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Polanie – Polanie (1967)

Strona A 1.A Ty pocałujesz mnie, 2.Nie wiem sam, 3.Długo sie znamy, 4.Nieprawda,
Nie wierzę, 5.Nie zawrócę, 6.Ciebie wybrałem, 7.Dlaczego tak mnie traktujesz,
Strona B
8.I'm crying, 9.Black Jack, 10.Sunny afternoon, 11.Cool jerk, 12.Summer in the city,
13.Down in the valley.
Muzycy:
Wiesław Bernolak - organ
Włodzimierz Wander – tenor saxophone
Piotr
Puławski - vocals, guitar
Zbigniew Bernolak – bass guitara
Andrzej Nebeski – drums

Zespół powstał, ponieważ muzycy (jak podkreślali w wywiadach prasowych) byli "zawiedzeni i
znudzeni pracą w zespołach Czerwono i Niebiesko-Czarni" i chcieli szukać własnych
rozwiązań, które byłyby w łączności z ogólnoświatowymi trendami w muzyce rozrywkowej tego
okresu.

Już po tournée w październiku i nagraniach radiowych w listopadzie 1965, zespół wystąpił na
jednej estradzie wraz z grupą The Animals. Pouczające koncerty z Erikiem Burdonem pozwoliły
na rozwinięcie własnego brzmienia zespołu. W maju i czerwcu 1966 roku zespół koncertował w
Danii, a w lipcu 1966 wygrał rywalizację z zespołami z 18 krajów na International Folk-Beat
Festival w Hamburgu. Po tym dużym sukcesie Polanie nagrywali dla radia i telewizji RFN i do
stycznia 1967 dali 178 koncertów za granicą. Następnie muzycy odbyli dwie trasy po ZSRR.

Po powrocie do kraju nagrali w dniach 16 - 21 października 1967 pierwszą i jak się okazało
jedyną płytę długogrającą. Zawiera ona utwory będące obrazem ich fascynacji rhythm and
bluesem. Na pierwszej stronie znajdują się własne kompozycje Polan, na drugiej zaś covery
utworów artystów zagranicznych - The Animals, Raya Charlesa, The Kinks, The Capitols oraz
The Lovin' Spoonful.
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Grupa rozpadła się w kwietniu 1968 roku, a próby reaktywacji z wokalistą Wojciechem
Skowrońskim nie powiodły się. ---polishmusic.ca
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