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KR¢CILI TELEDYSK W CIECHOCINKU

Muzyka disco polo ma zapewne tyle˝ samo zwolen-
ników co przeciwników. W filmie „Kochaj i rób co
chcesz” pojawia si´ zdanie: „Lekcewa˝àc disco polo,
gardzisz 20 milionami Polaków, którzy tej muzyki
s∏uchajà”. Wielu odcina si´ od tego nurtu muzycznego,
ale b´dàc goÊciem weselnym czy bywalcem dancingu,
bawi si´ w najlepsze przy dêwi´kach „Blondyneczki”
czy „Majteczek w kropeczki”. Na koncertach disco
polo bawià si´ t∏umy. Tak jest chocia˝by w przypadku
zespo∏u Bayer Full - jednego z najstarszych i najbar-
dziej popularnych zespo∏ów nurtu polskiej muzyki
tanecznej.

22 maja cz∏onkowie zespo∏u goÊcili w Ciechocinku.
To w∏aÊnie nasze miasto stanie si´ t∏em najnowszego
przeboju grupy - „Nie mo˝na ˝yç bez mi∏oÊci”. Pod
uwag´ brany jest tak˝e tytu∏ „Ostatni taniec”. Jeszcze
nie ustalono ostatecznej wersji. Mia∏am okazj´ towa-
rzyszyç muzykom podczas kr´cenia teledysku i przy
okazji przyjrzeç si´, jak wyglàda taka praca.

Zespó∏ mia∏ tylko jeden dzieƒ, aby zrobiç uj´cia.
Ekipie towarzyszy∏ Miros∏aw Kaczmarek - wspó∏autor,
wraz z wokalistà S∏awomirem Âwierzyƒskim, tekstu
piosenki. W teledysku pojawià si´ tak˝e tancerze p∏oc-
kiego Centrum Taƒca „Mark Dance”: Natalia Kalino-
wska i Jakub Zawadzki. Pierwszym zadaniem by∏o po-
kazanie zespo∏owi miejsc charakterystycznych dla
naszego miasta. Wraz z Januszem Hawikiem - kierow-
nikiem Biura Promocji Miasta oprowadziliÊmy goÊci
po Ciechocinku, po czym cz∏onkowie zespo∏u oraz
operator Grzegorz Gaj wybrali miejsca do kr´cenia
uj´ç: Grzybek, Teatr Letni, t´˝nie, fontanna na Parterach
Hellwiga, dawne ¸azienki, zegar kwiatowy, muszla
koncertowa oraz kawiarnia Bristol. Ka˝de z uj´ç kr´-
cono kilkakrotnie, co zajmowa∏o sporo czasu. S∏awek
Âwie˝yƒski, oprócz gry w zespole, na planie pe∏ni∏ te˝
rol´ osoby sprawujàcej piecz´ nad wszystkim. Pomaga∏
nawet tancerzom w poprawianiu makija˝u. Podczas
krótkiej przerwy mi´dzy uj´ciami, mieliÊmy okazj´
chwil´ porozmawiaç:

- O czym opowiada utwór?
- O tym, ˝e dojrzewamy, dorabiamy si´ stanowisk,

pieni´dzy. Jednak nasze ˝ycie wype∏niajà tak˝e przy-
jemnoÊci, jak na przyk∏ad wyjazd do sanatorium. Na-
wiasem mówiàc, moja ˝ona powiedzia∏a, ˝e do sana-
torium nigdy mnie nie puÊci. Piosenka mówi o tym,
˝e to w∏aÊnie podczas taƒca, który tak cz´sto towarzy-
szy wyjazdom sanatoryjnym, zaczyna tworzyç si´ uczu-
cie mi´dzy ludêmi. Wa˝ne jest, by kierujàc si´ tym
uczuciem, nikogo doko∏a nie zraniç. To gwarantuje
pi´kne wspomnienia.

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA




