
PL/3418

Linkin Park /

Road to revolution

rock

Zapis koncertu z 29 czerwca 2008 z Milton 
Keynes National Bowl. Na krążkach znajdują 
się ich największe przeboje. Bardzo 
zróżnicowana pod względem klimatów jakie 
się przewijają. Niektóre kawałki tętnią energią, 
inne są bardziej spokojne i wyciszone. 
Świetnie się słucha, nie wpędza w rutynę 
dzięki czemu nie ma się wrażenia, że piosenki 
się zlewają.

źródło:http://www.empik.com/road-to-revolution-live-at-milton-
keynes-linkin-park,prod5510235,muzyka-p/ 2017.02.06

 One step closer ;  From the inside ;
 No more sorrow ; Given up ;

Living from you ;  Hands held high ; 
Leave out all the rest ;  Numb ; 
The litle things give you away ; 

Breaking the habit ;
 Shadow of the day ; 

Crawling ; In the end ;
 Pushing me away ; 

What I've done ;  Numb/Encore; 
Jigga what/Faint; 

PL/3417

Donatan /

Równonoc

rap
hip hop

"Równonoc" Donatana jest to jeden z 
najbardziej interesujących i 
charakterystycznych projektów muzycznych 
ostatnich lat a zarazem pierwsza w historii 
płyta trwale wiążąca muzykę słowiańską z hip-
hopem. 

Źródło:http://www.empik.com/rownonoc-
donatan,p1056761462,muzyka-p/ 2017.02.06

Wstęp;
Słowianin;
Budź się;

Z samym sobą;
Nie lubimy robić;

To jest takie nasze;
Z dziada pradziada;

Będą cię nienawidzić;
Szukaj jej tu;

Niespokojna dusza;
Pij wódkę;

Słowiańska krew;
Jestem stąd - jestem sobą;

Noc Kupały;
Zew;

Niech obdarzy - niech obrodzi.

PL/3416
Michael 

muzyka filmowa

Ścieżka dźwiękowa do filmu Michael.

Źródło:https://www.amazon.com/Music-Motion-Picture-Michael-
Soundtrack/dp/B002KWKHSQ 2017.02.06

Through your hands (Don Henley); 
I don't care if you love me anymore (The 

Mavericks); 
Chain of fools (Aretha Franklin); 

Bright side of the road (Van Morrison); Heaven 
is my home (Randy Newman with Valerie 

Carter);
 The spider and the fly (Kenny Wayne Shepherd 

featuring James Cotton);
 Feels like home (Bonnie Raitt);

 What a wonderful world (Willie Nelson);
 Love God (Al Green);

 Sittin' by the side of the raod (Andie 
MacDowell); 

Spirit in the sky (Norman Greenbaum).



PL/3415
Phenomenon 

muzyka filmowa

Ścieżka dźwiękowa do filmu Fenomen.

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenomen_(film_1996) 
2017.02.07

Change the world (Eric Clapton); 
Dance with life : the brilliant light (Bryan Ferry); 

Crazy love (Aaron Neville feat. Robbie 
Robertson); 

Corinna (Taj Mahal); 
Have a little faith in me (Jewel);

 I have the touch (Peter Gabriel);
 Piece of Clay (Marvin Gaye);

 Para donde vas (The Iguanas);
Misty blue (Dorothy Moore);
A thing going on (J.J. Cale);

The orchard (Thomas Newman).

PL/3414

Onar /

Przemytnik emocji

hip hop

Raper na płycie tworzy zarysy świata widzianego z 
własnej perspektywy. Głównym celem jest 
skłonienie słuchacza do refleksji, od pierwszej, aż 
do ostatniej minuty. Brzmienie pozostało raczej 
surowe, mocno klasyczne. Onar zadbał o to, by 
każda jego linijka nie była przypadkowa i tworzyła 
kolejny element układanki świadczącej o 
dojrzałości "Przemytnika Emocji". Wieloletnie 
doświadczenie pozwoliło mu na swobodne 
operowanie słowem i osiągnięcie z góry 
zamierzonych celów.

źródło:http://www.empik.com/przemytnik-emocji-
onar,p1100630791,muzyka-p/ 2017.02.07

To jest już moje ; 
Przemytnik emocji ;

 Już ex jest ;
 Bilet w ręce ; 

Miejsce w oparach absurdu ; 
Ceglane ściany ; 

Puste ; 
Od dna ;

 Na wysypisku śmieci ;
 Halo Ziemia!?!? ; 

Przez wizjer ; 
Piękny dzień.

PL/3413

Rihanna /

Talk that talk

pop

Talk That Talk – szósty album studyjny 
barbadoskiej piosenkarki Rihanny. Muzycznie 
album łączy ta sama wena co Loud. Talk That 
Talk zawiera elementy popowe, R&B, a także 
dubstep, muzykę electroniczną i house.
Lirycznie płyta opowiada o miłości, 
seksualności i inicjacji.                       
Wydawnictwo dostało wiele pozytywnych 
komentarzy od krytyków, którzy chwalili 
odejście od mrocznych tematów.

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Talk_That_ Talk/  2017.02.07                                    

 You da one ;
 Where have you been ; 

We found love (feat. Calvin Harris) ;
 Talk that talk (feat. Jay-Z) ;

 Cockiness (Love it) ; 
Birthday cake :

We all want love ; 
Drunk on love ; 

Roc me out ;
Watch n' learn ; 

Farewell.



PL/3412

Pezet /

Muzyka rozrywkowa

hip hop 
rap

Muzyka rozrywkowa - pierwszy solowy album 
polskiego rapera Pezeta przygotowany 
wspólnie z producentem Szogunem. Jego tytuł 
oddaje klimat piosenek, które są 
zdecydowanym odejściem od trueschoolowej 
estetyki poprzednich, nagranych z Noonem 
płyt ku muzyce klubowej.

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_rozrywkowa_(album)/  
2017.02.07

#1 ; 
Halo ; 

Na tym osiedlu (gość. Onar).
 Lubię ;

 Nie tylko hit na lato ;
 Pezet jak... ; 

Niegrzeczna (gość. Wdowa);
Noc i dzień (gość. Małolat, Fame District); Mam 

ten styl ; 
Pornogwiazdy (gość. 2cztery7);

 Lojalność? ; 
Sexmisja (gość. Kali);

 Czterdzieściprocent (gość. Mes);
 Takie jak ty (gość. Wdowa);

 Gdyby miało nie być jutra.

PL/3411

My chemical romance 
/

May death never stop 
you

rock
pop

Kompilacja najlepszych utworów zespołu My 
Chemical Romance, wydana rok po jego 
rozwiązaniu. Fani zespołu będą mieli 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy 
bardzo atrakcyjnymi wydaniami albumu. 
Kolekcja podsumowuje kilkunastoletnią 
działalność zespołu, którego punk-popowe 
brzmienie z gotyckim odcieniem zaskarbiło mu 
legion fanów na całym świecie.

źródło:http://www.empik.com/may-death-never-stop-you-limited-
edition-2lp-dvd-my-chemical-romance,p1094249874,muzyka-p/ 
2017.02.07

 Fake your death ; 
Honey, this mirror isn't big enough for the twoof 

us ; 
Vampires will never hurt you ;  Helena ; 

You know what they do to guys like us in prison ; 
I'm not OK (I promise) ;

 The ghost of you ; 
Welcome to the black parade ; 
Cancer ; Mama ;  Teenagers ;

 Famous last words ;
 Na na na ; Sing ;  Planetary (Go!) ;

 The kids from yesterday ; 
Skylines and turnstiles ;

 Knives/Sorrow ;  Cubicles.

PL/3410

Przemyk Renata /

Ya hozna

rock

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

Yaho zna ; 
Babę zesłał Bóg ; 

Tortury ; 
Top ; 

Samolot rozbił się przed startem ; 
Makijaż twarzy ; 

Kochaj mnie jak wariat ; 
Prinsówna ; 

Hiszpańskie dzwonki ;
 Protest dance ; Ob.ereck.



PL/3409

Xxanaxx /

FWRD

muzyka elektroniczna

XXANAXX od początku balansował między 
muzyką alternatywną a tą bardziej przystępną, 
popową właśnie. Członkowie duetu przyznają, 
że na „FWRD” przechylają szalę w tę drugą, 
bardziej przystępną stronę. Do tanecznej 
klubowej elektroniki znanej już z ich 
dotychczasowych dokonań, tym razem dodają 
inspiracje muzyką soul, R&B i hip-hopem.

źródło:http://www.empik.com/fwrd-limitowana-edycja-z-autografem-
xxanaxx,p1124550987,muzyka-p/ 2017.02.07

Leaves And Petals;
Nie znajdziesz mnie;

Sweetly Bitter;
Superbwoy;

Pod paznokciami;
Meltdown;

Lekcja Upadania;
Liquid Love;

Pseudoephedryne;
Kup mi;

Blakk Blood;
Give U The World.

PL/3408
The twilight saga /

muzyka filmowa

„Księżyc w nowiu” jest kontynuacją sagi o 
wampirach, która rozpoczęła się wraz z 
ekranizacją powieści „Zmierzch” autorstwa 
Stephanie Meyer. Autorem muzyki jest 
francuski kompozytor Alexandre Desplat.  
Desplat w swoich kompozycjach doskonale 
oddaje klimat wampirzego love story malując 
dźwiękami opowieść o pragnieniach, 
tęsknotach i wiecznej miłości.

źródło:http://www.empik.com/the-twilight-saga-new-moon-the-score-
various-artists,prod32810019,muzyka-p/ 2017.02.07

New Moon;  Bella Dreams;
 Romeo & Julie;  Volturi Waltz;

 Blood Sample;  Edward Leaves;
 Werewolves;  I Need You;

 Break Up;
 Memories of Edward;

 Wolves v. Vampire;
 Victoria;  Almost a Kiss;

 Adrenaline;  Dreamcatcher;
 To Volterra;

 You’re Alive;  The Volturi;
 The Cullens;  Marry Me, Bella;

 Full Moon.

PL/3407

Lambert Adam /

For you entertainment

pop
rock

Kariera Adama Lamberta nabrała 
kosmicznego tempa od momentu zdobycia 
przez niego 2 miejsca w bijącym za oceanem 
rekordy oglądalności programie TV ‘American 
Idol’. Album prezentuje bardzo eklektyczny 
styl. Wspaniale brykuje zarówno w popie, 
rocku jak i muzyce klubowej.

źródło:http://www.empik.com/for-your-entertainment,p 
1053450909,ebooki-i-mp3-p/ 2017.02.07

Music again ;
 For your entertainment ;
 Whataya want from me ;

 Strut ;  Soaked ; 
Sure fire winners ; 

A loaded smile ;
 If I had you ;

 Pick u up ; Fever ; 
Sleepwalker ;

 Aftermath ; 
Broken open ; 

Time for miracles ; 
Master plan ;

 Down the rabbit hole ;
 Voodoo ;  Can't let you go.



PL/3406

Szpak Michał /

Byle by ć sob ą

pop

Wokalista przedstawia swoje dotychczasowe 
doświadczenia, zachwycając niesamowitym 
głosem oraz zaskakując dojrzałością 
emocjonalną i muzyczną.
Oprócz wyjątkowego wokalu Michała płyta 
przykuwa uwagę bogatym i zróżnicowanym 
instrumentarium, a także nowoczesną 
stylistyką, wymykając się próbom klasyfikacji 
gatunkowej. Album zawiera 12 utworów.

źródło:http://www.empik.com/byle-byc-soba-reedycja-szpak-
michal,p1125341085,muzyka-p/ 2017.02.07

Real hero ; 
Byle być sobą ; 

Rosanna ; 
Bo życie takie jest ; 

Tic tac clock ;
 What a shame ; 

Upaść, ale wstać ; 
Znika cały mrok ; 
Color of your life ;

 Ostatni zakręt ; 
Jesteś bohaterem ; 

Such is life.

PL/3405

Przemyk Renata /

Andergrant

pop
rock

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

 Rabbit Polka I ; 
Listonosz z niebios ;
 Zmrok ; Renata 1 ;

 Mój aniele ;
 Rozamunda ; Renata 2 ; 

Andergrant ;
 Nie udawaj że ; 

Aż po grób ; 
Zero (Odkochaj nas) ;

 Dogonić kota ; Renata 3 ;
 Każdy trochę jest potrzebny ; 

Bo jeśli tak ma być ;
 Rabbit Polka II.

PL/3404

Noon, Pezet /

Muzyka klasyczna

hip hop 
rap

Re-edycja klasycznego i poszukiwanego 
obecnie albumu hiphopowego z 2002 roku.
Spotkanie Noona i Pezeta zaowocowało 
ciekawym materiałem. Przez niespełna 40 
minut ten pierwszy podtrzymuje opinie, że jest 
świetnym producentem, a były MC z projektu 
Płomień 81 potwierdza klasę utalentowanego 
rapera. Krążek "Muzyka klasyczna" powstawał 
przez prawie rok, dzięki czemu otrzymujemy 
płytę niemal dopieszczoną w detalach.

źródło:http://www.empik.com/muzyka-klasyczna-pezet-
noon,prod59210081,muzyka-p 2017.02.08

 To Tylko Ja;
 Re-fleksje;

 5-10-15 (gościnnie Mes);
 Bez Twarzy;

 Seniorita (Gorąca Krew);
 Slang;

 Zimnafuzja (gościnnie Fokus);
 Wibracja 03;

 Rap Robię (gościnnie Grammatik, Małolat);
 Ukryty w Mieście Krzyk;

 Te Same Dni, te Same Sny (gościnnie Ash);
 Mantra (Bonus Track);

 Siedem Dni (Bonus Track).



PL/3403

Bach Johann 
Sebastian /

Koncerty 
branderburskie

muzyka klasyczna

Zbiór sześciu koncertów orkiestrowych 
Johanna Sebastiana Bacha, ofiarowanych 
margrabiemu Brandenburgii Christianowi 
Ludwigowi w 1721, a skomponowanych 
prawdopodobnie w latach 1718-1721.

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncerty_brandenburskie 
2017.02.08

 Koncert F-dur BWV 1046 ;
 II Koncert F-dur BWV 1047 ; 
VI Koncert B-dur BWV 1051.

PL/3402

Przemyk Renata /

Mało zdolna 
szansonistka

rock

źródło:zdjęcie z zasobów prywatnych biblioteki 2017.02.08

SchizoRenia ; 
Moja moc ;

 Co to będzie ;
 Szmaciana ; 

Mało zdolna szansonistka ; 
Problemów nigdy nie ma bo ; 

Kiedy jak nie teraz ; 
Przegwizdane ;

 Mały poeto jestem kobietą ;
 Nie ty to ktoś.

PL/3401

Linkin Park /

Meteora

rock

Meteora to jedno z ciekawszych wydawnictw 
Linkin Park. Ostra, energetyczna, do płyt 
takich jak ta zawsze wraca się z wielką 
przyjemnością i sentymentem. Świetne, 
mocne brzmienie gitar zawsze było mocną 
stroną Linkin Park, a Meteora szczególnie daje 
zawsze mnóstwo pozytywnych wibracji. 

źródło:http://www.empik.com/szukaj/produkt?q=meteora&qtype=ba
sicForm 2017.02.09

 Foreword ; 
Don't stay ;

 Somewhere I belong ;
 Lying from you ; 

Hit the floor ; 
Easier to run ;

 Faint ; 
Figure.09 ;

 Breaking the habit ;
 From the inside ; 

Nobody's listening ;
 Session ; Numb.



PL/3400

Pezet /

Radio Pezet

hip hop 
rap

Płyta inspirowana jest sceną brytyjską, muzyką 
grime i dubstepem, ale przede wszystkim jest 
potężną dawką świetnego rapu.
Album promowały do tej pory dwa single: „Co 
mam powiedzieć” oraz „Noc jest dla mnie” z 
gościnnym udziałem Fokusa.

Źródło:http://www.empik.com/radio-pezet-produkcja-sidney-polak-
pezet,p1053201932,muzyka-p/ 2017.02.09

 Radio Pezet 01 ;
 P-Z ; 

Co mam powiedzieć ;
 Ten dzień minie ; 
Radio Pezet 02 ;

 Brutto czy netto ;
 Na pewno ;
 Rock'n’roll ; 

Radio Pezet 03 ;
 Noc jest dla mnie;

 Radio Pezet 04 ;
 Charlie sheen;

 Radio Pezet 05 ;
Killa kela Pezet's greatest hits ; 

Fakty ludzie pieniądze ;
 Dj Panda Skit . 

PL/3399
The twilight saga  /

muzyka filmowa

Muzyka do najnowszej, trzeciej już części sagi 
Zmierzch zatytułowanej „Eclipse”. Wśród 
wykonawców między innymi Muse z 
singlowym utworem “Neutron Star Collision”, 
The Black Keys, Florence And The Machine 
oraz Dead Weather. Wersja limitowana płyty 
zawiera dwa bonusowe utwory. Film 
nakręcony na podstawie bestsellerowej serii 
książek autorstwa Stephanie Meyer.

źródło:http://www.empik.com/eclipse-the-twilight-saga-various-
artists,prod57691442,muzyka-p/ 2017.02.09

 Metric - Eclipse (All Yours)
 Muse - Neutron Star Collision (Love is Forever)

 The Bravery – Ours
 Florence + The Machine - Heavy In Your Arms

 Sia - My Love 6. Fanfarlo – Atlas
 The Black Keys - Chop And Change

 The Dead Weather - Rolling In On A Burning Tire
 Beck and Bat For Lashes - Let's Get Lost

 Vampire Weekend - Jonathan Low
 UNKLE - With You In My Head (Feat. The Black 

Angels)
 Eastern Conference Champions - A Million Miles An 

Hour
 Band of Horses - Life On Earth

 Cee Lo Green - What Part Of Forever
 Howard Shore - Jacob's Theme

PL/3398

Indica /

A way away

pop
rock

A Way Away – piąty album fińskiego zespołu 
Indica. Jest to pierwszy album grupy w języku 
angielskim, zawiera on angielskie wersje 
piosenek z poprzednich albumów. Album 
został wydany w wielu wersjach: CD, CD+DVD

źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/A_Way_Away/ 2017.02.09

 Islands Of Light;
 Precious Dark;

 Children Of Frost;
 Lilja's Lament;

 In Passing;
 Scissor, Paper, Rock;

 A Way Away;
 As If;

 Straight And Arrow;
 Eerie Eden;

 Outside In (Bonus).



PL/3397

Eldo /

27

hip hop
rap

Czwarty album solowy polskiego rapera Eldo.  
Artysta mówi o swoich nagraniach, że jest to 
"płyta dla ludzi, którzy lubią hip hop, nie dla 
niedzielnych słuchaczy chcących pobujać się 
na domówce z koleżankami z gimnazjum. 
Klimatem na pewno blisko tej płycie do Eterni. 
Jest surowa i mocna tekstowo ". 

źródło:http://allegro.pl/eldo-27-okazja-i6701037131.html 
2017.02.09

Co słychać? ;
 27 ;  Szyk ;

 Noc rap samochód;
 Noc; 

Zamieć prawdę pod Dywan ;
 Krew pot sperma i łzy; 

 Dzieciństwo ;
 I'm in love ; 

Styl flow Oryginalność ;
 Dany drumz gra funk ;

 Ferajny ;  Spacer ;
 Są rzeczy których chciałbym nie pamiętać ;

 Więcej ;  Koniec.

PL/3396

The Cure /

Japanese whispers

rock

Japanese Whispers to płyta zawierająca 
wcześniej wydane single The Cure: "Let's Go 
to Bed", "The Walk" i "The Lovecats"

źródło:http://www.empik.com/japanese-
whispers,p1090447450,ebooki-i-mp3-p 2017.02.09

Let's go to bed ; 
The dream ; 

Just one kiss ; 
The upstairs room ;

 The walk ; 
Speak my language ; 

La ment ;
 The lovecats.

PL/3395

Nikelback /

Dark horse

rock

Jedna z najlepszych płyt Nickleback. Niektóre 
kawałki są bardzo dynamiczne i ostre jak na 
przykład Next Go Round. Inne bardziej 
spokojne jak This Afternoon. Jednak wszystkie 
brzmią genialnie. Kawał dobrego rockowego 
grania.

Źródło:http://www.empik.com/dark-horse-
nickelback,prod4840012,muzyka-p 2017.02.09

 Something in your mouth ;
 Burn it to the ground ;
 Gotta be somebody ;

 I'd come for you ; 
Next go round ; 

Just to get high ;
 Never gonna be alone ;

 Shakin' hands ; 
S.E.X. ;

 If today was your last day? ;
 This afernoon.



PL/3394

Hole /

Nobody"s daughter

rock

Wielki powrót Courtney Love! Po latach 
wzlotów i upadków królowa grunge i 
rock’n’rollowa skandalistka nr 1 udowadnia, że 
jest artystką z krwi i kości. Nowa płyta jest 
połączeniem grunge’owej estetyki z typową dla 
Courtney Love zadziornością. Nobody’s 
Daughter zdecydowanie uciera nosa 
wszystkim tym, którzy Courtney Love widzieli 
wyłącznie jako żonę sławnego męża.

źródło:http://www.empik.com/nobody-s-daughter-pl-
hole,prod57083191,muzyka-p 2017.02.09

Nobody's daughter ; 
Skinny little bitch ; 

Honey ;
 Pacific coast highway ; 

Samantha ;
 Someone else's bed ;
 For once in your life ;

 Letter to god ;
 Loser dust ; 

How dirty girls get clean ;
 Never go hungry (bonus track).

PL/3393

The rasmus /

Black roses

rock

Siódmy album fińskiej grupy The Rasmus. 
Tytuł nowego albumu, „The Black Roses", to z 
jednej strony oczywiste nawiązanie do 
rockowej tradycji z jakiej wyrośli muzycy, a z 
drugiej ukłon w stronę fanów...„Nasi fani 
zawsze rzucają nam róże na koncertach, 
powiedział wokalista grupy Lauri.
 

źródło:http://www.empik.com/black-roses-the-
rasmus,prod4240276,muzyka-p/ 2017.02.09

 Livin'in a world without you ;
 Ten black roses ; 

Ghost of love ;
 Justify ; 

Your forgiveness ;
 Run to you ; 

You got it wrong ;
 Lost and lonely ; 

The fight ;
 Dangerous kind ;

 Live forever.

PL/3392

Paktofonika /

Kinematografia

hip hop
rap

"Mamy po 20 lat. Przed sobą cały świat. Przed 
sobą cały życia szmat..." - oto cytat z utworu 
"Chwile ulotne", odzwierciedlający sytuację, w 
jakiej znaleźli się Rahim i Fokus - członkowie 
zespołu Paktofonika. Kapelę założyli wspólnie 
z Magikiem - znanym wcześniej z grupy 
Kaliber 44, który odszedł z tego świata 
śmiercią tragiczną tydzień po premierze 
debiutanckiej płyty tria, "Kinematografia".

źródło:http://www.empik.com/kinematografia-
paktofonika,136060,muzyka-p/ 2017.02.09

Na mocy paktu ;
 Priorytety ; 

Gdyby... ; Ja to ja ; 
Powierzchnie tnące ;

 ToNieMy ; 
Popatrz ; 

Chwile ulotne ; 
WC ; Nowiny ; 

Nie ma mnie dla nikogo ;
 Jestem Bogiem ;

 Lepiej być nie może ;
 Rób co chcesz ; 

W moich kręgach, 
Clio.



PL/3391

LP /

Death Valley

pop
rock

Piosenki LP piszą się niemalże same, jak na 
"Death Valley". Laura tylko umiejętnie pomaga 
im się narodzić.Wypracowaliśmy wspaniałą 
energię, dzięki czemu udało nam się 
zachować spontaniczność utworów" - mowi 
wolkalistka LP Laura Pergolizzi.

Źródło:http://www.empik.com/death-valley-lp,p1129102721,muzyka-
p/ 2017.02.09

Muddy waters ; 
Lost on you ; 

Strange ;
 Death valley ; 
Other people ; 

Lost on you (live session).


