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Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie - Prawdziwa Miłość (2009)

  

    1.    Wydaje mi się, że grzeszę  2.    Jako mąż i nie mąż  3.    Otyłość  4.    Stanisław Gołąb 
5.    Mieszkam w Berlinie  6.    Magia radia  7.    Gwałcą  8.    Dziewczyna, którą kochałem
(Heja, heja, heja)  9.    Prawdziwa miłość więc kochaj, kochaj, kochaj  10.   Jest mi źle  11.  
Moja dusza pokręcona (Piosenka aktorska)    Atrakcyjny Kazimierz - śpiew, gitara akustyczna 
Jacek Rodziewicz - organy, saksofon barytonowy  Andrzej "Bruner" Gulczyński - kontrabas 
ponadto w nagraniach udział wzięli:  Kayah - śpiew  Wojciech Karolak - organy Hammonda 
Wojciech Waglewski - gitara elektryczna i akustyczna  Jose Torres - perkusja, instrumenty
perkusyjne  Hakan Kursun - gitara basowa, darbuka, głosy  Grzegorz Ciechowski - instrumenty
klawiszowe, flet, śpiew    

 

  

Album „Prawdziwa miłość” ma dwa oblicza. Niewiele osób wie, że po raz pierwszy materiał
został nagrany akustycznie w Warszawie jeszcze pod nazwą Zespół Szybkiego Kazika. Wersje,
które ujrzały światło dzienne powstały kilka miesięcy później pod opieką producencką
Grzegorza Ciechowskiego.

  

Dzięki współpracy z firmą MM Potocka Production powstał film „Wesele Atrakcyjnego
Kazimierza”, który promował płytę na antenie wielu wiodących stacji telewizyjnych. Autorem
zdjęć na wkładce jest Andrzej Świetlik, którego profesjonalizm bardzo cenię a nasza
współpraca przerodziła się w przyjaźń. W roku 2008 materiał został zremasterowany i wydany
w odświeżonej oprawie graficznej przez firmę Złoty Melon. ---atrakcyjnykazimierz.pl
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zespół Wiśnie) – polski zespół muzyczny założony w 1992 roku w Toruniu przez znanego z
występów w zespole Kobranocka, toruńskiego muzyka Jacka Bryndala.

  

Patronat nad projektem objęła Małgorzata Potocka, pomysłodawczyni nazwy zespołu. Do
piosenek na debiutancki album Prawdziwa miłość muzykę napisał Jacek Bryndal, teksty jego
brat Rafał Bryndal, aranżacją i produkcją zajął się Grzegorz Ciechowski.

  

W 1993 Atrakcyjny Kazimierz (m.in. z Kayah, Wojciechem Waglewskim i Jose Torresem w
składzie) zdobył I nagrodę na KFPP w Opolu za piosenkę "Otyłość". Piosenka "Jako mąż i nie
mąż" zdobyła wyróżnienie w styczniowej edycji Muzycznej Jedynki w 1994 roku. W 1994 ukazał
się film muzyczny Wesele Atrakcyjnego Kazimierza zawierający fragmenty największych hitów
zespołu.

  

Związany z upadkiem należącej do Małgorzaty Potockiej firmy produkującej nagrania
Atrakcyjnego Kazimierza spadek popularności spowodował zawieszenie działalności zespołu w
1996 roku, jednak już rok później Atrakcyjny Kazimierz powrócił wyprodukowaną przez
Wojciecha Waglewskiego płytą Dzianina i, w stale zmieniającym się składzie, występuje do
dziś. ---archiwumrocka.art.pl
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