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Seweryn Krajewski - Seweryn Krajewski śpiewa wiersze Karola Wojtyły (2010)

  

    1. Pieśń o Słońcu nr 10  2. Sonet 1 – List do przyjaciół  3. Pieśń o Słońcu nr 15”  4. Sonet nr
10  5. Dzieci nr 6 – Profile Cyrenejczyka  6. Sonet nr 8  7. Emilii Matce    

 

  

Materiał na album powstał na zamówienie ks. Macieja Chibowskiego, duszpasterza środowisk
twórczych diecezji warszawsko-praskiej, jeszcze za życia Jana Pawła II.

  

Płyta, na której Krajewski zaśpiewał siedem wybranych przez siebie wierszy, miała być dla
papieża prezentem na przygotowywaną wtedy pielgrzymkę do Polski. Niestety, Ojciec Święty
zmarł i projekt upadł. Krajewski, zachwycony poezją Karola Wojtyły, postanowił jednak
doprowadzić do wydania albumu.

  

- Czuwała nad tym opatrzność - tłumaczy ks. Zygmunt Kosowski z krakowskiego Wydawnictwa
św. Stanisława BM. - Prawa do wierszy Karola Wojtyły otrzymał na mocy jego testamentu ks.
Kardynał Stanisław Dziwisz. I przekazał je nam - abyśmy zarządzali tą spuścizną. Pewnego
razu zadzwonił do mnie Seweryn Krajewski. Powiedział, że ma nagrane piosenki z wierszami
Karola Wojtyły i chciałby je wydać. Od razu podchwyciliśmy pomysł. Odbyłem z nim miłe
spotkanie w Warszawie, na którym ustaliliśmy wszystkie szczegóły, w efekcie którego przekazał
naszemu wydawnictwu prawa do swej muzyki. Po raz pierwszy płyta ukazała się rok temu jako
dodatek do książki o papieżu - "Nowe Cuda". Na płycie znalazło się siedem utworów - w tym
dwie "Pieśni o słońcu" i trzy "Sonety". - Sam długo zmagał się z tym pomysłem - wspomina ks.
Kosowski. - Aż w końcu, jak mi powiedział, otworzył okno i powiedział głośno: "Ojcze Święty,
muszę to zrobić". Potem siadł i napisał piosenki. To było spełnienie jego marzeń - wyraz
wdzięczności dla papieża. Te nagrania są najlepszym wykonaniem poezji Karola Wojtyły w
formie piosenek, jakie słyszałem. Utwory Krajewskiego są utrzymane w spokojnym nastroju,
zaśpiewane głęboko emocjonalnym głosem do akompaniamentu gitary, fortepianu i smyczków.
Znajdą w nich coś dla siebie zarówno wielbiciele Czerwonych Gitar, jak również fani ostatnich

 1 / 2



Seweryn Krajewski - Seweryn Krajewski spiewa wiersze Karola Wojtyly (2010)

Written by bluelover
Monday, 15 January 2018 16:09 - 

dokonań wokalisty Andrzeja Piasecznego. ---Paweł Gzyl, dziennikpolski24.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to cloudmailru gett
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https://yadi.sk/d/dtZaZ1Bo3RRGxz
http://www.mediafire.com/file/cj5k181focg7bmg/SwrnKrjwski-SWKW10.zip
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