straight to Hell,
music will keep emotions and ideas of a human being.

[Muzyka jest Wszystkim. Wierzymy, że Sztuka może uleczyć
ludzkość. Nawet, jeśli nasza cywilizacja upadnie z Ziemi prosto
do Piekła, muzyka będzie utrzymywać emocje i idee ludzkiego
istnienia.]
- Retro Suicide: Alex Smith, Andy Smith, Serge Marfin
Nie wiem, co mógłbym napisać
- Dawid Kajszczarek
Chciałbym podziękować szczególnie ludziom, którzy wpadli na
pomysł ogłoszenia konkursu Polskie Postapo, gdyby nie oni,
powstałoby kolejne opowiadanie w uniwersum Fallouta,
również dziękuję im za to, że docenili moją twórczość,
podziękowania kieruję też do Wratha, za współpracę przy
powstawaniu drugiej i trzeciej części oraz za edycję wszystkich
trzech pod kątem zgodności z kreowanym uniwersum.
- Rorsarch

