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Polska - Mocne Uderzenie (1994)

  

    A1  Gdzie Są Chłopcy Z Tamtych Lat    A2  Nie O Tobie Dzisiaj Myślę    A3  Uwierz Mi Lilly   
A4  300 Tysięcy Gitar    A5  Stary Niedźwiedź    A6  Mamo Nasza Mamo    B1  300 Tysięcy
Gitar    B2  W Markowicach Stanął W Ogniu Dom    B3  Autostop    B4  Dlaczego Pada Deszcz  
 B5  Gdzie Dziewczyny Z Tamtych Lat    B6  Chodź Pójdziemy Tam    Drums – Mirosław
Paweł Bednorz  Guitar – Bax  Vocals, Bass – Bogdan Szewczyk     

 

  

Ta krótka notka ma być epitafium dla Bogdana Szewczyka człowieka, który był moim
przyjacielem i niestety pewnego dnia odszedł bezpowrotnie. Bogdan zmarł we wrześniu 1995
roku, ale nadal żyje Jego muzyka. Macie przed sobą drugą kasetę zespołu Polska, która
zawiera covery polskich piosenek z lat 60-tych i jest ostatnim dziełem, którego dokonał Bogdan
w swoim krótkim życiu. Parę słów o Jego działalności. Na początku razem z Ramzesem,
Bogdan grał na basie w zespole „Ramzes and the Hooligans”. Po wyjeździe Ramzesa, grupa
zmieniła nazwę i działała dalej. Wszyscy byliśmy wtedy pod wpływem zmian ustrojowych oraz
coraz lepiej poznawaliśmy Oi!Music. Znalazło to m.in. wyraz w prowokacyjnych wypowiedziach
dla fanzinów. Wraz z nazwą zmieniło się także przesłanie z robotniczo-chuligańskiego
(Ramzes), na bardziej patriotyczne. Zespół „Polska” powstał w 1989 r., wtedy też zagrał swój
jedyny koncert w Bielsku-Białej na imprezie Oi! Dla Ojczyzny. Niestety w owym czasie zespół
nie mógł nigdzie zagrać na żywo i po nagraniu kasety demo doszło do rozpadu. Kiedy w 1992 r.
zaproponowałem Bogdanowi wspólne wydawanie płyt z muzyką Oi! Bogdan niemal natychmiast
postanowił reaktywować grupę i w grudniu 1993 r. zespół „Polska” wszedł do studia w
następującym składzie: Bogdan Szewczyk – vocal, bass, Mirosław Bednorz – perkusja i Bax –
gitary. W tym składzie kapela zarejestrowała materiał „Silni, Zwarci, Gotowi”, z którego sześc
piosenek ukazało się najpierw na ep „To jest Polska”, a cały materiał na pierwszym polskim cd z
muzyka Oi! Zatytułowanym „Silni, Zwarci, Gotowi”, a wydanym niezależnie w nakładzie 600 szt.
dla naszej firmy „Working Class Records”. W 1994 roku Bogdan postanowił działać legalnie na
rynku muzycznym i powołał do życia firmę „Szary Wilk”, która wydała na początek reedycję
materiału z cd „Polski” na kasecie oraz kasetę grającego Punk 77 bandu „Rozbierz się”. W 1994
roku zespół „Polska” nagrał materiał, który prezentujemy na tej kasecie. Firma „Szary Wilk”
zaczęła się rozwijać, a sam Bogdan miał już dalekosiężne plany, niestety Jego niespodziewana
śmierć przekreśliła wszystko. Po Nim i Jego zespole pozostały dwie kasety oraz pamięć i
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szacunek wśród przyjaciół. ---Marek Jurczenko, olifant.com.pl
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