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01. ... poki mlodosc w nas
02. Nasze reggae
03. Opowiem ci
04. Mysli przebrane
05. Spotkanie z...
06. Nieruchomy
07. Emocje
08. Loze w kolorze czerwonym [live]
09. Szukam nowego siebie
10. Kurort
11. Smutna sroda
12. Budujemy grob dla Faraona
13. Oboz
14. To jest nasza kultura
15. Nie zmienie swiata
16. Ty co dzis
17. Blazen i krol
18. Nieprzemakalni (I)
19. Wieza radosci, wieza samotnosci
  

 

  

Wreszcie wszyscy fani zespołu z Chrzanowa mają przekrojową i wyczerpującą płytę
obejmującą pierwszy, najbardziej pracowity okres 10 lat grania. Tylko tam można posłuchać
piosenek pt." Emocje, Obóz , Ty co dziś oraz akustycznie nagranej wersji Łoże w kolorze... I
choć zabrakło piosenki pt. "Nasza praca", to jednak słuchacz znajdzie na płycie wszystko to, co
ma w sobie zapach lat 80 i 90. Tę płytę trzeba mieć w swojej kolekcji. W skali od 1 do 10.
Najwyższa nota. Gorąco polecam każdemu, komu polskie brzmienia nie są obce. ---Kristian
Kowalski, merlin.pl
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Zespół Sztywny Pal Azji powstał w 1986 roku za sprawą gitarzysty i głównego twórcę tekstów:
Jarosława Kisińskiego. Jest to polski, rockowy zespół z Chrzanowa, który karierę rozpoczął od
sukcesie w Jarocinie, gdzie dał się poznać jako zespół popowo-rockowy o punkowym
zabarwieniu. Obok założyciela zespołu dziś występuje z nim Bartosz Szymoniak (śpiew),
Krystian Różycki (gitara basowa), Zbigniew Ciaputa (perkusja) i Wojciech Wołyniak (gitara,
instrumenty klawiszowe).

  

Debiutancka płyta zespołu Sztywny Pal Azji ukazała się już w rok po pierwszym sukcesie i
okazała się wielkim sukcesem. Europa i Azja (1987) poza wielkim sukcesem komercyjnym,
przyniosła wiele znanych utworów po dzień dzisiejszy. Na krążku zostały zamieszczone takie
utwory jak ”Kurort”, ”Spotkanie z…”, ”Nieprzemakalni” czy ”Wieża radości, wieża samotności”.
Kolejne płyty okazały się równie dobre jak debiutancka przynosząc fanom kolejne hity. Są to
między innymi ”Nie zmienię świata”, ”Póki młodość w nas”, ”Smutna środa”. Łącznie zespół
wydał 10 studyjnych albumów, a najpopularniejszymi stały się te z końcówki lat 80’ i początku
90’.

  

Mimo dużej popularności i wielu występach, między innymi na Festiwalu w Jarocinie w latach
1987, 1988 i 1989, Festiwalu Życia w Warszawie w 1987, w warszawskiej Stodole, zespół
Sztywny Pal Azji” miał wielokrotne problemy ze składem i członkowie często się zmieniali.
Przez pewien czas poza grupą był sam założyciel, jednak w 2007 roku Kisiński reaktywował
zespół, który istnieje do dziś. --- fm.tuba.pl
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