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01 - W Malym Kinie
02 - Czy Pamietasz Te Noc W Zakopanem
03 - Kasztany
04 - Na Pierwszy Znak
05 - Augustowskie Noce               play
06 - To Niby Takie Proste
07 - Zakochani Sa Wsrod Nas          play
08 - Odrobine Szczescia W Milosci
09 - Gdy Mi Ciebie Zabraknie
10 - Pamietasz Byla Jesien

Skład: 
* Jarosław Janiszewski • vocals
* Jacek Jędrzejak • bass guitar
* Roman Lechowicz "Piękny Roman" • guitar
* Jarosław Lis "Jerry" • drums
* Piotr Sztajdel • keyboards
  

 

  

Czarno-Czarni polska grupa swingowo-rockowa, której członkowie wywodzą się z zespołów Big
Cyc i Bielizna. Pomysł założenia Czarno-Czarnych narodził się w 1996 roku podczas
nagrywania przez grupę Big Cyc utworu pt. Pasażer. Piosenkę tę gościnnie zaśpiewał Jarek
Janiszewski z zespołu Bielizna. Wtedy Dżej Dżej, Dżery i Piękny Roman stwierdzili, że z
Janiszewskim dobrze im się pracuje i postanowili założyć zespół, który swym brzmieniem
powróci do lat 60. XX w. Sukces płyty Big Cyca Z gitarą wśród zwierząt sprawił jednak, że plany
te trzeba było odłożyć na później.Płyta Czarno-Czarnych ukazała się dwa lata później, w 1998 r.
„Nagrano ją przy użyciu starych bułgarskich wzmacniaczy, enerdowskich gitar i radzieckich
organów, a samą perkusję przy pomocy tylko trzech mikrofonów.” — Cytat za oficjalną stroną
grupy.
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http://www.box.net/shared/68ekimzknk
http://www.box.net/shared/52tklotd2m
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Jesienią 2004 roku zespół wydaje płytę „Sułtani swingu” zawierającą swingowe wersje
klasycznych polskich przebojów z lat 30, 40 i 50. Czarno Czarni wbijają się w smokingi i
porażają wszystkich stylową elegancją. Stare przeboje w wykonaniu zespołu są ozdobą
wszystkich najpopularniejszych programów telewizyjnych takich jak: „Randka w ciemno” ,
„Szansa na sukces” czy „Od przedszkola do Opola”.
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