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    01. To ziemia - 04:14  02. Spacer dziką plażą - 03:10  03. Anna 1991 - 03:39  04. Wiatr od
Klimczoka - 06:15  05. Studnia bez wody - 04:53  06. Jaskółka uwięziona - 05:15  07. Don`t
Leave Me Tonight - 05:03  08. Long Legged Angel - 04:37  09. Song Of The Opposite - 04:45 
10. Waiting For The Rain - 03:48  11. Will You Go - 04:26  12. A Polish Man From Chicago -
03:25    Stanisław Guzek "Stan Borys" - back vocal, vocal;  Marlena Drozdowska - back vocal
(7);  Andrzej Dylewski - drums, keyboards (1, 2, 4 - 6, 8,);  Mike Garrett - guitar (10);  Janusz
Lange - drums, keyboards (7);  Liz Mendville - back vocal (11, 12);  Janusz Piątkowski - back
vocal, keyboards (1, 2, 4 - 7);  Ray Ramirez - guitar (11, 12);  Vince Salemo - saxophone (10,); 
Eric Schuurman - drums, keyboards (10,);  Alicja Skibicka - back vocal (2);  Karin Stanek - back
vocal (8,);  Ryszard Sygitowicz - guitar, keyboards, programming (1, 2, 4 - 8,);  Ryszard Szwec -
drums, keyboards (11, 12);  Klaudyna Tatarska - back vocal (2);  Luc Vector - drums, keyboards
(3, 9).    

 

  

Stan Borys, właściwie Stanisław Guzek (ur. 3 września 1941 w Załężu) – polski muzyk,
wokalista, kompozytor, aktor i poeta; w latach 1975–2004 mieszkał w Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie. Był uczniem różnych szkół, m.in. technikum rolniczego (TMR Łańcut) i budowlanego.
Uczył się też grać na skrzypcach, klarnecie i gitarze. Działalność artystyczną rozpoczął w 1958
w teatrach rzeszowskich. Zaczynał od pracy statysty i rekwizytora, potem grał w
przedstawieniach. W 1965 powstał zespół Blackout, którego był współzałożycielem. Od 1968
jest związany z formacją Bizony. Karierę solową rozpoczął w 1969, wydając swój pierwszy
album. W 1972 zagrał samego siebie w filmie Uciec jak najbliżej. W sezonie 1974/1975
występował w Teatrze Syrena w Warszawie. W latach 1975–2004 mieszkał za granicą,
najpierw w USA (Chicago), potem w Toronto w Kanadzie i w Las Vegas. W 2001 przetworzony
fragment jego utworu "Chmurami zatańczy sen" został wykorzystany w refrenie piosenki
"Głucha noc" rapera Pei. Stan oskarżył wówczas rapera o kradzież własności intelektualnej. 1
września 2011 roku, doszło do zawarcia ugody i wygłoszenie wspólnego oświadczenia, w
którym zaznaczono, że to nie Ryszard "Peja" Andrzejewski umyślnie użył bez zgody autora,
fragment tekstu piosenki "Chmurami zatańczy sen", wskazując, że raper poprosił swojego
wydawcę o dopilnowanie formalności w związku z użyciem tekstu i poinformowania o tym Stana
Borysa. W 2004, był gwiazdą festiwalu w Syracuse, największego polskiego festiwalu w
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północno-wschodniej części USA. Festiwal ten co roku gromadzi ponad 25 tys. widzów na placu
Clintona. Od 2004 mieszka w Łomiankach i w Las Vegas. W 2006 zaczął występować z
zespołem Imię Jego 44 z Wrocławia, a 5 listopada 2006 w Filharmonii w Rzeszowie obchodził
45-lecie pracy artystycznej. --- polskirock.art.pl
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