
Andrzej Siewierski - Samotny Zagiel (2007)

Written by blueslover
Wednesday, 02 October 2013 15:37 - Last Updated Wednesday, 02 October 2013 15:40

Andrzej Siewierski - Samotny żagiel (2007)

  

    1 For Every Heart     2 Smutne Oczy Borderline     3 Na Ulicy     4 Zwiędłe Kwiaty     5 Na
Ławce     6 Jak Cię Pokochać Dziewczyno     7 Czeka Na Mnie Świat     8 USA     9 Samotny
Żagiel     10 Wiem, Że Cię Kiedyś Znajdę    

 

  

Grupa Azyl P. powstała w Szydłowcu w 1982 roku. Był to pierwszy zespół rockowy z naszego
regionu, który wdrapał się na krajowe listy przebojów i zaistniał na rynku muzycznym. U szczytu
popularności grupa porównywana była nawet do legendarnego Slade. W Polsce jednak muzycy
nie zabiegali o względy show biznesu. Wystarczała im akceptacja fanów i wspaniałe koncerty.
Niepowtarzalny głos Andrzeja Siewierskiego doskonale pamiętają dzisiejsi czterdziestolatkowie,
ale nawet młodsi miłośnicy rocka znają takie przeboje jak „Mała Maggie”, „Och Lila”, „Chyba
umieram” czy „Kara śmierci”. Z grupą występowali oprócz Siewierskiego – Dariusz Grudzień
(bas), Leszek Żelichowski (gitara, do 1984 r.), Jacek Perkowski (gitara, 1984-86), Marcin
Grochowalski (perkusja) i Jarosław Szlagowski (perkusja, 1986). Po reaktywacji zespołu w 2004
roku do składu dołączył gitarzysta Paweł Myszczyszyn. Azyl P. ma na koncie dwie płyty
długogrające i cztery single. W archiwach pozostają też niezliczone amatorskie nagrania fanów,
wykonane na koncertach, czasem nawet na próbach. Tuż przed śmiercią Andrzej Siewierski
nagrał solową płytę „Samotny żagiel”. Towarzyszyli mu na niej Dariusz Grudzień i perkusista
Ireneusz Jaros. Analizując ten materiał trudno oprzeć się wrażeniu, że życie artysty nie
przebiegało zbyt łagodnie. Większość utworów, to kompozycje bardzo nostalgiczne, a teksty
przepełnia szczery smutek. Klimat płyty i nagła śmierć artysty były sporym zaskoczeniem, bo
choć Andrzej Siewierski był człowiekiem bardzo wrażliwym miał w sobie wiele pogody ducha i
dużo planów, które pragnął zrealizować. Niestety, dziś pozostają nam tylko nagrania, bo
Andrzej już nigdy dla nas nie zaśpiewa... --- tygodnikradomski.pl
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