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Bolter – Hollywood (1987)

01. Gdzie ten Hollywood? 02. A my jak w dym 03. Krew nie woda 04. Żyć bez umiaru 05.
Jutro po nas tylko wiatr 06. Zapomnisz o wczorajszym dniu 07. Jeszcze ludzie wierzą w nas
08. Odejdź albo wróć 09. Masz jedno życie
Sławomir Sokołowski - keyboards, guitar, bass
guitar; Iwona Maciejewska - vocal; Daria Pakosz - vocal; Halina Benedyk - back vocal; Jan
Zieliński - vocal, percussion; Jerzy Rasczyk - vocal + Boleslaw Gryczyński - keyboards;
Wojciech Hoffmann ("Turbo") - guitar; Ryszard Krawchuk - alto saxophone; Tomasz Runke
("Klincz") - guitar; Piotr Schulz - keyboards, percussion; Jerzy Zgrzeba - keyboards; Krzysztof
Jarmużek - bass guitar Krzysztof Przybyłowicz - drums, percussion

Zespół Bolter został założony w 1984 roku przez Sławka Sokołowskiego - muzyka,
kompozytora i aranżera. Zespół stał się popularny dzięki piosence "Daj mi tę noc". Sokołowski
występował wcześniej z zespołami Takt, Stress, a następnie prowadził grupę Spirituals And
Gospel Singers, w której śpiewała Halina Zimmermann, późniejsza wokalistka Bolter.

Pierwsze dwie piosenki - "Jak uwierzyć" i "Zostań, zaczekaj" - grupa nagrywała z wokalistką
Anną Jurksztowicz. Wkrótce też zespół zaśpiewał po polsku utwór grupy Bee Gees - "More
Than a Woman". Kolejne nagranie to piosenka "Nieznany wiek", którą zaśpiewała razem z
Bolterem Lora Szafran.

Jednak największy sukces grupa odniosła w składzie Sokołowski, Zimmermann i Jan Zieliński.
To właśnie oni w marcu 1985 roku nagrali utwór "Póki trwa ten bal" (polska wersja przeboju
Leonarda Cohena "Dance me to the End of Love"), który stał się błyskawicznie przebojem, a
następnie swój największy hit "Daj mi tę noc". Ta ostatnia kompozycja zdobyła jedną z dwóch
głównych nagród na XXII Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej - Opole 1985.
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W zespole Bolter śpiewali również Halina Benedyk, Daria Pakosz i Jerzy Rajczyk. Krzysztof
Krawczyk nagrał z grupą m.in. swój przebój "Ostatni raz zatańczysz ze mną". --- rmfon.pl
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