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NOWA SIŁA

RECENZJA

Wakacje dobiegły końca i wszystko wraca do normalnego porządku. Praca, szkoła itd. By rozłado
wać napięcie dzisiejszy Dystrykt w całości został poświęcony cięższym brzmieniom. I tak
można przeczytać kilka słów o nowych płytach: polskiej legendy – Magnus oraz młodszej ekipy z Non Opus

Dei. Natomiast w Nowej Sile sylwetki ostrowskiej grupy Roots Of The Storm i death metalowego Nammoth.

Roots Of The
Storm to pier
wsza ostrowska

grupa, która poszerza gro-
no zespołów prezentowa-
nych w Dystrykcie. Moż-
na postawić pytanie, dla-
czego do tej pory nie było
mowy o miejscowych for-
macjach. Taki stan rzeczy
może dziwić i zamiast po-
dejmować próbę wyjaśnie-
nia owej sytuacji – można
mieć jedynie nadzieje, że
w przyszłości pod tym
względem będzie lepiej.
Być może Roots Of The
Storm ośmieli innych
twórców do prezentacji
swojej twórczości na ła-
mach tygodnika.Zespół
stylistycznie jest osadzony
w nowoczesnych rejonach
muzycznych, skierowa-
nych w stronę współczes-
nych odmian metalu. To
takie sprzężenie nu meta-
lu z elementami grungeu,

ROOTS OF THE STORM

hip hopu oraz death meta-
lowych akcentów, co wy-
wołują głównie głębokie,
growlujące wokale.  To
mikstura energetycznej
dawki dźwiękowej, a sam
zespół jest niczym nieo-
szlifowany kamień, który
jeszcze wymaga nakładu
pracy, ale po „obrobieniu”
może stać się wartościowy.

Początki grupy sięgają
2006 roku, a za jej powsta-
nie odpowiada pięciu mło-
dych chłopaków. W mo-
mencie założenia jeden z
nich miał tylko 14 lat, naj-
starszy 18, a reszta po 16
lat. Młody wiek instru-
mentalistów w niczym nie
przeszkodził w tworzeniu
ciekawej muzyki. Na sce-
nie Roots Of The Storm
zadebiutował na początku
2007 roku w OCK. Nieco
ponad rok później szeregi
zespołu zasilił nowy woka-
lista, a w 2009 roku zmie-

nił się również basista. W
chwili obecnej skład gru-
py to: Bartek Zawadka
(wokal), Maciej “Harry”
Zakroczymski (gitara),
Rafał “Rafi” Dankiewicz
(gitara), Mateusz Karólew-
ski (bas), Bogusz Mędy-
kowski (perkusja). Wśród
większych sukcesów ze-
społu można wymienić
zdobycie nagrody publi-
czności w 2007 i 2008 ro-
ku podczas kolejnych edy-
cji przeglądu „Wszyscy
Śpiewamy na Rockowo”
oraz wyróżnienie na prze-
glądzie twórczości około-
gitarowej “Gitarownia” w
2007roku. Dorobek wyda-
wniczy jak na razie nie jest
zbyt imponujący, bo zasi-
la go jedynie demo „Ani-

mosity”. Jednak jak dono-
szą wieści, zespół intensy-
wnie pracuje nad kolej-
nym materiałem, który
powinien ujrzeć światło
dzienne już niebawem.
Roots Of The Storm
udziela się również kon-
certowo i występowali m.
in. w Poznaniu, czy Wroc-
ławiu. To zespół, który po-
winien przypaść do gustu
szczególnie zwolennikom
nowoczesnego metalu w
cięższym wydaniu.

Oficjalna strona
zespołu:
http://www. myspace.
com/rootsofthestorm

E łcka grupa Na
mmoth to jeden
z przedstawicieli

rodzimej sceny death me-
talowej. Zespół powstał
w 2006 roku i początko-
wo tworzył w klimacie
black metalowym, biorąc
za wzorzec takie bandy jak
Dimmu Borgir, czy Mar-
duk. Obecnie styl grupy
ewoluował w innym kie-
runku. Ich muzyka to cięż-
ki death metal z techni-
cznymi wstawkami, utrzy-
many w średnich tem-
pach. Można poczuć tutaj
ducha takich formacji jak
choćby Morbid Angel, Im-
molation, czy Cannibal
Corpse, ale oprócz tego
Nammoth posiada ró-
wnież nowocześniejsze
akcenty, które po wymie-
szaniu tworzą ciekawą
mieszankę ekstremalnego
metalu. Zespół został po-
wołany do życia przez Ra-
fała „Samias” Mużyło (gi-
tara) oraz Tomka „Łysy”
Rozmysłowicza. Chwilę

NAMMOTH

później gitarzystów wspar-
li: basiści Bartek Mazur i
Tomek „ToTo” Tomkie-
wicz. Znaczącym pun-
ktem w karierze Na-
mmoth było pojawienie
się perkusisty Igora Augu-
stynowicza, którego obe-
cność skierowała zespół na
inne tory. Efekt wspólnej
kolaboracji został uwie-
czniony na wydanym w
2009 roku, pierwszym de-
mo. Wydawnictwo zosta-
ło profesjonalnie zrealizo-
wane, a jego jakość nie od-
biega od pełnych albumów
studyjnych. Warstwą liry-
czną zajął się Artur Chu-
dewnik, kojarzony z grupą
Trauma, a za mikrofonem
gościnnie wystąpił Michał
Pukin z Forgotten Past.
Niedługo potem stano-
wisko wokalisty zajął Ma-
teusz Grygo, a w między

czasie zaczęły się pojawiać
pochlebne recenzje na te-
mat nagranego wydawni-
ctwa demo. W Australii
Nammoth został wybrany
zespołem miesiąca w Me-
tal Underground Radio.
Jesienią 2009 roku forma-
cja wystąpiła na bardziej
poważnych koncertach
m. in. obok Armagedon,
Pandemonium, Gortal,
czy Hunter. Znaczącym
osiągnięciem okazał się
udział zespołu w trasie
Creative Act Of Music (12
koncertów) obok Armage-
don, Thy Disease i Heart

Attack.
W między czasie w sze-

regach Nammoth doszło
do zmiany na stanowisku
perkusisty, które w chwili
obecnej należy do Grzego-
rza “Gregor” Hiero. W ma-
ju 2010 roku zespół po raz
pierwszy zaprezentował
się poza granicami kraju
występując na Metalfest
2010 w Austrii, gdzie Pol-
skę reprezentowały Vader,
Behemoth i Decapitated.

W chwili obecnej sek-
stet z Ełka pracuje nad peł-
nym albumem, a w paź-
dzierniku rusza na szereg
koncertów w ramach Re-
bellion Tour vol. II, gdzie
wystąpi m. in. u boku De-
capitated, Christ Agony, czy
Hate. Jak widać maszyna o
nazwie Nammoth działa
coraz prężniej. Systematy-
cznie rośnie w siłę i już nie-
bawem może zająć miejsce
w pierwszym szeregu death
metalowej armii.

Oficjalna strona
zespołu:
www. myspace. com/
nammothband

W  ostatnim
czasie po
wróciło do

życia kilka polskich zespo-
łów jak choćby Alastor,
czy Testor. Teraz to grono
poszerzył death/thrasho-
wy Magnus powracający z
nowym albumem. Być mo-
że niektórzy pamiętają po-
stać odzianą w „biżuterię”,
której nie poskąpiono sta-
lowych elementów w po-
staci długich gwoździ. Ta-
ki właśnie image kreował
Rob Bandit – wokalista
grupy Magnus, a sam ze-
spół jako jeden z pier-
wszych propagował ostrzej-
sze metalowe akcenty na
polskiej scenie. Jak na
chwilę obecną przedstawia
się to co proponuje wroc-
ławski Magnus? Jest to nic
innego jak mieszanka su-
rowego death, thrash i
black metalu z lat 80 – tych.
Oprócz klasycznych form
są pewne naleciałości
współczesnych trendów o
czym świadczyć mogą takie
kompozycje jak: „Spirits”,
czy „Private Religion”.
Magnus nagrał album w
starym stylu nie próbując
łagodnych tricków, które
pomogłyby zjednać sobie

MAGNUS

– ACCEPTANCE OF DEATH

rzeszę nowych fanów. To
muzyka dla weteranów sta-
rego, surowego death me-
talu. Mimo zrozumiałej,
znikomej przebojowości
materiał mógł być bardziej
przystępny. Taki „Essen-
ce”, czy „Worm” są niczym
trudny orzech do zgryzie-
nia. Swoją formą wręcz
zniechęcają do słuchania.
„Acceptance Of Death” po
pierwszych utworach spra-
wia wrażenie chaotycznej
mazi i zlepku luźnych po-
mysłów. Można odnieść
wrażenie, że nowy materiał
Magnus to jedynie spełnie-
nie próśb zagorzałych fa-
nów, którzy upominali się
o nowe nagrania.

Ocena: 5/10
Wydawca:
Witching Hour
Productions

O tym, że nie tyl
ko w krajach
s k a n d y n a w -

skich powstają dobre al-
bumy black metalowe
świadczyć może nowy krą-
żek olsztyńskiego Non Opus
Dei. „Eternal Circle” to nie-
co ponad półgodzinna daw-
ka technicznego black meta-
lu z akcentami death meta-
lowymi. Całość uzbrojono w
piekielnie szybkie podziały
perkusyjne i specyficzne po-
chody gitarowe. Materiał jest
niezwykle intensywny, a
podkręcone – do granic moż-
liwości – tempa i ekstremal-
na forma przybrały taką po-
stać, że album jest nadal prze-
jrzysty i czytelny. Album roz-
poczyna krótka wstawka ze
zmodulowanym płaczem
dziecka i po chwili wszystko
zalewa ściana miażdżących
dźwięków, które ani na
chwilę nie dają wytchnienia.
„Eternal Circle” to nie tylko
masakrująca gonitwa pt.
„byle szybciej”. Kompozycje
urozmaicają wszelkie zwol-
nienia i zagrania, które w pe-
wien sposób odciążają szyb-
ki materiał. Ponadto muzy-
ce towarzyszą specyficzne
smaczki, jak choćby wple-

NON OPUS DEI

– ETERNAL CIRCLE

ciona wyliczanka w utworze
„Demon Nietzschego”
wprowadzająca swoistą at-
mosferę niepokoju. Jak wi-
dać oprócz anglojęzycznych
kompozycji znalazło się ró-
wnież miejsce dla polskich
tekstów, ale przyznam, że
„skrzekliwy” wokal skrzęt-
nie zaciera granice między
nimi. Trudno wyróżnić tu-
taj poszczególne utwory, bo
płyta jest spójna.  „Eternal
Circle” trzeba słuchać kom-
pleksowo, bo wówczas wy-
łapie się prawdziwe jego ob-
licze. Sympatycy ambitniej-
szego black metalu powin-
ni ostrzyć swoje pazury na
ten album!

Ocena: 8/10
Wydawca:
Witching Hour
Productions


