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Proletaryat – Proletaryat (1990)

  

    1. Chlajmy  2. Proletaryat  3. Zostanę żołnierzem  4. Gdy umierają Bogowie  5. Na rogu ulic 
6. Wstawaj  7. Hej naprzód marsz  8. Red rain  9. Wała  10. Tienanmen  11. Oszukany  12.
Odezwa  13. Demo blues        Tomasz Olejnik – wokal      Jarosław Siemienowicz – gitara     
Dariusz Kacprzak – gitara basowa      Zbigniew Marczyński – perkusja    

 

  

Proletaryat powstał w Pabianicach w listopadzie 1987 roku utworzony przez Tomasza "Oleja"
Olejnika, Dariusza "Kacpra" Kacprzaka i Jarosława "Siemiona" Siemienowicza. Pierwszym
perkusistą formacji został Robert Szymański. Dzięki prostej muzyce gitarowej mocno osadzonej
w tradycji punk rocka lat 70 oraz tekstom opisującym problemy, z jakimi na co dzień borykają
się szarzy, zwyczajni ludzie grupa szybko zdobyła zaufanie punkowej publiczności. Pierwszy
koncert odbył się w maju 1988 r. na jednym z lokalnych przeglądów. Wkrótce Proletaryat został
zakwalifikowany do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. W 1988 roku
nagrane zostaje demo zatytułowane "Revolt", które wyszło w niezależnej firmie Kaszana
Warsaw Factory, a podobno nawet za granicą. Wydawnictwo zainteresowała znanego
realizatora dźwięku Andrzeja Puczyńskiego (eks-Exodus), który zaproponował grupie
rejestrację płyty. W trakcie sesji Proletaryat pojechał do Jarocina, skąd wywiózł nagrody
publiczności i dziennikarzy. Teksty z pierwszej płyty, w rodzaju "Chlajmy" dobrze pokazują, że
Proletaryat potrafił wtedy wypośrodkować między poważnymi treściami a kpinami. Nie był to
jednak rockowy kabaret. Chodziło o to, żeby dotknąć poważnych problemów, ale też trochę
zakpić. To samo z "Zostanę żołnierzem": tak bardzo chcę pójść do wojska, wezmę karabin i
będę strzelał do ludzi... --- muzyka.onet.pl
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https://yadi.sk/d/vUN01inHT7k8G
https://mega.co.nz/#!4F8hxBQD!e0JmbzmX4zmYMskV4gfJzmAsRjNmz8gArPeOwOLXGEc
https://www.mediafire.com/file/og33d4y3w1wbz05/Prltrt-P90.zip/file
https://bayfiles.com/pfu0N9Dao0/Prltrt-P90_zip
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