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Śląska Grupa Bluesowa - Kolory Bluesa (2014)

  

    1. Kolory bluesa   2. Sprzedać można prawie wszystko   3. Nie zapomną bluesa   4. Chachor 
 5. Bogactwo widzi nawet ślepiec   6. Sztyl od kilofa   7. O małym Jasiu   8. Zaklęty w klawisze  
9. Mała szafirowa karbidka   10. Ostatni blues    Jan „Kyks” Skrzek – keyboards, vocals 
Michał „Gier” Giercuszkiewicz - drums   Mirosław Rzepa - bass   Leszek Winder – guitar 
Goście specjalni:   Karolina Cygonek, Bronisław Duży, Jan Gałach, Krzysztof Głuch, Anna
Kawalec,   Michał Kielak, Adam Kulisz, Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk, Sebastian Riedel  oraz
Kapela Góralska „Sarpacka”.    

 

  

Blues, który słyszymy na płycie, to muzyka płynąca z serc tych śląskich muzyków, a przeróżne
jej barwy to niemalże 40 lat na scenie – wspólne muzykowanie oraz współpraca także z innymi
artystami, m.in.: SBB, Krzak, Dżem, Cree, Bezdomne Psy, Kwadrat, Apogeum, Józefem
Skrzekiem, Tadeuszem Nalepą, Ireneuszem Dudkiem, Ryszardem Skibińskim, Ryszardem
Riedlem, Zbigniewem Hołdysem, Martyną Jakubowicz, Elżbietą Mielczarek i innymi.
---empik.com

  

 

  

Jan "Kyks" Skrzek zmarł 29 stycznia w szpitalu w Katowicach-Ligocie. Jan Skrzek miał
61 lat.

  

„To śląska tragedia. Brak mi słów. W głowie mi się to nie mieści. Czas jakby stanął. Było „ O
mój Śląsku umierasz mi w biały dzień”, a teraz jest „O mój Józku, umierasz mi w biały dzień” –
oto słowa brata muzyka, Józefa Skrzeka.
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Jan Skrzek od lat mieszkał w Katowicach i bardzo utożsamiał się ze Śląskiem, w swojej
twórczości poruszał problemy mieszkańców regionu. Działalność artystyczną rozpoczął w
jazz-rockowym zespole Rak. W 2011 roku Skrzek wystąpił gościnnie na płycie katowickiego
rapera Miuosha "Piąta strona świata".

  

"Ikona śląskiego bluesa", "niekwestionowany mistrz i wirtuoz harmonijki ustnej" - tak pisano o
Janie "Kyksie" Skrzeku.

  

Ireneusz Dudek, który od wielu lat organizuje w Katowicach festiwal Rawa Blues, zapamięta
"Kyksa" jako "człowieka oddanego bluesowi - zwłaszcza śląskiemu bluesowi". - Świetnie grał na
harmonijce i fortepianie - w sposób nieprzewidywalny i charakterystyczny. Jego koncert zawsze
był wydarzeniem. Miał świetny kontakt z publicznością. Był charakterystycznym śląskim
bluesmanem - rozpoznawalnym po paru dźwiękach - wspomina Dudek i dodaje, że Skrzek "był
również bardzo dobrym człowiekiem, kolegą, przyjacielem. Zawsze serdeczny, pomocny, nigdy
nie dbał o karierę i popularność".

  

Jan "Kyks" Skrzek, młodszy brat znanego z grupy SBB Józefa Skrzeka, urodził się 21 listopada
1953 roku w Siemianowicach Śląskich. Był kompozytorem, muzykiem bluesowym, grał na
harmonijce ustnej, fortepianie. Brał udział w licznych koncertach i festiwalach (m.in. Rawa Blues
Festival), nagraniach, filmach i programach telewizyjnych. Był wielokrotnie wyróżniany i
nagradzany.

  

download (mp3 @224 kbs):
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