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Babsztyl - Nasz punkt widzenia (1993)

  

    A1 Punkt widzeniena  A2 Byczy kark  A3 Koralowy świt (Rejs)  A4 Miejsca których już nie ma
 A5 Stada aut.  A6 Wielki marszand  B1 Po nas choćby potop  B2 Lunatycy  B3 Pluton  B4
Rozejm  B5 Idę na wiatr  B6 Anastazja P.    Zbigniew Hofman - śpiew, gitara akustyczna,
harmonijka  Ryszard Wolbach - śpiew, gitara akustyczna  Krzysztof "Dżawor" Jaworski - gitara
elektryczna, śpiew, gitara akustyczna  Wiesław Sałata - bas  Janusz Grzywna - perkusja 
Zbigniew Chrzanowski - perkusja (B-3)  +  Krzysztof Czapajewicz - instrumenty klawiszowe
(A-2, 3, 6, B-1)  Zbigniew Seroka - aranżacje (A-1, B-2)  Jacek Wąsowski - dobro (B-5)    

 

  

Pierwszy koncert zespołu pod nazwą „Babsztyl” miał miejsce na festiwalu piosenki turystycznej
„Bazuna” w Gniewie w 1977r. Młodzi studenci gdańskiej AWF — Zbyszek Hofman i Rysiek
Wolbach zachwycili zgromadzoną na dziedzińcu zamkowym publiczność autorską „Balladą o
samotności”, zdobywając jedną z głównych nagród. Na tej samej scenie tryumfy święcił przyszły
inżynier (PG) Lech Makowiecki, wspomagający swym głosem i gitarą innego debiutanta:
Rudiego Schuberta! Całonocne muzykowania i „dżemy” sprawiły, że „trójca”
Hofman-Wolbach-Makowiecki poczuła ten sam feeling… I wtedy to właśnie—na wiele
lat—zawiązał się trzon gdańskiej grupy muzycznej „Babsztyl”…

  

Lata 1986/1993 to okres najintensywniejszej pracy zespołu „Babszyl”. Kilkukrotny udział w
festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Liczne nagrania dla Polskiego Radia i częsta obecność na
ekranie TVP (listy przebojów i inne programy) m.in .cykliczny „Konwój” i „Punkt Widzenia” w
reżyserii Zbigniewa Proszowskiego i redakcją Barbary Czajkowskiej (1992÷1993). W 1992 roku
Firma SPV Poland wydaje kasetę pod tytułem „Nasz Punkt Widzenia” zawierającą piosenki 
specjalnie napisane na potrzeby w/w programów. Autorem wielu tekstów piosenek do w/w
przedsięwzięcia był m.in. Jacek Skubikowski .
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Kryzysowa sytuacja w kraju i decyzja Zbyszka o wycofaniu się ze sceny, spowodowała że po
występie na Pikniku Country Mrągowo 1993 „Babsztyl” zawiesił działalność. --- musicaider.com
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