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Wilki - jedna z prawdziwych gwiazd krajowego rynku muzycznego. Wilki założył jej wokalista R
obert Gawliński
(wcześniej Madame, Made in Poland, Złotousty i Anioły, Opera, The Didet Bidet ). W latach
dziewięćdziesiątych grupa uzyskała status absolutnej gwiazdy. Pierwotny skład zespołu
wyglądał następująco: R. Gawliński, W. Bruślik, R. Ochnio i P. Szkudelski. Po roku grupa
zmieniła swój skład. Dzisiaj zespół gra w następującym zestawieniu Robert Gawliński, Marcin
Ciempel, Mikis Cupas, Marcin Szyszko.
Debiutancka płyta "Wilki " z 1992 roku odniosła fenomenalny sukces, a utwory na niej zawarte
szybko zostały ogromnymi hitami, na stałe zapisując się w polskiej muzyce. W albumie znalazły
się takie piosenki jak: "Son Of The Blue Sky ", "Eli Lama Sabachtani ", "Beniamin " a także
"Aborygen
". Zespół
w tym samym roku zdobył Bursztynowego Słowika w sopockim festiwalu. Następne płyty
ukazały się w 1993 i 1994 roku "Przedmieścia " (1993 rok) i "Acousticus Rockus " (1994 rok ).
Płyty te również cieszyły się wielkim uznaniem szerokiej masy publiczności i przyniosły
następne wielkie hity m.in.: "
Sen o Warszawie
", "
Indian Summer
". Rok po trzeciej płycie główna postać zespołu Robert Gawliński zdecydował się na
indywidualną karierę, wydając krążek "Solo " z piosenką "
O samym sobie
", i tym razem artysta odniósł sukces a płyta stała się płytą złotą. Artysta wydaje jeszcze takie
płyty jak: "Kwiaty jak relikwie " z 1997 roku, "Gra " z roku 1999. Singlowe nagranie "
Sid i Nancy
" z "Kwiatów jak relikwie" był bardzo chętnie "puszczany " w prawie wszystkich rozgłośniach
radiowych. W roku dwutysięcznym trafia do sklepów płyta "Największe przeboje " będąca
podsumowaniem twórczości zespołowe jak i solowej wokalisty. Oprócz największych przebojów
na płycie zawarto nowe kompozycje np. "
Beze mnie o mnie
". Reaktywacja formacji nastąpiła w 2001, rok później została wydana nagrana przez zespół
płyta, tradycyjnie większość kompozycji muzycznych i tekstów stworzył R.Gawliński. Piosenka
pt: "
Baśka
" podpiła serca bardzo wielu fanów stając się superhitem, wygrała również konkurs premier na
festiwalu w Opolu. Kolejna płyta "Watra " z utworem "
Bohema
" ukazała się dwa lata później. W 2006 roku na rynek trafił album "Obrazki ", do zespołu jeszcze
przed stworzeniem płyty dołączyli Leszek Biolik i Hubert Gasiul, wzbogacając zespół o własne
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wizje muzyczne.
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