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(Dla tych którzy słuchali różnej muzyki, trochę jazzu, trochę funky, bossa novy, disco, ale
zawsze w najlepszym wykonaniu)

  

    01. Jerzy Połomski - Nie pierwszy raz  02. "Novi" - Nie wiem  03. Ewa Wanat - Bossa nova 
04. Zdzisława Sośnicka i "Bizony" - Czarna woda, biały wiatr  05. Ewa Bem i "Bemibek" -
Sprzedaj mnie wiatrowi  06. "Bemibek" - With a Little Help from My Friends  07. Halina
Frąckowiak - Idę dalej  08. Halina Frąckowiak - Do końca świata  09. Liliana Urbańska - Szare
kwiaty  10. Zdzisława Sośnicka - Żyj sobie sam  11. Krystyna Prońko - Deszcz w Cisnej  12.
Grażyna Łobaszewska - Gdybyś  13. Grzegorz Markowski - Ballada 07  14. Łucja Prus -
Księżyc nad Kościeliskiem  15. Krystyna Prońko i Halina Frąckowiak - Tam gdzie lekki wieje
wiatr  16. "VOX" - W oczach masz dwa nieba    

 

  

Tym razem, na trzeciej już płycie z kolekcji Polska Nostalgia, muzyka jest różnorodna i głównie
z lat 70-tych. Wspólnym mianownikiem są okolice jazzu i funky, ale niepozbawione takich
domieszek jak bossa nova, rock czy disco. Album zawiera wielkie przeboje ("Tam, gdzie lekki
wieje wiatr"), absolutne klasyki ("Deszcz w Cisnej"), ale także zupełnie zagubione i zapomniane
kompozycje ("Szare kwiaty"), których dziś, po latach niebytu, słucha się jak kosmicznych
odkryć. Dzięki dołączonej do albumu książeczce, poznamy też kilka ciekawych historii: utwór
"Nie wiem" grupy NOVI – pierwszy raz w krajowym wydaniu płytowym, "Bossa Nova" z wokalizą
Ewy Wanat – powszechnie przypisana do filmu "Polowanie na muchy", a w filmie jej nie ma,
"Czarna woda, biały wiatr" – znakomita kompozycja i festiwalowe wykonanie Zdzisławy
Sosnickiej z grupą Bizony.  Na płycie usłyszymy również grupę Bemibek w klasyku Lennona i
McCartneya, a także Jerzego Połomskiego jakiego pewnie większość nie zna. Jerzy Połomski z
utworem "Nie pierwszy raz" otwiera trzecią audycję POLSKIEJ NOSTALGII, której posłuchać
powinni nie tylko Ci co mają 60+, ale przede wszystkim Ci, co mają dzisiaj 30+ i jeszcze
twierdzą, że wcześniej nic nie było – naprawdę mogą się zdziwić. To jest mocny, oldskulowy
zestaw utworów do głośnego słuchania, zrekonstruowany cyfrowo, najlepiej jak można było.
---sklep.polskieradio.pl
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