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Dżem - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 [2007]

  

  CD1:
1. "Czerwony jak cegła"
2. "Whisky"
3. "Paw"
4. "Ballada o dziwnym malarzu"
5. "Kim jestem-jestem sobie"
6. "Wokół sami lunatycy"
7. "Dzień w którym pękło niebo"
8. "Mała aleja róż"
9. "Harley mój"              play
10. "Naiwne pytania"
11. "Modlitwa III – pozwól mi"
12. "Poznałem go po czarnym kapeluszu"
13. "Skazany na bluesa"
14. "Wehikuł czasu, to byłby cud"

CD2:
1. "Niewinni i ja cz. I i II"
2. "Wiem na pewno wiem – nie, nie kocham cię"
3. "Jesiony"
4. "Oh, słodka"
5. "Boże daj dom"
6. "Koszmarna noc"
7. "Człowieku, co się z tobą dzieje"        play
8. "Blues Alabama"
9. "Najemnik II"

MUZYCY
Obecny skład zespołu:
Adam Otręba – gitara, śpiew (1973 – do dziś)
Benedykt Otręba – gitara basowa, śpiew (1973 – do dziś)
Jerzy Styczyński – gitara solowa (1979 – do dziś)
Maciej Balcar – śpiew, harmonijka ustna (2001 – do dziś)
Janusz Borzucki – instrumenty klawiszowe, organy Hammonda (2005 – do dziś)
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Zbigniew Szczerbiński – perkusja (1992 – do dziś)

Byli członkowie zespołu:
Ryszard Riedel – śpiew, harmonijka ustna (1973-1994)
Jacek Dewódzki – śpiew (1995-2001)
Paweł Berger – instrumenty klawiszowe, organy Hammonda, śpiew (1973-2005)
Michał Giercuszkiewicz – perkusja (1981-1986)
Marek Kapłon – perkusja (1986-1991)
Jerzy Piotrowski – perkusja (1991-1992)
  

 

  

Dżem – polska grupa muzyczna grająca rocka i blues. Zaliczana jest do najważniejszych
zespołów w historii polskiej muzyki rockowo-bluesowej (blues rock). Nazwa zespołu pochodzi
od jamu – zbiorowego muzykowania, improwizowania na zaplanowany temat, popularnego
między innymi wśród zespołów grających jam rocka, jak np. Grateful Dead czy The Band.
Polski zapis nazwy pojawił się – zupełnym przypadkiem kierującym ręką organizatorki jednego
z koncertów – w roku 1974.

  

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80. – Album kompilacyjny zespołu Dżem wydany w 2007 roku jako
dodatek do gazety. Płyta pochodzi z kolekcji Dziennika i jest siódmą częścią cyklu "Gwiazdy
polskiej muzyki lat 80."
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