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    01. Blues mieszka w Polsce  02. Trudne chwile  03. Tylko forsa  04. Klapa  05. Zakratowana
cela  06. Niespodziewany cios  07. Blues dla zmartwionych  08. Ciężki dzień  09. Nareszcie
koniec  10. Tylko on  11. Meisterklasse Boogie  12. Sto kilometrów  13. Naiwna nadzieja  14.
Zbyt późno  15. Ostatni blues  16. Robota kipi  17. Bardzo ciężkie czasy    Maciej Jackowski -
acoustic bass;  Marek Dąbrowski - guitar;  Grzegorz Minicz - percussion;  Tomasz Kamiński -
violin;  Sławek Wierzcholski - harmonica, slide guitar (10), harmonica (Chromatic) (10), vocals 
+  Jerzy Styczyński - guitar solo (02, 08);  Janusz Konefał - guitar (04);  Tomasz Kamiński -
vocal (08, 14), whistle (15);  José Torres - percussion (10);  Jacek Spruch - guitar (12), guitar
(Bottleneck) (12);  Marek Dąbrowski - guitar solo (12);  Les Chalimon - percussion (13, 17); 
Janusz Blecharz - piano (17)    

 

  

Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek Wierzcholski i stworzona przez niego
Nocna Zmiana Bluesa w ciągu 30 lat nieprzerwanej działalności osiągnęli sukcesy, którymi
można by obdzielić znacznie większe grono artystów! Choć zaczynali jako ortodoksyjni
bluesmani, w trakcie ćwierćwiecza działalności, Sławek i jego zespół wykreowali własny,
niepowtarzalny styl bazujący na akustycznym instrumentarium a będący fuzją bluesa, folku,
jazzu i piosenki autorskiej. Sławek jest autorem całego repertuaru grupy i kilku prawdziwych
przebojów, jak „Szósta zero dwie”, „Blues mieszka w Polsce”, „John Lee Hooker” czy „Chory na
bluesa”.

  

Nocna Zmiana Bluesa to już klasyka! Świadczą o tym m.in. hasła w encyklopediach
muzycznych, CD z serii „Złota kolekcja” wydawnictwa EMI Poland.

  

Sławek Wierzcholski to wirtuoz harmonijki i autor dwóch popularnych podręczników gry na tym
instru-mencie. Jest dziennikarzem radiowym i prasowym, organizatorem festiwali bluesowych a
przede wszystkim człowiekiem „Chorym na bluesa”! --- ockostrow.pl
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