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Contra Mundum - W wierszu i boju 1914 - 1949 (2016)

01.Prolog - Śpiew murów (Fragm.) 02.Pierwsza kadrowa 03.Polska 04.Po huraganach
szarż tętniących... 05.Z głową na karabinie 06.Na znojną walkę 07.Miłość bez jutra
08.Wymarsz uderzenia 09.Już dopala się ogień biwaku 10.Hej, chłopcy bagnet na broń
11.Nie wiem. Pamiętać nie chcę 12.Modlitwa 13.Chłopcy silni jak stal 14.Niebo złote ci
otworzę 15.Bij bolszewika (Fragm.) 16.Epilog - Przed snem
Norbert "Smoła" Smoliński Vocals, Whistling Adam "Malczas" Malczewski - Guitar Michał Kamiński - Bass Guitar
Tomasz Zień - Organ [Hammond], Piano, Accordion Tomasz Zagórski – Drums, Percussion

Nowy album "W WIERSZU I BOJU. 1914 - 1949" to poetycko – dźwiękowa wyprawa pomiędzy
wersy wybitnej polskiej poezji Poetów – Żołnierzy, których los rzucił w wir wojny, okupacji,
Powstania Warszawskiego w zestawieniu z wierszami Żołnierzy – Poetów, szturmowo bitewnymi tekstami powstałymi gdzieś na barykadach i w leśnych obozowiskach. Przemarsz od
poezji legionowej, aż do niepokornych, pełnych dumy pieśni podziemia antykomunistycznego.
--- contramundum.pl

Nowy album „W wierszu i boju. 1914 – 1949” zespołu Contra Mundum to szesnaście rockowych
utworów opowiadających o dziejach ducha narodu polskiego. Repertuar płyty bazuje na polskiej
poezji wojennej. Lider i zarazem wokalista zespołu, Norbert „Smoła” Smoliński wyśpiewuje
teksty takich twórców jak Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Krystyna Krahelska czy
Józef Szczepański. Utwory Contra Mundum opowiadają o wojnie, okupacji, Powstaniu
Warszawskim oraz polskim podziemiu antykomunistycznym. Koncept albumu oraz wybór
wszystkich tekstów to zasługa Grzegorza Wąsowskiego i Fundacji ”PAMIĘTAMY”, która od lat
przywraca pamięć i godność Żołnierzom Wyklętym. --- rozgrzewamypolskieserca.pl
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