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Poluzjanci w Trójce 2012

  

    0:45 - Trzy Metry Ponad Ziemią  6:06 - Tylko Ty i Ja  9:32 - Miejski  13:34 - Dwa Na Dwa 
17:35 - Doskonale  22:05 - Prosta Piosenka  25:50 - Taki Pan  30:44 - Randka Na Księżycu 
33:38 - Tralala 300  37:57 - Na Planecie Pełnej Ludzi  43:21 - Czarno-Biały  47:45 - Mała
Apokalipsa  54:50 - Nie Ma Nas  59:52 - Na Ostrzu Noża  1:05:18 - O Tobie  1:10:56 -
Zamykam Oczy    Koncert w Programie III Polskiego Radia 25 marca 2012.    Kuba Badach –
śpiew  Grzegorz Jabłoński – instrumenty klawiszowe  Marcin "Mały" Górny - instrumenty
klawiszowe  Piotr Żaczek – gitara basowa  Przemysław Maciołek – gitara  Robert Luty –
perkusja.    

 

  

25 marca w Trójce wystąpił zespół Poluzjanci. Miałem okazję wysłuchać tego koncertu na żywo
i wywarł on na mnie niesamowite wrażenie, dlatego pomyślałem że to dobry moment żeby
przybliżyć sylwetkę tego zespołu tym, którzy jeszcze go nie znają. Co w tym zespole tak
„niesamowitego”? Zacznijmy od początku.

  

Zespół początkowo pod nazwą Polucjanci powstał w 1995 roku utworzony przez studentów
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Pierwszy skład to:
Kuba Badach (wokal), Piotr Żaczek (gitara basowa), Przemysław Maciołek (gitara), Robert Luty
(perkusja), Tomek Szymuś (klawisze).  W 2000 roku nastąpiły zmiany w składzie. Do grupy
dołączyło dwóch klawiszowców: Grzegorz Jabłoński i Marcin „Mały” Górny i wtedy właśnie
zespół wydał debiutancką płytę – „Tak po prostu”. Na „Drugą Płytę” musieliśmy czekać aż 10 lat
 a trzecią pod tytułem „Trzy Metry Ponad Ziemią” mogliśmy się delektować już pod koniec 2011
roku.

  

Z zespołem zetknąłem się praktycznie zaraz po wydaniu pierwszej płyty i pamiętam jak
zachwycaliśmy się ze znajomymi ze studiów, bo właściwie nie było słabego numeru na tym
krążku. Wiedzieliśmy wtedy, że wreszcie coś zmienia się na rynku muzycznym i czuć było duży
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przypływ świeżości. Zresztą sam skład zespołu mówił wszystko… najwyższej klasy muzycy
sesyjni, świetny wokal Kuby, zgranie, brzmienie, PERFEKCJA!

  

Teraz, gdy jesteśmy kilka miesięcy po premierze trzeciej płyty, obserwujemy silny wzrost
popularności grupy, co bardzo cieszy :) Zespół działa prężnie co chwila zaskakując nas nowymi
pomysłami, przeróbkami starych kawałków m.in. wersje akustyczne (koncert w formie płyty
DVD, której premiera prawdopodobnie odbędzie się w październiku tego roku) Oliwy do ognia
dolał też koncert wymieniony w nagłówku, który jest przejściem przez okres całej twórczości
zespołu. Aż chciałoby się, żeby trwał przynajmniej drugie tyle, a muzyka płynęła do naszych
uszu i hipnotyzowała bez końca. --- michalstefanik.pl
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