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Hetman - Złe sny (1992)

  

    01. Wyznania Hrabiego - 04:54  02. Błędy młodości - 04:47  03. Easy Rider - 04:49  04.
Pociąg - 03:17  05. Bądź sobą - 03:56  06. Złe sny - 04:55  07. Królowa Śniegu (Instrumental) -
01:26  08. Świat uśmiechnie się też do nich - 05:56  09. Pech gangstera - 04:31  10. Wczoraj,
dziś, jutro - burza - 04:17  11. Wieczór we dwoje - 05:16  12. Rodeo - 04:23    Jarosław
Hertmanowski "Hetman" - guitar, vocal;  Jerzy Hanausek - guitar, vocal;  Paweł Kiljański - vocal;
 Marek Makowski - keyboards;  Marcin Sitarski - drums;  Aleksander Żyłowski - bass guitar.    

 

  

Historia zespołu sięga połowy lat 80. kiedy to Jarosław Hertmanowski postanowił przysłużyć się
ojczyźnie i wstąpił do wojska. Tam zdobywał doświadczenie muzyczne występując w orkiestrze
wojskowej. Tą samą drogę wybrał Paweł Kiljański, wokalista na prawie wszystkich płytach
HETMANA. Paweł wystąpił nawet, z powodzeniem, na festiwalu muzyki żołnierskiej w
Kołobrzegu. Po wyjściu z woja i wielu poszukiwaniach muzyków skład ustabilizował się i w 90 r.
powstał pierwszy album pod szyldem HETMAN pt. "DO CIEBIE GNAM".

  

Po dwuletniej przerwie powstał drugi album "ZŁE SNY". Zespół potwierdził swoje upodobania w
amerykańskiej odmianie metalu. Płyta przyniosła pierwszy wielki hit. "Easy Rider", bo o nim
mowa, był często puszczany w rozgłośniach radiowych, stał się również hymnem dla wielbicieli
dwuśladów. Dziś cena płyty na aukcjach internetowych przekracza 100zł. Początek lat 90. był
łaskawy dla polskiego rocka. Zespoły jak: Hey, IRA, Golden Life, Ceti, Emigranci, Fatum, a
także HETMAN przeżywały swój złoty okres, np. HETMAN wystąpił jako support przed Uriah
Heep oraz na Stadionie X - lecia. --- hetmanband.pl
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