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Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego – Idę dalej (2015)

  

(Niepublikowane nagrania z lat 1971 - 1973)

  

    01. Idę dalej (wersja radiowa)   02. Każdą chwilę chwal   03. Bliżej ciebie (wersja radiowa)  
04. Nie minęło jedno lato   05. Wszystkie miody tego lata   06. Something   07. Napisz proszę
(wersja niemiecka)   08. Idę dalej (wersja niemiecka)   09. Za dużo chcesz (wersja niemiecka)  
10. Na sianie (wersja niemiecka)   11. Wodo zimna wodo (wersja niemiecka)   12. Bliżej ciebie
(wersja czechosłowacka)   13. Idę dalej (wersja czechosłowacka)   14. Asfaltowe łąki   15. Idzie
wiosna już   16. Za majem maj   17. Ballada o idealnym człowieku   18. Polne strachy   19.
Gdzie jest panna Klara   20. Ogrody słońca     Andrzej Pawlik - bass guitar (18 - 20);  Marek
Mataczyński - bass gitar (01 - 17);  Andrzej Nebeski - drums;  Jarosław Śmietana - guitar (20); 
Mirosław Męczyński - guitar (01 - 19), harmonica (01 - 19);  Marian Zimiński - organ
(Hammond), piano;  Grzegorz Szczepaniak - vocal (14 - 17);  Halina Frąckowiak - vocal (01 -
13);  Maria Głuchowska - vocal (18 - 20)  +  "Alibabki" - back vocal (14, 15)    

 

  

Grupa ABC (pierwotnie Grupa O! – polski zespół wokalno-instrumentalny utworzony w styczniu
1969 w Warszawie. Już w lutym 1969 roku Grupa ABC dokonała pierwszych nagrań radiowych.
Dwa miesiące później dołączyła znana m.in. z zespołów Tarpany i Drumlersi wokalistka Halina
Frąckowiak. Zespół byłego perkusisty Polan Andrzeja Nebeskiego zadebiutował 11 lutego 1969
w Telewizyjnym Ekranie Młodych. Wtedy to, w drodze plebiscytu wylosowano nazwę zespołu –
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego. Pochodziła ona od tytułu pierwszego przeboju śpiewanego
przez Skowrońskiego pt. Moje ABC.

  

Wykonywany przez Frąckowiak utwór Napisz, proszę zyskał w maju 1969 roku status wielkiego
przeboju, a po nim następne, tj.: Gdzie jest wczorajszy dzień, Czekam tu i Ze mną bądź -
skomponowany i zaśpiewany przez Szymczyńskiego. Na VII KFPP w Opolu grupa wykonała
nagrodzoną piosenkę Czekam tu. Podczas III FPŻ w Kołobrzegu wyróżniono zaś utwór Już lat
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25.

  

Ponadto muzycy wzięli udział w nagraniu muzyki (utwory: Polowanie na muchy - instr., Polka -
instr.) do filmu pt. Polowanie na muchy (reż. Andrzej Wajda) – pojawili się także na ekranie.

  

Zespół występował przez następne półtora roku, nagrywając kolejne przeboje: Za mną nie
oglądaj się, Prezent od wiosny Nie tą drogą, Moja mała sprawa oraz album pt. Grupa ABC
Andrzeja Nebeskiego (1970). Zespół wyróżniał się dzięki wyeksponowanemu brzmieniu
saksofonów i organów, które tworzyło charakterystyczny styl grupy – zespół jako jeden z
nielicznych w Polsce obywał się bez gitary solowej.

  

Grupa ABC wykonywała muzykę z pogranicza rhythm and bluesa, soulu i popu, ale nie stroniła
też od tzw. piosenek zaangażowanych i żołnierskich, co należało do trendów ówczesnej
rzeczywistości.  --- polskirock.art.pl

  

download (mp3 @ kbs):
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