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Gang Marcela - Lubię mieć luz i inne przeboje nie tylko dla kierowców (1999)

  

    1.  Lubię mieć luz           2.  Bym drogi nie pomylił           3.  Mój syn mówi tato...           4. 
Lucile           5.  Gdy jesteś tu           6.  Nie płacz już           7.  Dzień dobry słońce           8. 
Ojciec żył tak jak chciał           9.  Detroit City           10.  Gdybyś tak dziś           11.  Serce nie
płacze           12.  Są dni jak diament           13.  Tyle złamanych serc           14.  Naprawdę nic   
 Barbara Trojan- - wokal, skrzypce, akordeon  Marceli Trojan - wokal, harmonijka  Jan „Johny”
Malińsk - wokal, gitara, saksofon    

 

  

Zespół muzyczny powstały już w 1979 roku. Liderem grupy jest Marcel Trojan, który jest
współzałożycielem zespołu (wraz z Jerzym Różyckim oraz Barbarą Pysz – obecnie Trojan,
prywatnie żoną Marcela od 1982 r.). Gang Marcela zaczął koncertować w 1980 roku,
towarzysząc Krzysztofowi Krawczykowi, później Maryli Rodowicz. Dwa lata później trio zaczęło
samodzielną działalność. W latach 80’ grupa odnosiła ogromne sukcesy sceniczne w całej
Polsce oraz poza jej granicami, odbywając liczne trasy, a nawet reprezentując Polskę w
międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie (1984). Na przełomie lat 80’ i 90’ nastąpił
kilkuletni okres przerwy w działalności grupy (sprawy rodzinne). Wznowienie działalności
nastąpiło w 1992 roku. W kolejnym roku Jerzy Różycki został zastąpiony przez Mariusza
Kalagę, który występował z zespołem do 1996 roku, kiedy zostaje zastąpiony przez Jana
Malińskiego – zespół występuje w tym składzie do chwili obecnej. Na początku lat 90’ zespół
wydał kilka swoich płyt (w tym zawierających największe przeboje grupy). Zespół wielokrotnie
gościł m.in. Mrągowie (Pikniki Country), gdzie zespół świętował też swoje 20-lecie (z okazji
którego została też wydana kolejna płyta). Jednocześnie, już od połowy lat 90’ zespół
współpracował ze Zbigniewem Górnym, uczestnicząc w organizowanych przez niego „Galach
muzyki biesiadnej” (zespół występował zarówno z autorskim, jak też biesiadnym repertuarem).
Należy nadmienić, że Gang Marcela pojawia się na tych Galach do chwili obecnej. Po 2000
roku zespół skoncentrował się na muzyce o charakterze religijno-filozoficznym, wydając kilka
płyt. Niemniej Grupa nie odeszła od swojego dawnego stylu, pracując nad płytą Wciąż chce mi
się żyć!, stanowiącą kontynuację dawnej twórczości.
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Kompozytorem muzyki oraz autorem większości tekstów jest Marcel Trojan (choć pisze muzykę
też do tekstów innych autorów). Wokalista pisze też muzykę dla wielu innych artystów
ogólnopolskiej sceny muzycznej (jak Zdzisławy Sośnickiej, Krystyny Giżowskiej, Krzysztofa
Krawczyka, Andrzeja Cierniewskiego, kabaretu „Rak”).

  

Marceli Trojan pochodzi z Katowic; jest absolwentem Akademii Muzycznej w Katowicach, w
czasach szkoły i studiów występował w kilku założonych przez siebie duetach gitarowych i
zespołach.

  

Barbara Trojan pochodzi (i mieszka) z Bielska Białej. Ukończyła szkołę muzyczną i Akademię
Muzyczną w Katowicach (wydział Pedagogiczny). Podczas edukacji występowała w kilku
zespołach oraz jako solistka.

  

Jan Maliński pochodzi i mieszka w Oleśnie. Ukończył szkołę średnią oraz Wyższą Szkołę
Muzyczną we Wrocławiu w klasie fagotu. Członek Filharmonii Opolskiej, później nauczyciel w
klasie saksofonu w szkole muzycznej w Oleśnie, której od 2002 roku jest dyrektorem. Ma na
koncie 2 solowe płyty jako saksofonista.

  

Zespół ma na swoim koncie imponującą dyskografię (ponad 25 wydawnictw) oraz kilka
teledysków. Piosenki grupy niemal od początku jej istnienia pojawiają się nieprzerwanie w
ogólnopolskich mediach, obecnie często grane są w śląskich radiach czy telewizjach
regionalnych, czy telewizji TVS. Spora cześć utworów granych przez zespół utrzymana jest w
stylu muzyki country, choć zespól śpiewa też piosenki w bardziej popowej stylistyce, czy nawet
piosenki o charakterze biesiadnym. Obecnie od kilku lat zespół tworzy również muzykę religijną.

  

Do najsłynniejszych przebojów zespołu należą m.in.: Mężczyzna i łzy, Ojciec żył tak jak chciał,
Kto jeśli nie ty, Ja jestem stąd, Śląskie lato, Tyle złamanych serc, Lubię mieć luz.
---slaskieprzeboje.pl
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