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Dyliżans 
współpracuje ze
Stowarzyszeniem
Muzyki Country

Ambasador USA Victor Ashe wręcza Dyliżans 
dla Zespołu Roku. Odbiera Mirek „Bora” 

Borkowski z Lonstar Bandu

Dyliżanse 2009
Mam przyjemność poinformować, że ru-
sza właśnie X Plebiscyt Dyliżanse obej-
mujący dokonania polskich artystów co-
untry w 2009 roku. Od teraz czyli od 4 
stycznia do 25 stycznia można zgłaszać 
propozycje  kandydatur  do  nominacji. 
Zgłoszenia  będą ogłaszane na bieżąco 
na  stronie  saloon.pl oraz w Dyliżansie. 
Od  1  lutego  zacznie  się  głosowanie 
mające  wyłonić  po  trzy  nominacje  w 
każdej  z  plebiscytowych  kategorii.  Za-
kończy się ono 22 lutego, a 1 marca za-
cznie  się  kolejny  etap  czyli  wybieranie 
spośród nominowanych  laureatów.  Ko-
niec  głosowania  przewiduje  się  na  22 
marca.  Tu trzeba  się będzie  uzbroić  w 
cierpliwość,  ponieważ  ogłoszenie  wyni-
ków nastąpi dopiero na koncercie galo-
wym, który, jak wszystko wskazuje, od-
będzie się 24 kwietnia w Warszawie.

Propozycje  kandydatur  można  zgła-
szać  na  adres  Dyliżansu czyli  stageco  -  
ach@saloon.pl  względnie na tradycyjny 
pocztowy adres Woźnicy – szczegóły w 
załączonym regulaminie. Nowością jest 
wymaganie  choćby  krótkiego  uzasad-
nienia  propozycji.  Zatem  zaczynamy, 
czekam na zgłoszenia. Woźnica

Jubileuszowy rok 2010

Rusza  dziesiąty  jubileuszowy  plebiscyt 
Dyliżansu, którego współorganizatorem 
już  od  kilku  lat  jest  portal  saloon.pl. 
Można powiedzieć, że z racji dziesięcio-
lecia  już się nam stworzył  kawałek hi-
storii muzyki country w Polsce, ale prze-
cież historia  ta  tworzy się nieustannie, 
więc piszmy ją  dalej.  Podsumujmy mi-
niony  rok  wybierając  naszych  najlep-
szych artystów i ich dokonania.

W rozpoczynającym się roku obcho-
dzi swoje dziesięciolecie również zespół 
taneczny Rodeo. Inauguracja jubileuszu 
rozpocznie się 16 stycznia w restauracji 
Milano-Alamo. Zespół serdecznie zapra-
sza  wszystkich  fanów  muzyki  country. 
Ze swojej strony trzymam kciuki za na-
stępne 10 lat działalności Rodeo.

Coś nas ta dziesiątka lubi, bo 2010 
rok  to  również  dziesiąty  rok  działania 
audycji  Country  Club w Radiu  Warsza-
wa.  Nieustannie wraz z  Jerzym Głuszy-
kiem zapraszamy  do  słuchania  nas  w 
poniedziałki o godzinie 18,30. 

Z innych informacji najciekawsza jest 
ta  o  zapowiadanym koncercie  zespołu 
Modern West w Gdyni. Liderem zespołu 
jest znany filmowy aktor Kevin Costner, 
który zahaczy o Polskę w trakcie swojej 
europejskiej trasy. Wydarzenie zaplano-
wano  na  20  marca.  Może  przy  okazji 
media powiedzą nieco więcej o muzyce 
country?

Trzeba  też  odnotować  powrót  Reby 
McEntire na pierwsze miejsce Listy Prze-
bojów Billboardu. Reba prowadzi z pio-
senką Consider  Me Gone.  Lista ponad 
pokoleniowa rzec by można, bo najlep-
szy album to Fearless Taylor Swift.

A  w  dzisiejszym  numerze  relacja 
Magdy  „Wilczycy”  z  koncertu  upamięt-
niającego Petera Dulę, a także ponowny 
start countrowego kalendarium opraco-
wanego  przez  Medmana.  Będzie  nam 
towarzyszyło  przez  cały  2010 rok,  oby 
pozytywnie zapisał się w historii.

Lista przebojów Billboardu
9 stycznia 2010

single:
1.Consider Me Gone, Reba McEntire 
2.Need You Now, Lady Antebellum
3.I wanna Make You Close Your Eyes, Dierks 
Bentley
4. Southern Voice, Tim McGraw
5.Do  I, Luke Bryan
6. White Liar, Miranda Lambert
7. The Truth, Jason Aldean
8. History In The Making,  Darius Rucker
9. Red Light, David Nail
10. Why Don't We Just Dance, Josh Turner
11. Bonfire, Craig Morgan
12. American Saturday Night, Brad Paisley

13.albumy:
1.Taylor Swift, Fearless 
2. Carrie Underwood, Play On
3. Lady Antebellum, Lady Antebellum
4. Tim McGraw, Southern Voice 
5. Zac Brown Band, The Foundation  
6. Darius Rucker, Learn To Live 
7.Jason Aldean, Wide Open NOW  
8. Taylor Swift, Taylor Swift
9. Miranda Lambert, Revolution
10. Hannah Montana: The Movie sound-
track 
11.  Reba  McEntire,  Keep  On  Loving  
You 
12. Toby Keith, American Ride 

Country Club 
Radia Warszawa  

106,2 FM
Poniedziałek 18,30 

Jerzy Głuszyk, Maciek Świątek

Prenumerata dostępna na stronie saloon.pl, adres redakcji: stagecoach@saloon.pl  
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Plebiscyt czas zacząć

Zmienne były losy dyliżansowego plebi-
scytu. Były lata chwały, był czas przerwy 
w przeprowadzaniu głosowania i był ze-
szłoroczny  powrót  zwieńczony  rozda-
niem Dyliżansów na mrągowskim Pikni-
ku. Skoro reaktywacja się udała, to chy-
ba  znaczy,  że  plebiscyt  znalazł  swoje 
stałe miejsce w świecie country po pol-
sku. Głosujmy zatem dziesiąty raz.

Zacznę od nowości,  czyli  konieczno-
ści  uzasadnienia zgłaszanych kandyda-
tur.  Niby  wszyscy  mniej  więcej  wiemy, 
kto i z jakich powodów powinien kandy-
dować do nominacji, ale mam nadzieję, 
że  uzasadnienia  sprowokują  tak  po-
trzebną w naszym środowisku dyskusję. 
Mówi się o country w Polsce mało, pisze 
jeszcze mniej warto więc wzbogacić na-
szą rzeczywistość o trochę wypowiedzi. 
Jako przykład może posłużyć woźnicowe 
podsumowanie  sezonu,  które  można 
przeczytać na stronie saloon.pl.

Sprawą  wymagającą  doprecyzowa-
nia jest to, w jaki sposób można zachę-
cać  do  głosowania  na  swoich  fawory-
tów.  Było  z  tym w  latach  poprzednich 
trochę nieporozumień, ale elektroniczny 
sposób głosowania  eliminuje głosy  od-
dawane wielokrotnie,  jak również  nad-
syłane kiedyś listownie zbiorcze listy. 

Dozwolone,  a  nawet  pożądane  jest 
informowanie o plebiscycie na stronach 
internetowych wykonawców country i in-
nych portalach.  Mobilizowanie wujków, 
cioć,  kuzynów  i  sąsiadów  do  oddania 
głosu  na  któregoś  z  ulubieńców  pozo-
stawiam  zdrowemu  rozsądkowi  środo-
wiska. Nie przesadzajmy z tego typu po-
spolitym ruszeniem, jeśli szanujemy sa-
mych siebie.

Podobnie  jest  z  dość,  niestety,  czę-
stym  głosowaniem  na  jednego  wyko-
nawcę  we  wszystkich  kategoriach  bez 
względu  na  rzeczywiste  wartości  arty-
styczne. Rozumiem, że są wśród fanów 
zaprzysięgli monogamiści, ale niech mi-
łość was nie zaślepia, bo przecież chodzi 
o prawdę i sprawiedliwość. 

Nie jesteśmy w naszym kraju ruchem 
zbyt  licznym, stąd każdy  głos  ma zna-
czenie. Warto się zastanowić i rozdzielić 
swoje  głosy  sprawiedliwie  między 
wszystkich,  którzy  na  nie zasługują.  W 
moim odczuciu takie bezwzględne hołu-
bienie  jednego  wykonawcy  raczej  nie 
przysparza  mu  chwały  a  sympatii  tym 
bardziej.  Kojarzy  mi się głównie z bez-
krytycznym  uwielbieniem  kibola  dla 
swojej drużyny.

Dokładne  plebiscytowe  kryteria  za-
warte są w dołączonym do Dyliżansu re-
gulaminie. Króciutko jednak jeszcze raz 
o każdej z nich.

Artysta Roku czyli jak mawiają Ame-
rykanie Entertainer of the Year. To naj-
bardziej  prestiżowa kategoria,  w której 
docenia  się nie tylko umiejętności  wo-
kalne, ale również artystyczną otoczkę. 
W  amerykańskich  plebiscytach  bierze 
się  tu  pod  uwagę  liczbę  koncertów  i 
sprzedanych  na  nie  biletów,  obecność 
medialną,  artystyczną  osobowość, 
wpływ na  innych  wykonawców,  osobo-
wość a nawet działalność społeczną czy 
charytatywną.

Umiejętności  wokalne to  oczywiście 
kategorie Wokalista i Wokalistka Roku. 
O gustach oczywiście nie ma sensu dys-
kutować,  ale  w  głosowaniu  pożądany 
jest  możliwy  do  osiągnięcia  obiekty-
wizm.  Przypominam, że plebiscyt  obej-
muje  tylko  jeden rok.  W każdym roku 
nawet  największa  gwiazda  może mieć 
rok słabszy, a ktoś, kto dotąd był śred-
niakiem zabłysnąć. To nie jest nagroda 
za całokształt.

Podobnie  bywa  z  zespołami.  W  tej 
kategorii  zwykle  rywalizacja  bywa  bar-
dzo zacięta, bo i pretendenci prezentują 
dość  wyrównany  poziom.  Dlatego  też 
warto  przyjrzeć  się  rzeczywistym doko-
naniom danej ekipy w minionym roku. 
Owszem, można zagłosować na swoich 
długoletnich ulubieńców, ale może jed-
nak ktoś bardziej zasługuje na wyróżnie-
nie? Może wydał płytę, miał zwalającą z 
nóg trasę koncertową,  przysporzył  mu-
zyce  country  fanów  i  chwały?  Warto 
spojrzeć na rzeczy z dystansem.

Nowy Artysta to kategoria, która za-
wsze była moim oczkiem w głowie. Każ-
dy nowy wykonawca country witany jest 
przeze mnie z wielką radością. Są jed-
nak tacy, którzy jeszcze muszą popraco-
wać  na  sukcesy  i  są  tacy,  którzy  od 
pierwszego  występu  wzbudzają  nadzie-
ję.  Zdarza  się  też  czasami,  że  artysta 
przez kilka lat przebija się do powszech-
nej świadomości i na nagrodę dla debiu-
tanta  zasługuje  po  dłuższym  czasie 
obecności na scenach.

Kategoria Instrumentalista Roku jest 
chyba  dla  głosującej  powszechnej  pu-
bliczności najtrudniejsza. Głosuje się ra-
czej  na  indywidualność  muzyka  i  jego 
rozpoznawalność, biedni zatem basiści i 
skryci w tyle sceny perkusiści. Zauważę 
jednak,  że  mamy  bardzo  wielu  instru-
mentalistów wysokiej klasy i zawsze mi 
żal,  że tylko jeden może zostać nagro-

dzony.
Znacznie  mniej  mamy zespołów ta-

necznych.  Kategoria  dla  nich  istnieje 
chyba  tylko  w Dyliżansach,  więc  jeste-
śmy tu niejako prekursorami. Należy się 
tancerzom uznanie,  bo przyciągają  oni 
do  country  niemal  każdą  publiczność. 
Obyśmy mieli  w następnych latach co-
raz więcej kandydatów.

W  kategorii  Piosenka  Roku  proble-
mem jest czy głosować na przebój czy 
na utwór wartościowy artystycznie choć 
mniej porywający tłumy. W plebiscytach 
publiczności więcej szans mają przebo-
je, ale warto się wsłuchać i w te „trud-
niejsze” piosenki.

Z  płytami  u  nas,  zwłaszcza  w  tym 
roku, mamy problem. Po prostu jest ich 
mało, stąd salomonowe wyjście czyli po-
większenie ram czasowych tej kategorii. 
Mam nadzieję, że to tylko jednorazowa 
konieczność,  bo przecież  na  wiele  płyt 
czekamy i może te oczekiwania zaczną 
się w końcu konkretyzować.

Trudno  jest  też  wybrać  Wydarzenie 
Roku. Zdarzają  się spektakularne kon-
certy,  występy  amerykańskich  gwiazd, 
nowatorskie przedsięwzięcia, zagranicz-
ne sukcesy naszych artystów. Jak to po-
równać? Chyba należy się tu zdać na ja-
kieś wewnętrzne poczucie, że to właśnie 
to. Zdecyduje większość.

Bez Barier przeznaczona jest dla wy-
konawców  spoza  country  względnie  z 
countrowego pogranicza. Trafiają tu po-
pularne gwiazdy polskiej sceny, ale i wy-
konawcy stojący w country jedną nogą. 
Wszyscy  oni  popularyzują  gatunek 
wśród niecountrowej publiczności,  więc 
warto to docenić. 

Wreszcie Bez Granic. Chcemy zachę-
cić zagranicznych gości do występów na 
polskich scenach i dać im odczuć, że są 
tu mile widziani. Countrowy ruch w Euro-
pie powoli  się integruje,  więc dokłada-
my i swoją cegiełkę. 

I  tyle plebiscytowego wprowadzenia. 
I ja, i współorganizujący przedsięwzięcie 
Mikołaj  Kruczyński  mamy  nadzieję,  że 
plebiscytowa rywalizacja choć niewątpli-
wie zacięta,  zakończy się zwycięstwem 
nas wszystkich, czyli całego countrowe-
go środowiska, przysłuży się popularyza-
cji muzyki country, a też stanie się wy-
darzeniem  dla  fanów  muzyki  country. 
Blisko  tysiąc  głosujących  w  ubiegłym 
roku to byłaby całkiem niezła koncerto-
wa widownia. To też swoista demonstra-
cja countrowej siły. Oby było nas w tym 
roku  jeszcze  więcej  i  oczywiście  niech 
zwyciężą najlepsi.

Kontakt  z Woźnicą: maciek.swiatek@vp.pl, maciek.swiatek@wp.pl, tel. 0-22 631 95 64.  
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Pocta Petrovi 
Peter Dula Tribute

Košice, Słowacja, Grudzień 2009

Drodzy  Czytelnicy!  Nie  po  raz  pierwszy 
dzielę się z Wami moimi wrażeniami z co-
untrowych wydarzeń spoza polskich granic 
i przyznaję, że mają rację Mikołaj i Woźni-
ca, pisząc o tym, jak wiele od naszych są-
siadów moglibyśmy się nauczyć: podejścia 
do muzyki, świadomości stylu, organizacji 
imprez.... Jeżdżąc ciągle po Europie coś o 
tym wiem. Jest jednak coś, czego nauczyć 
się nie da – to po prostu się ma lub nie. A 
to takie proste słowo: serce. Muzyka coun-
try,  to  muzyka  serca,  to  mentalność,  w 
której przyjaciel i dobrze brzmiąca gitara, 
są ważniejsi niż Jaguar w garażu, to „grono 
przyjaciół  wiernych  aż  po  grób”...  Tak, 
uczmy się od sąsiadów rozumienia muzyki 
i organizowania imprez, ale przede wszyst-
kim  nauczmy  się  słuchać  i  organizować 
najpierw sercem i pasją, a dopiero potem 
szukajmy sponsorów.

Dlatego dziś, w ten świąteczny czas za-
praszam  Was  w  podróż  za  południową 
granicę, gdzie chcę Wam przedstawić lu-
dzi  z  tym countrowym sercem i pokazać 
Wam  wydarzenie,  które  z  tych  wielkich 
serc powstało.

Czas, jaki organizatorzy wybrali na ten 
koncert nie jest przypadkowy, bo - jak na-
pisał Laco Sasák we wstępie koncertowej 
ulotki  –  „choć jedno życie się skończyło, 
przychodzi Boże Narodzenie: nowe życie i 
nowa nadzieja...”. Peter Dula miał nadzie-
ję,  wiarę w przyszłość, marzenia i  przyja-
ciół, którzy kiedyś stworzyli „Peter Dula Fo-
undation”  pod  najważniejszym  dla  niego 
hasłem:  „Keep  the  dream alive”.  Odcho-
dząc  pozostawił  nas  z  jednym przekona-
niem: jego marzenie pozostanie żywe, jeśli 
pozostanie  żywa  pamięć,  a  przyjaciele 
stworzą:

KRĄG NIEPRZERWANY
W oczekiwaniu  na rozpoczęcie  koncertu, 
stoję przed wejściem do budynku i oddy-
chając  mroźnym  powietrzem  nie  czuję 
zimna, bo panująca tu gorąca atmosfera 
zjednoczenia i współpracy roztopiłaby na-
wet lody Alaski. Białe płatki wirują w świe-
tle  latarni,  śnieżna  warstwa  wokół  skrzy 
się i mieni, a lampki na choince przy wej-
ściu do Centrum Wolnego Czasu „Domino” 
w Koszycach mrugają ciepłem i kolorami. 
Jest świątecznie, bajecznie, mistycznie...

Zmrożony  śnieg  z  daleka  skrzypi  pod 
kowbojskimi  butami,  gdy  u  wylotu  ulicy 
Popradskiej  zaczynają  tłumnie  pojawiać 
się kapelusze na głowach tych wszystkich, 
którzy przyszli tu złączeni jedną muzyką i 
jedną ideą, aby uhonorować wielkiego ar-
tystę i aby pamięć o nim na zawsze pozo-
stała żywa. 

Zapowiadając ten koncert w smutnym 
„Epilogu”  do  reportażu  z  Visaginas,  spo-
dziewałam  się,  że  będzie  to  wydarzenie 
niezwykłe, bo sam Peter był postacią nie-
zwykłą, a i ludzie którzy to muzyczne, pa-
miątkowe spotkanie zorganizowali i wzięli 
w nim udział  są  właśnie  tacy,  jednak to 
wszystko co przeżyliśmy w Košicach prze-
szło  nasze  najśmielsze  oczekiwania  i  na 
zawsze  pozostawiło  ślad  w  naszych  du-
szach.

No właśnie – czas na parę słów o lu-
dziach, którzy  ten symbol pamięci o przy-
jacielu i artyście stworzyli:

Przede wszystkim Laco „Grizzly” Sasák 
– ideodawca, organizator i producent kon-
certu,  a nade wszystko człowiek o wspa-
niałym  sercu  i  prawdziwy  przyjaciel.  Pry-
watnie  zaś,  to  wysokiej  klasy  muzyk  – 
multiinstrumentalista,  wokalista,  kompo-
zytor  a  także  nauczyciel  muzyki  i  ojciec 
dwójki nie mniej uzdolnionych i muzycznie 
wykształconych dzieci: Lucii i Petera, któ-
rzy  także w koncercie wzięli  udział,  śpie-
wając  i  grając  na  kilku  instrumentach. 
Laureat  tytułu  Instrumentalisty  oraz  Tek-
ściarza Roku, w pierwszym składzie zespo-
łu  Veslári  grał,  podobnie  jak  teraz  Fero 
Jano, na skrzypcach i gitarze pedal steel, 
do dziś pisze piosenki autorskie i słowac-
kie  teksty  do  oryginalnych  countrowych 
utworów, a jego przekłady Johna Denvera 
śpiewają  prawie  wszyscy  countrowcy  na 
Słowacji. Z Peterem Dulą łączyła ich więź 
wręcz ojcowsko – synowskiej przyjaźni. To 
Laco  był  pierwszym  muzycznym  mento-
rem Petera, to on uczył go odkrywać gita-
rowe riffy i  countrowe brzmienia i  to  oni 
wspólnie założyli w 2001 roku zespół „Co-
untry Pohoda”, który dla Petera był pierw-
szym  estradowym  doświadczeniem.  Ze-
spół  istniał  przez  pięć  lat,  organizując 
m.in.  własny program estradowy „Folk & 
Country Pohoda”, do udziału w którym za-

praszali  różnych  wykonawców  country  & 
folk ze Słowacji i Czech, pokazując publicz-
ności  cały  przekrój  stylów folk  i  country. 
„Country  Pohoda”  zakończyła swoją dzia-
łalność w 2006 roku, gdy Peter Dula prze-
szedł  do  grupy  Veslári,  gdzie  rozpoczął 
swoją karierę solisty, której ścieżki dopro-
wadziły  go do Grand Ole Opry,  do studia 
razem z Joe Diffie i na wiele innych amery-
kańskich i europejskich scen.

Przyjaźń trwała jednak do końca, a dziś 
Laco wspólnie z  dziećmi przywołali  tę hi-
storyczną nazwę zespołu raz jeszcze i tego 
grudniowego  wieczoru  dla  Petera  zagrał 
jego pierwszy zespół „Country Pohoda”, a 
jego gośćmi byli instrumentaliści z różnych 
formacji: Žobráci, Hrdza, Musica Iuvenalis, 
Fero Jano z Veslári i inni.

Słowacka legenda muzyki country i jej 
żywy  wzorzec  po  tamtej  stronie  granicy, 
czyli Allan Mikušek, to kolejny artysta, któ-
ry  w tym niezapomnianym koncercie wy-
stąpił.  Domyślam się, że polskiej publicz-
ności countrowej Allana szczególnie przed-
stawiać nie trzeba – w Polsce gościł wielo-
krotnie,  także  w mijającym roku,  a  jego 
koncerty zawsze przyciągały tłumy i spoty-
kały  się  z  rewelacyjnym  przyjęciem.  I 
słusznie, bo Allan po prostu jest świetnym 
artystą. Kowbojska dusza,  countrowy styl 
życia,  stuprocentowa  świadomość  stylu, 
fantastyczna gra na gitarze i piękny, czysty 
countrowy głos – to wszystko sprawia, że 
nawet gdy  Allan śpiewa po słowacku,  to 
masz  wrażenie,  że  słyszysz  oryginalną, 
amerykańską muzykę country. Wędrujący 
własną  drogą,  czasem  samotny,  ale  za-
wsze konsekwentny w swej postawie, arty-
sta,  kowboj,  miłośnik  koni  i  wszelkich 
zwierząt. Wielka osobowość przyciągająca 
tłumy i laureat wielu nagród w tym Artysty 
i Wokalisty Roku, a zarazem zupełnie zwy-
czajny facet, z którym możesz usiąść w ką-
cie i pogadać o wszystkim. Autor przebo-
jów, które na południe od Cieszyna i Bar-
winka  śpiewają  na  koncertach  wszyscy, 
czego  sama  byłam  wielokrotnie  świad-
kiem. Ba – sama spontanicznie razem z 
tłumem wywrzaskiwałam w Dolní Lomné, 
Pieštanach i  Košicach refreny do „Oceán 
sÍz” i do „Unavených koni”, który to utwór 
był słowackim pierwowzorem przepiękne-
go amerykańskiego duetu Allana i Petera 
Duli „Waiting For The Rain”.

To zresztą nie jedyny owoc ich przyjaźni 
i  muzycznej  współpracy.  Przez  ostatnie 
dwa lata Allan i Peter nie mówili o sobie 
„przyjaciele”,  tylko  „bracia”.  Wspólnota 
stylu, celów i wartości połączyła ich niero-
zerwalną więzią – tak artystyczną jak i pry-
watną.  A  dziś  Allan  przyjechał  tutaj,  by 
wszystkim zgromadzonym w sali  widowi-
skowej  Centrum  „Domino”  tę  przyjaźń 
opowiedzieć  i  wyśpiewać,  aby  muzyką, 
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którą wspólnie grali i wspomnieniami raz 
jeszcze przywołać Petera Dulę na scenę.

No  i  „last  but  not  least”  wśród  wyko-
nawców to oczywiście nasz Lonstar, na te-
mat którego na pewno już rozpisywać się 
nie będę, bo jak słusznie kiedyś zauważył 
Stangret,  przedstawianie Lonstara Czytel-
nikom „Dyliżansu” byłoby co najmniej nie-
porozumieniem. Ważne jest jednak to, że 
Lonstar  został  zaproszony  do  udziału  w 
tym wyjątkowym wydarzeniu,  co  dla  nas 
od  początku  było  zaszczytem i  wyróżnie-
niem. Lonstara z Peterem Dulą łączyło co-
untrowe braterstwo dusz i choć nie spoty-
kaliśmy  się  często,  utrzymywaliśmy  kon-
takt „online” i niejeden wieczór obaj spę-
dzili przed ekranem komputera wymienia-
jąc się poglądami, piosenkami czy snując 
wspólne plany. Razem z nim cieszyliśmy 
się gdy „I’m Leavin’” zdobywała tytuł Pio-
senki  Roku wg ECMA i gdy spełniało  się 
jego marzenie o Nashville, potem trzymali-
śmy kciuki za terapię i  był  moment,  gdy 
odetchnęliśmy z ulgą, jak zaczęła przyno-
sić  efekty.  A potem...  już  tylko pojechali-
śmy do Košic, by na zawsze żegnając przy-
jaciela  raz  jeszcze  zapytać  Pana  Boga: 
„Dlaczego?”...  Te dźwięki  nie zagrane,  te 
setki jeszcze nie napisanych słów, te jam 
sessions na dwie gitary, których zabrakło i 
już nie będzie – to wszystko zostało w na-
szych sercach, tak jak Peterowe piosenki i 
koncerty, do których często wracamy.

W trakcie  ostatnich przygotowań sala 
wypełnia  się  po  brzegi  publicznością,  a 
scena  instrumentami,  wśród  których  na 
honorowym miejscu stoi mahoniowy Mar-
tin OOO-15, visagiński „Special Award” Pe-
tera,  symbol  nieprzerwanego  kręgu  przy-
jaźni i muzyki, który Peter przed śmiercią 
podarował Laco Sasákowi. Kilka minut po 
19-tej Laco uroczyście rozpoczyna koncert 
„Pocta Petrovi” i na scenie pojawia się Al-
lana Mikušek. Widywałam Allana na wielu 
koncertach,  z  reguły  z  zespołem,  ale  za-
wsze było to w atmosferze festiwalu, dużej 
imprezy nastawionej  bardziej  na zabawę. 
Dziś słucham i oglądam Allana samego z 
gitarą,  dziś  jest przede wszystkim przyja-
cielem,  który  zabiera  nas  w  podróż  do 
wspomnień o  swoim przyjacielu  -  bracie. 
Bez patosu i sztuczności, całkowicie natu-
ralnie,  muzyką  i  opowieścią  snuje  się 
przed nami historia braterstwa dwóch co-
untrowych artystów. Widzimy jak o czwar-
tej rano siedzą przy komputerze i kompo-
nują  nowy  utwór,  jak  odnajdują  nowe 
brzmienie,  jak  wymieniają  się  utworami 
ulubionych countrowców i wyobrażamy so-
bie ten pierwszy festiwal, na którym spo-
tkali się jako wykonawcy jeszcze się blisko 
nie  znając,  gdzie  obaj  przed  sobą  mieli 
taką tremę, że bali się na ta scenę wyjść: 
on,  Allan – countrowa legenda i Peter  – 

wtedy wschodząca gwiazda tej muzyki. Na 
sali panuje półmrok i cisza, nie ma szep-
tów,  niepotrzebnych rozmów i przysięgła-
bym, że czuję jak wśród tych Allanowych 
wspomnień Peter  do nas się uśmiecha... 
Jedynie oklaski po każdym z perfekcyjnie 
wykonanych utworów przerywają na chwi-
lę to ciche wspominanie. Występ jako ca-
łość jest rewelacyjny, a niemilknące brawa 
wywołują Allana na bis, którym jest oczy-
wiście  legendarny  już  „Waiting  For  The 
Rain”.

Zapowiadając  występ  Lonstara,  Laco 
opowiada o tym jak pierwszy raz się spo-
tkaliśmy  żegnając  Petera,  o  tym jak po-
znawał  nas  i  Lonstarową  muzykę  i  o 
wspólnym wspomnieniowym spotkaniu w 
jego  domu,  z  którego  zdjęcia  przewijają 
się na ekranie. Podczas swojego koncertu 
Lonstar śpiewa te utwory,  które Peterowi 
się podobały, te o których rozmawiali i te, 
które  mieli  w  planie  zaśpiewać  razem. 
Opowiada o miejscach, w których ich drogi 
się krzyżowały, o sytuacjach, które im obu 
były  bliskie.  Ciepłe,  serdeczne  przyjęcie 
tego  występu  przez  publiczność,  potwier-
dza jak ważna i wartościowa jest dla nich 
zarówno sama muzyka country, jak i każ-
da countrowa przyjaźń. I tym razem bez bi-
sowania się nie obejdzie, a jako że Peter, 
jak większość countrowych songwriterów, 
był  także  miłośnikiem gitar,  więc na ko-
niec wybrzmiewa jedna z najnowszych pio-
senek Lonstara o miłości do gitar właśnie, 
czyli „Twangy Lead Guitar”.

No i ostatni koncert wieczoru, czyli „Co-
utry Pohoda & Friends”. Po dwóch wystę-
pach solistów z gitarą przyszedł czas, aby 
wykorzystać  to  całe  instrumentarium 
oczekujące  na  swoją  kolej  na  scenie.  I 
znów przed nami kolejna porcja ciepłych, 
osobistych  wspomnień  Laco,  ale  także 
muzyczny przegląd country & folk i pokaz 
szerokich  instrumentalnych  umiejętności 
zaproszonych muzyków. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy  więc  utwory  autorskie,  pio-
senki  Johna  Denvera  i  innych  artystów 
amerykańskich przełożone przez Laco na 
słowacki,  była  irlandzka  ballada  instru-
mentalna na cymbały i  skrzypce, na któ-
rych  zagrał  syn  Laco:  Peter  Sasak,  była 
odrobina  swingu  i  były  utwory  śpiewane 
dawniej  przez  Petera  Dulę.  A  ponad 
wszystko: była to piękna muzyczna współ-
praca  na  piętnaście  instrumentów  i  trzy 
głosy – i w tym miejscu odsyłam Was do 
zdjęć  i  Waszej  muzycznej  wyobraźni,  bo 
cokolwiek  bym  nie  napisała  o  artystycz-
nym i aranżacyjnym aspekcie tego widowi-
ska, to i tak byłoby za mało.

Gdy „Country Pohoda” kończą swój wy-
stęp, ku mojemu zaskoczeniu Laco zapra-
sza na scenę rodziców Petera i prosi o roz-
świetlenie sali, mimo, że w programie był 

jeszcze jeden punkt – wspólne wykonanie 
utworu  „Will  The  Circle  Be  Unbroken” 
przez  wszystkich  artystów.  Jednak  tutaj 
czeka  nas  niespodzianka  –  Laco  Sasák 
wspólnie z  rodzicami  Petera  postanowili, 
wzorem nashvillskiej Country Music Foun-
dation, ustanowić honorową nagrodę „Pe-
ter Dula Country Music Hall Of Fame” i po-
cząwszy  od  tego  roku  na tych poświęco-
nych  Peterowi  koncertach  świątecznych, 
wyróżniać  nią  countrowych  artystów,  dla 
których,  muzyka  country  jest  całym  ży-
ciem tak jak była dla Petera i dla których 
pamięć o nim jest równie ważna. 

Zrywają się oklaski gdy Laco wyczytuje 
tegorocznego laureata, Allana Mikuška, a 
ja błyskawicznie przykładam do oka wizjer 
aparatu.  Sala  milknie  jednak  tylko  na 
chwilę, by znów zerwać się do braw, gdy 
pada drugie nazwisko.... Michał Lonstar. W 
tym momencie zatyka nas kompletnie, ro-
bienie zdjęć  już  nie jest takie  proste,  bo 
oczy mi wilgotnieją i przez chwilę nie wiem 
czy  się  rozpłakać  ze  wzruszenia,  roze-
śmiać z  radości  czy próbować zatrzymać 
ten  moment  w  kadrze.  Jednak  na  tym 
jeszcze nie koniec wzruszeń, bo oto mate-
rialnym dowodem tego wyróżnienia okazu-
je  się  być...  Peterowa  visagińska  gitara! 
Tak, ten symbol „kręgu nieprzerwanego”, 
jego ostatnia nagroda życia, decyzją Laco 
od dziś nosić będzie imię „Peter’s Wayfa-
ring Guitar” i będzie trafiać do rąk tych wy-
branych  do  „Hall  of  Fame”  artystów  na 
rok. A w tym wypadku na pół roku, bo lau-
reatów jest dwóch, ale zapewniam was, że 
obaj z dzieleniem się tym statusem i gita-
rą  nie mają najmniejszego problemu.  Ta 
„Wędrująca  Gitara”  przypomni  każdemu, 
kto ją weźmie w ręce, że Peter do końca 
wierzył w krąg muzyki country,  że w nim 
właśnie odnalazł sens życia, pasję, przyja-
ciół i marzenia. Że konsekwentnie i z opty-
mizmem szedł wybraną drogą aby je speł-
nić i że choć w części się spełniły. I wresz-
cie – że nam tę drogę pokazał.

Po  tym  wszystkim  finałowy  „Will  The 
Circle  Be  Unbroken”  brzmi  zupełnie  ina-
czej,  nabiera  nowego  znaczenia.  Peter 
Dula odszedł, ale równocześnie zjednoczył 
nas wszystkich w tym countrowym kręgu, 
a wzajemna przyjaźń i pamięć nie pozwoli-
ły  go przerwać. Dla nas na zawsze pozo-
stanie  nieprzerwany,  bo  Peter  swoim ży-
ciem,  postawą  i  dzieleniem  się  z  nami 
swoją  pasją  uświadomił  nam  wszystkim 
jeszcze jedno:  serca,  które  biją w rytmie 
country, biją także dobrem, wrażliwością i 
otwartością na innych. I  to  jest chyba ta 
największa wartość naszej muzyki. 

Z tą refleksją i nadzieją Drodzy Czytelni-
cy na ten Nowy Rok Was zostawiam. May 
this circle stay unbroken!

Magdalena „Wilczyca” Łuszczyńska

Kontakt  z Woźnicą: maciek.swiatek@vp.pl, maciek.swiatek@wp.pl, tel. 0-22 631 95 64.  
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Płyty Stangreta

Kris Kristofferson
Closer To The Bone

Jak to się różnie w życiu plecie, jak los 
jest nieodgadniony! Na przykładzie Kri-
stoffersona  widać  to  wyraźniej,  niż  w 
biografiach innych gwiazd. Z dziada pra-
dziada jego rodzina w linii męskiej zaj-
mowała się żołnierką, było więc oczywi-
ste, że Kris też z tej tradycji się nie wyła-
mie.  Długo zresztą jeździł  z rodziną po 
Stanach, bo ojciec był pilotem, rzecz ja-
sna wojskowym, a tych na całym świe-
cie przerzuca się z jednostki do jednost-
ki. A jednak młodzieniec skończył filozo-
fię, a potem, uwaga, studiował historię 
literatury angielskiej  na Oksfordzie!  Po 
służbie wojskowej już miał zacząć zaję-
cia jako wykładowca w West Point, ale 
zawadził o Nashville i wsiąkł, bo country 
wciągnęło  go  szybciej,  niż  nocny  stróż 
ćwiarteczkę.  Gdy tylko  zaczął  występo-
wać i odnosić większe sukcesy, zapropo-
nowano mu pierwszą rolę w filmie. Wte-
dy karierę wojskową nieodwołalnie trafił 
szlag. Propozycja  bycia aktorem też mu 
się  spodobała  i  od  te  pory  dzieli  czas 
między estradę, studio i kino. Dla mnie 
ciekawszy jest w śpiewaniu, ale o wiele 
częściej go można spotkać na planie fil-
mowym. Szkoda!

Dwupłytowy album, który ukazał się 
kilka  tygodni  temu,  jest  jego  najnow-
szym, bodaj 20. krążkiem studyjnym, a 
bonus stanowi zapis części jego recitalu 
w teatrze Olympia w Dublinie, z marca 
2008 roku. Oczywiście nie muszę doda-
wać, że wszystkie piosenki sam napisał, 
zaledwie w jednej posiłkując się talen-
tem innych. Uważam go za znakomite-
go autora, tu też pod tym względem nie 
zawiódł.  Piosenka  tytułowa,  czy  też 
From  Here  To  Forever,  napisana  dla 
własnych  dzieci,  których  zresztą  ma 
ośmioro, i większość innych, to prawdzi-
wy majstersztyk. Ciekawostką jest Good 
Morning  John,  piosenka  napisana  dla 
Casha. 

Nieco  inna  sprawa  z  wykonaniem. 
Kris  śpiewa  bardzo  zmęczonym,  żeby 
nie powiedzieć starczym głosem, podob-
nym  właśnie  do  głosu  Casha  z  jego 
ostatniej  płyty.  Brakuje mu wybrzmień, 
ma  kłopoty  z  oddechem,  co  w  kilku 
utworach  daje  bardzo  interesujący 
efekt, ale momentami irytuje. Owszem, 
Kristofferson  nigdy  nie  przywiązywał 
nadmiernej wagi do intonacji, czy zabaw 
z głosem, ale jego niski, o przejmującej 
barwie  „aparat  wokalny”  sprawiał  za-
wsze ogromne wrażenie. Ile razy słysza-
łem  autorskie  wykonanie  najpiękniej-
szej pieśni, białego spiritualsu Why Me, 
zawsze przechodziły mnie dreszcze. Tu z 
tamtego czasu słychać tylko pozostało-
ści,  jeśli  można  tak  powiedzieć.  Inna 
rzecz,  że  tę  płytę  można  potraktować 
jako rozliczenie Krisa z życiem, z własny-
mi wyborami i słabościami, a takiej spo-
wiedzi przecież nie da się wyrazić opero-
wym barytonem. Oczywiście, to płyta w 
pełni akustyczna, w której poza Krisem, 
jego  gitarą  i  harmonijką  słychać  mo-
mentami  tylko  drugą  gitarę,  delikatny 
keyboard,  mandolinę,  bas  i  perkusję. 
Jeszcze  bardziej  oszczędny  instrumen-
talnie wydaje się zapis koncertu w Du-
blinie.  A  jednak  słychać  wyraźnie,  jak 
publiczność Krisa kocha, jak mu cicho 
wtóruje w części utworów. Bo, powiedz-
my to jasno,  nie da się wobec niego i 
jego  piosenek  przejść  obojętnie.  Na 
szczyty  list  przebojów  ten  album  nie 
wszedł i  z całą pewnością nie wejdzie. 
Inne już panują mody i zwyczaje w Na-
shville. Po Kristoffersona winni więc się-
gnąć countrowi koneserzy i wrażliwcy, z 
pewnością się nie zawiodą.

Piosenki na płycie

Disc: 1   
1. Closer To The Bone  
2. From Here To Forever  
3. Holy Woman  
4. Starlight And Stone  
5. Sister Sinead  
6. Hall Of Angels  
7. Love Don t Live Here Anymore   
8. Good Morning John  
9. Tell Me One More Time  
10. Let The Walls Come Down  
 Disc: 2   
1. This Old Road  
2. The Final Attraction  
3. Sunday Mornin' Comin' Down   
4. The Silver Tongued Devil and I   
5. For The Good Times  
6. A Moment Of Forever 
7. Don't Let The Bastards (Get You Down) 

8. 8. Why Me?

Kalendarz Country
Notki biograficzne podane za kalendarzem 
THE OFFICIAL CALENDAR OF THE COUNTRY 

MUSIC HALL OF FAME AND MUSEUM
Tłumaczył: Ryszard „Medman” Kijak

1.01.1953 zm. Hank Williams
1.01.1959  Johnny  Cash  dał  pierwszy 
koncert więźniom w San Quentin
1.01.1997 zm. Townes Van Zandt
2.01.1926 ur. Harold Bradley 
2.01.1936 ur. Roger Miller
2.01.1974 zm. Tex Ritter
3.01.1917 ur. Leon McAuliffe
3.01.1970 zm. Clayton McMichen
4.01.1957 ur. Patty Loveless
4.01.1966 ur. Deana Carter 
4.01.1969 George Jones został przyjęty 
do Opry 
4.01.1969 Dolly Parton została przyjęta 
do Opry 
5.01.1923  ur.  Sam  Phillips,  założyciel 
Sun Records
5.01.1952 Webb Pierce wprowadził na 
listy przebojów countrowych utwór Won-
dering
5.01.1952 ur. Iris DeMent
6.01.1924 ur. Earl Scruggs
6.01.1996 zm. Chubby Wise, skrzypek
7.01.1950 Hank Snow pierwszy raz wy-
stąpił w Opry
7.01.1959 ur. David Lee Murphy
7.01.1998 zm. Owen Bradley
8.01.1928 ur. Luther Perkins
8.01.1935 ur. Elvis Presley
8.01.1979 zm. Sara Carter
9.01.1919 ur. Rollin „Oscar” Sullivan z 
zespołu Lonzo & Oscar
9.01.1951 ur. Crystal Gayle
10.01.1948 pobrali  się Loretta i Oliver 
„Mooney” Lynn 
10.01.1956  Elvis  Presley  dokonał 
pierwszych nagrań w Nashville 
10.01.1991 Clint  Black  został  przyjęty 
do Opry 
11.01.1911 ur. Tommy Duncan
11.01.1933 ur. Goldie Hill
11.01.1946 ur. Naomi Judd
12.01.1905 ur. Tex Ritter
12.01.1926 ur. Ray Price
12.01.1952 ur. Ricky Van Shelton
13.01.1948 pierwszy przekaz telewizyj-
ny w The WLW Midwestern Hayride
13.01.1962 ur. Trace Adkins
13.01.1968 Johnny Cash nagrał album 
live w więzieniu Folsom, California
14.01.1929 ur. Billy Walker
14.01.1937 ur. Billie Jo Spears
14.01.1986 Reba McEntire została przy-
jęta do Opry
15.01.1915 ur. Alan Lomax
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Stowarzyszenie  Muzyki 
Country  informuje,  że 
składki.  pozostają w tej 

samej wysokości co dotychczas, czyli 50 
zł, wstępujący dodatkowo 25 zł. Numer 
nowego konta SMC:
19 1060 0076 0000 3200 0093 5637

*
DROGA E-77 - RoutE 77 i Polskie Coun-
try  w  Internecie  -  sprzedaż  wysyłkowa 
płyt CD i kaset z muzyka country
www.polcountry.medianet.pl,  www.co-
untry,  art.pl,  www.country.medianet.pl 
lub listownie: Zygmunt Chojnacki - Bro-
nikowskiego 4a/6 02-796 Warszawa.

*
Radia i telewizje

Piekary sr.  20,10 Magazyn muzyki co-
untry i folk Antek Kreis, 
Radio Kielce wt. 20,08 Andrzej Wilkos 
Od country do bluesa. 
Radio  Warszawa (106,2  FM)  Pon. 
18,30 Country  Club Jerzy  Głuszyk,  Ma-
ciek Świątek, telefon do audycji: 670 10 
10 lub 670 10 00. 
PR  1  pt./sob..  02,05  Nowości  muzyki 
country, Jerzy Głuszyk,  
Radio Katowice pon. 22,15 audycja Ka-
jetana Berezowskiego. 
Radio  5 (Suwałki,  Ełk)  sr.  20,30 Moje 
country granie, Marek Szabłowski. 
Radio eR     sob. godz. 9,00 – Honky Tonk 
w Radiu eR – ks. Krzysztof Podstawka, 
Jan i Paweł Achremowicze

linki
polcountry.medianet.pl

saloon.pl
country.wortale.net
countrymusic.fora.pl

www.cdstudio.pl
cmt.com

gactv.com
billboard.com

countrystandardtime.com
cmaworld.com
www.ibma.org

Radia i teledyski
gotradio.com/downhomeden.aspx

181.fm/ (Kickin' Country)
bluegrasscountry.org

videoranch3D
strona z koncertami country

na żywo

Nowości płytowe

Joe Diffie – Live At Billy Bob's Texas

Jimmy Wayne – Sara Smile

Joey + Rory – It's Christmas Time

Strony internetowe 
polskich wykonawców 

country
Alicja Boncol i KoAlicja
Czarek Makiewicz
Honky Tonk Brothers
Coach
Colorado Band
Dixie Rose
Rodeo
Grupa Furmana
AWRA i Marysia Gorajska
AWRA i Marysia Gorajska (2)
Drink Bar
Janusz Tytman
Lonstar
Paweł Bączkowski
Strefa Country
Leszek Laskowski
Tomek Szwed
Czas na Grass
Party Tour
New Shade
Alabama Band
Hello
Mariusz Kalaga
The Medley
Konrad Milczarski
Manson Band
The Trace
West Side
Conner
Urszula Chojan & Gama Country
Konwój
Hello
Bodar
Wojciech Dudkowski

Kontakt  z Woźnicą: maciek.swiatek@vp.pl, maciek.swiatek@wp.pl, tel. 0-22 631 95 64.  

http://www.wojciechdudkowski.pl/
http://www.bodar.pl/
http://www.myspace.com/annanychello
http://www.konwoj.art.pl/
http://www.gama-country.pl/
http://www.conner.net.pl/
http://west-side.pl/
http://www.myspace.com/tracecompl
http://mansonband.com.pl/
http://konradmilczarski.pl/
http://www.themedley.pl/
http://www.kalaga.com.pl/
http://www.helloband.go.pl/
http://republika.pl/alabamaband/
http://www.newshade.webpark.pl/
http://www.partytour.art.pl/
http://www.bluegrass.pl/
http://www.t-szwed.pl/
http://www.leszek-laskowski.com/
http://www.polcountry.medianet.pl/strefa_country/
http://www.baczkowski.art.pl/
http://www.lonstar.pl/
http://www.tytmando.website.pl/index.html
http://www.drinkbar.addsoft.pl/drinkbar/
http://www.streemo.pl/Portal/BandProfile.aspx?UserId=2109
http://www.myspace.com/marysiagorajskaawra
http://www.grupafurmana.pl/
http://rodeo.saloon.pl/
http://www.dixierose.pl/
http://www.coloradoband.prv.pl/
http://www.coach.net.pl/
http://www.htb.fr.pl/
http://www.cezarymakiewicz.pl/
http://www.ala.boncol.pl/
http://www.videoranch.com/
http://www.bluegrasscountry.org/
http://www.181.fm/
http://gotradio.com/downhomeden.aspx
http://www.ibma.org/
http://www.cmaworld.com/
http://www.countrystandardtime.com/
http://billboard.com/
http://www.gactv.com/
http://www.cmt.com/
http://www.cdstudio.pl/
http://www.countrymusic.fora.pl/
http://www.country.wortale.net/
http://saloon.pl/
http://www.polcountry.medianet.pl/
http://www.radioer.pl/
http://www.radiowarszawa.com.pl/
mailto:stagecoach@saloon.pl
http://www.countrysaloon.pl/


Dotychczasowi Zdobywcy 
Dyliżansów

ARTYSTA ROKU 

1998 - Tomek Szwed
1999 - Tomek Szwed i Full Service
2000 - Tomek Szwed
2001 - Strefa Country
2002 – Lonstar
2003 – Ala Boncol
2004 – Ala Boncol
2005 – Ala Boncol & KoAlicja
2008 - Lonstar

WOKALISTA 

1998 - Czarek Makiewicz
1999 - Tomek Szwed
2000 - Tomek Szwed
2001 - Mariusz Kalaga
2002 – Lonstar
2003 – Marcin Rybczyński
2004 – Czarek Makiewicz
2005 – Lonstar
2008 - Lonstar

WOKALISTKA 

1998 - Ala Boncol
1999 - Ala Boncol
2000 - Ala Boncol
2001 - Kasia Bochenek
2002 – Kasia Bochenek
2003 – Ala Boncol
2004 – Ala Boncol
2005 – Ala Boncol
2008 – Ala Boncol

ZESPÓŁ 

1998 - Coach
1999 - Coach
2000 - Colorado, Grupa Furmana
2001 - Grupa Furmana
2002 – Honky Tonk Brothers
2003 – Honky Tonk Brothers
2004 – Colorado
2005 – Honky Tonk Brothers
2008 – Lonstar Band

NOWY GŁOS 

1999 - Andrzej Trojak
2000 - Wojtek Kucharski
2001 - Magda Krzywda
2002 – Sonia Lelek
2003 – Marysia Gorajska
2004 – Mirek Rupała
2005 – Krzysztof Bolewski 

NOWY ZESPÓŁ 

1998 - Homeless Coyotes
1999 - Grupa Furmana
2000 - Halio Band
2001 - Black Horse

2002 – Honky Tonk Brothers
2003 – Hello
2004 – Vermond City
2005 – Rawa Country Band
2008 – Alabama

PIOSENKA 

1998 - Nie chcę być aniołem Krzysztof Gabłoński, 
Paweł Gabłoński wyk. Ala Boncol Fair Play
1999 -  A może to wiatr? Adam Szewczyk wyk. 
Magda Anioł,
2000  -  Początkująca  kelnerka  Aldona  Tomek 
Szwed, wyk. Tomek Szwed,
2001 - Jak ja nie lubię swojej roboty muz. i  sł. 
Robert Rybczyński, wyk. Electric Roosters
2002 –  Najprostsza jest  droga do  domu muz. 
Grzegorz  Bochenek,  sł.  Kasia  Bochenek  wyk. 
Kasia Bochenek.
2003  –  Pusta  droga  –  muz.  i  sł.  Robert 
Rybczyński wyk. Honky Tonk Brothers
2004 – Wszystko ci wybaczam muz. Ala Boncol, 
Adam  Wosz,  sł.  Bożena  Smolnicka,  wyk.  Ala 
Boncol
2005 – Co to jest to country – muz.,  sł.  i  wyk. 
Lonstar
2008– Do Sejn – muz., sł. i wyk. Lonstar

WYKONANIE 

1998 - Ala Boncol Fair Play Nie chcę być aniołem
1999 - Magda Anioł - A może to wiatr?
2000  -  Tomek  Szwed  -  Początkująca  kelnerka 
Aldona
2001 - Grupa Furmana - Modlitwa wracających
2002 – Honky Tonk Brothers - Road Life Boogie
2003 – Ala Boncol - Zabieraj łapy z mojego tyłka
2004 – Lonstar – Długi kurs
2005 – Ala Boncol – Drinka mógłby wypić świat

WYKONANIE STANDARDU 

1998 -  Ala  Boncol Fair  Play -  I  Want  To Be A 
Cowboy's Sweetheart
1999 - Party Tour i Gang Olsena - Sweet Home 
Alabama
2000 - Coach - Tennessee Waltz
2001 - Ala Boncol - Daddy Can You See Me
2002 – Lonstar - Muleskinner Blues
2003 – Honky Tonk Brothers - Thank God For The 
Radio
2004 – Anka Nyc i Hello – King Of The Road
2005 – Honky Tonk Brothers – Forever And Ever 
Amen

ALBUM 

1998 - Polskie Trucker Country 
1999 - Co to jest? - Magda Anioł 
2000 - Mój los - Mariusz Kalaga 
2001 - Kredki - Grupa Furmana
2002 – Tam jeszcze jest dobrze - Tomek Szwed
2003  –  Live  In  Lodz  -  George  Hamilton  V  i 
Colorado
2004 – Weekend za miastem - Colorado 2005 – 
Nazywają mnie buntownikiem – Lonstar
2008 – Co to jest to country? - Lonstar

INSTRUMENTALISTA 

1998 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
1999 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2000 - Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2001 - Dominika Jurczuk (skrzypce) 
2002 – Janusz Tytman (mandolina)
2003 – Leszek Laskowski (git.  stalowa), Janusz 
Tytman (mandolina)
2004 – Leszek Laskowski (git. stalowa) 
2005 – Leszek Laskowski (git. stalowa)
2008 – Leszek Laskowski (git. Stalowa)

WYDARZENIE 

1998 - Kathy Mattea w Mrągowie
1999 - Kenny Rogers i Linda Davis koncert w Sali 
Kongresowej,  Strefa  Country  i  Coach  Płonąca 
granica - widowisko muzyczno-taneczne
2000 - Colorado i George Hamilton V -  wspólna 
trasa koncertowa
2001 - Ogień i dym - widowisko baletowe Strefy 
Country z muzyką Colorado,
2002 – Nocny pociąg do Memphis widowisko na 
Pikniku w Mrągowie
2003 – Koncert Gail Davies w Mrągowie 
2004 - Msza Country w Mrągowie
2005  -  Friends  In  Low  Places  –  widowisko 
taneczne w Visaginas 
2008 - Msza Country w Mrągowie

WSPÓŁPRACA WOKALNA 

2000 - Party Tour i siostry Okapiec
2001 - Lonstar & T. Szwed Knockin' On Heaven's 
Door
2002  -  Ala  Boncol,  Sonia  Lelek,  Kasia 
Szubartowska w Nocnym pociągu do Memphis
2003 – Ala Boncol, Gail Davies Lovesick Blues
2004  –  Lonstar,  Czarek  Makiewicz,  Marcin 
Rybczyński, Robert Rybczyński - I Saw The Light
2005 - Lonstar & Tomek Szwed – Molly Malone

ZESPÓŁ TANECZNY 

2000 - Strefa Country
2001 - Strefa Country
2002 – Strefa Country
2003 – Rodeo
2004 – Rodeo
2005 – Tabun
2008 – Strefa Country

BEZ BARIER 

2000 - Syrbacy
2001 – Syrbacy
2002 – Michał Milowicz
2003 – Michał Milowicz
2004 – Mechanicy Szanty
2005 – Perfect
2008 – Babsztyl

BEZ GRANIC

2008 – Suzie Candell

Prenumerata dostępna na stronie saloon.pl, adres redakcji: stagecoach@saloon.pl  

mailto:stagecoach@saloon.pl

