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Nowy wokalista, stara Mafia

b o hate r d n ia
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- Świetnie odnaleźliśmy się personalnie - mówi Norman, nowy głos zespołu

Gotowy do zmian?
Mirosław Kozłowicz. Jest nowym
dyrektorem ZDMiKP. Wczoraj
zaczął pracę. Ma kontynuować
zmiany organizacyjne i jakościowe w zarządzaniu, zapoczątkowane przez wiceprezydenta
Bydgoszczy, Łukasza Niedźwieckiego. Ukończył Wyższą Szkołę
Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie
przedsiębiorstwem. Od 2006
roku był wiceprezesem firmy Vitroflora, odpowiedzialnym za
standaryzację procesów, budowanie struktur organizacyjnych
oraz procedur dla korporacji.
w sk r ó cie

Uwaga, objazd!
Dziś rusza przebudowa mostu
na rzece Orlej w Więcborku. Ze
względu na krajobraz chroniony,
nie jest możliwa budowa obok
istniejącego mostu tymczasowej
przeprawy. Kierowcy pojazdów
ciężarowych na trasie Sępólno-Nakło będą musieli wybierać
inne drogi wojewódzkie i krajowe.
Do dyspozycji mają DK nr 25 (do
Koronowa) i dalej DW nr 243 (do
Mroczy). Ewentualnie z Więcborka w kierunku Nakła można też
korzystać z DW 242 (do obwodnicy Wyrzyska) i dalej DK nr 10.
Samochody osobowe będą mogły
wykorzystywać krótsze objazdy
prowadzące drogami lokalnymi.
Utrudnienia potrwają do listopada.


(sit)

nami niespotykana szczerość, jak
coś się nie podoba, mówimy sobie
bez urazy. W jedności siła i mam
nadzieję, że będzie to wyczuwalne przy słuchaniu nowego krążka.

Właściwie Wasz jubileusz
już minął, bo powstaliście
w 1992 roku.
Tomasz Bracichowicz: 20-lecie
odnosimy do daty wydania pierwszego albumu, to było w sierpniu
1993 roku.

Pana droga do Mafii jest dość
ciekawa, jest Pan z wykształcenia historykiem, wcześniej
związany był Pan z zespołem
IRA.
T.B.: Z IRĄ jestem związany całe
życie, a mój brat gra tam na gitarze.
Na jubileuszowej płycie zagrałem
na fortepianie.

Macie nowego wokalistę, na
razie poznaliśmy Pana głos
w piosence, która sygnuje
nowy album.
Norman: Jestem także z Kielc.
Nie znaliśmy się przez długi czas.
Od 17. roku życia zajmuję się muzyką, byłem gitarzystą, śpiewać
zacząłem trochę przez przypadek.
Zawsze bliska była mi muzyka rockowa, ale się nie ograniczam. Moim
wielkim guru był Prince i zespół
Toto.
T.B.: Przez kilka lat Mafia była
w tzw. uśpieniu. Prowadziliśmy
działalność koncertową, ale nie
mogliśmy znaleźć artystycznego
języka, przez to nie wydawaliśmy
nowej płyty. Pewnego razu pojawił się u nas na próbie Norman
i zaproponowaliśmy mu, żeby towarzysko zaśpiewał z nami jakiś
cover. Po tym występie stwierdziłem, że to jest wokalista, z którym
można coś nowego zrobić. Nabraliśmy pewnego doświadczenia

Zespól Mafia z nowym wokalistą
i przeświadczenia, że to już czas na
nową płytę.
Kiedy będzie gotowy materiał
na płytę?
Norman: Kompozycje są już gotowe. Piszą się teksty i nagrywamy.
Na płycie będzie dużo piosenek
w umiarkowanym tempie.
T.B.: Na pewno płyta ma być całością, a nie zbiorem singli - tutaj
jesteśmy staromodni i chcemy, by
album był do słuchania w całości.
Kiedy wchodzicie do studia?
T.B.: Mamy swoje studio i w nim
eksperymentujemy. To wielki komfort pracy. Jestem producentem
muzycznym wspólnie z Marcinem
Limkiem realizatorem, który współ-

Fot. Archiwum

pracował z zespołem IRA. Sami jesteśmy ciekawi, jak ten album będzie brzmiał.
Czy zanim nagracie utwór to
go gracie na koncertach?
T.B.: Nie robimy tego. Mamy
dużo piosenek z poprzednich płyt
i to gramy na koncertach. Atrakcyjność tej pracy przy nagrywaniu polega na tym, że nie wiadomo, co się
wydarzy.
Norman: To będzie zagadka też
dla nas. Wiele pomysłów wychodzi
w trakcie prób i nagrań.
Jaki jest wkład nowego wokalisty?
Norman: Świetnie odnaleźliśmy się personalnie. Jest między
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A nadal jest Pan związany zespołem z Izabelą Trojanowską?
T.B.: Przyjaźnimy się i pewnie
zagramy parę koncertów, tu nie ma
żadnych konfliktów między Normanem a Trojanowską.
Co będzie jak Norman zechce
robić solową karierę?
T.B. - Wielu muzyków zgodzi się
ze mną, że zespół jako grupa ludzi
to jest wartość sama w sobie. Inne
rzeczy można robić, bez konfliktów.
Sam się zajmuję produkcją dużych
programów dla telewizji. Czas się
zawsze znajdzie, to kwestia organizacji pracy.
Magda Jasińska zaprasza do wysłuchania audycji „Zwierzenia przy
muzyce” w Polskim Radiu Pomorza
i Kujaw w każdą środę o godzinie
18.05 oraz w sobotę o godz. 22.05.

Niemiec z polskim sercem
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Klaus Lüttgen, lat 58, niemiecki podróżnik zafascynowany Polską, odwiedził Bydgoszcz

zg o n y
Zgłoszone
15 lipca 2013 roku
Kazimierz Kurzacz
Jadwiga Multarzyńska
Jadwiga Jurek
Jadwiga Aleksandrowicz
Bernard Kaczmarek
Zofia Gaca
Walenty Orzechowski
Jan Budziński
Teresa Skupsch-Cybulska
Henryka Ucińska
Leon Mikołajczyk
Bożena Krzyżanowska

Mafia – zespół, który obchodzi jubileusz 20-lecia, nagrywa nową płytę
z nowym wokalistą. Z Tomaszem
Bracichowiczem, twórcą zespołu i nowym wokalistą - Normanem - rozmawia Magda Jasińska

lat 92
lat 97
lat 79
lat 90
lat 80
lat 71
lat 67
lat 72
lat 60
lat 93
lat 84
lat 61

W minioną sobotę w Bydgoszczy,
rozpoczął przedostatni etap swojej
podróży, którą przełamuje niemiecko-polskie uprzedzenia.
Nasz reporter rozmawiał z nim
w siedzibie lokalnego oddziału Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej. - Moja mama urodziła się
w 1920 roku w Ujściu koło Piły. Po
wojnie została wysiedlona do Niemiec, ale miłość do Polski pozostała. Dlatego od dzieciństwa interesował mnie ten kraj. Oglądałem filmy,
o Polsce i bardzo chciałem tu przy-

jechać - wspomina Klaus Lüttgen.
1 kwietnia, wyruszył pieszo z rodzinnej Kolonii. Trasa wiodła przez
Berlin, Gryfice, Malbork, Olsztyn,
Kętrzyn aż do Bydgoszczy. Teraz
rusza do Piły i dalej do Ujścia. Przemierzając kolejne kilometry, starał
się zrozumieć, jak czuli się przesiedleńcy po II wojnie światowej.
- Przyjechałem do Polski nie
znając języka, ale mimo to na całej trasie spotykałem się z bardzo
serdecznym przyjęciem. Dzięki
kontaktom ze zwykłymi ludźmi, pozbyłem się wszelkich negatywnych

stereotypów, które pokutują w niemieckim społeczeństwie - wyznaje
niemiecki podróżnik. Bardzo duże
wrażenie zrobiła na nim Bydgoszcz,
ze swoją architekturą i parkami,
a zwłaszcza jej szlaki wodne, dlatego postanowił ostatni etap swojej
drogi pokonać kajakiem. Po zakończeniu wyprawy, powstanie film,
który będzie pokazywany w Polsce
i w Niemczech. W zamierzeniu autora, ma on zbliżać do siebie nasze
narody.
Relację z trasy można śledzić na
(pp)
stronie: rocktheroads.de

Klaus Lüttgen opowiada o swoim
Fot.: PIOTR PLISZKA
spotkaniu z Polską

adrianna andryańczyk
Wczoraj obchodziliśmy Światowy
Dzień bez Telefonu Komórkowego.
To nietypowe święto zostało wymyślone kilka lat temu przez internautów i chociaż nie zostało ogłoszone
przez żadną organizację, to znajduje
wielu zwolenników. Zapytaliśmy
bydgoszczan, czy wytrzymaliby
jeden dzień bez komórki. Jak często
mieszkańcy naszego miasta korzystają z tego urządzenia?

Paweł
Lewandowski,
fotograf,
Bartodzieje
Ze względu na mój zawód, nie
wyobrażam sobie 24 godzin bez
telefonu komórkowego. Używam
smartfona, który pozwala mi zarówno na korzystanie z Internetu,
jak i na robienie zdjęć. Lubię być
w kontakcie ze znajomymi i odstawienie komórki na jeden dzień nie
jest dla mnie możliwe.

Ryszard
Piotrowicz,
technik,
Śródmieście
Gdyby była taka konieczność, to
wytrzymałbym jeden dzień bez komórki. Używam jej przede wszystkim do kontaktów z córką i do załatwiania spraw zawodowych. Poza
tym, przez mój telefon sprawdzam
także informacje sportowe w Internecie.

Ewa
Przymorska,
emerytka,
Śródmieście
Komórki zdecydowanie ułatwiają
komunikację, jednak kiedyś ludzie
radzili sobie bez nich i funkcjonowali normalnie. Jeden dzień bez
telefonu nie byłby dla mnie problemem, chociaż nie ukrywam, że lubię być w ciągłym kontakcie z moimi dziećmi.

Julita
Remblewska,
pracownica,
Śródmieście
Zdecydowanie wytrzymałabym bez
telefonu. Jeżeli mam bliskie osoby przy sobie, to komórka nie jest
mi potrzebna. Często zostawiam ją
w domu, gdyż w moim przypadku
służy ona tylko do umawiania się
ze znajomymi i sporadycznie do korzystania z Internetu.
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