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Warszawska grupa ztMiołak została fdobywcą GRAND PR|x
- Nagrody Prezesa Polskiego Radia w tego.ocznej edycjifestiwalu

''Nowa Tradycja,'' To bezdyskusyjnie najbardziej prestiżowa
nagroda w świecie polskiego folku, a sukces Żywiotaków cieszy

tym bardziej, że w grupie tej gra na barabanie (stary bęben
|udowy) otwocczanin - MaciekŁabudzki, znany u nas

m'in. jako |ider zespołu Mistik Madżonga.
z MAcKIEM ŁABUDzK|M rozmawia Przemek skoczek

zvwioły triumfują

Gra lu lłc ie !cht .

d)!'ii'. ęż '1ie licz)-li.

ił 7Ni'. tu z lynr brdfo ńżDie p7'\ imo.
Mn!.N6z Iidcr. Rob.ń Jałoski' ukuł d|a
niei n@ę biomeu|. ponies' gr.ń), hats
Llro ostro. ni.r'al tuclo\ o. alc \ lblkorej
styljŚtyce i m tadycyinych inslruncnhch
IUdo$}ch. ta]' ich.iak Iiń korboqa t]del wro
clalśka.4 ńrój bfJbm' To n]ufyka brF
d7. populanf } NoNegiiichoĆ niclalrją
9} nryśIono. a w 7.\łit)laku pobl7'nie\v!ią
po|skic 'nel li. ]udo$ c. nietld^ ńog{ lo
skdrr4-ćlla].iDinonvcŚkimiłĘeIJni.'i.
Ilcdńingala cfv (]at., \\' Po|Ścc j.d!!l'
d|a trielu li]|\o$.ós jc{eśń} ń}1 rccko
i!i' ł dla fuckcńów ^tl fo|kowi' 

'rfulńo

Śię pŹebić, .le lerr {sfystko możc się
ricnić' MaDrDa.bieię.

(ł', poun s'tysfikcją' d! wam t'

PrfedĆ \sz}stl(n! rozglÓs i ainle.
resołanic mcdió\ klórym zdąłliśn}
już ud7ic|]ć masę s)\riadó\. Prasa. fa
dio. tcle\ifj. dficic się baldfo duŹo
i Lo ńns Óerońlni € cicŚA. Po dlugic' do.
staliśnry od razu propozycję nagrania
w Polskim laadiu plyt) i r tci sransy
ocf).łiście Śkoż]'sl.my' TĆlaf ma|ny
l)llio ńal. d.mo. kl(nc jcs| !óbką ni.
s7ych noŹ]iłości. al. nralerill na p]y'
Ię jcn u'ł.ścitvie goldvy i na8lańY ją

nl l1c$no.icszcfe s'l.vń (lku. lnnn żecz
l ( '  k$en i r .  k iedy  uda s jq ' ią\ rydać '  N ie .
|źllwo 7na]Ćżć dohtego $)dx$cę. [kn'-'
z lp ropon ' , i .  p r^ lso i le  $ . runk i .  Suk
ccs Przebży sĘ 1eż 7 petriością na łięk'
ŚŹąliczbę konceń(iv' Już t.rdfma'n Śpo'
fu planó\. nr h. \yslęp na srudent liokł
licsllval \!c Wrochwiu, gLUie zak$.1ifi -
ko$.linnl Śię do l]nab$L.i szóstki'

Jak t..filąi do zta.io|ak'ł ?
Wspomniany.iuż Robcrt Jawo5ki

mi .ł  t l c1 .śnie j  g ruP. .  Ich  I . l l I l e .
k |ó ra  ł l !śnie  7akońc7 ' l x  d7 iała| !ość
i nonlołłl no\łl lkład. sfukając t]'in'
bębn iar f . '  Po$ iedf ia l  ń i  o  Ęń P i le l
Br€oŚzc$ski 7 ols'ocka. któr} g.a
ńJ dudach ifna Roberta, Zo\lałcm lllzc
sluchaoy. spodob{lo mu sie, jak -qratn
i lak zostalc'n Ż}wiołakic (śńicch)'
to było jeŚicniąf €Śf legÓ rok!' GrUpa jest
\ięc mlod7iUtka. al. f łożont tl Ńię|slo
ści f dośłiadczonych anystó$.

Kicdy uobavymy i us|-aŚfymy WAŚ
w w'ńu s ic? | { otwocku oczlT'iści€?

w W .szałic g.amy juŹ ]] nraia,
$ klubie l)lacovnia. Co do Oiwo.k.,
lo tr. pe\lło lu (\slapinD' ale tied}

nie pÓlfutię Powied2ieć' 
'lbki 

koncert
tąeba dobŻe przygotos'ać' pżemyślcć'

znaleŹć miejscc. lemii. obietuję' że prę'
drej c/.) poTnici lo nJsr,tpi.

Twój n|2cicrzvŚlt ?eŚpó| t{' Mi3tik
Madżolga' (.htba (rudno godzić grę
s obtr Śkhd łCh. poń i.w.ż ostilni kon.
. €.t ł otwocku' który mia| się odbtć
dok|adni € s dniu nnllu ''\osej Tr,.
dycji'.' zoŚ(łł odwolłn}

('ieŚfesL{. Że o tYńl ńń\i5f.Poni..
wr \\ f$iv|i l t}!] |oncenenr w1sz]ł
jakaś lbsurdaIna syl(łe]a i zd|cŹ.v mi n!
iej $)i.śnienfu Zś hs7ca że }'| islik N''.
dŻongl /o$ah pr7cdslN\id]a]ako grup!
niepo\ł'na. Nl('a r{ p jrlr się ńd publicl'
ność. l lo |omnletna b/dura' t\l .fecĄ.
w isLośc i} inęł .a]c7 'mies7an icpo los i
organizBror kolecrtu, .ryli Wil,l$ Lach.
spolka|iśm} sit z niń 'i!i lŹ) ly8odńic
łcze$ici i uslr|iliśm} Nsf}stko' s t}nr
\a.un|j rech|j.fnc. Jako 7cspól mlod)
i dość hicd!]. Dic 'nm) \łlasnego spźętLl
i.jego at.t\Yicń ie b)ło \!rtr|nkicdr wyśę.
pU' Picu\ornic DieIiśnry gldć }v..smok!...
ale ok!2ło śię. /! orgaliZ1or niĆ ak]ep{l
lcmi.U itveszh ilnaitrpreza' I,rd]o $ię.
na ..Helij stosa.' Wiktd dostal do|ład.y
\)kaz llolr.bń)ch nanr Żecz} i zobo'
wiązal się qszlslko zahtqić. a|c z nie'
\'iadonrlch ńi po\odó\| nie z.obiltego
do os l . ln iq j  ch$ ' i l i .  choć 5 ię  do l cgo

\\ dniu konccnu Pl^z pól dnia b)I
nieuch$)lir. . 8d} f]rpłlem AÓ okolo
l 7 oka^|o się. żĆ nie m! |ni pcrkusj i. a|i
odpo\ i.diich $zmacniacz'l Gd}byśń)
$iedzicli o t)'n choćb} dzień $c1cśniej'
coś b}ś!) zot8łnizołili' alc było fa
późno. Sugcroslno n.nr' żeb).śnr!. a
gr !1 i  bĆ7 te8o sprzę lU i  akus lyczń ic .
r  gd}  odńó9 i1 iśńy '  l i d l ) '  osk lże. ia
o ad7iclrnie nos! i mnoż-cnie problemó$'
wkurzy]iłly sip. ntzy1naię, ponicvai
\ oltt).ku ńie graliśń) od roku idlugo

l r f lgok\ rysa l iśmt s ię  do koncer tu .
l)riby z fyrviolal,ani i narvel Iioncerl
l]naloNy tv Po|skim Radiu byłY Podpo.
rfądl(o{.ne pod ots'ocłi wystęP''rvo.
.fasem organi7alo., któIy nawa]il !a ca'
lćj linii. $'inę ztvalił D' nas' nlóŃiąc
łsz}stkim, k1órzy przys7|i .a koncerl,
że po Zdobyci( na8rody wolal.ń balo.
sać f \rufa$s|i't Śtladem. To cho|er
nie krzywdzącc i naprałdę mi plf,ykro'
Naajulr7' edy.tnocje opadł} f.dfrvo.
niliśń) do Wil.l(ld i on Ms P'.prosil.
nż}fnai4c siędo winx a|c O iapsllł nam
kNi ion in i i .  tego Ś ię już n ic  co fn ic .  DIa
lceo r.Z.jcszcze dziękLl.jq. fe na litlach
'.1' inii olwockicj'. 'nogę wszys1ko wyja.
śnić' Maln nadf ilj ę. żc n i.balvem \4istik
Madżonga zaera $ oN\ocku. ale f Pe\'
nością już z inn)nr orgai jfalÓre]n'

Dzifki za sljaśnicli2 i tŹvmam
kcitrki ztr dalszc sukcesl OD{-lBoich

g
E

\

I
skalują$Fh oickNos@k jej nie bEllje, gIów.

Klub,,Sr
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