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    01. Już lecą - 03:34  02. Nocne zjawy 03:38  03. Marzenie żółwia (Ucieczka z więzienia) -
03:01  04. Nasz jedyny świat - 03:37  05. Kara śmierci - 04:17  06. Już nie mogę - 02:24  07.
Nic więcej mi nie trzeba - 03:17  08. I znowu koncert - 03:28  09. Tysiąc planet - 04:50  10. Och
Lila - 03:18  11. Praca i dom - 03:26  12. Daj mi swój znak - 04:24  13. Zwiędłe kwiaty - 04:20 
14. Mała Maggie - 02:23  15. Twoje życie - 05:39  16. Och Alleluja! - 03:39  17. Rock'n'roll
biznes - 03:22    Andrzej Siewierski - vocals, guitar  Dariusz Grudzień - bass guitar, vocals 
Marcin Grochowalski - drum, vocals  Jacek Perkowski - guitar, vocals  +  Jarosław Przybylski -
piano (13)    

 

  

Azyl P. - polski zespół muzyczny wykonujący muzykę rockową, założony w 1982 roku w
Szydłowcu. Zespół prezentował melodyjną odmianę hard rocka (jego brzmienie porównywane
było do grupy Slade), a na jego koncie można spotkać takie przeboje jak: "Chyba umieram",
"Och Lila" czy "Twoje życie". Największy sukces komercyjny przyniósł grupie utwór "Mała
Maggie", będący jej największym hitem po dzień dzisiejszy. W czasach największej
popularności zespołu, występowali w nim: Andrzej Siewierski (śpiew, gitara), Dariusz Grudzień
(gitara basowa), Marcin Grochowalski (perkusja) i Jacek Perkowski (gitara solowa).

  

Nazwa zespołu była skrótem do wyrażenia azyl polityczny i w zakamuflowany sposób
nawiązywała do sytuacji politycznej w kraju w okresie stanu wojennego. Na scenie muzycznej
Azyl P. zaistniał w 1983 roku, otrzymując razem z zespołem Klaus Mitffoch drugą nagrodę na
Ogólnopolskim Turnieju Młodych Talentów - kontynuacji Festiwalu Młodych Talentów
(pierwszego miejsca wówczas nie przyznano). Skład zespołu tworzyli: gitarzysta i wokalista
Andrzej Siewierski, gitarzysta Leszek Żelichowski, basista Darek Grudzień i Marcin
Grochowalski grający na bębnach. W nagrodę otrzymali możliwość nagrania w profesjonalnym
studiu dwóch utworów: "Twoje Życie" i "Chyba umieram". W tym samym roku Żelichowski
opuścił zespół, a jego miejsce zajął Jacek Perkowski. Jesienią 1983 roku zespół nagrał kolejne
dwie piosenki: "Och Lila" i "Kara Śmierci". Ponadto wystąpił na Festiwalu Muzyki Rockowej -
Rockowisko ’83.
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W roku 1984 odbyły się kolejne festiwalowe występy zespołu, m.in. na Rock Arenie, festiwalu w
Jarocinie oraz wydarzeniu muzycznym Rock Nad Bałtykiem w Kołobrzegu. W efekcie tego, w
1985 roku wydany został pierwszy album długogrający zespołu - Live. Rok później, w 1986
ukazał się album studyjny Nalot rozchodząc się w ograniczonym nakładzie 1000 egzemplarzy,
głównie wśród wiernych fanów zespołu.

  

Zespół po raz pierwszy zawiesił działalność. W trakcie przerwy od koncertowania, w 1996 roku
zespół zarejestrował oficjalne demo z niewydanym nigdy do tej pory materiałem. Wśród
utworów zamieszczonych na kasecie MC znalazła się m.in. ballada "Jest jeszcze na Ciebie
czas". W czerwcu 2004 zespół podjął pierwszą próbę reaktywacji. Rok później do sieci wyciekły
nowe nagrania Azylu - "Buty czerwone" i "Pod wiatr". 28 grudnia 2007 roku Andrzej Siewierski
popełnił samobójstwo, rzucając się pod koła pociągu.

  

Zespół zawiesił działalność po raz drugi. Od 2015 roku Azyl P. ponownie koncertuje. Tego
samego roku, tymczasowym wokalistą zespołu został Marcin Czyżewski, z którym nagrano
akustyczne wersje utworów "Chyba umieram" i "Mała Maggie". W 2017 roku zespół wydał drugi
album live zatytułowany Azyl P. i Przyjaciele - Koncert w Trójce wzbogacony o studyjny utwór
"Co ja wiem" z gościnnym udziałem Macieja Silskiego w roli wokalisty. Obecnie zespół
koncertuje w towarzystwie Macieja Silskiego.

  

Obecni członkowie Dariusz Grudzień - gitara basowa (od 1982); Marcin Grochowalski -
perkusja (od 1982); Bartek Jończyk - gitara (od 2015); Maciej Silski - śpiew (od 2016,
gościnnie). Byli członkowie Andrzej Siewierski - śpiew, gitara (1982-2007, zmarł w 2007);
Leszek Żelichowski - gitara (1982-1984); Jacek Perkowski - gitara (1984-1986, 2015-2016);
Jarosław Szlagowski - perkusja (1986); Marcin Czyżewski - śpiew, gitara akustyczna
(2015-2016). ---polskirock.art.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex mediafire ulozto gett bayfiles
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https://yadi.sk/d/pCoJ1NiL85wr4g
https://www.mediafire.com/file/zhx51x651zumh66/AzlP-%u017BnT05.zip/file
https://ulozto.net/!POW4rzgrDcuo/azlp-znt05-zip
http://ge.tt/7dSlqtw2
https://bayfiles.com/X1RfLfx9nf/AzlP-_nT05_zip
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