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KSU - Live 86-87

1. Hej, to znowu my 2. Jesteś inny 3. Liban 4. Wielki koniec (urwany) 5. Prowokacje 6.
Soviet O.K. 7. To jest to 8. King Kong 9. Kurwos prostitutos 10. Ustrzyki 11. Yabol punk 12.
Prowokacje 13. Kurwos prostitutos 14. Gdzieś daleko stąd 15. Siedzę w pustej knajpie
Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk – guitars, vocals Adam „Dżordż” Michno –bass Bogdan
„Tuptuś” Tutak – drums

Legenda polskiego punk rocka. Zespół powstał pod koniec lat 70. w niewielkich,
prowincjonalnych Ustrzykach Dolnych, położonych w zapomnianej części Polski, u progu
dzikich Bieszczad. Mimo pozornego odcięcia od "wielkiego" świata, to właśnie członkowie KSU,
dzięki olbrzymiej pasji, własnemu sprytowi i znajomościom "z zachodu", byli jednymi z
prekursorów ruchu punkowego w Polsce, wypracowując oryginalny styl zarówno ubioru, jak i
muzyczny, różniący się od tego, jaki wykształcił się w innych częściach kraju. Od początku ich
działalność mocno związana była z lokalnym patriotyzmem, członkowie grupy z przyjaciółmi
zawiązali organizację Wolna Republika Bieszczadzka, kontestującą komunistyczną
rzeczywistość, promującą Bieszczady i Ustrzyki i ich pogmatwaną historię, działając w zakresie
promowania regionu, ekologii, dywersji politycznej, aż po zwykłe chuligaństwo. Z czasem grupa
kolegów, wspólnie muzykujących dla przyjemności i zdobywających spore uznanie na scenie
krajowej, rozpadła się w konfrontacji z życiowymi wyborami i kolejami dorosłego życia. Pierwszy
album grupa wydała w 10 lat po rozpoczęciu działalności, a po wydaniu dwóch kolejnych
niemalże zaniknęła. Od drugiej połowy lat 90. jedynym członkiem zespołu z oryginalnego składu
- pozostał wokalista i gitarzysta Siczka. Różne są od tego czasu koleje losu grupy, przez którą
przewinęła się wręcz niezliczona ilość muzyków, wciąż bardzo rzadko wydaje płyty i która - co
istotne - rozwinęła muzyczną formułę mocno odchodząc w stronę rocka, również w
mocniejszych odmianach... Niemniej jednak Siczka niestrudzenie podtrzymuje legendę zespołu,
a jego muzyka mając status "kultowej", wciąż zdobywa nowe rzesze fanów. --- rockers.com.pl
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