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  Horytnica - Horytnica (2008)  1  Mój Hymn (Nowa Wersja)    Horytnica - Głos Patriotów (2011) 
2  Honor Legionisty    3  Śląski Rycerz    4  Już Nie Musimy Umierać    5  Katyńskie Łzy    6 
Kochana Ma Polska  
 Horytnica - Historie Walk O Wolność (2012)
 7  Sen Powstańca    8  ORP Sokół    9  Cedynia 972    10  Zaślubieni    11  Emilia Plater  
 Bonus:
 12  Prolog (Wersja Alternatywna, Niewykorzystana Na Albumie "Horytnica")    13  Kraj
Zdradzony (Wersja Demo Z Roku 2009)    14  Stary Wiarus (Utwór Odrzucony Z Albumu
"Historie Walk O Wolność")    15  Karczma Pod Starym Dębem (Utwór Odrzucony Z Albumu
"Głos Patriotów")  
 Guitar, Bass, Keyboards, Instruments [Inne Instrumenty] – Piotr  Vocals – Tomasz   +  Violin -
Jakub  Cello - Marta  Vocals - Anna    

Horytnica – zespół grający rocka patriotycznego. Istnieje od 2007 roku, wydali w tym czasie 3
albumy studyjne. Jeden z najpopularniejszych zespołów, a jednocześnie najbardziej tajemniczy.

  

"Od kilku lat zespół jest dwuosobowym projektem studyjnym, który tworzą Piotr i Tomasz. Cały
czas współpracuje z nami bardzo dobry tekściarz, Wojsław, którego z tego miejsca chcieliśmy
pozdrowić. Na trzech ostatnich płytach gościnnie występuje w Horytnicy Anna, która udziela się
nie tylko wokalnie, ale robi również za sesyjnego muzyka, dogrywając partie fletu. Poza tym na
dwóch poprzednich albumach można usłyszeć skrzypce Kuby, świetnego muzyka sesyjnego.

  

Pomysłodawcą i tym samym założycielem zespołu jest Tomasz, który w 2007 zaprosił do
współpracy Piotra oraz Michała. W trójkę nagraliśmy w 2008 pierwszy album, po czym zespół
zmniejszył aktywność praktycznie do zera. Pod koniec 2010 wznowiliśmy próby, a do zespołu
na krótki czas dołączył Paweł, który wniósł kilka świeżych pomysłów. W 2011 zespół tworzyli już
tylko Tomasz i Piotr, a profil działalności przechylił się całkowicie w stronę realizacji projektu
studyjnego. W podziale ról Piotrowi przypadła opieka nad większością kompozycji oraz
instrumentarium, natomiast Tomasz odpowiada za warstwę wokalną, jak i również wnosi na stół
własne zalążki utworów. Co do „tajemniczości” to po prostu kompletnie nie zależy nam na byciu
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rozpoznawalnymi."

  

„In memoriam vol. 1″to jedyna wydana do tej pory składanka Horytnicy cieszyła się sporą
popularnością, a jej nakład wyczerpał się w kilka miesięcy. W 2016 roku płyta została
wznowiona z niezmienioną listą utworów.

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire uloz.to gett
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