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Ta chwila trwa już 10 lat
24.06.2014.

CHOSZCZNO. W najbliższy piątek zapraszamy do Choszczeńskiego Domu Kultury gdzie odbędzie się
koncert zatytułowany &bdquo;iNNa Dekada&rdquo;. Szczecińskie zespoły Curcuma i Reactor7x,
warszawski Szepty i Krzyki oraz choszczeński Fishing Group zagrają z okazji 10-lecia powstania zespołu
iNNi. Historia tej choszczeńskiej kapeli rozpoczęła się od pomysłu napisania książki. &ndash; Miał być to
jednorazowy projekt, który wspierał książki &bdquo;Gdzie oni są? Czyli wspomnienia fanów rocka lat
80.&rdquo;, a przetrwał 10 lat &ndash; mówi lider zespołu ARTUR SZUBA.

Tak było na początku&hellip;

***
Styczeń 2004
28 stycznia 2004 roku warszawskim klubie studenckim &bdquo;Park&rdquo; rozpoczął się
cykl koncertów zatytułowany &bdquo;Gdzie oni są&rdquo;. Pomysłodawcami i
organizatorami tego muzycznego projektu byli KATARZYNA ANDRZEJEWSKA i
ARTUR SZUBA.

&bdquo;&hellip;Pomysł napisania tej książki natychmiast poprały nie tylko gwiazdy,
ale także wiele instytucji ze świata muzyki, filmu, radia, a nawet
telewizji. Dotychczasowy dorobek autorów wyczytać można na stronach
internetowych, a obok choszcznianki AGNIESZKI KOCHANIAK, swoją miłość do
muzyki z tamtych lat wyznają m.in. także pochodzący z Choszczna członek
Zespołu Pogodno JACEK SZYMKIEWICZ czy też lider zespołu Raz, dwa trzy
ADAM NOWAK&hellip;&rdquo;
***
&bdquo;- Musi się udać &ndash; twierdzi A. Szuba. &ndash; Od ponad dwóch miesięcy
przygotowujemy specjalne wznowienie moich utworów, coverów Republiki
oraz zupełnie nowych dzieł pod wspólnym tytułem &bdquo;Piosenki...&rdquo;. Jest duża
szansa, że INNI nie będą tylko jednorazowym projektem a cykl koncertów
&bdquo;Gdzie oni są&rdquo; otworzy przed nami nowe perspektywy.&rdquo;
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***
Pierwszy skład zespołu iNNi: ARTUR SZUBA (wokal), MAREK POKORNIECKI
(gitara), KAMIL ŻUCHOWSKI (gitara basowa), TOMASZ LEWANDOWSKI
(klawisze), DARIUSZ KAMIŃSKI (perkusja)
***
Kwiecień 2004
&bdquo;Książki jeszcze nie ma, ale za to od jesieni ubiegłego roku realizowany
jest cykl koncertów promujących tę ideę, a powstały specjalnie na tę
okazję zespół INNi nagrał niedawno płytę &bdquo;Halucynacje&rdquo;. -Przed
warszawskim koncertem przygotowaliśmy specjalnie stworzony na tę okazję
utwór zatytułowany &bdquo;Piosenka o małych miasteczkach&rdquo; &ndash; wspomina Szuba.
Już wkrótce cały zespół weźmie udział w nagraniu wideoklipu do &bdquo;Piosenki
o małych miasteczkach&rdquo;, który kręcony będzie w Choszcznie.
***
Maj 2005
Salus w lokomotywowni
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w sesji filmowej, która
odbyła się w starej lokomotywowni. Właśnie tam zespół iNNi rozpoczął
kręcenie nowego klipu zatytułowanego &bdquo;Salus&rdquo;. Niebawem ukaże się kolejna
płyta tego zespołu zatytułowana &bdquo;W nas nie ma ciszy&rdquo;, a &bdquo;Salus&rdquo; to
jeden z utworów, który ma promować tą płytę. &ndash; Autorką scenariusza do
tego klipu jest KATARZYNA ANDRZEJEWSKA, natomiast jego realizacją zajęli
się RADOSŁAW REKITA i JACEK RADWAN &ndash; mówił lider zespołu ARTUR SZUBA. &ndash;
Dlaczego wybraliśmy starą lokomotywownię? Bo jest strasznie ponura i
zdewastowana, a więc pasuje do koncepcji tekstu, czyli życiowej
beznadziei... w której czasami zbawieniem bywa kobieta. Czujemy się
dobrze w takich klimatach i wydaje mi się, że w jakiś sposób oddają to,
co się znajdzie na tej płycie&hellip; Amen.
Najwięcej satysfakcji z udziału w tworzeniu filmu mieli występujący w
roli statystów uczniowie klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Choszcznie, którzy na ten dziwny plany przyszli ubrani na czarno, wraz z
wychowawcą ROBERTEM MARCINIAKIEM. Była tam też urocza NATALIA
DRZEWOSZEWSKA z Przekolna, która niedawno została jedną z laureatek
wyborów Miss Ognia i Wody w Międzyzdrojach. W zespole pojawia TOMASZ
SKRZYPIEC (klawisze).
***
Tuż przed debiutem
-Ręce mi drżały, gdy otwierałam pocztową przesyłkę &ndash; z przejęciem
relacjonuje KATARZYNA ANDRZEJEWSKA moment, w którym ujrzała pierwszy
egzemplarz debiutanckiej płyty zatytułowanej &bdquo;A w nas nie ma ciszy&rdquo;.
Ostatecznie na płycie znalazły się: Salus, Kameleon, Lecimy Adaś,
Dżihad, Somnabulicy, Warszawa, czyli piosenka dla mojej dziewczyny, Msza
niedzielna, Idź tam, A w rękach mam kamienie, Flauta, Piosenka o małych
miasteczkach i Nie ma ciszy. W nagraniach tych utworów wzięli udział:
DARIUSZ KAMIŃSKI (perkusja i śpiew), TOMASZ LEWANDOWSKI (klawisze),
MAREK POKORNIECKI (gitary), TOMASZ SKRZYPIEC (klawisze i śpiew), ARTUR
SZUBA (śpiew), KAMIL ŻUCHOWSKI (gitara basowa i śpiew) i gościnnie
ZBIGNIEW CIECHANOWICZ (głos). Autorami muzyki są wszyscy obecni
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członkowie zespołu oraz T. Lewandowski i PIOTR HARASIMOWICZ, zaś tekstów
A. Szuba, AGNIESZKA PUCZYŃSKA i GRZEGORZ CIECHOWSKI. Płyta nagrana
została w szczecińskim studio Elvis Van Tomato, a wydana przez OFFMusic.
***
Sierpień 2005
Inni powalczą o Yachy
Na początku października br. rozpocznie się XIV Festiwal Polskiego
Wideoklipu Yach Film 2005. Po raz pierwszy w historii zaprezentują się
tam także twórcy z Choszczna.
Organizowany w Trójmieście Festiwal Polskich Wideoklipów Yach Film 2005
jest największym wydarzeniem kulturalnym w kraju, podczas którego
dochodzi do spotkania wytwórni fonograficznych z niezależnymi twórcami.
&ndash;Wideklip musi być zrealizowany do polskiej piosenki, został stworzony
nie wcześniej niż w 2004 roku i nie brał udziału w poprzednich edycjach
festiwalu &ndash; wymienia ogólne zasady udziału menedżerka Innych KATARZYNA
ANDRZEJEWSKA.
***
Grudzień 2012
Singiel wrr...
Choszczeński zespół rockowy iNNi wydał nowy singiel zatytułowany
&bdquo;wrr...&rdquo;. Na krążku znalazły się dwa premierowe utwory - &bdquo;Wrr...
Łańcuchowy pies&rdquo; i &bdquo;Dobranoc&rdquo; oraz cover Republiki - &bdquo;Pornografia&rdquo;.
Muzycy zadedykowali płytę pamięci Grzegorza Ciechowskiego. W najnowszych
nagraniach oprócz wokalisty ARTURA SZUBY, basisty KAMILA ŻUCHOWSKIEGO,
gitarzysty MARKA POKORNIECKIEGO, perkusisty DARIUSZA KAMIŃSKIEGO i
grającego na organach TOMASZA SKRZYPCA gościnnie wystąpili: MARZENA
JASTRZĘBSKA (puzon), MATEUSZ PRYGOŃ (saksofon i flet poprzeczny) oraz
SZYMON POROWSKI. Całość zrealizował w szczecińskim studio Elvis Van
Tomato Mateusz Jończyk.
***
Kwiecień 2006
Zabiorą białą flagę
- 25 kwietnia 1981 r. nieżyjący Grzegorz Ciechowski i jego zespół
Republika w toruńskim klubie OdNowa po raz pierwszy zaprezentowali
,,Białą flagę&rsquo;&rsquo;, piosenkę, która stała się znakiem rozpoznawczym tego
zespołu. Wychowałem się na ich muzyce, a G. Ciechowski jest dla mnie
nadal niedoścignionym wzorem. Po jego śmierci toruński zlot nabrał dla
mnie szczególnego znaczenia i dlatego staram się żadnego z nich nie
opuścić - mówi ARTUR SZUBA.
***
&ndash; Kilka dni temu Inni nagrali Latarnika, Windę i Ekstremistów, kolejne
utwory, które ukażą się na nowej płycie. Przygotowaliśmy też jeden z
utworów Republiki i będzie to nasza niespodzianka dla uczestników zlotu &ndash;
mówiła KATARZYNA ANDRZEJEWSKA.
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***
Maj 2006
W niedzielę, w Klubie C4 odbył się koncert choszczeńskiego zespołu Inni.
Publiczność miała okazję usłyszeć utwory z ich pierwszej i drugiej
płyty.
***
Zespół rockowy iNNi kończy nagrywanie nowej płyty ,,Chaorder&rsquo;&rsquo;. Krążek
zostanie wydany na początku września. - Znajdzie się na nim 11 utworów z
moim tekstem, a skomponowanych przez członków zespołu oraz trzy covery
legendarnego zespołu Republika: ,,Udajesz, że nie żyjesz&rsquo;&rsquo;,
,,Pornografia&rsquo;&rsquo; i ,,Halucynacje&rsquo;&rsquo; &ndash; informuje ARTUR SZUBA.
Ciekawostką
jest to, że jeden z utworów zatytułowany ,,Zanim będę&rsquo;&rsquo; śpiewają córki
muzyków: JOANNA KAMIŃSKA, JULIA SKRZYPIEC, WERONIKA SZUBA oraz
przyjaciółka Weroniki PAMELA WASILUK ze Szwecji. Młode wokalistki
dedykują swój utwór kolejnym potomkom członków zespołu, którzy mają
urodzić się na początku sierpnia. &ndash; Nie pamiętam dokładnie, ale chyba
miałam cztery lata, gdy po raz pierwszy tata zaprosił mnie do wspólnego
śpiewania. Do dzisiaj z przyjemnością słucham tej płyty. Minęło dziesięć
lat i ponownie mam okazję spróbować swoich wokalnych umiejętności.
Miałam wielką tremę, ale wierzę, że ten utwór się wszystkim spodoba &ndash;
mówi Weronika.
***
Październik 2006
Strach był do końca
TRZY PYTANIA DO...
...SANDRY TOMASZEWSKIEJ z Choszczna, która zagrała główną rolę w wideoklipie ,,Uwielbiam patrzeć''
&hellip;2. Nie przeraziło cię to, że autorka scenariusza KATARZYNA ANDRZEJEWSKA oparła swój pomysł
na horrorze z podtekstem erotycznym?
- W pierwszej chwili tak. Uspokajali mnie jednak, że wszystko będzie
zrobione ze smakiem, ale przyznaję, że kamień spadł mi z serca dopiero
wtedy, gdy zgodzili się, by w rolę filmowego amanta wcielił się mój
chłopak KUBA PIECZYŃSKI.
SANDRA TOMASZEWSKA
Ma 20 lat, studiuje socjologię w Szczecinie. Jej pasją jest muzyka
rockowa, gra na instrumentach klawiszowych organach. Bardzo mile
wspomina swoją przygodę z zespołem z choszczeńskim zespołem metalowym
Demogorgon. Jeszcze nie wie do którego kraju, ale po skończeniu studiów
zamierza wyjechać z Polski.
***
Czerwiec 2007
Rozmowa z...
... ARTUREM SZUBĄ, liderem zespołu iNNi z Choszczna, który dzisiaj
wystąpi na koncercie finałowym Festiwalu Młodych Talentów ,,Gramy 2007&rsquo;&rsquo;
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- Po raz pierwszy zdecydowaliście się stanąć w festiwalowe szranki i od
razu ścisły finał. Masz tremę przed dzisiejszym finałem?
- Trema twórcza? Zawsze jest. I jeśli traktujemy poważnie to co robimy,
to chyba powinna być. Występy obok gwiazd (na koncercie wystąpi m.in.
ANDRZEJ SMOLIK i MACIEJ SILSKI &ndash; red.) nie robią już na mnie takiego
wrażenia jak kiedyś. Zresztą Smolika pamiętam z młodości. Grając w
Mariansach zaprzyjaźniliśmy się z szczecińską formacją Kafel, gdzie
karierę swoją zaczynała KASIA NOSOWSKA. Byliśmy na wspólnym koncertowym
wyjeździe w Świnoujściu. Tam właśnie poznałem Andrzeja. U niego w domu
słuchaliśmy płyt. Jakiś czas później pożyczył nam instrument klawiszowy,
który słyszymy na płycie demo Mariansów ,,Cudowne widziadła&rsquo;&rsquo;, która
ukazała się początku lat 90.
***
- Co po festiwalu? Jakie plany?
- Już zabraliśmy do nagrywania trzeciej płyty. Mamy gotowe cztery
kawałki, a to dobry początek. Dołączyła do nas dama &ndash; IGA MIERNIK.
Dziewczyna, która udziela się w chórze gospel, tak nas urzekła swoim
głosem, że zaprosiliśmy ją do współpracy. Tak więc teraz iNNi, to piątka
plus jedna.
***
Lipiec 2007
Inni na składance
Za kilka dni ukaże się płyta podsumowująca tegoroczny festiwal Gramy
2007. Znajdą się na niej m.in. utwory BEATY ANDRZEJEWSKIEJ z Myśliborza i
choszczeńskiego zespołu iNNi.
***
- Piosenka ,,Niech będzie spokojnie&rsquo;&rsquo; szczególnie spodobała się
publiczności (druga nagroda na festiwalu &ndash; red.) i znajdzie się nie
tylko na płycie ,,Gramy 2007&rsquo;&rsquo; ale także na trzeciej naszej płycie,
która na chwilę obecną ma tytuł roboczy ,,W cylindrze magika&rsquo;&rsquo; &ndash; mówi
KATARZYNA ANDRZEJEWSKA &ndash; SZUBA. Dodaje również, że w sierpniu
choszczeński zespół wystąpi na VI Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego w
Tczewie. Zaśpiewają tam ,,Pornografię&rsquo;&rsquo;, której już dzisiaj można
słuchać na liście przebojów tczewskiego radia Fabryka.
***
Na tym koncercie zespół wystąpił w niecodziennym składzie: na gitarze
gościnnie zagrał JAKUB DEGÓRSKI (na co dzień gra w zespołach Throll i
Curcuma), na perkusji MATEUSZ JOŃCZYK z Throlla, natomiast IGĘ MIERNIK
wokalnie wsparła Throll'owa MALWINA DEGÓRSKA (red.).
***
Listopad 2007
Inny klip
Choszczeński zespół rockowy Inni nagrał kolejny klip. Tym razem do
piosenki ,,Zanim będę&rsquo;&rsquo; z ich drugiej płyty Chaorder. Jego
pomysłodawcami są KATARZYNA ANDRZEJEWSKA i ARTUR SZUBA, a zdjęcia do
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klipu wykonał HENRYK MACIASZEK. - Utwór ,,Zanim będę&rsquo;&rsquo; jest wyjątkowy,
bo stworzony przez rodziców, a odśpiewany przez dzieci, dla dzieci.
Piosenka powstała w czasie gdy ja i KATARZYNA POKORNIECKA (żona Marka
gitarzysty &ndash; red.) byłyśmy w ciąży. Na końcu utworu słyszymy bicie
serduszka jeszcze nie narodzonego wówczas Maksyma. Gdy powstawał klip i
Julek (syn Pokornieckich &ndash; red.) mieli zaledwie kilka miesięcy &ndash; nie
mogli sami wystąpić, więc do udziału zaprosiliśmy JULKĘ SKRZYPIEC, córkę
TOMASZA SKRZYPCA, klawiszowca zespołu, która w tej piosence użyczyła
swojego głosu. Dla mnie i dla Artura ważne jest też to, że w tej
piosence śpiewa jego córka Wernika &ndash; Katarzyna.

Skrót początku
Zespół powstał w Choszcznie z inicjatywy Artura Szuby w listopadzie 2003
r. na potrzeby projektu &bdquo;Gdzie oni są? czyli wspomnienia fanów rocka
lat 80.&rdquo; W styczniu 2004 r. muzycy zadebiutowali w warszawskim klubie
&bdquo;PARK&rdquo; jako &bdquo;Artur Szuba i inni&rdquo;. Wówczas na swoim koncie mieli koncerty
m.in. podczas Dni Morza w Szczecinie, czy na toruńskim koncercie
specjalnym poświęconym pamięci Grzegorza Ciechowskiego w grudniu 2004.
Wystąpili też m.in. w programie muzycznym FONOGRAF (TVP Szczecin), w
programie Odety Moro-Figurskiej &bdquo;Ja tylko pytam" oraz w STREFIE P (TV4).
W prasie piszą o nich dużo, w tym m.in. Michał Misztal &bdquo;Hołd&rdquo; i recenzja
płyty (TERAZ ROCK 09/05). Nagrali maxisingiel &bdquo;Halucynacje&rdquo; oraz trzy
wideoklipy (&bdquo;Piosenka o małych miasteczkach&rdquo;, &bdquo;Kameleon&rdquo; i
&bdquo;Salus&rdquo;). W
czerwcu 2005 r. nakładem wydawnictwa OFFmusic ukazała się ich
debiutancka płyta pt. &bdquo;&hellip;w nas nie ma ciszy&hellip;&rdquo;. W grudniu 2005 zespół
wydał własnym sumptem singiel "wrr..." poświęcony pamięci Grzegorza
Ciechowskiego, na którym znalazła się "Pornografia" z repertuaru
Republiki.
Pod koniec 2006 roku ukazał się drugi krążek iNNych zatytułowany
&bdquo;Chaorder&rdquo;. Wydawca &ndash; Agencja Artystyczna MTJ &ndash; napisał o nim tak:
&bdquo;INNI są jedną z najbardziej obiecujących formacji naszej sceny
rockowej. Już ich pierwszy album był wyraźną deklaracja kierunku
muzycznego w którym muzycy chcą podążać. Płyta &bdquo;Chaorder&rdquo; tylko to
potwierdza. Oczywiście główną inspiracją jest twórczość Republiki i
Grzegorza Ciechowskiego. &bdquo;Republikański&rdquo; charakter w połączeniu z
ciekawymi rozwiązaniami aranżacyjnymi i brzmieniowymi dają nam jeden z
najciekawszych albumów rockowych 2006 roku. Jako bonusu na płycie
znalazły się covery trzech utworów Republiki. W ten sposób muzycy
INNY-ch chcą uczcić 25-lecie powstania jednego z najważniejszych
zespołów w historii polskiego rocka.
Cdn. Zebrał Tadeusz Krawiec
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