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Staszkiewicz i Korcz też rapują
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Przemysław Korcz i Gabriela Staszkiewicz, podobnie jak Tomasz Bujok, podjęli wyzwanie
#hot16challange i nagrali swoją piosenkę hip-hopową.

youtube

O internetowym wyzwaniu pisaliśmy wczoraj: Wisła: burmistrz rapuje w szczytnym celu
Przypomnijmy, wyzwyanie polega na nagraniu 16-wersowego utworu rapowego oraz wpłaceniu pieniędzy na walkę
z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która prowadzona jest pod tym linkiem
Każdy uczestniczący może rzucić wyzwanie kolejnym osobom, które mają 72 godziny na nagranie swojej piosenki.
Burmistrzyni Cieszyna i burmistrz Ustronia wyznaczyli do nagrania swoich utworów Jana Błachowicza
(cieszyńskiego zawodnika MMA), Krystiana Grzesicę (burmistrza Bierunia), Kajetana Kajetanowicza (kierowcę
rajdowego), Klaudiusza Kandzię (burmistrza Kalet), Hannę Pruchniewską (burmistrzynię Pucka) oraz wójt
Gminy Ustronie Morskie - Bernadetę Borkowską.
Tekst piosenki:
bur-MISTRZOWSKIE RAPSY
Razem
Dziękujemy dziś kolegom,
Z Rady Śląska Cieszyńskiego.
Że nas też nominowali,
Byśmy w tyle nie zostali.
Ustroń, Cieszyn, Katowice,
Wszystkie śląskie okolice,
Są nam bliskie i znajome,
Chcemy nazywać je domem.
Do Warszawy nam daleko,
My żyjemy tu nad rzeką,
Olza, Wisła czy Bobrówka,
Euro, korona, złotówka.
Nie ma dla nas granic wokół,
Nie widzimy drzazgi w oku,
Nie widzimy cienia mgły,
No i Kazik nie jest zły!
Gabriela Staszkiewicz
Wirus wdarł się w politykę,
Ale my mamy taktykę,
Żeby nie dać się zwariować,
My też chcemy porapować!
No możemy porapować!
Przemysław Korcz
Burmistrz zrównoważonego rapu,
Robię tekst na łapu-capu ,
Trzeba łamać konwenans!

Podejść do życia z dystansem!
Najtrudniejsza rzecz kolego,
To Śmiać się z siebie samego!
Albo jak nawijał Quebo,
Poskładać te klocki lego!
Gabriela Staszkiewicz
My tu z dala od Warszawy,
Ogarniamy swoje sprawy!
Ewangelik z katolikiem,
Mogą robić politykę!
Przemysław Korcz
Ustroń to góry radości,
Zapraszamy do nas gości!
Licznie tutaj przyjeżdżajcie,
Lecz maseczki zakładajcie!
Gabriela Staszkiewicz
Ciesz się Cieszynem,
Racz się piwem, a nie winem.
Tutaj jest cieszyńskie księstwo,
Niezależność no i męstwo!
Tu szpitale trzeba wspierać,
I po prostu kasę zbierać.
Chcemy działać z sąsiadami
Wirusowi się nie damy!
Razem
Razem pokonamy drania!
Bo jesteśmy, bo jesteśmy! Co?
Nie do pokonania!
Nie do pokonania!
KR/UM Cieszyn/UM Ustroń

