M E R K U R I U S Z
9/ 2015 (rocz. X)
Notka wstępna
Dzisiaj (27. 11. 2015) Klub Polski stara się wznowić programem FESTIWAL MUZYKI I HUMORU
krótkotrwałą, ale na pewno pomysłową myśl spotkań kulturowych mniejszości narodowych. Czy
sobie to uświadamiamy, czy też nie, w kraju zamieszkania oderwani jesteśmy od tego szerokiego
prądu kultury rodzimej. Wyżej wymieniony program jest dobrym momentem by przypomnieć sobie
nazwiska znane i nazwiska które się formują z gali artystów, którzy często są zaszeregowani do prądu
rozrywkowego, przy czym po wsłuchaniu się do ich utworów stwierdzamy, że ich twórczość nie
można zamknąć żadną klamrą. Autor tego zestawu Wam i sobie chciałby przybliżać to, co dzieje się
na polskiej scenie kulturowej. Czy sobie to uświadamiemy, czy też nie, skazaliśmy się na wygnanie z
tej sceny.
♣♥♦♠

Tadeusz Woźniak uspokaja ludzkość
26.11.2015

Tadeusz Woźniak ceni
artystów, którzy swoją
twórczością przekazują
ważne treści.
Przy okazji też ostrzega. Piosenka "A ty się ziemio
nie bój" dotyczy rzeczy
najważniejszej:
co
zrobimy z cywilizacją i
Ziemią
opowiada
artysta
o
krążku
"Ziemia".
Płytę wypełnia dziesięć
autorskich kompozycji
do tekstów m.in. Leszka
Aleksandra Moczulskiego, Ernesta Brylla, Jacka Kaczmarskiego. - "Ziemia", jak każda moja płyta,
zawiera osobiste refleksje na ważne, ale i drobne tematy. Jeden z utworów opisuje sytuację, w jakiej
każdy może się znaleźć, jeśli za bardzo wsiąknie w świat wirtualny - opowiada Tadeusz Woźniak.

"Ziemia" ukazuje się ponad dekadę po ostatniej solowej płycie gościa Jedynki, a na chwilę
przed jubileuszem półwiecza jego pracy artystycznej. O doświadczeniach tych 50 lat, a także
dlaczego jego zdaniem "kariera pachnie taniością", Tadeusz Woźniak opowiedział w audycji.
♣♥♦♠

10. Festiwal Niemen Non Stop ze specjalną dedykacją
Tegoroczna impreza poświęcona będzie pamięci Franciszka Walickiego, zmarłego w tym roku ojca
chrzestnego polskiego rock'n'rolla - mówi Grzegorz Szczepłocki, szef artystyczny 10. Festiwalu
Niemen Non Stop.
Impreza odbędzie się w dniach 25-27 listopada w Słupsku. Jak co roku w jej ramach organizowany
jest Ogólnopolski Konkurs Piosenki scen@niemena. - Od kilku już lat konkurs ten stoi na bardzo
wysokim poziomie, zarówno wykonawczym, jak i repertuarowym. Młodzi ludzie coraz częściej
sięgają po te trudniejsze utwory Czesława Niemena, również spoza kanonu lat 60. W ten sposób
wypełnia się idea tego konkursu, który ma popularyzować wśród szerokiej publiczności mniej znaną
twórczość Niemena - podkreśla Grzegorz Szczepłocki.

Czesław Niemen: przetrwałem dzięki polskości

Finaliści 10. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki scen@niemena wystąpią w piątek (27.11) w
Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. W drugiej części wieczoru odbędzie się koncert
jubileuszowy z udziałem legendarnej formacji SBB, której członkowie na początku lat 70.
współtworzyli awangardową Grupę Niemen.
.
♣♥♦♠

Piotr Rubik: udało mi się nie zniknąć
24.11.2015

Piotr Rubik uważa, że jest szczęśliwym
człowiekiem
W karierze każdego muzyka i kompozytora
jest moment boomu. Potem jednak ten ktoś
albo znika, albo utrzymuje się na stabilnym
poziomie - mówił w Jedynce kompozytor.
Piotr Rubik przyznał, że jest szczęśliwy
zajmując się muzyką. - Pewnie dlatego, że
zanim nastąpił moment boomu też to robiłem.
Jestem konsekwentny, nie pojawiłem się
znikąd. Mam pomysł na siebie, cały czas go
realizuję - dodał Piotr Rubik.

Efektem jest kolejna płyta "Pieśni szczęścia" do słów Zbigniewa Książka - zbiór 18 premierowych
utworów na orkiestrę, chór i solistów. To zapis koncertu na kieleckiej Kadzielni, który odbył się 10 lat
po premierze albumu "Tu es Petrus". - W tym samym miejscu zagraliśmy koncert z którego powstała
płyta live - powiedział kompozytor. Jego zdaniem płyta jest też dowodem na to, że nigdy nie należy
się poddawać. - Nagraliśmy ją jedynego dnia września, kiedy padał deszcz. Mimo to powstała płyta
przepełniona pozytywną energią - tłumaczył gość "Muzycznej Jedynki". Zdaniem Rubika w obliczu
codzienności warto na chwilę się zatrzymać, posłuchać płyty "Pieśni szczęścia" i pozytywnie się
nastroić.
W nagraniu audycji Rubik odkrył też rąbka tajemnicy nt. swoich koncertów. Jak mówił, "to będzie coś
mocnego".
♣♥♦♠

Wielki powrót Zdzisławy Sośnickiej!
24.11.2015

Wokalistka powraca po 18 latach
milczenia i prezentuje nowy album
"Tańcz, choćby płonął świat". Taki
sam tytuł nosi piosenka, która promuje
wydawnictwo.
Sośnicka przyznaje, że siedem lat nie
śpiewała, gdyż zajmowała się czymś
innym. - Spełniałam swoje marzenia,
których wcześniej nie mogłam spełnić
- mówiła w Muzycznej Jedynce. Co
zatem sprawiło, że postanowiła
wrócić?
Piosenka "Tańcz, choćby płonął świat" tak ją ujęła, że rzuciła wszystko i zaczęła niemal od początku
uczyć się śpiewać. Artystka wspominała, że powrót do śpiewania nie był łatwy, ale w końcu jest płyta,
na której - jak mówi - śpiewa o sobie.
Producentem krążka i - jak to określiła artystka - dobrym duchem został Romuald Lipko. Teksty
napisali m.in. Jacek Cygan, Artur Andrus, Bogdan Olewicz i Andrzej Mogielnicki.
Premiera płyty była 18 września.
♣♥♦♠

Magda Steczkowska i Kuba Molęda "Gdzieś bez nas"
20.11.2015

Piosenki można było posłuchać na antenie
Jedynki w piątek 20 listopada w "Sygnałach
dnia".
Piątkowa Piosenka dnia Jedynki to nowa
propozycja Magdy Steczkowskiej. Utwór
skomponował Marek Kościkiewicz, a Magda
postanowiła zaśpiewać go w duecie.
- Kubę Molędę spotkałam na planie show
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Bardzo się
polubiliśmy i już wtedy powstał pomysł, żeby
nagrać
coś
razem.
Utwór
Marka
Kościkiewicza "Gdzieś bez nas" okazał się do tego idealny. Piękna melodia i tekst oraz
niepowtarzalny klimat sprawiają, że pozostaje w głowie na dłużej – mówi wokalistka.
"Gdzieś bez nas" zapowiada nową płytę Magdy Steczkowskiej zatytułowanej "…Nie Na
Zawsze". Premiera w lutym 2016 roku.
♣♥♦♠

Shakin' Dudi "Wisimito" - Irek Dudek wraca z nową płytą
17.11.2015

Piosenki można posłuchać na
antenie Jedynki we wtorek 17
listopada w "Sygnałach dnia"
ok. godz. 8.05, w "Czterech
porach roku" ok. godz. 11.10, w
"Muzycznej Jedynce" ok. godz.
14.10 i w "Popołudniu z
Jedynką" o 17.05.
Trzydzieści lat temu zachwycił
całą Polskę Złotą Płytą, na
której znalazły się takie
przeboje jak "Zastanów Się Co
Robisz", "Och Ziuta" czy "Au
Sza La La La". Dziś powraca i prezentuje nowy singiel "Wisimito". Shakin’ Dudi czyli brawurowe,
nieco prześmiewcze i pastiszowe wcielenie Irka Dudka.
Nowa piosenka to efekt wspólnej pracy słynnego tandemu twórczego Irek Dudek – Darek Dusza. Jak
mówi lider grupy: - Ta piosenka to autentyczna taśma prawdy! Bez montażu z różnych wersji i edycji
intonacyjnej. Jest szczera, prawdziwa i w stu procentach rock n’ rollowa.
Irek Dudek ponownie przywdział czarny garnitur, krawat "pieszczochy" i znów porwie do szalonego
"boogie" cały kraj.
♣♥♦♠

Marta Podulka "Jest pięknie"
18.11.2015

Piosenka dnia Jedynki pochodzi
z
debiutanckiego
albumu
wokalistki zatytułowanego "Nie
przeszkadzać".
Na swojej pierwszej płycie
Marta
Podulka
pokazuje
kobiecy pazur, ale przede
wszystkim
czaruje
swoim
głosem
w
balladach
wychodzących z popu w stronę
akustycznego
grania
czy
klimatów bliskich bondowskim
piosenkom.
To odbicie jej muzycznej drogi
przepełnionej przeróżnymi doświadczeniami, od rockowych korzeni, którymi przesiąkła w rodzinnym
Brzozowie na Podkarpaciu przez jazzowe wychowanie, jakim w domu karmił ją tata saksofonista po
rasowy pop, którym zachwycała w telewizyjnych show.
Utwór "Jest pięknie" dobrze oddaje stan, w jakim znajduje się wokalistka. Nie osiada na laurach,
mówi: "życzę sobie, żebym była w stanie długo koncertować. Nie chcę intensywnie bawić się przez
dwa lata, a później odcinać kupony. Chcę tak poprowadzić drogę artystyczną, by tworzyć piosenki
adekwatne do mojego wieku. Nie udawać kogoś innego. Chcę pisać piosenki, z którymi będę się
utożsamiać".

♣♥♦♠

Ola Gintrowska "Missing"
19.11.2015

- Opera bardzo mi pomogła w rozwinięciu
swojego kunsztu wokalnego - mówi Ola
Gintrowska
Piosenki było można posłuchać na antenie
Jedynki w czwartek 19 listopada.
Czwartkowa Piosenka dnia Jedynki zapowiada
debiutancki
album
Oli
Gintrowskiej
tajemniczo
zatytułowany
„Aura”.
Kompozytorem utworu jest Robert Janson,
twórca i lider Varius Manx, autorką tekstu sama wokalistka.
Ola Gintrowska to wprawdzie debiutantka na polskiej scenie muzycznej, ale już w pełni dojrzała i
ukształtowana artystycznie. Jej głos o unikatowej barwie zmienia się w zależności od rodzaju muzyki,
przez klasyczny, operowy, liryczny do rozrywkowego.
Całości dopełnia wyjątkowa wrażliwość artystki, która jako bliska rodzina znanego barda
Przemysława Gintrowskiego dorastała w środowisku wysoko ceniącym kulturę słowa i muzyki.
W Muzycznej Jedynce (19. 11.) sama Ola Gintrowska opowiadała o tym, jak powstał utwór, a także
zdradziła, czego możemy spodziewać się na jej pierwszym, muzycznym wydawnictwie.
Numer zestawił: Władysław Adamiec

♣♥♦♠

Z A P R A S Z A M Y
Następne spotkanie Klubu Polskiego odbędzie się w czwartek,
17 grudnia 2015 o godz. 17.00 (opłatek świąteczny)
w Domu Mniejszości Narodowych, Vocelova 3, Praga 2
♣♥♦♠
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