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Zespół Piersi powstał w 1984 roku w Jarocinie z inicjatywy Zbigniewa Moździerskiego, Pawła 

Kukiza, Andrzeja Olszewskiego, Rafała ... ble, ble ble. Kto chce poczytać o historii, odsyłamy 

do netu - tam można znaleźć mnóstwo prawdziwych i mniej prawdziwych faktów z życia 

zespołu. Kto natomiast chce poznać nas nieco bliżej, zapraszamy do zapoznania się z tym 

właśnie info. Razem mamy 405 lat, nasz wzrost to 17 metrów i 68 centymetrów, ważymy 

równiutką tonę, z czego połowa to „Mały” i „Asan”, mieliśmy 385 dziewczyn, z czego dziesięć 

najlepszych ;) zostało naszymi partnerkami życiowymi. W tych związkach, z małym wyjątkiem, 

spłodziliśmy potomstwo w ilości czternastu sztuk, z czego pięć dziewczynek i dziewięciu 

chłopców. 

Nasze zainteresowania to cenzura, cenzura oraz cenzura. 

Po za tym interesujemy się muzyką, filmem, sportem, podróżami i szeroko pojęta rozrywką ;) 

Jeśli chodzi o osiągnięcia to możemy pochwalić się faktem, iż każda płyta zespołu PIERSI 

pokryła się złotem, a ostania „PIERSI i PRZYJACIELE 2”, na której znajduje się piosenka 

„Bałkanica” ma już kolor platynowy i wielkimi krokami zbliża się po diament. 

Po rezygnacji Pawła Kukiza ze współpracy z zespołem pod koniec 2012 roku, w wyniku jawnego 

głosowania współprace wokalną powierzyliśmy naszemu oddanemu fanowi – Adamowi Asanov, 

który jako jedyny z wszystkich kandydatów znał teksty piosenek zespołu PIERSI na pamięć. 

Z „Asanem” na pokładzie zdobyliśmy trzy nagrody na festiwalu OPOLE 2014 roku, w tym tę 

najważniejszą – NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Z utworem „Bałkanica” byliśmy nominowani do 

nagrody „Fryderyki”, zagraliśmy na największym festiwalu w Europie „WOODSTOCK”, 

organizowanym przez Fundacje WOŚP, co było dla nas ogromnym przeżyciem. 

Utwór „Bałkanica” przez długi czas utrzymywał się na pierwszych miejscach list przebojów, 

zdobył kilkanaście nagród jako utwór roku, był przez wiele tygodni najlepiej sprzedającym się 

singlem przez internet w takich serwisach jak iTunes, Muzodajnia, Spotify i wielu innych, 

a liczba odsłon w serwisie You Tube przekroczyła liczbę 72 milionów. 

Z ciekawostek o klipie do „Bałkanicy”, to realizowany był na rzeszowskim rynku, a nie jak wielu 

twierdzi w Kazimierzu. Kosztował około 2.000 PLN + zakup trzech kebabów, które wzięły udział 

w nagraniach. Niezwykle ważną rolą w życiu zespołu jest działalność charytatywna. 

Nie ma miesiąca, w którym to PIERSI nie uczestniczyły by w jakiejś akcji na rzecz 

potrzebujących. Po wydaniu płyty „Piersi i Przyjaciele 2” (2013 r.) rozpoczął się najbardziej 

owocny okres w historii zespołu PIERSI. 

Rok 2014 przyniósł 150 wydarzeń, w tym koncerty, programy TV, wizyty w ośrodkach 

polonijnych w USA, Anglii, Niemczech i Austrii. Recenzje największych pism i portali 

muzycznych, które stwierdzały fakt podążania przez zespół PIERSI tym samym, niezmiennym 

stylem co zawsze oraz wniesienie nowej świeżości w band były jak miód na nasze serca. 



http://www.terazrock.pl/recenzje/czytaj/Piersi-Piersi-i-Przyjaciele-2.html 

http://www.rockmagazyn.pl/recenzja/846,piersi-piersi-i-przyjaciele-2.htm 

http://podsluchalnia.blogspot.com/2013/11/recenzja-piersi-piersi-i-przyjaciele-2.html 

http://audio.com.pl/muzyka/recenzje/rock/16479-piersi-piersi-i-przyjaciele-2 

Największą jednak nagrodą za naszą pracę, niewątpliwą przyjemnością i tchnięciem wiatru w 

nasze skrzydła, była, jest i będzie reakcja publiczności na naszych koncertach, która to wydaje 

się zaakceptowała nas w pełni po tak wielkiej transformacji. Za to dziękujemy z całego serca. 

Na dzień dzisiejszy PIERSI tworzą: 

"Dziadek" - najstarszy w zespole, pamięta początki początku. Czasem pamięta, że zakładał 

zespół PIERSI. Jest tak leciwy, że gdy wychodzi z muzeum, to włącza się alarm w bramkach 

przy wyjściu. Jego życiowe motto to: gram na basie, gdzie tylko da się. 

„Mały” - 24 lata w zespole, ikona seksu, bożyszcze tłumu, posiadacz boskiego torsu. Swoim 

tamburynem oraz wokalem potrafi doprowadzać do ekstazy oraz łez. 

„Manio” - człowiek czad. Wiecznie naładowany optymizmem, zespołowy magik, zamienia ciała 

stałe w gazy, kolekcjoner tatuaży, dobosz jak się patrzy. 

„Hans” - muzyk, któremu z matematyczną precyzją musiało się zgadzać jedno równanie. 

Ile gitar tyle dziewczyn. Tak było, dopóki na swej drodze nie spotkał tej jedynej, wymarzonej. 

Nie wiadomo do tej pory czy dziewczynę czy gitarę ;) 

„Erwin” - bardzo utalentowany młody człowiek, który swoją trąbką potrafi wyczarować iście 

bajeczne dźwięki. 

„Rospor” - jedyny muzyk na świecie, który miesięcznie wydaje na alkohole więcej pieniędzy 

niż zarabia. 

„Asan” – wokalista taki sobie ale jaki kompan do imprezowania. 

„Jasiek” - inżynier dźwięku, dźwięku inżynier, spod palców Jego dźwięk piękny płynie … 

„Gajowy” – technicznie najlepszy technik na świecie 


