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    1. Ważne jest  2. Mary czary  3. Załoga G  4. Pogoda dla Ciebie  5. Czat  6. Eurodolar  7.
Link  8. Gamebox  9. Sam sama sami  10. Pesel  11. Na dysku C i D    Maciej Kurowicki  -
vocals  Marcin Bors  - programming  Wojciech Karel  - guitar (1, 3, 8, 11)  Andrzej Markowski
"Gienia"  - guitar, keyboard, programming (1- 10)  Piotr Motkovic "Sid" -  guitar  goście:   
Natalia Pluszcz  - vocals (11)  `DJ Patrysia`  - vocals ( 2)   `Woocheck`  - keyboard    

 

  

Hurt - wrocławska grupa muzyczna, której wokalistą jest Maciej Kurowicki. Grupa
zadebiutowała w 1995 albumem Babilon. W 1997 wydali swoim nakładem album "Serki
dietetyczne". Byli wtedy mało znani i uznawani raczej za underground. Ich postrzeganie
zmieniło się, gdy wytwórnia SP Records wydała ich album "Musisz to kupić" (1999). Po tym
wydarzeniu do grupy dołączył perkusista. Wcześniej używali perkusji automatycznej i ten styl
jest ciągle słyszalny, nawet na nowszych albumach.

  

Po wydaniu płyty "Dokładny czas" w 2000 roku, grupa zaczęła koncertować po czym wydawało
się, że zakończą działalność. Zmiany osobowe w zespole zaowocowały jednak wydaniem w
2005 roku płyty "Czat" zawierającej hit "Załoga G" (utrzymywał się długo na pierwszych
miejscach list przebojów rozgłośni Polskiego Radia: Trójki i Bis) oraz "Mary Czary". Grupa
wyruszyła w kilka tras koncertowych (w tym jedną z zespołem happysad, 2006), w czasie
których promowali płytę "Czat" nie zapominając o starych fanach i starych numerach (bez
"Serków Dietetycznych" nie może się odbyć żaden koncert, a "Stare Numery", to też jeden z
utworów Hurtu). --- shareosiol.com
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Płyta zespołu Hurt zatytułowana Czat, została wydana w roku 2005 nakładem firmy
fonograficznej Luna. Płyta zdobyła sobie bardzo dużą popularność przede wszystkim swoim
niecodziennym podejściem do muzyki. Hurt na płycie połączył wspaniałe gitarowe brzmienia, z
nowoczesnością i ożywieniem związanym z dodaniem licznych elementów elektronicznych. Na
płycie na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim dwa utwory, a mianowicie Załoga G,
oraz Mary czary.
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