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Skawalker – Skawalker (1992)

01. Call Me Skawalker - 04:14 02. Track Me Down - 04:23 03. She Sounds Nice - 04:45 04.
That`s It - 04:22 05. Ahead - 04:11 06. Give It To Me - 04:22 07. Don`t Wanna Be Alone 05:15 08. Island Of Grief - 05:29 09. No Way Is Straight Enough - 05:27 10. Where The
Peaceful Waters Flow - 05:11
Zbigniew Kraszewski - drums; Grzegorz Skawiński - guitar,
percussion, piano, vocal; Waldemar Tkaczyk - bass guitar + Artur Gadowski - back vocal;
Andrzej Krzywy - back vocal; Piotr Łukaszewski - guitar; Krzysztof Marzec - back vocal; Rafał
Paczkowski - keyboards; Wojciech Ziółkowski - back vocal.

Skawalker – W roku 1991 Grzegorz Skawiński razem z Waldemarem Tkaczykiem, Zbigniewem
Kraszewskim i Piotrem Łukaszewskim zawiązują nową grupę, a mianowicie Skawalker. Jej
nazwa pochodzi oczywiście od nazwiska jej frontmana i bohatera „Gwiezdnych Wojen”, a
zaproponowali ją koledzy z TSA. Próby zespołu odbywały się cztery razy w tygodniu w piwnicy
sklepu mamy Piotra Łukaszewskiego. Grzegorz wspomina: „Już jako Skawalker z wielkim
zapałem wzięliśmy się za nowy album. W jego przygotowanie włożyliśmy ogromne siły i
środki”.Przygotowania do jego nagrania trwały ponad rok. W sesji nagraniowej gościnnie wzięli
udział Rafał Paczkowski, Artur Gadowski z IRA, Andrzej Krzywy z De Mono oraz Krzysztof
Marzec. Tak oto w marcu 1992 roku ukazuje się płyta pt. „Skawalker”. Osiem z 10 utworów jest
śpiewanych w języku angielskim, jeden po polsku, a ostatni to instrumental. Wg początkowych
założeń, przynajmniej połowa płyty miała być śpiewana po polsku, reszta po angielsku,
zespołowi nie starczyło jednak pieniędzy na nagranie dwóch oddzielnych wersji, tym bardziej,
że materiał nagrywany był analogowo, tj. na magnetofonie wielośladowym. Całość utrzymana
jest w prawie metalowym klimacie. Na wkładce przytoczono pochlebne opinie zachodnich
krytyków muzycznych, zebrane za płytę „Skawiński”. Płyta nie odnosi jednak zbytniego
sukcesu. Skawińskiego bardziej kojarzono z grupą Kombi, więc ostre, gitarowe kawałki nie
przyjęły się wśród ludzi spodziewających się po Grzegorzu popowego grania. --grzegorzskawinski.pl
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Grzegorz “Skawalker” Skawiński is considered the “polish Satriani”. He’s career started in the
famous pop band Kombi, which goes to a three and a half month USA tour in 1986. Skawiński
has the opportunity to see live guitar virtuosos such as Stevie Vai, Paul Gilbert and Vinnie
Moore. That’s when his head began to give birth to new ideas shaped to play this kind of style.

Debut “Skawinski” (1989), a mix of instrumentals with some fine AOR edged songs, gained
positive feedback from America. Featured in Guitar Player magazine, and gathered favorable
reviews from industry professionals like Mike Varney, encouraged the musicians to the way
forward in this direction.

A year later, with his long time friend Waldemarem Tkaczykiem, set up a band: “SKAWALKER”,
named in tribute to the Star Wars hero and of course, his last name. The group start writing new
material and rehearsing four times a week in a basement shop for over a year. Then, they
began the recording sessions for this album, produced with the help of many colleagues.

Grzegorz is a great player, has a powerful tone and clear sound, playing fluid intense solos not
to be missed. All the songs featured here are really good, emotional midtempos and meaty
melodic hardrockers. Eight of the 10 tracks are sung in english, one polish, and the last one is a
beautiful instrumental. Production job is first rate, crisp and tight, giving each performance it’s
chance to be heard and appreciated clearly. --- melodic-hardrock.com
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