Krzysztof Cugowski
Koncerty gwiazd
Krzysztof Cugowski to lublinianin z urodzenia i wyboru. W Lublinie ukończył Państwową
Szkołę Muzyczną i rozpoczął studia prawnicze. Także w Lublinie w 1969 roku założył zespół
Budka Suflera. W 1972 roku połączył siły z Romualdem Lipko, trzy lata później do zespołu
dołączył Tomasz Zeliszewwski. Charakterystyczny, mocny głos Krzysztofa Cugowskiego
szybko został dostrzeżony. Już w 1975 roku znalazł się na drugim miejscu w notowaniu
„Wokaliści roku” przeprowadzonego przez czasopismo „Non Stop”. Po wydaniu dwóch płyt,
które okazały się wielkim sukcesem, w 1976 roku opuścił Budkę Suflera na osiem lat. W tym
czasie pracował z zespołami Spisek i Cross. Do Budki powrócił w 1984 roku.
W drugiej połowie lat 80. koncertował z zespołem w USA. Na początku lat 90. Budka Suflera
nagrała płytę "Cisza". Krążek okazał się dużym sukcesem i stał się zarazem preludium do
największego komercyjnego osiągnięcia zespołu, czyli do wydanej w 1997 roku płyty "Nic nie
boli, tak jak życie". Sprzedaż albumu przekroczyła rekordowe milion egzemplarzy. Ten sukces
stał się również przepustką dla zespołu do występu w 1999 roku w słynnej sali koncertowej
Carnegie Hall w Nowym Jorku. W późniejszych latach działalności muzycy Budki Suflera
nagrywali także z zagranicznymi gwiazdami. Na płycie "Jest" skład zespołu wsparli: basista
Marcus Miller, gitarzysta Steve Lukather i perkusistka Sheila E.
Krzysztof Cugowski ma na swoim koncie również kilka płyt solowych oraz krążek „Integralnie”
(2001) z coverami wielkich przebojów polskiego i światowego rocka. Współpracował także z
Ray'em Wilsonem, byłym wokalistą Genesis. Wspólnie nagrali utwór "Not about us".
Wokalista wystąpił również z Gary Brooker'em i Garou.
Budka Suflera zakończyła działalność w 2014 roku, żegnając się z fanami ogromną trasą
koncertową. W grudniu tego samego roku Krzysztof Cugowski został odznaczony przez
prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne zasługi
dla polskiej kultury i za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej.
Po zakończeniu działalności zespołu, wokalista ani na chwilę nie zwolnił tempa. Od 2015 roku
Krzysztof Cugowski koncertuje z zespołem "Bracia", założonym w 2001 roku przez swoich
synów, Piotra i Wojciecha. W tzw. międzyczasie wokalista pracował nad swoją solową płytą.
Jesienią 2015 roku krążek pt. „Przebudzenie” z muzyką Stefana Gąsieńca trafił do sklepów
muzycznych.
Od początku 2016 roku Krzysztof Cugowski razem z synami rozpoczął pracę nad
premierowym materiałem na nowy wspólny album. 30 września tego roku w ramach
rodzinnego projektu „Cugowscy” ukazał się krążek „Zaklęty krąg”. Jest to bez wątpienia jedna
z najciekawszych i najważniejszych płyt 2016 roku. Obecnie muzyczna rodzina przygotowuje
się do przyszłorocznej trasy koncertowej pod szyldem „Cugowscy”, która będzie promować
ich najnowsze wydawnictwo.
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