
Dzia ła ją cy od 30 lat Mr. Sys tem to coś o
wie le wię cej niż ze spół gra ją cy do tań ca Po -
lo nii ka na dyj skiej. To wręcz in sty tu cja kul -
tu ral na dys po nu ją ca stu diem na grań z
któ re go wy szły ich set ki. Wszy scy człon -
ko wie ze spo łu są twór ca mi. Kom po nu ją,
pi szą tek sty, aran żu ją, są pro du cen ta mi.
Słu żą też ra dą i po mo cą or ga ni za to rom kon -
cer tów pol skich gwiazd w Ka na dzie. Na ba -
zie mu zy ków Mr. Sys tem po wsta ły co
naj mniej czte ry ze spo ły: Ka va 4.2, So me ti -
me in No vem ber, D/vi sion i Mi ron. Wszyst -
kie wy da ły pły ty. Ga tun ko wo bar dzo róż ne
- od po pu do hard roc ka.
Ka va 4.2 to po po wa
ka pe la z dwo ma
świet ny mi wo ka list -
ka mi Ka sią Ma li -
now ska i Mar tą
Ulman. Ich kon cer ty
roz pa la ły pu blicz -
ność a w re per tu arze mia ły ta kie prze bo je
jak “Za pa lasz mnie”.  
Ko lej nym pro jek tem, tym ra zem re ali zo wa -
nym z ka na dyj skim mu zy ka mi (Si lvio Si -
mo ne i Stan Mi czek), i wo ka li stą (Ted

Pap pas) był So me ti -
me in No vem ber.
Po wsta wał z le gen -
dar ny mi pro du cen ta -
mi jak Nick Bla go na
któ ry współ pra co -
wał z Bee Ge es, The

Po li ce czy De ep Pur ple. Pły tę tą jak rów -
nież na step ną mik so wał L. Stu Young, zdo -
byw ca JUNO za CD Prin ca “Mu si co lo gy".
Krzysz tof i Ma riusz uwa ża ją tą pły tę za
kwin te sen cje swo ich do świad czeń ży cio -
wych i mu zycz nych. Krót ko mó wiąc rock
na świa to wym po zio mie.
Prę dzej czy póź niej
mu sia ło dojść do
współ pra cy z fi na -
list ką ka na dyj skie go
Ido la - Anią Czysz -
czoń (Cy zon). 
Po wsta ła gru pa
D/vi sion któ ra wy da ła pły tę “Burz i bu duj”
skie ro wa ną na ry nek pol ski. Efekt był ta ki,
że Ania o ma ło co re pre zen to wa ła by Pol -
skę w kon kur sie Eu ro wi zji (za ję ła dru gie
miej sce). Na dal ma na to szan se, bo du żo w

Pol sce kon ce ru je. 
Wresz cie do cho dzi -
my do so lo we go
pro jek tu wo ka li sty i
gi ta rzy sty Mr. Sys -
tem - Mir ka Wy soc -
kie go, któ ry stwo -
rzył gru pę Mi ron

gra ją cą cięż kie go roc ka. Pły ta “La cri mo sa”
to uda wad nia. Peł na bły sko tli wych gi ta ro -
wych so ló wek i gę sta od za ska ku ją cych rif -
fów. Cie ka we, skła nia ją ce do re flek sji tek-
sty ostrze ga ją ce świat przed sa mo za gła dą.

Ostat nia pły ta, któ ra jest jed no cze śnie
pierw szą sy gno wa ną przez Mr. Sys tem, to
wiel kie za sko cze nie - dan ce mu sic z ele -
men ta mi hip ho pu, ra pu, roc ka i ...ra eg ge.
Za sko cze niem jest też to, że oprócz eta to -
we go wo kli sty ze spo łu Mi ro sła wa Wy soc -
kie go śpie wa ją na niej so lo wo (i to
świet nie) per ku si sta Krzy szof Ły siak i pia -
ni sta Ma riusz Mi cha lak. Ale po ko lei...

Pły tę otwie ra wiel ki ta necz ny hit “Jest im -
pre za” god ny Bał ka ni cy gru py Pier si. Ten
utwór po ry wa do tań ca i wro wa dza w stan
za ba wo wej eks ta zy. Na stęp ny “Oczy w ryt -
mie di sco” pod bi ja tyl ko at mos fe rę. Ko lej -
ny “Ba wi my się do ra na” to uda na pró ba
wple ce nia w dan ce mu sic ele men tów hip -
-ho pu. Wresz cie po trzech szyb kich utwo -
rach mo że my chwi lę ode tchnąć przy
na stro jo wej bal la dzie “Ko chaj tyl ko raz”.
W “Za bierz mnie stąd” sły chać ele men ty... 
ra eg ge. Wresz cie za ska ku ją co moc ne gi ta -
ro we rif fy i ta kiż wo kal Mir ka w roc ko wym
“Szu kam cie bie”. Wra ca my do dys ko te ko -
wych ryt mów w ko lej nym prze bo jo wym
“Daj mi czas”. Wresz cie utwór in stru men -
tal ny któ re go ty tuł ob ja śnia wszyst ko - “Po -
lka gi ta ra”.  Na stę pu je na gły zwrot na stro ju
w emo cjo nal nym i re flek syj nym “Dla ro -
dzi ców” z pięk nym gi ta ro wym so lo. Ko lej -
ny utwór “Je steś mą za gad ką” znów
po ry wa do tań ca. Wresz cie je dy ny an glo ję -
zycz ny prze bój na CD, tym ra zem wy ko na -
ny przez au to ra i kom po zy to ra - “Lo ve
Fo re ver”. I na ko niec “Hymn ki bi ca” - trze -
ba na uczyć się  go na pa mięć je śli chce my
sku tecz nie do pin go wać na szych spor tow -
ców. Na ca łej pły cie zwra ca ją uwa gę tek sty.
Nie ba nal ne, za baw ne, za ska ku ją ce - o nie -
bo cie kaw sze niż te ty po we dla dys ko te ko -
wych prze bo jów. 
Tą pły tę każ dy po wi nien mieć w do mu
na wy pa dek gdy by za pro szo nym go -
ściom za chcia ło się tań czyć. Wte dy się ga -
my po nią i... JEST IM PRE ZA !!!

www.mrsystem.ca

Idziemy się bawić... z Mr. System
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Do nabycia w księgarniach 

Pegaz i biurach Piast Travel


