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GIGANCI POLSKIEGO ROCKA 

 
W bie Ŝącym numerze „Lasotczaka” chciałbym zaprezentowa ć 
zespół Perfect. Jest to polski zespół rockowy, zało Ŝony 
w 1977 roku. Najwi ększ ą popularno ści ą cieszył si ę  w 
latach osiemdziesi ątych. Z tego okresu pochodz ą przeboje 
grupy: Nie płacz Ewka , Chcemy by ć sob ą, Ale wkoło jest 
wesoło , Niewiele ci mog ę da ć, Autobiografia .  

Ciekawostka: 
W 2003r. Grzegorz Markowski, wraz ze swym 
zespołem, zorganizował happening. O godzinie 8 
rano, w centrum Warszawy, na dachu budynku 
"'Cepelia'" zespół zagrał koncert. Koncert zakończył 
się zatrzymaniem przez policję Markowskiego, za 
zakłócanie porządku publicznego. 
 
 

DYSKOGRAFIA: Perfekt 1981, Unu 1982, Jestem 1984- złota płyta, Geny1987- złota płyta, Śmigło 1999, Schody 200

Rock (ang. skała, kołysać się) – ogólna nazwa całego szeregu 
stylów muzycznych, charakteryzujących się brzmieniem 
opartym na róŜnego rodzaju gitarach (zwykle elektrycznych) 
z wyraźnym  rytmem   WaŜną cechą muzyki rockowej jest jej 
zespołowość. Muzyka tworzona zespołowo, trudna do 
odtworzenia, gdy nie jest grana przez oryginalny zespół (zob. 
tribute band), jest teŜ często zespołowo komponowana. W 
muzyce rockowej kompozytor i wykonawca to najczęściej ta 
sama osoba lub grupa osób. Prekursorem polskiego rock and 
rolla jest redaktor Franciszek Walicki (nazywany "Ojcem 
Polskiego Rocka"), który w latach 60. powołał do Ŝycia takie 
zespoły jak: Rythm and Blues, Czerwono-Czarni, Niebiesko-
Czarni, Breakout, SBB i wiele innych.   

Muzeum Rock 'n Rolla w Cleveland, Ohio  OOOppp...   PPPiii ooottt rrr    LLLuuubbbaaarrr ssskkkiii    ,,,   ŹŹŹ rrr óóódddłłł ooo   gggrrr aaafff iii kkkiii :::    III nnnttteeerrr nnneeettt

MIŁOŚĆ JEST PIEKNA… cd 

Po pięknym ślubie wraz z innymi gośćmi udał się do 
restauracji. Mikołaj powiedział mu, że ma dla niego 
niespodziankę i pokazał mu gdzie ma usiąść, po 
czym odszedł. Gdy Horacy zajął miejsce, Mikołaj był 
już z powrotem, ale nie sam. To jest Klara, moja 
cioteczna siostra- mówił Mikołaj- wskazując mu nie 
wysoką, ładną blondynkę w niebieskiej sukience. -
Chciałbym, żebyś się nią dziś zaopiekował, gdyż 
Klara nikogo tu nie zna. Zanim Horacy zdążył 
cokolwiek powiedzieć Mikołaja już nie było, 
pobiegł do swojej ukochanej. To wesele było dla 
Horacego bardzo udane, nie spodziewał się, że  
będzie się tak dobrze bawić, że pozna i bardzo 
polubi jakąś dziewczynę. 

Tańczył, śmiał się i rozmawiał z Klarą całą noc. Od 
wesela minął tydzień a on wciąż myślał o Klarze, 
chciałby ją zobaczyć. Jeszcze nigdy nie czuł się tak 
jak tamtej sobotniej nocy. A może to miłość- 
pomyślał. Zadzwonił do Mikołaja, poprosił o numer 
do Klary. A potem spotkał się z nią. Horacy i Klara 
bardzo się w sobie zakochali. Wszystko zaczęło się 
pomału układać. Wkrótce Horacy skończył szkołę, 
zdał egzamin zawodowy i zaczął pracować. Jego 
chorą mamą opiekowali się odtąd na zmianę z 
Klarą, która z nimi zamieszkała. A po pewnym 
czasie udali się do Mikołaja i wręczyli mu 
zaproszenie na swój ślub. Miłość jest piękna.  


