Piotr Bakal - piosenka autorska, literacka, poetycka, francuska, poezja śpiewana, bard
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GDY POWIEJE LATEM
Płyta, na której zamieszczono najpiękniejsze z wysp okalających potężny kontynent Bukowiny - 22 piosenki
turystyczne, wybrane spośród najlepszych. Prawie wszystkie (z wyjątkiem trzech utworów) są w oryginalnych
wykonaniach - śpiewają je sami autorzy. Mimo tego, że są to w większości rejestracje archiwalne - ich jakość
fonograficzna nie odbiega od dzisiejszych standardów. Oprócz piosenek szeroko znanych, płyta zawiera kilka
unikalnych nagrań, zarejestrowanych po raz pierwszy: "Bieliczną" Krzysztofa Kleszcza, "Pannę Beskidzką" Piotra
Szuckiego i "Blues rzekę" Ilony Lemańskiej. Wydana w 2002 r. przez Wydawnictwo Wulkan.
Zawartość płyty:
1. Leszek Kopeć i Agata Judka - "Letnie wedrowanie" (Leszek Kopeć)
2. Paszczurki - "Blues rzeka" (Ilona Lemanska)
3. Leszek Kopeć - "Niesforna piosenka" (Leszek Kopeć)
4. Paweł Orkisz - "Przechyły" (Paweł Orkisz)
5. Cezary Jawoszek - "Pójdę w Góry Świętokrzyskie" (Kazimierz Szymański, Cezary Jawoszek)
6. Waldemar Chyliński - "Pechowy dzień" (Waldemar Chyliński)
7. Andrzej Starzec - "Bieszczady" (Andrzej Starzec)
8. Krystyna Możejko - "Tęskniacz" (Adam Andryszczyk, Mariusz Raczyński)
9. Browar Żywiec - "Jaworzyna" (Jerzy Reiser)
10. Krzysztof Kleszcz - "W Bielicznej" (Krzysztof Kleszcz)
11. Dominik Księski i Ania Księska-Kowalska - "Panna Beskidzka" (Piotr Szucki)
12. Efemerydy - "Wędrowanie" (Jacek Rutkowski, Adam Cichocki)
13. Adam Drąg - "Rzeki to idące drogi" (Marek Dutkiewicz, Adam Drąg)
14. Grube Dudy - "Bieszczady jak co roku" (Piotr Frankowicz)
15. Piotr Bakal - "Posiedzimy jeszcze trochę" (Piotr Bakal)
16. Babsztyl - "Góralska opowieść" (Paweł Kasperczyk)
17. Efemerydy - "Lato z ptakami odchodzi" (Jacek Rutkowski, Adam Cichocki)
18. Dominik Księski - "Bieszczadzki świat" (Ryszard Bogdziewicz, Marek Walczak)
19. Adam Drąg - "Pożegnanie gór" (Piotr Warcholak, muz. rosyjska melodia ludowa)
20. EKT - "Za naszym domem" (Wiesław Jarosz, Jan Wydra)
21. Leszek Kopeć - "Pożegnanie z górami" (Leszek Kopeć)
22. Wiesław Jarosz - "Piosenka o rajdowych butach" (Wiesław Jarosz) "Posiedzimy jeszcze trochę" - piosenka
została napisana w 1978 r., na Yapie w r. 1979 otrzymała Grand Prix. Autor był wówczas studentem filozofii na
Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie zawodowo pisze i komponuje piosenki, zajmuje się też dziennikarstwem i
organizuje festiwale; jest autorem kilkudziesięciu utworów, z których najbardziej znane to: Lato z komarami,
Posiedzimy jeszcze trochę, Nad Narwią. Nagranie pochodzi z płyty Yapa - turystyczne przeboje cz. 2, wydanej przez
DALMAFON.PL Piosenkę wykonuje Piotr Bakal (gitara, śpiew) z zespołem Wigwam (działał w latach 1978-80) w
składzie: Tytus Jakubowski (instrumenty perkusyjne), Bogusław Rynkowski (gitara), Piotr Święcicki (chór),
Małgorzata Nowak (chór), Elżbieta Zajda (chór), Adam Paulski (chór). Płyta dostępna jest w Górskim Sklepie
Internetowym turnia.pl i sklepie internetowym wulkan.istore.pl
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