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Justyna & Piotr – Maleńkie Serca Dwa (2002)

  

    01. Justyna & Piotr - Maleńkie Serca Dwa (3:55)  02. Justyna & Piotr - Czy Pamiętasz Mnie
Jeszcze (3:38)  03. Justyna & Piotr - Zabierz Mnie Ze Sobą (3:29)  04. Justyna & Piotr - Na
Przekór Łzom (3:46)  05. Justyna & Piotr - Zostań Ze Mną Na Zawsze (4:25)  06. Justyna &
Piotr - Czas Na Miłość (3:05)  07. Justyna & Piotr - Zaśpiewaj Jak Dawniej (3:37)  08. Justyna &
Piotr - Miłość Gorąca Jak Maj (3:03)  09. Justyna & Piotr - Nie Pytaj Mnie (4:42)  10. Justyna &
Piotr - Marzenia ( Paloma Blanca) (3:19)  11. Justyna & Piotr - Powiedz I Love You (3:10)  12.
Justyna & Piotr - Było Jak Było (3:48)  13. Justyna & Piotr - Tylko Jeden Dom ( Casablanca )
(2:51)  14. Justyna & Piotr - Bailamos (3:39)  15. Justyna & Piotr - Granica (3:43)  16. Justyna &
Piotr - Magdalena (3:08)    

 

  

Zespół Justyna & Piotr został powołany do życia w 1997 roku przez wokalistkę Justynę
Adamczak i kompozytora Marka Górskiego. Partnerem scenicznym Justyny został młody i
utalentowany wokalista Piotr Albin. Grupa po raz pierwszy zaprezentowała się publiczności
latem 1997 roku na gali disco polo w Operze Leśnej w Sopocie. Kilka tygodni później ukazała
się jej pierwsza płyta pt. "Jak ptaki na niebie". Justyna i Piotr zdobyli popularność wśród
słuchaczy przebojami: "Jak ptaki na niebie", "Słoneczny Boy" i "Szalona małolata". Po dwóch
latach przerwy duet powrócił w 1999 roku z drugą płytą pt. "Wakacyjna miłość". Album ten
zasilił konto zespołu o kolejne przeboje, takie jak "Wakacyjna miłość", "Podaruj mi miłość" i
"Ona i on". Latem 1999 roku wielkim sukcesem okazał się udział duetu we wspaniałym
koncercie "Biesiadogranie z Polsatem" w Koszalinie, gdzie Justyna i Piotr wystąpili u boku
największych gwiazd disco polo, takich jak Venus, Voyager, Toledo, Mister Dex i Top One. Rok
później zespół wydał album "Ciao Italia", na którym przypomniał znane włoskie przeboje w
polskich wersjach językowych. Wśród nich m.in. "Ci Sara" i "Mamma Maria". W tym samym
roku grupa nagrała również płytę z kolędami. W 2001 roku ukazał się krążek "Ciao Italia Vol. 2".
Tym razem zespół przypomniał takie przeboje jak "Sharazan", "L'italiano", "Ti Amo" czy też
"Tornero". Wszystkie te utwory zostały oczywiście zaśpiewane w języku polskim. Teksty do nich
napisała Justyna. Rok 2002 to szósta płyta pt. "Maleńkie serca dwa", zawierająca tym razem
autorskie kompozycje. Promowały ją dwa utwory: "Maleńkie serca dwa" i "Czy mnie jeszcze
pamiętasz?". W 2003 roku miejsce Piotra Albina zajął nowy wokalista Piotr Nowak. W tym
składzie grupa nagrała kolejną płytę na której znalazły się polskie wersje znanych przebojów z
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repertuaru francuskich wykonawców. Zespół wziął na warsztat takie piosenki jak m.in. "Lady
Lai", "Parole, Parole", "Voyage, Voyage" czy też "Apres Toi". ---zcas.zlotow.pl
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