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Rezerwat – Serce (1987)

1 Nie Pragnę Kwiatów 4:20 2 Czarownica 3:35 3 Och Lala 3:35 4 Pod Makijażem
Uwielbienia 4:15 5 Zaopiekuj Się Mną 5:05 6 Rzuć Broń 4:20 7 Parasolki 4:50 8 Serce
Dla... 4:10 9 Nieprzytomnie Słodka Noc 5:10 10 Na Półce / Pamięci Anny Rusak 2:35
Bonus 11 Szare Gitary 2:58 12 Boję Się 4:12 13 Kocha Ciebie Niebo 4:30
Andrzej
Adamiak – gitara basowa, śpiew
Wiktor Daraszkiewicz – gitara
Zbigniew Nikodemski –
instrumenty klawiszowe
Gerard Klawe – perkusja, instrumenty perkusyjne +
Witold
Grabowski – wibrafon
Piotr Mikołajczyk – perkusja
Wiesław Żak – gitara
Andrzej
Żukiewicz – perkusja

Rezerwat to jeden z najpopularniejszych zespołów lat 80. i 90. Ta legendarna grupa rockowa
założona w 1982 roku zadebiutowała w listopadzie tego samego roku na festiwalu Rockowisko
w Łodzi. Wśród wielu jurorów, którzy docenili wtedy zespół był między innymi Marek
Niedźwiecki. Czołową postacią grupy jest jej założyciel – Andrzej Adamiak, kompozytor, autor
tekstów, producent, wokalista i gitarzysta basowy. Zespół ma na swoim koncie blisko milion
sprzedanych płyt długogrających oraz ponad milion składanek z ich utworami na track liście.

„Serce” to reedycja płyty wydanej w 1987 roku. Album zawiera m.in.: jedną z najbardziej
znanych piosenek zespołu pt. „Zaopiekuj się mną”. Nagrany w 1985 roku utwór został po raz
pierwszy zaprezentowany podczas koncertu „Przeboje Dwójki” na antenie TVP 2 i szybko stał
się wielkim hitem. Do płyty dodano kilka utworów jako bonusy, m.in.: piosenkę pt. „Kocha Ciebie
niebo”. Utwór ten, nagrany w 1993 roku, zajął pierwsze miejsce w głosowaniu stacji radiowych
oraz w głosowaniu publiczności w programie „Muzyczna Jedynka” i przez dłuższy czas
znajdował się na pierwszym miejscu listy. --- sklep.polskieradio.pl
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