Duran Duran /
Greatest
PL/3601

new wave, synthpop,
new romantic.

The best of rock
PL/3600
rock

PL/3599

Iglesias Enrique /
Greatest hits
pop

Greatest, to 19 świetnych przebojów
niezapomnianego Duran Duran. Wspaniała
podróż do najlepszych w histroii muzyki lat
osiemdziesiątych. Genialny zespół, genialne
kompozycje. Wielka uczta dla fanów Duran
Duran.
dostęp:https://www.empik.com/greatest-duran-duran,237456,muzyka-p
2020.01.27

Florence + The Machine - Shake it out
Imagine Dragons - Demons
Bastille - Things We Lost In The Fire
Lenny Kravitz - Again
OneRepublic - Love Runs Out
Keane - Everybody's Changing
Smash Mouth - All Star
The Fratellis - Henrietta
Tears For Fears - Shout
Stereo MC's - Connected
The Cardigans - My Favourite Game
Stakka Bo - Here We Go
The Roots feat. Cody Chestnutt - The Seed
The Cranberries - Salvation
Family Of The Year - Hero
Keane - Bend and Break
James - Sit Down
Weezer - Beverly Hills
Imagine Dragons - Radioactive

Największe przeboje Enrique Iglesiasa oraz dwa
premierowe utwory "Away" feat. Sean Garrett
oraz "Takin' Back My Love" feat. Ciara. Ponad 75
minut doskonalej muzyki.
źródło: https://www.empik.com/greatest-hits-pl-iglesiasenrique,prod5510279,muzyka-p 2020.01.27

Is There Something I Should Know ;
The Reflex ;
A View To A Kill ;
Ordinary World ;
Save A Prayer ;
Rio ;
Hungry Like The Wolf ;
Girls On Film ;
Planet Earth ;
Union Of The Snake ;
New Moon On Monday ;
Wild Boys ;
I Don't Want Your Love ;
All She Wants Is ;
Electric Barbarella ;
Serious ;
Skin Trade ;
Come Undone .
Fall Out Boy - Centuries
. Leslie Clio - Told You So
. Hollywood Undead - We Are
Live - The Dolphin’s Cry
Tom Waits - Downtown train
Temple Of The Dog - Hunger Strike
3 Doors Down - Kryptonite
Queens Of The Stone Age
Papa Roach - Last Resort
Lenny Kravitz - Fly Away [album version]
Monster Magnet - Space Lord
.Soundgarden - Spoonman
Godsmack - Awake
Placebo - Wouldn't It Be Good
Sunrise Avenue - Hollywood Hills
Puddle Of Mudd - Blurry
Mando Diao - Dance With Somebody
Shootyz Groove - The Craze
Thirty Seconds To Mars - Up In The Air

Bailamos
Away (Feat. Sean Garrett)
Hero
Be With You
Takin' Back My Love (Feat. Ciara)
Rhythm Divine
Do You Know (The Ping Pong Song)
Tired Of Being Sorry
Escape
Could I Have This Kiss Forever (Duet With Whitney
Houston)
Not In Love (Feat. Kelis)
Don't Turn Off The Lights
Love To See You Cry
Maybe
Addicted
Somebody's Me

Kowalska Kasia /
Aya
PL/3598
rock
pop

Utrzymane w alt-folkowym klimacie utwory
przynoszą wewnętrzne ukojenie, opowiadają o
uzdrawiającej sile miłości, a także są próbą
rozliczenia z przeszłością. Artystka zadedykowała
swoją najnowszą płytę niedawno zmarłemu ojcu.
Ale to nie jedyny aspekt, który sprawia, że
podczas słuchania nowego albumu można
przeżyć wiele wzruszeń.
żródło:https://www.empik.com/aya-kowalskakasia,p1202400599,muzyka-p 2020.01.28

PL/3597

Lady Gaga,
Cooper Bradley /
A stars is born
muzyka filmowa

Lady Pank /
Lp1
PL/3596
rock
pop

Black Eyes
Somewhere Over The Rainbow (Dialogue)
Fabulous French (Dialogue)
La Vie En Rose
I'll Wait For You (Dialogue)
Maybe It's Time
Parking Lot (Dialogue)
Out Of Time
Alibi
Trust Me (Dialogue)
Shallow
First Stop, Arizona (Dialogue)
Music To My Eyes
Diggin' My Grave
I Love You (Dialogue)
Always Remember Us This Way

Świetny album, klasyka polskiej muzyki rockowej
w nowej odsłonie jakże udanej. Bardzo dobrze
odświeżone stare przeboje przy pomocy nowych
artystów.
Źródło:https://www.empik.com/1-lady-pank-i-goscie-ladypank,p1201512356,muzyka-p 2020.01.27

Aya;
Dla Taty;
Alannah (Tak niewiele chcę);
Teraz kiedy czuję;
Czas się kurczy;
Czerń i biel;
Miłosne zbrodnie;
Wyspy miliardów gwiazd;
Przebaczenia Akt;
Krew ścinanych drzew;
Tam gdzie nie sięga ból;
Somewhere Insid

Unbelievable (Dialogue)
How Do You Hear It? (Dialogue)
Look What I Found
Memphis (Dialogue)
Heal Me
I Don't Know What Love Is
Vows (Dialogue)
SNL (Dialogue)
Why Did You Do That?
Hair Body Face
Scene 98 (Dialogue)
Before I Cry
Too Far Gone
Twelve Notes (Dialogue)
I'll Never Love Again
I'll Never Love Again (Extended Version) .

PL/3595

Borzym Monika /
Jestemprzestrzeń
jazz, funk, soul

Na płycie znajdzie się 12 kompozycji do
poruszających wierszy Anny Świrszczyńskiej,
poetki m.in. okresu Powstania Warszawskiego,
uznawanej za ważny głos tamtej epoki. Wybrane
na płytę teksty pokazują, jak "przestrzenną" była
osobowością – czujną na otaczającą ją
rzeczywistość, wrażliwą, empatyczną, a
jednocześnie świadomą swojego losu i czasu, w
jakim dane było jej żyć.
źródło:https://www.empik.com/jestem-przestrzen-borzymmonika,p1145147052,muzyka-p 2020.01.23

PL/3594

Kortez /
Bumerang

Kortez obdarzony jest wyjątkowym, głębokim i
lekko szorstkim głosem, z którego umiejętnie
korzysta. Wysoki, małomówny, o melancholijnym
spojrzeniu. Godny zaufania. Pr „Bumerang” to
intymny zbiór opowiadań o miłości i jej braku.

muzyka alternatywna
źródło:https://www.empik.com/bumerang-kortez,p1113916062,muzykap 2020.01.17

PL/3593

Komeda Krzysztof /
Muzyka filmowa
muzyka filmowa

Ekskluzywne wydawnictwo z najwspanialszą
muzyką filmową Krzysztofa Komedy. Komeda to
ceniony na całym świecie kompozytor muzyki
jazzowej i filmowej. Komeda był największym
kompozytorem filmowym minionego wieku. To
była zupełnie inna kategoria muzyki filmowej.
dostęp:https://www.empik.com/komeda-muzyka-filmowa-variousartists,p1136977567,muzyka-p 2020.01.17

Przestrzeń;
Muszę to zrobić;
Bardzo smutna rozmowa nocą;
Jestem napełniona miłością;
Wszystkie chwyty dozwolone;
Pękam ze śmiechu;
Ogniotrwały uśmiech;
Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając;
Człowiek i stonoga;
Jak głupi pies;
Szukając sensu .

Pocztówka z kosmos;
Wracaj do dom;
Od dawna już wiem;
Zostań;
Ludzie z lodu;
Z imbirem;
Niby nic;
Uleciało;
Bumerang;
Dla mamy.

Kołysanka - z filmu Dziecko Rosemary..
Każdy szafę ma - z filmu Dwaj ludzie z szafą
Matnia - z filmu Matnia
Nim wstanie dzień - z filmu Prawo i pięść
Bossa nova - z filmu Ludzie spotykają się i ...
Ballada - z filmu Ludzie spotykają się i ...
Ballad For Bernt - z filmu Nóż w wodzie
Niewinni czarodzieje - z filmu Niewinni ...
Ja nie chcę spać - z przedstawienia teatralnego Śniadanie
u Tiffany'ego ...
Z lat zielonych walc szalony - z filmu
Nóż w wodzie

PL/3592

Sarsa /
Zakryj
pop

Artystka zapowiada swoją trzecią płytę
osobliwymi singlami "Zakryj" i "Carmen"
będącymi połączeniem poetyckiego tekstu z
nośną orkiestrową aranżacją. Produkcje
muzyczne i styl Sarsy wciąż wyróżniają się na tle
innych artystów na rynku polskim. Sarsa jako
autorka tekstu i kompozytorka, a także producent
kreatywny albumu, konsekwentnie pozycjonuje
swoją twórczość w obrębie szlachetnego popu.
dostęp:https://www.empik.com/zakryj-deluxe-editionsarsa,p1223703002,muzyka-p 2020.01.17

Red Lips /
Jawamzatańczę
PL/3591
rock
pop

Trzeci studyjny album Red Lips niesie zupełnie
nową jakość - zarówno dla zespołu jak i jego
słuchaczy. Materiał balansuje na krawędzi kilku
gatunków muzycznych - to brzmieniowy romans
gitar z nowoczesnymi samplami elektronicznymi
oraz połączenie chwytliwych melodii z
charakterystycznym wokalem wokalistki grupy,
Rudej.
dostęp:https://www.empik.com/ja-wam-zatancze-limitowana-edycja-zautografem-red-lips,p 2020.01.17

PL/3590

Cugowski Piotr /
40
rock

Wydawać by się mogło, że jeden z
najważniejszych głosów rockowych ostatniego
dziesięciolecia stanął na szczycie swojej obfitej i
przepełnionej blaskami kariery. Ciekawość
świata i głód nowych brzmień spowodował
jednak, że młodszy z braci Cugowskich,
postanowił zbudować swoją twórczość na nowo.
Tym razem samodzielnie i bezkompromisowo.
dostęp:https://www.empik.com/40-cugowskipiotr,p1234426118,muzyka-p 2020.01.17

Zanim (serce będę miała chłodne)
Tęskno mi
Nienaiwne
Balony
Zakryj
Gotowa
Carmen
So cold
Modlitwa
Ta piosenka
Motyle I Ćmy – Stendek Remix
Nie rób nic
Zakryj – Live Session
Carmen – Live Session
Heal Me

Róż & Plusz;
Ja Wam zatańczę;
Cappuccino;
Gorące głowy;
Fajter;
Safari;
Zorka 5;
Tonik;
Wielki Szu;
Drugi;
Dolcze Gabana.

Nowy ja;
Kto nie kochał;
Przymierze wrogów;
Zostań ze mną;
Samosąd;
Daj mi żyć;
Przez sen;
Trujący bluszcz;
Takich jak my nie znał świat;
Oddajcie moją wolność.

Mrozu /
Aura
PL/3589
pop
muzyka rozrywkowa

Po 10 latach od debiutu, oraz po dwóch latach od
przełomowej płyty „Zew", Mrozu serwuje nam
kolejną porcję muzyki. Iskrą do powstania
piątego już albumu było ponowne połączenie sił
kompozytorsko – producenckich z Dryskullem.
„Aura" kontynuuje myśl, dzięki której narodził się
„Zew", wynosząc ją na jeszcze wyższy poziom
energetyczny.
dostęp:https://www.empik.com/aura-mrozu,p1223911009,muzyka-p
2020.01.17

PL/3588

Nightwish /
Endless forms most
beautiful
metal symfoniczny
gothic metal

Prince /
The very best of
Prince
PL/3587
soul,
dance rock
pop

Muzycznie Nighwish wzniósł się na wyżyny,
obecność orkiestry nadaje ich brzmieniu
niebywałej głębi. Utwory są zróżnicowane,
mniejszość jednak nostalgicznych i spokojnych,
większość żywiołowych, z niesamowitym
wokalem Floor.
dostęp:https://www.empik.com/endless-forms-most-beautifulnightwish,p1105361461,muzyka-p 2019.12.17

Płyta CD the very best of Prince to nie lada
gratka dla fanów z długoletnim stażem oraz dla
tych którzy dopiero poznają muzykę tego
wspaniałego wokalisty o charakterystycznym
głosie - prawdziwy książę wśród piosenkarzy z
całego świata.
dostęp:https://www.empik.com/the-very-best-of-princeprince,188633,muzyka-p 2020.01.17

. Chcę do Ciebie wrócić;
Zapnij pas;
Pablo E.;
Napad;
Aura;
Feniks;
Gdybym wiedział;;
3:33;
Lek;
System;
D.

Shudder Before The Beautifu:l
. Weak Fantasy:
Élan:
Yours Is An Empty Hope:
Our Decades In The Sun:
My Walden:
Endless Forms Most Beautiful:
Edema Ruh:
Alpenglow:
The Eyes Of Sharbat Gula:
The Greatest Show On Earth.

I Wanna Be Your Lover
1999
Little red corvette
When doves cry
Let's go crazy
Purple rain
I would die 4 U
Raspberry beret
Kiss
Sign 'o' the times
U Got The Look
Alphabet St.
Thieves In The Temple
Gett off
Cream
Diamonds and pearls
Money don't matter 2 night

PL/3586

Sirenia /
Arcane astral aeons

Sirenia, zespół pod dowództwem Mortena
Velanda zapowiedział wydanie dziewiątego
krążka. Będzie to druga płyta z Emmanuelle
Zoldan, następczynią Ailyn, z którą skład rozstał
się w konflikcie.

gothic metal
dostęp:https://www.empik.com/arcane-astral-aeonssirenia,p1213953857,muzyka-p 2020.01.20

PL/3585

Pectus /
Kobiety / Wojciech
Młynarski
pop

SójkaMarcin/
Kilka prawd
PL/3584
pop
soul

Bracia Szczepanikowie wracają z płytą „Kobiety”
w nowej odsłonie. Tym razem Tomasz
Szczepanik napisał porywającą muzykę do
tekstów mistrza słowa Wojciecha Młynarskiego,
a do współpracy zaprosił legendy polskiej sceny.
dostęp:https://www.empik.com/kobiety-wojciech-mlynarskipectus,p1235674907,muzyka-p 2020.01.20

Bardzo przejmujące teksty piosenek, przepiękne
melodie, cała płyta pełna nadziei i miłości,
przenikająca do duszy i trafiająca prosto w serce.
I do tego wszystkiego ciepły głos Marcina. Jego
debiutanckiej płyty słucha się z zapartym tchem,
jak opowieści dobrego kumpla o życiu. Muzyk z
jednej strony rozlicza się sam ze sobą, z drugiej
ten album można potraktować jak rozmowę z
kimś, komu o życiu można powiedzieć każdą
prawdę! O miłości, samotności, strachu,
pokonywaniu słabości...
dostęp:https://www.empik.com/kilka-prawd-sojkamarcin,p1234832540,muzyka-p 2020.01.21

In Styx Embrace
Into the Night
Love Like Cyanide
Desire
Asphyxia
Queen of Lies
Nos Heures Sombres
The Voyage
Aerodyne
The Twilight Hour
Glowing Embers
Love Like Cyanide (Edit - Bonus Track)

Przejazdem feat. Kayah;
Idę na całość feat. Alicja Majewska;
Głowę noś do góry feat. Kasia Cerekwicka;
Dalej i dalej feat. Natalia Szroeder;
Horoskop feat. Małgorzata Ostrowska;
Dobranoc feat. Halina Mlynkova;
Finał feat. Basia Kurdej-Szatan;
Najlepiej być w podróży feat. Kasia; Popowska;;
Poetka znikła w oddali feat. Magda Umer;
Dwa miasta feat. Tulia.

Zanim;
Czasem;
Lepiej;
Jak lew;
Dalej;
Niech już spadnie deszcz;
Z każdym nowym dniem;
Płyn;
Zaskakuj mnie;
Jesteś potrzebna;
Wróć;
Posłuchaj;
Na koniec.

PL/3583

MożdżerLeszek/
Ikar. Legenda Mietka
kosza
muzyka filmowa

Staszczyk Muniek /
Syn miasta
PL/3582
pop
rock

Alter Bridge /
Walk the sky
PL/3581
heavy metal
rock

Gra w kolory ;
Ikar Dwójka ;
Argentea ;
Wena ;
Cała jesteś w Skowronkach ;
Zuzanna i Emilian ;
Druga gra w kolory ;
Ikaer ;
Kasztany ;
Łąka ;
Kołysanka (parafraza) ;
Ikar i temat pierwszy ;
Meeting Evans ;
Etiuda rewolucyjna Op.10 Nr 12.

Po zawieszeniu działalności grupy T.Love,
Muniek Staszczyk powraca w solowej odsłonie.
Muzyka dla koneserów , trochę trudna w
odbiorze za pierwszym razem, ale warto
wspierać tego artystę za "całokształt",
źródło:https://www.empik.com/syn-miasta-staszczykmuniek,p1234745369,muzyka-p/ 2020.01.21

To szanująca hardrockową tradycję płyta, która
zadowoli fanatyków tradycyjnego, gitarowego
grania. Uśmiech na twarzy pojawia się sam,
kiedy muzycy kierują się w stronę swoich
metalowych korzeni.
źródło:https://muzyka.interia.pl/recenzje/news-alter-bridge-walkthe-sky-naostrzony-pazur-recenzja,nId,3285437/ 2020.01.27

Ikar napisy v1;
Złudzenie;
Rosemary's Baby Main Title;
Bogdan, Zuzanna i Mietek;
Rosemary's Baby Main Title II;
Miałam taki sen;
Aere;
Vikarma;
Tance połowieckie (parafraza);
Przed burzą;
Origo;
Ikar i autokar;
Trzecia gra w kolory;
Ikar Post Scriptum.

Wszyscy umarli;
Krajobraz z wilgą i ludzie;
Ta piosenka nie jest dla Ciebie;
Edith Piaf (Artyści muszą...);
Zakurzone tynki w Petersburgu;
Pola;
Szwy;
Ołów;
Bo życie jest…;
Kłamstwo.

One life ;
Wouldn't you rather ;
In the deep ;
Godspeed ;
Son take the crown ;
Indoctrination ;
The bitter end ;
Pay no mind ;
Forever falling ;
Clear horizon ;
Walking on the sky ;
Tear us apart ;
Dying light.

PL/3580

Grande Ariana /
Thank u, next
pop

Przy ocenie albumu thank u, next należy wziąć
pod uwagę dwa istotne aspekty. Dziewczyna bez
wątpienia rozwinęła swoją umiejętność pisania, a
stworzone przez nią piosenki są personalnymi
doświadczeniami przelanymi na papier. Słychać
to wyraźnie w utworach. Trzeba przyznać, że im
bardziej zaangażowana jest artystka w tworzenie
całego materiału, tym lepsze albumy wydaje.
źródło:https://allaboutmusic.pl/ariana-grande-thank-u-next-2019recenzja-dariusza-kozery/ 2020.01.27

Sting /
My songs
PL/3579

pop
rock

My Songs to tak modne, zwłaszcza w ostatnich
latach „przeszycie”, czyli nagranie starych
przebojów na nowo. W wielu momentach mam
wrażenie, że głównym celem powstania albumu
była chęć przypodobania się młodszym
słuchaczom. Nowe aranżacje nie wydają się ani
odkrywcze, ani w żaden sposób cokolwiek
wnoszące. Odwrotnie, tamte nagrania miały
wdzięk, nawet jeśli nie były doskonałe
technicznie, a te zostały z niego odarte.
Generalnie lepiej wypadły utwory liryczne i
balladowe...
źródło:https://muzyk.net/sting-my-songs-recenzja-plyty/
2020.01.27

PL/3578

The Kelly Family /
25 years later
folk

CD 1
Why Why Why;
Fathers Nose;
First Time;
Baby Smie
Cover The Road
She’s Crazy 7 Ares Qui
Key To My Heart
Roses Of Red
Once In A While
Break Free
An Angel
The Wolf
Santa Maria

Imagine ;
Needy ;
Nasa ;
Bloodline ;
Fake smile ;
Bad idea ;
Make up ;
Ghostin ;
In my head ;
7 rings ;
Thank u, next ;
Break up with your girlfriend ;
I’m bored.

Brand new day ;
Desert rose ;
If you love somebody set them free ;
Every breath you take ;
Demolition man ;
Can't stand losing you ;
Fields of gold ;
So lonely ;
Shape of my heart ;
Message in a bottle ;
Fragile ;
Walking on the moon ;
Englishman in New York ;
If I ever lose my faith in you ;
Roxanne (Live).
CD 2
Over The Hump
Baila Mi Corazon
Never Gonna Break Me Down
Nanana
Fire
Star Of The County Down
El Camino
Drum Solo
Sweet Freedom
Let My People Go
Good Neighbor
Oh Holy Night
White Christmas
Take My Hand
I Can’t Help Myself
Fell In Love With An Alien
We Had A Dream
We Are The World

PL/3577

Baranovski /
Zbiór

Płyta nie do wypozyczenia - ubytek

pop

PL/3576

Gregorian /
20/2020
chorałgregoriański

11 zupełnie nowych interpretacji aktualnych hitów
list przebojów, takich jak „Faded” Alana Walkera,
„Viva La Vida” Coldplay i „Say Something” A
Great Big World i Christina Aguilera można
znaleźć obok nowo nagranych, ponadczasowych
wersji klasyków, takich jak „Blowing In” The Wind
i „Mary, Did You Know ”, a także zupełnie nowy
autorski materiał.
źródło:https://www.empik.com/20-2020gregorian,p1235510894,muzyka-p 2020.05.22

PL/3575

James Arthur /
You
hip hop

Płyta Jamesa Arthura – „YOU”, znajdą się na niej
takie hity jak: „Naked”, „Falling Like The Stars”, czy
„Empty Space”, a także kilka utworów. Wśród gości
poza Ty Dolla $ign i Shotty Horra usłyszymy Travisa
Barkera z blink-182, czy Adama Lazzara z Taking
Back Sunday. To trafiające w serce teksty, zabawa z
gatunkami muzycznymi i niesamowity wokal osoby,
która jest przepełniona emocjami. James dodaje –
„Nazwałem ten album „YOU” ponieważ w porównaniu
do autobiograficznego „Back From The Edge”, ten
album nie jest o mnie, jest o Was.”
źródło:https://www.empik.com/you-arthur-james,p1234318615,muzykap 2020.05.22

Hey;
Czułe miejsce;
Kim;
Luźno;
Dym;
Zbiór;
Sam;
Pomów z ną;
Z bliska widać mniej;
Mamo .

The Sound Of Silence;
Moment Of Peace;
Hymn;
In The Air Tonight;
Join Me;
With Or Without You;
Engel;
Lady In Black;
Crying In The Rain;
Meadows Of Heaven;;
Hells Bells
Streets Of Philadelphia;
World Without End;;
Sky And Sand
Gloria;
Masters Of Chant.
You'
Finally Feel Good
Marine Parade (2013)
If We Can Get Through This We Can Get Through ...
Car's Outside
Quite Miss Home
Treehouse'
Sad Eyes
Unconditionally'
Homicide Love
Breathe
Maybe
Fall
Falling Like The Stars
Empty Space
Naked
From Me To You I Hate Everybody

PL/3574

Il Volo /
The best of10 years

„10 Years – The Best of” to kolekcja
największych przebojów włoskiego trio Il Volo i
wspaniałe podsumowanie pierwszych 10 lat
działalności tego niezwykłego muzycznego
fenomenu! Płyta zawiera najlepsze nagrania z
repertuaru Il Volo, od „O Sole Mio” do „My Way” i
„Grande Amore”. Na album składa się 19
utworów, w tym nowe wykonania koncertowe.
Płyta ukazuje się w formatach CD oraz CD z
dodatkową płytą DVD, zawierającą nagranie z
koncertu we włoskiej Materze.
żródło:https://www.empik.com/the-best-of-10-years-ilvolo,p1234858371,muzyka-p 2020.05.22

PL/3573

Cabello Camila /
Romance
pop

„Romance” otwiera nową erę w karierze Camili.
Jak sama przyznaje, to najbardziej osobiste
utwory, jakie wydała do tej pory. „Te piosenki to
dosłownie historia ostatnich kilku lat mojego
życia – wiedziałam od dawna, że chcę, żeby mój
album nazywał się Romance. To album o
zakochaniu” – mówi Camila Cabello. Album
„Romance” promują single „Liar”, „Shameless”
oraz „Living Proof”. Płyta zawiera przebój
„Seńorita” z Shawnem Mendesem.
żródło:https://www.empik.com/romance-cabellocamila,p1236467739,muzyka-p 2020.05.22

PL/3572

Imany /
Live at the Casini de
Paris
soul

Jej niespotykany styl ewoluował w markę, dzięki
której Imany zdobywa fanów zarówno za pomocą
muzyki, jak i występów. A te różnią się od siebie:
„Na scenie chcę opowiedzieć inną historię, niż ta
znana z płyt. Każdy koncert jest inny w
zależności od nastroju, energii, publiczności”.
Artystka znana jest z tego, że swoje występy
upiększa rozmową, interakcją z publicznością.
Dlatego nigdy nie gra tak samo.
źródło:https://www.empik.com/live-at-the-casino-de-parisimany,p1234431147,muzyka-p 2020.05.22

Il Mondo;
O Sole mio (Live in Matera);
Surrender (Live in Matera);
Smile (Live in Matera);
Caruso (Live a Pompei);
Un amore cosi' grande;
Granada (Live);
My Way (Live);
9Grande amore;
Nel blu, dipinto di blu (Volare);
Turandot Nessun Dorma (Live);
La Traviata - Libiamo ne`lieti calici (Live);
People;
Arrivederci Roma;
Musica che resta (Live in Matera);
O Holy Night;
A chi mi dice;

Shameless
Living Proof
Should've Said It
Senorita with Shawn Mendes
Liar
Bad Kind OF Butterflies
Easy
Feel It Twice
Dream Of You
Cry for Me
This Love
Used To This
1First Man

Save Our Sou;
No Reason, No Rhyme ;
I'm Not Sick But I Am Not Well...;
You Will Never Know;
There Were Tears;
Bohemian Rhapsody;
Lately;
Slow Down;
Don't be so shy;
Medley "Nothing To Save;
Medley "Sign your Name;
I Long For You;
You Don't Belong To Me;
Silver Lining;
Human.

Męskiegranie2019/
PL/3571

muzyka rozrywkowa
rock

„Męskie Granie 2019” to dziesiąty album
dokumentujący niezwykła trasę koncertową z
udziałem polskich artystów. Dekada z Męskim
Graniem to mnóstwo znakomitej muzyki zagranej
na żywo przed wielotysięczną publicznością. Nie
inaczej było w roku 2019. Na albumie znajdują
się między innymi porywające interpretacje
klasyki polskiej i zagranicznej muzyki
rozrywkowej w wykonaniu między innymi Natalii
Przybysz, duetu The Dumplings oraz zespołu Lao
Che.
źródło:https://www.empik.com/meskie-granie-20019-edycja-empikvarious-artists,p1236108216,muzyka-p 2020.05.22

PL/3570

Cigarettes after sex /
Cry
rock alternatywny

Płyta trafi na półki sklepowe nakładem Partisan
Records. Nagrany podczas nocnych sesji na
Majorce, materiał jest filmową medytacją nad
wieloma złożonymi aspektami miłości spotkania, pragnienia, potrzeby, przegranej…
czasami doświadczanych jednocześnie.
źródło:https://www.empik.com/cry-cigarettes-aftersex,p1233403059,muzyka-p 2020.05.22

PL/3569

Braxton Toni /
Sex & Cigarettes

Płyta jest pełna niesamowitych ballad R&B.
Album Sex & Cigarettes jest w większości
akustyczny, spokojny wręcz poetycki. Zgodnie z
obietnicą, na nowej płycie Toni Braxton opowiada
o sprawach dla niej ważnych w sposób
bezpośredni i bez cenzury.

soul
źródło:https://www.empik.com/sex-and-cigarettes-braxtontoni,p1192713813,muzyka-p 2020.05.22

Punk Fu!;
Automaty;
Boję się;
Dom;
Karwoski;
Running Up That Hill;
Kosmiczne energie;
.Miłość Miłość;
W dole miasta;
Sigma;
Lass (bonus track);
Feeling Exactly;
Don't Ask Me Questions;
Krakowski Spleen;
Run On;
Modlitwa (Tribute to Breakout) .

Don't Let Me Go;
Kiss It Off Me;
Heavenly;
You're The Only Good Thing In My Life;
Touch;
Hentai;
Cry;
Falling In Love;
Pure .

Deadwood;
Sex & Cigarettes;
Long As I Live;
. FOH;
Sorry;
My Heart;
Coping;
Missin' .

Turunen Tarja /
In the raw
PL/3568
heavy metal
rock

Studyjny album artystki zatytułowany „In The
Raw”. Na tej płycie Tarja doskonale połączyła
moc rocka i metalu ze swoim
charakterystycznym, melodyjnym stylem. Sam
tytuł krążka jest deklaracją jak całość miała
brzmieć: płyta brzmi naturalnie i bezpośrednio,
tak jak brzmiały stare heavy rockowe płyty. To
niezwykle, wbrew pozorom, świeże podejście w
dobie przeprodukowanych płyt, na których
zapomina się o prawdziwym brzmieniu.

Dead Promises;
Goodbye Stranger;
Tears in Rain;
Railroad;
You And I;
The Golden Chamber;
Spirits Of The Sea;
Silent Masquerade;
Serene;
Shadow Play .

źródło:https://www.empik.com/in-the-raw-special-editiontarja,p1227910798,muzyka-p 2020.05.22

PL/3567

Sheeran Ed /
No6.

„No.6 Collaborations Project” będzie miał
premierę 12 lipca 2019 roku”. Poprzedni singiel
Eda Sheerana „I Don’t Care” z Justinem
Bieberem, od razy wspiął się na pierwsze
miejsce listy przebojów w Wielkiej Brytanii.
Kolejny utwór promujący album to „Cross Me”
feat Chance the Rapper i PnB Rock.

hip hop
źródło:https://www.empik.com/no-6-collaborations-project-sheeraned,p1228009956,muzyka-p 2020.05.22

Enya /
Dark sky islana
PL/3566
folk
muzyka celtycka

Płyta "Dark Sky Island" jest niezwykle
zróżnicowana i wyróżnia się bogatą produkcją,
uwypuklającą wiele warstw w piosenkach. Wśród
utworów znajdziemy zarówno z miejsca
zarażający, otwierający "The Humming",
intensywnie rytmiczny "Even In The Shadows",
mający zadatki na hymn "I Could Never Say
Goodbye", eteryczny "Sancta Maria".
źródło:https://www.empik.com/dark-sky-islandenya,p1116529636,muzyka-p 2020.05.22

Beautiful People
South Of The Border
Cross Me (Explicit)
Take Me Back To London
Best Part Of Me
I Don't Care
Antisocial
Remember The Name (Explicit)
Feels
Put It All On Me
Nothing On You
I Don't Want Your Money
1000 Nights
Way To Break My Heart
Blow

The Humming;
So I Could Find My Way;
Even In The Shadows;
The Forge Of The Angels;
Echoes In Rain;
I Could Never Say Goodbye;
Dark Sky Island;
Sancta Maria;
Astra Et Luna;
The Loxian Gates;
Diamonds On The Water .

PL/3565

Nick Cave and The
Bad Seeds /
Ghosteen
muzyka elektroniczna

„Ghosteen” to siedemnasta studyjna płyta grupy
Nick Cave and The Bad Seeds, następca
wydanego w 2016 roku „Skeleton Tree”.
„Utwory na pierwszej płycie to dzieci.
Utwory na drugiej płycie to ich rodzice.
Ghosteen to wędrujący duch.” - Nick Cave

źródło:https://www.empik.com/ghosteen-nick-cave-the-badseeds,p1234932877,muzyka-p 2020.05.22

The hu /
The gereg

Debiutancki album zespołu z Mongolii.
Nowoczesne podejście do Heavy Metalu
połączone z tradycyjnymi instrumentami i
gardłowym śpiewem.

PL/3564
heavy metal
rock

The Kooks /
Inside in, inside out
PL/3563
rock
pop

Źródło:https://www.empik.com/the-gereg-the-hu,p1238268327,muzykap 2020.05.22

"Inside In / Inside Out" to płyta lekka, przystępna i
przyjemna. Nie znaczy to jednak, że jest
jednocześnie banalna i mało oryginalna. Zawiera
proste piosenki, ale zarazem porywa ciekawymi
aranżacjami, które cechuje całkiem duża
różnorodność.
Źródło:http://way-of-survival.blogspot.com/2015/03/recenzja-albumukooks-inside-in-inside.html 2020.05.22

CD 1
Spinning Song;
Bright Horses;
Waiting For You;
Night Raid;
Sun Forest;
Galleon Ship;
Ghosteen Speaks;
Leviathan.
CD 2
Ghosteen;
Fireflies;
Hollywood.

. The Gereg;
Wolf Totem;
The Great Chinggis Khaan;
The Legend Of Mother Swan;
Shoog Shoog;
The Same;
Yuve Yuve Yu;
Shireg Shireg;
Song of Women .

Seaside;
See the World;
.Sofa Song;
Eddie's Gun;
Ooh La;
You Don't Love Me;
She Moves in Her Own Way;
Matchbox;
Naive;
Judge Nor Jury;
No Brains;
Tore Up;
You Don't Think;
I Smell a Rat .

PL/3562

The Kooks /
Konk
rock alternatywny

PL/3561

Super przyjemna płyta dość znanego zespołu
The Kooks - fajnie zagrane kawałki sprawiają, że
płyta spodoba się każdemu.

Źródł:https://www.empik.com/konk-the-kooks,prod960276,muzyka-p
2020.05.22

Nine Inch Nails /
Further down the
spiral

Bardzo ciekawa płyta z remiksami. Utwory są
ostre wręcz agresywne, mocne i ciekawie
zmiksowane.

muzyka elektroniczna
rock

Źródło:https://www.empik.com/further-down-the-spiral-nine-inchnails,208092,muzyka-p 2020.05.22

Stone Joss /
Introducing…
PL/3560
rhythm and blues
soul

Album stanowi elektryzującą mieszankę
ciepłego, klasycznego soulu, R&B z lat 70-tych,
harmonii wokalnych żeńskich grup z Motown i
jazzowego feelingu w wykonaniu żywego
zespołu. 19-letnia Stone sama napisała
większość tekstów.
źródło:http://muzyka.wp.pl/rid,448572,title,Introducing-JossStone,plyta.html/ 2020.02.19

See The Sun;
Always Where I Need To Be;
Mr. Maker;
Do You Wanna;
Gap;
Love It All;
Stormy Weather;
Sway;
Shine On;
Down To The Market;
One Last Time;
Tick Of Time.

Piggy (Nothing Can Stop Me Now);
The Art of Self Destruction, Part One;
Self Destruction, Part Three;
Heresy (Version);
The Downward Spiral (The Bottom);
Hurt (Live);
At The Heart Of It All;
Ruiner (Version);
Eraser (Denial, Realization);
Self Destruction, Final .

Change ;
Girl they won't believe it ;
Headturner ;
Tell me 'bout it ;
Tell me what we're gonna do now ;
Put your hands on me ;
Music ;
Arms of my baby ;
Bad habit ;
Proper nice ;
Bruised but not broken ;
Baby, baby, baby ;
What were we thinking ;
Music outro.

PL/3559

Plunet Funk /
Non zero sumness
muzyka klubowa

Długo oczekiwana płyta alternatywnej tanecznej
formacji Planet Funk jest idealnym dowodem na
to, że muzyka taneczna nie musi ograniczać się
do hermetycznych warunków studia
nagraniowego. Dwuletnia praca w studio
zaowocowała nie tylko idealnym połączeniem
technicznych i ludzkich możliwości, ale i udziałem
sześciu różnych wokalistów oraz poszerzeniu
muzycznych horyzontów.
źródło:http://muzyka.wp.pl/rid,46884,title,Non-ZeroSumnes,plyta.html/ 2020.02.19

PL/3558

Foals /
Antidotes
rock alternatywny

„Antidotes” nie zmusza słuchacza do nerwowego
spoglądania na zegarek w oczekiwaniu na nie
mający nigdy nadejść punkt kulminacyjny…
Nuda, spleen, szarość i niekwestionowany
overhype.
źródło:http://www.screenagers.pl/index.php?service
=albums&action=show&id=1447/ 2020.02.19

Röyksopp/
Junior
PL/3557
dance
muzyka elektroniczna

Trzecia studyjna, pełnowymiarowa płyta
Röyksopp obnaża wszelkie słabości Torbjorna
Brundtlanda i Sveina Berge. Duet mający w
zamierzeniu kreowanie nowych trendów w
nowoczesnej muzyce elektroniczno-popowej,
ogranicza się tylko do kopiowania starych
patentów.Niezłe momenty kontrastują z
kawałkami wybitnie miałkimi, dobre wokale
Anneli Drecker i Karin Dreijer Andersson muszą
wyciągać przeciętne kompozycje, bo muzycznie
najlepsze momenty to akurat kawałki
instrumentalne.
źródło:http://muzyka.wp.pl/rvid,363089,title,Bezpomyslu,recenzja.html/ 2020.02.05

Where is the max ;
Chas e the sun ;
All man's land ;
The switch ;
Inside all the people ;
Under the rain ;
Paraffin ;
Piano piano ;
Tightrope artist ;
Who said ;
The waltz.

The french open ;
Cassius ;
Red socks pugie ;
Olympic airways ;
Electric bloom ;
Balloons ;
Heavy water ;
Two steps twice ;
Big big love (fig. 2) ;
Like swimming ;
Tron.

Happy up here ;
The girl and the robot ;
Vision one ;
This must be it ;
Röyksopp forever ;
Miss it so much ;
Tricky tricky ;
You don't have a clue ;
Silver cruiser ;
True to life ;
It's what I want.

PL/3556

Everything's good ;
Come home ;
Here we are ;
Story of a life ;
You could have ;
I'll follow ;
Learned from mistakes ;
Have I ever told you ;
Do you remember ;
You will cry no more.

Marlin Lene /
Twist the truth
pop

PL/3555

A Fine Frenzy [Alison
Sudol] /
Bomb in the
beardcage
pop
rock

Empire of the Sun /
Walking on a dream
PL/3554
pop
muzyka elektroniczna

Dużo lepsza płyta w porównaniu z debiutanckim
albumem. Większe pole do popisu ma
towarzyszący jej zespół. Pojawiły się ostrzejsze
gitary i odniesienia do tanecznej nowej fali. W
takiej konwencji Alison czuje się znacznie
swobodniej, brzmi radośniej.
źródło:https://audio.com.pl/muzyka/recenzje/pop/13775-a-finefrenzy-bomb-in-a-birdcage/ 2020.02.03

Nie można się od tej płyty uwolnić! Tak po
prostu. Czy reszta ludzkości wyzwoli się spod
magnetycznego wpływu „Walking On A Dream”?
Czy świat ogarnie zbiorowe szaleństwo na
punkcie Empire Of The Sun? Czy rozpoczęta
saga doczeka się dalszych części? Przekonać
tym o się, aby czasu trzeba…
źródło:http://www.screenagers.pl/index.php?
service=albums&action=show&id=1607/ 2020.02.03

What I wouldn't do ;
New heights ;
Electric twist ;
Blow away ;
Happier ;
Swan song ;
Elements ;
The world without ;
Bird of the summer ;
Stood up ;
The beacon.

Standing on the shore ;
Walking on a dream ;
Half mast ;
We are the people ;
Delta bay ;
Country ;
The world ;
Swordfish hotkiss night ;
Tiger by my side ;
Without you.

PL/3553

A Fine Frenzy [Alison
Sudol] /
One cell in the sea
pop
rock

PL/3552

Drewniak Beata /
Impulso
pop

Niebanalne teksty, przepiękny aksamitny głos,
spokojna, delikatna muzyka, która koi serce,
uspokaja myśli. Krótko mówiąc, to wspaniałe
dźwięki na popołudniowy chill out… Wspaniała
muzyka do poduszki, na lepkie od letniego ciepła
dni i na długie jesienne wieczory...
źródło:https://archiwum.allegro.pl/oferta/a-fine-frenzy-one-cell-inthe-sea-subtelnosc-trwa-i8057485356.html/ 2020.02.03

Urodzona w Polsce, ale mieszkająca od lat na
Wyspach Kanaryjskich wokalistka i … pilotka
wycieczek... Swój głos szkoliła u coacha Celine
Dion, nic więc dziwnego, że wielu upatruje się w
niej prawdziwej divy, która łączy kulturę polską i
hiszpańską. Dlatego w jej teledysku zagrał
Conrado Moreno, który osobiście zaprasza do
wysłuchania płyty.
źródło:https://whitestore.pl/pl/p/Beata-Drewniak-Impulso-PlytaCD/250/ 2020.02.03

Winsborn Ann /
Everything I am
PL/3551
dance
muzyka elektroniczna

Debiutancki album wokalistki ze Szwecji, który
zapewnił jej mocną pozycję na skandynawskim
rynku. Winsborn pochodzi z muzykalnej rodziny jej ojciec był muzykiem - ale karierę "na
poważnie" zaczęła w 2002 roku …
źródło:https://muzyka.interia.pl/plyta-everything-i-am,dId,2286/
2020.01.30

Come on, come out ;
The minnow & the trout ;
Whisper ;
You picked me ;
Rangers ;
Almost lover ;
Think of you ;
Ashes and wine ;
Liar, liar ;
Last of days ;
Lifesize ;
Near to you ;
Hope for the hopeless ;
Borrowed time.

Intro Conrado Moreno ;
Dónde Irán, Dónde Irás ;
No puedo, no quiero ;
No Tengo Miedo ;
Mil Parablas ;
I se hace realidad ;
Dejame sentir ;
Quiero volver ;
Cómo quisiera ;
No puedo / Plusz.

Everything I do ;
I need you ;
Je n'ai pas compris ;
All night ;
Be the one ;
Tonight ;
Broken dreams ;
Oh boy ;
Kickin' out ;
True confession ;
Shadows ;
Je n'ai pas compris (alternative mix) ; Everything I
am (mega mix).

PL/3550

PrzedwojennyLwów
: oryginalne nagrania
z lat 1930-40

Oryginalne wykonania przedwojennych artystów.

piosenka

PL/3549

Ørganek/
Głupi
rock alternatywny

Muzyka na płycie porywa od początku do
ostatniego dźwięku. Fascynujące dzieło
umiejętnie łączy w sobie stare, surowe brzmienie
vintage rocka z nowoczesnością (subtelna
elektronika, trochę alternatywy). W czasach,
kiedy królują dźwięki robione na licznych
efektach, poprawiane w studiu, a muzyka
gatunkowa zamyka się w swoim małym świecie,
Organek wymieszał style zachowując przy tym
szczerość i surowość brzmienia. Tak właśnie
powinna brzmieć „prawdziwa” muzyka.
źródło:https://www.artrock.pl/recenzje/52945/organek_
glupi.html 2019.04.25

PL/3548

Free /
All right now
rock

Niezależnie od tego, czy dopiero odkrywasz
Free, czy jesteś starym fanem, powinieneś
wysłuchać tej płyty. Jest to świetna kolekcja.
źródło:https://translate.google.com/translate?hl=pl
&sl=en&u=https://www.amazon.com/All-Right-Now-Free/dp/
B00002MHPX&prev=search/ 2020.01.30

Serce ;
Ja mam czas, ja poczekam (M. Fogg) ; Sibonety ;
Me złote dziewczę (F. Zwiazka) ;
Ach, Ludwiko ; O key (E. Bodo) ;
Carawana ; Idź, nie wracaj ;
Maleńka Manon (A. Aaton) ;
Granada (H. Wars) ;
Twoje usta kłamią ;
Moja pierwsza i ostatnia ;
Tej nocy czekam na ciebie (M. Fogg) ;
Ty byłaś snem ;
Kochaj mnie ;
Piękne rumianki ;
Szczęście trwało tak krótko (J. Popławski).

Nazywam się Organek ;
Dziewczyna śmierć ;
Nie lubię (Mizantropia) ;
Młodzież szuka sensacji ;
Italiano ;
King of the Parasites ;
Stay ;
O, matko ;
Kate Moss ;
Autostrada 666 ;
Głupi ja ;
Nie lubię.

Wishing well ;
All right now ;
Little bit of love ;
Come together in the morning ;
The stealer ;
Sail on ;
Mr. Big ;
My brother Jake ;
The hunter ;
Be my friend ;
Travellin' in style ;
Fire and water ;
Travelling man ;
Don't say you love me.

PL/3547

Wonderland /
Ailo in head
muzyka elektroniczna

Absolutna świeżość na polskim rynku
muzycznym. Zespół składający się z producenta
muzycznego Michała Kusha, który ma wiele
osiągnięć na koncie nie tylko krajowych, ale i
zagranicznych i Ilony Ailo Rudnik młodej, zdolnej
wokalistki. Ich muzyka jest niezwykle
eklektyczna, płynnie poruszają się w różnych
gatunkach takich jak: neosoul, powerpop, electro
i dub.
źródło:https://jazzsoul.pl/2011/05/11/ailo-in-head-i-ichwonderland/ 2019.04.25

PL/3546

Petraniuk Witalij /
PieśniBułata
Okudżawy
ballada rosyjska

Piękna płyta.Niestety. Witek już nigdy nam nie
zaśpiewa, nie zagra w żadnym filmie. Odszedł w
romantyczne święto zakochanych. Wspaniały
człowiek, muzyk, solista, aktor, kolega. Zostawił
nam swój bogaty, artystyczny dorobek,
niezapomniane chwile wspólnie spędzone i wielki
żal. Nie da się nigdy zapomnieć tej szczerze
uśmiechniętej twarzy i jego głosu.
źródło:https://tylkomuzyka.pl/pl/p/WITALIJ-PETRANIUK-PiesniBulata-Okudzawy/553 2019.05.06

PL/3545

Hepburn Alex /
Together alone
soul

Oto jeden z największych talentów brytyjskiego
popu zmiksowanego z soulem i bluesem. Na
planie pierwszym jest niesamowity głos Alex,
trochę chrypowaty i bluesowy z wielką popową
wrażliwością. Alex fascynuje muzyka lat 60.,
soulowa, bluesowa i rockowa.
źródło:https://merlin.pl/together-alone-alex-hepburn/5976466/
2019.05.06

Lullaby ;
Melomani miasta Metz ;
Skit N.W.O ;
NWO (feat. Silk, Organek) ;
Simple (feat. Organek) ;
Wonderland ;
Even the angels will kiss the ground ;
Make me dizzy ;
Road to nowhere ;
Glider ;
Closed session ;
Slow down (feat. Silk) ;
Speech prime ;
Fun with Kitsch.
Gruzińska pieśń ;
Malarze ;
Piosenka o błękitnym baloniku ;
Spotkanie z Nadzieją ;
Piosenka o nocnej Moskwie ;
Katarynka ; Kwiecień ;
Rodzina z prowincji fotografuje się pod pomnikiem
Puszkina w Moskwie ;
Szczęściarz ;
Aleksander Siergiejewicz Puszkin ;
Nadia, Nadieńka ;
Smoleńska droga ;
Stara żołnierska pieśń ;
Nigdy nie bujałem ; Modlitwa ;
Stare orkiestry ;
Ach, panie, panowie / słowa A. Osiecka ;
Pożegnanie z Polską.

Miss misery ;
Bad girl ;
Broken record ;
Pain is ;
Get heavy ;
Love to love you ;
Reckless ;
Angelina ;
Under ;
Hold me ;
Two point four ;
Under (radio version).

Haenow Ben
PL/3544

pop
rock

To było spełnienie jego marzeń. Zwycięzca 11
edycji brytyjskiego „The X Factor”, zawodowy
kierowca vana, nagrał swoją debiutancką płytę.
Reprezentuje muzykę popową na dobrym
poziomie. Wokalista wykorzystuje sporo brzmień
elektronicznych, próbuje kilku sposobów
tworzenia bitów do swoich piosenek. W tle
gdzieniegdzie możemy także znaleźć elementy
ciekawej harmonii i partii instrumentalnych, nie
tylko tych syntetycznych. Wrażliwość Bena
Haenowa z pewnością trafi do fanów dobrej
muzyki pop

Second hand heart ;
Slamming doors ;
All yours ;
Start again ;
Lions ;
Testify ;
Make it back to me ;
Way back when ;
Brother ;
Something I need.

źródło:http://musicalert.pl/ben-haenow,artykul,5051.html/
2019.05.06

PL/3543

Verba &
Sylwia Przybysz /
Związaneoczymam
pop

Każda muzyka może mieć swoich odbiorców czy to klasyka, czy eksperymentale, czy radosny
pop czy prosty w przekazie i brzmieniu hip hop.
Twórczość Verby, a zwłaszcza najnowszą płytę
uważam za obrazę dla gatunku, który w Polsce
kojarzony jest z takami postaciami, jak Magik,
O.S.T.R., L.U.C. czy Duże Pe. Jeden jedyny
punkt przyznaję za tytuł - tym razem Bartasowi
chciało się chociaż nadać albumowi jakąś nazwę
zamiast iść na niezrozumiałą łatwiznę tytułując
swoje dzieła datami wydania.
źródło:https://muzyka.interia.pl/recenzje/news-recenzja-verba-andsylwia-przybysz-zwiazane-oczy-mam-nas-nie,nId, 2240637/
2019.05.06

Związane oczy mam ;
Nie powiem ci, że cię kocham ;
Kochana przyjacióko ;
Wierzyłam w nas ;
Rozmyślam noc i dzień ;
Dlaczego nie ma cię ;
To dla ciebie pragnę żyć ;
Chcę się bawić ;
Najważniejsza ;
Jest w moim życiu ktoś.

CD 1:
Greatest love of all (Whitney Houston).
I've had the time of my life
(Bill Medley & Jennifer Warnes).
I knew you were waiting for me
(Aretha Franklin & George Michael).
Bleeding love (Leona Lewis).
Think twice (Céline Dion).
So amazing (Luther Vandross).
Keep on loving you (REO Speedwagon).
Without you (Harry Nilsson).
If you don't know me by now
(Harold Melvin & The Blue Notes).
Piece of my heart (Erma Franklin).
Can't help falling in love
(E. Presley & The Jordanaires).
f I could turn back the hands of time (R. Kelly).
Stay with you (John Legend).
Someone should tell you (Lemar).
If you love me (Brownstone).
Baby I love u! (Jennifer Lopez).
Un-break my heart (Toni Braxton).

CD 2:
If I ain't got you (Alicia Keys).
Your love is king (Sade).
Me and Mrs. Jones (Billy Paul).
When a man loves a woman (M. Bolton).
I wonder why (Curtis Stigers).
I will always love you (Dolly Parton).
I live for you (Marvin Gaye).
Love is forever (Billy Ocean).
Can't take my eyes off you (Andy Williams).
To love somebody (Nina Simone).
Stay (Maurice Williams & The Zodiacs).
Be my baby (The Ronettes).
All by myself (Eric Carmen).
Misty (Johnny Mathis).
The look of love (Kenny G).
Can't stay away from you (Gloria Estefan).
Born to make you happy (Britney Spears).

CD 3:
Total eclipse of the heart (Bonnie Tyler).
Sign your name (Terence Trent D'Arby).
Everytime you go away (Paul Young).
I'll never love this way again (Dionne Warwick).
I turn to you (Christina Aguilera).
Nice & slow (Usher).
Shake you down (Gregory Abbott).
How 'bout us (Champaign).
La-la means I love you (The Delfonics).
The very thought of you (Tony Bennett).
Fever (Bette Midler).
Find my love (Fairground Attraction).
Kiss on my list (Daryl Hall & John Oates).
I won't hold you back (Toto).
Amazed (Lonestar).
Shiver (Natalie Imbruglia).
My love (Westlife).

CD 4:
Underneath your clothes (Shakira).
Time after time (Cyndi Lauper).
Por ti seré (You raise me up) (Il Divo).
Annie's song (John Denver).
Can't smile without you (Barry Manilow).
Put your head on my shoulder (Paul Anka). Magic
moments (Perry Como).
A thing called love (Johnny Cash).
Perfect day (Lou Reed).
If you're lookin' for a way out (Odyssey).
That ole devil called love (Alison Moyet).
See the day (Dee C. Lee).
Wherever you will go (The Calling).
You & me song (The Wannadies).
Love song (Sara Bareilles).
As long as you love me (Backstreet Boys). The
power of love (Jennifer Rush).

PL/3542 Pure... Love
pop

CD 1:
Take five (Dave Brubeck).
Cantaloupe Island (Herbie Hancock).
So what (Miles Davis).
Unforgettable (Nat "King" Cole).
Someday my prince will come (Bill Evans).
La vie en rose (Louis "Satchmo" Armstrong).
Summertime (Stan Getz).
Caravan (Quincy Jones).
My baby just cares for me (Nina Simone).
Corcovado (João Gilberto).
In the mood (Glen Miller & His Orchestra).
Sing, sing, sing (Benny Goodman & His Orchestra).

Boom boom (John Lee Hooker).
My funny Valentine (Chet Baker).
Georgia on my mind (Ray Charles).
Music for K (S.P.P.T Chałturnik).

PL/3541

Jazz & the city

CD 2:
Cheek to cheek (Billie Holiday).
Summertime (Ella Fitzgerald & L. Armstrong).
Desafinado (Off-key) (João Gilberto).
Take five (Witch vocal) (Carmen Mcrae).
Come fly with me (Frank Sinatra).
Vida Bela (Elizete Cardoso).
Eu e o meu amor (Antonio Carlos Jobim, Luiz
Bonfá, Roberto Paiva).
Mood indigo (Nina Simone).
Mack the knife (Ella Fitzgerald).
Body and soul (Sarah Vaughan).
The girl from Ipanema (Baden Powell).
Moonlight in Vermont (Stan Getz).
Bling bling (Gregory Porter).
Nada năo (Bebel Gilberto).
Ai no corrida (Quincy Jones).
Fly me to the moon (Diana Krall).
Wyznanie wieczorne (Ewa Bem).

jazz
CD 3:
Blue train (John Coltrane).
Blue monk (Thelonious Monk Trio).
Speak no evil (Wayne Shorter).
Night in Tunisia (Michel Legrans).
Autumn leaves (Cannonball Adderley).
Time after time (Chet Baker).
You're a sweetheart (Benny Goodman).
My old flam (Barney Kessel).
St. Thomas (Sonny Rollins).
A little taste (Cannonball Adderley).
Waltz for Debbie (Bill Evans).
Autumn in New York (Modern Jazz Quartet).
Tańce połowieckie (Mieczysław Kosz).

CD 4:
April in Paris (Frank Sinatra).
Stella by starlight (Chet Baker).
Nature boy (Stan Getz).
Besame mucho (Michel Legrand & His Orchestra). Call
me irresponsible (Hendrik Shouw).
O pato (The duck) (João Gilberto).
Moanin' (Quincy Jones).
Dream a little dream of me
(Ella Fitzgerald & L.ouis Armstrong).
Strange fruit (Billie Holiday).
Hit the road Jack (Andy Cooper 'S Top 8). Solitude
(Sonny Rollins).
So what? (George Benson).
Busted (John Scofield).
Fly me to the moon (Hendrik Shouw).
Take 5 (Buggie Wesseltoft).
Good times (Richard Bona).

Cocker Joe /
The life of a man
PL/3540

rock
nagrania
z lat 1968-2013

PL/3539

Ennio Morricone &
Nino Rota

CD 1:
Feelin' alright ;
High time we went ; Marjorine ;
She came in through the bathroom window ;
I can stand a little rain ;
Many rivers to cross ; Shelter me ;
You can leave your hat on ;
Can't find my way home ;
Darling be home soon ; One ;
My father's son ; Fire it up ;
Unchain my heart ; Delta lady ;
Cry me a river ; The letter ;
With a little help from my friends ;
You are so beautiful .

Muzyka filmowa

muzyka filmowa

CD 2:
When the night comes ;
Come together ;
First we take Manhattan ;
Summer in the city ;
Up where we belong (with Jennifer Warnes) ;
Don't you love me anymore ; Unforgiven ;
Have a little faith in me ;
You are so beautiful ;
Woman to woman ; The simple things ;
N'oubliez jamais ;
Tonight ; Night calls ;
Hard knocks ;
I come in peace ;
Performance.

A fistful of dollars ;
Once upon a time in the West ;
Once upon a time in America ;
The mission ;
Duck you sucker ;
Down the ancient stairs ;
Cinema Paradiso ;
8 1/2 ;
Amarcord ;
La strada ;
The leopard ;
La dolce vita.

Cicha noc (Skaldowie),
Tryumfy Króla Niebieskiego (Bernard Ładysz),

A wczora z wieczora (Łucja Czarnecka),
Bóg się rodzi (Cantores Minore Wratislavienses),

PL/3538

Najpiękniejsze
tradycyjne polskie
kolędy
kolędy

Składanka najpiękniejszych kolęd
w wykonaniu znamienitych artystów.

W żłobie leży (Tadeusz Słowiak),
Przybieżeli do Betlejem pasterze (Varsovia),
Pasterze mili (Lutnia),
Nad Betlejem (Discant),
W ubogiej stajence (Dawid Sobeńko),
Bracia patrzcie jeno (Cantilena),
Jezusa narodzonego (Laudamus Novum), Hej w
dzień narodzenia (Jacek Lech),
Nie było miejsca (Promyki Bożej Radości), Gdy
śliczna panna (Wiesław Ochman),
Jezus malusieńki (Piotr Szczepanik), Pójdźmy
wszyscy do stajenki (Pod Budą).

Już taki jestem zimny drań ;

PL/3537

Bodo Eugeniusz /
Jużtakijestemzimny
drań
piosenka polska
z lat 1931-1941

Lista śpiewanych przez Bodo evergreenów to
Świat się zaczął dziś ; Ach! Ludwiko ;
historia polskiej rozrywki w najlepszym wydaniu.
Czy potrafisz Joanno zagwizdać? ;
Przystojny, przesadnie elegancki, szarmancki,
Jak całować to ułana ; Ja mam czas, ja poczekam ;
muzykalny i dowcipny. To obraz prawdziwy, ale
Co temu winien Zygmuś,
że jest taki śliczny ; Tyle miłości ;
niepełny. Był największą gwiazdą
Złociste włoski ; Dla ciebie chcę być białą ; Rach
przedwojennego kina. Aktor, piosenkarz, reżyser,
ciach
ciach ; Zrób to tak ; Takie coś ; Tylko z tobą i
tancerz, producent. Czego się nie dotknął,
dla ciebie ; Baby ; To nie ty ;
zamieniało się w złoto. Niestety szczęśliwa
W hawajską noc ; Najcudowniejsze nóżki ;
biografia artysty zamyka się wstrząsającą pointą.
Rumbolero ; O'key ; Wesoły marynarz ; Niczewo nie
Bodo umierał z wycieńczenia w archangielskim
znaju ;
łagrze.
Praszczalnaja piesienka lwowskowo dżaza ; Ach,
źródło:https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/625272,eugeniuszbodo-juz-taki-jestem-zimny-dran-recenzja.html/ 2019.05.06

PL/3536

Dżem/
Single

Kolekcja najsłynniejszych utworów zespołu

blues

PL/3535

Koteluk Mela /
Spadochron
pop

Mela Koteluk śpiewała w chórkach Scorpions i Gaby
Kulki, wygrywała tu i ówdzie konkursy śpiewacze, aż w
końcu ktoś mądry ją zauważył i zamknął w studio.
Owocem nagrań jest płyta “Spadochron”. Dla
niewprawnego ucha maniera wokalna Meli może
przypominać głos Kasi Nosowskiej. Lekka chrypka
znakomicie współgra ze świetnie wyszkolonym
głosem... Nowy głos nadwiślańskiej sceny przedstawił
dojrzały, zrównoważony album, który wprawdzie nie
eksperymentuje, ale też nie rezygnuje z wielkich
ambicji.
źródło:http://blog.jedzok.com/2013/01/31/recenzja-mela-kotelukspadochron-2012/ 2019.01.28

śpij kochanie ; Sex appeal ;
Dziś ta, jutro ta(mta) ; O'key ;
Umówiłem sie z nią na dziewiątą.

Paw ;
Whisky ;
Dzień w którym pękło niebo ;
Wokół sami lunatycy ;
Skazany ma bluesa ;
Mała Aleja Róż ;
Człowieku co się z tobą dzieje ;
Czerwony jak cegła ;
Ostatni ciężki rok ;
Nie jesteś taki jak dawniej.

Dlaczego drzewa nic nie mówią ;
Spadochron ;
O domu ;
Działać bez działania ;
Niewidzialna ;
Melodia ulotna ;
Stale płynne ;
Wolna ;
Rola gra ;
Pojednanie ;
Nie zasypiaj ;
In the meantime.

PL/3534

WoźniakTadeusz/
Dell'amore
poezjaśpiewana

Niezwykły spektakl muzyczny powstały dzięki
zachwytowi… Zachwytowi kontrowersyjnym
tomikiem erotyków pt. "Wrzosy" Emila
Zegadłowicza. Efekt musiał być piorunujący. Ten
spektakl albo rzuca na kolana, albo wzbudza
zdecydowany sprzeciw…Nie epatując nagością
czy dosłownością obrazu na scenie, właśnie
słowami przepięknych erotycznych ballad
wzbudza w głowach widzów śmiałe obrazy
zmysowej miłości dwojaga łudzi, miłości
momentami delikatnej, a momentami
agresywnej, mocnej ale nadal pięknej...
dostęp:https://www.teatr-rampa.pl/archiwalne/dell-amore,86/
2019.01.28

Nie ma już miejsca ;
Pracownia autora ;
Maleńka stacja ;
Kto jesteś? ;
Przemień mnie w gwiazdę ;
Stoimy w pustce samotni ;
Czemu głowę odwracasz? ;
Niepokojąca bladość ;
I teraz na mnie spójrz ; W ekstazie ;
Więc to prawda, więc jesteś ; Szał ; Nasycenie ;
Pasterka ;
Powstałeś z miłości ;
Dom zamieszkały ;
Mój poeto kochany ;
Pieszczoty już rozdane ;
Nadjeżdża pociąg ;
Do wydawcy.

After you get what you want, you don't want it ;

PL/3533

Nat King Cole /
Too marvellous
jazz

On the sunny side of the street ;
How deep is the ocean ;
You're the cream in my coffee ;
If you don't like my apples ;
I miss you so ;
Naughty Angeline ;
It's kind of lonesome out tonight ;
What'll I do ;
Makin' whoopee ;
There i've said it again ;
I'll string along with you ;
Too marvellous for words ;
Dream a little dream of me ;
Love nest ;
Little girl ;
If I had you ;
Nature boy.

PL/3532

MaleńczukMaciejz
zespołem/
Psychodancing
piosenka
alternatywna

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych i
malowniczych postaci naszej sceny: Maciej
Maleńczuk dwoma częściami projektu
"Psychodancing" przebojem wdarł się do
czołówki polskiego piosenkarstwa estradowego.
Pomysł na to był dość prosty: odgrzać kilka
starych szlagierów, które potrafi zanucić każdy,
zaprezentować je w dancingowej oprawie, a na
deser dołożyć kilka własnych kompozycji. Jest tu
trochę rocka, jest funk, twist, samba, tango czyli
prawdziwy miszmasz. Ale na pewno nie jest to
kicz i tandeta. Nawet w takim repertuarze
Maleńczuk pozostaje sobą - prowokatorem,
autorem dowcipnych i przewrotnych piosenek.
dostęp:https://audio.com.pl/muzyka/recenzje/pop/15826-maciejmalenczuk-psychodancing-live/ 2019.01.30

PL/3531

The very best of MTV
unplugged
piosenka

CD 1. Psychoparty :
Intro-duety ; Kaczory ;
Praca na saksach ;
Nie mogę ci wiele dać ;
Kwas ; Andromantyzm ;
Edek Leszczyk ; Skok wzwyż ;
Emeryten Party ;
Kronika podróży - czyli cuchcią w nieznane ; Cicha
woda ;
Muzyk ; Płonąca stodoła.
CD2.Psychopościel:
Nigdy więcej ; Barman ;
Dawna dziewczyno ;
Wakacje z blondynką ;
Tango libido ; Kolacyja ;
Absolutnie ; Jestem sam ;
Bo to się zwykle tak zaczyna ;
Twarze przy barze ;
Besame mucho.

Tears in heaven (Eric Clapton) ;
Ironic (Alanis Morissette) ;
Losing my religion (R.E.M.) ;
Strong enough (Sheryl Crow) ;
Are you gonna go my way (Lenny Kravitz) ; Gallows
Pole (Page & Plant) ;
Summer of '69 (Bryan Adams) ;
Mrs. Robinson (Paul Simon) ;
Kompilacja hitów nagraych i wydanych w latach 19912002.

Here comes the rain again (Annie Lennox) ;

Every night (Paul McCartney) ;
Tonight's the night (Rod Stewart) ;
Linger (The Cranberries) ;
Constant craving (k.d. lang) ;
What can I do? (The Corrs) ;
Kiss from a rose (Seal) ;
Lightning crashes (Live) ;
Don't look back in anger (Oasis) ;
Walking on the moon (Sting).

PL/3530

Zoot Woman /
Living in a magazine
muzyka elektroniczna

PL/3529

Koli /
Szemrany
muzyka klubowa

Kto skojarzy stylizacje Stuarta Price'a oraz braci
Johnny'ego i Adama Blake'ów z wczesnymi
latami 80., ten niewiele pomyli się co do
zwartości albumu. Grupa Zoot Woman wydaje
się w wierny sposób oddawać to, co działo się w
muzyce 20 lat temu. Choć zawartość longplaya
"Living In A Magazine" stanowi apoteozę kiczu,
jego twórcy zamiast rubaszności sięgają po lekki,
wyrafinowany humor.

Pod nazwą Koli kryją się trzej dżentelmeni: Spięty
Hubert , Michał Splesz i Gustaw Pszczelarz. Panowie
wcześniej osiągnęli sukces grając pod szyldem Lao
Che. Frapująca hybryda piosenek sprzed lat i
nowoczesnych, alternatywnych dźwięków i beatów,
pokręconych dialogów. Muzycy łączą na albumie
klimat przedwojennej Warszawy ze współczesną
techniką. Teksty Spiętego to opowieści napisane na
kanwie folkloru przedmieścia. Jest tu Stachu, słynny
przestępca Urke, Dyzma, Szpula, Kwinto Kasiarz.
Wszystko to podlane współczesnością, choć autor
sięga do żargonu sprzed lat.
dostęp:https://www.gandalf.com.pl/m/szemrany-reedycja-a/
2020.01.23

PL/3528

Amos Tori /
Under the pink
pop

Na płycie Tori podejmuje wiele tematów, ale robi to w
sposób bardziej tajemniczy, skryty niż na debiucie.
Nie unika także tematów kontrowersyjnych. W
utworach "Icicle" i "God" zajmuje się tematem
masturbacji, rebelią, przemieszaną z protestem
przeciw instytucji Kościoła, jak i samą Biblią.
dostęp:https://kultura.onet.pl/muzyka/gatunki/pop/tori-amoskonczy-50-lat/v13jcdm/ 2020.01.23

It's automatic ;
Living in a magazine ;
Information first ;
You and I ;
Nobody knows (part one) ;
Nobody knows (part two) ;
The model ;
Jessie ;
Chicago, Detroit, L.A. ;
Losing sight ;
Holiday home.

Tramwaj Praga - Wola ;
Tingel Tangel (Stachu) ; Oranżeria ; Kukurydza ;
Ekwilibrystyka 1931 ;
Wywiadówa ; Poszłem do sklepu ;
Józwa Butrym ;
Pocztówka z Państwa Środka ;
Chama koleje losu ; Lao Che ;
La kretino maximale ;
Himila i Maklaka pamięci żałobny rapsod ; Kucze
kupa ; Koncert i my ;
Chwała Rzplitej ;
Tango spod latarni ;
Koli bat'ku koli ;
Prokukurydza ; Lao Che akustycznie ;
Tango oranżeria.

Pretty god year ;
God ;
Bells for her ;
Past the mission ;
Baker, baker ;
The Wrong band ;
The Waitress ;
Cornflake girl ;
Icicle ;
Cloud on my tongue ;
Space dog ;
Yes, Anastasia.

PL/3527

Placebo to zespół, który w tak samo dużej mierze
skupia się na muzyce, jak i tekstach. Sporo tu o
uzależnieniu od alkoholu i narkotyków. Sporo
miejsca zajmują też kawałki o nieszczęśliwej
miłości. Swoją drogą – zespół porusza tematy,
które mogą być bliskie każdemu człowiekowi.Nie
da się przejść obojętnie obok wokalisty – Briana
Molko. Ma bardzo ciekawą barwę głosu... Duży
plus za nie kombinowanie. Muzyka jest dość
ograniczona, surowa. Gitary, perkusja. Minimum.
A jednak działa.

Placebo /
Placebo
rock

Come home ;
Teenage angst ;
Bionic ;
36 degrees ;
Hang on to your IQ ;
Nancy boy ;
I know ;
Bruise pristine ;
Lady of the flowers ;
Swallow.

dostęp:https://the-rockferry.pl/2012/05/31/placebo-placebo/
2020.01.23

CD 1: Z kraju.
Byłaś serca biciem (Pawilon) ;
Szklana pogoda (Out of Tune) ;
Wszystko czego dziś chcę (Dick4Dick) ;
Wszystkie covery
świata
????

PL/3526
rock
cover

El tango emocion
PL/3525

tango
cover
muzyka elektroniczna

CD2:Zeświata.
Back to black (The Rumble Strips) ;
Daddy cool (Placebo) ;
Careless whisper (The Gossip) ;

Ja stoję, ja tańczę, ja walczę (Cool Kids of Death);
Szał niebieskich ciał (Novika) ;
Lipstick on the glass (Hurt) ;
Śmielej (Oszibarack) ;
Święty szczyt (Cinq G) ;
Stan pogody (Renton) ;
Ain't go no music (L. Stadt) ;
Daj mi tę noc (Marika) ;
Królowa fal (Afro Kolektyw) ;
Raz na milion lat (Miloopa) ;
Nie ma zysku (Pogodno) ;
To jest tylko rock'n'roll (Komety).

Hunter (30 Seconds to Mars) ;
Yes sir (Goldfrapp) ;
Tainted love (John B. feat. Macy Meow) ;
Pretty vacant (Lady Sovereign) ;
I'm so excited (Le Tigre) ;
You really got me (Silicon Teens) ;
Peaches (Dub Pistols feat. Terry Hall) ;
Teenage kicks (Razorlight) ;
Blue Monday (Flunk).

CD 1:
Evolucionar (Stolen Beat) ;
Tango forte (Dublex Inc.) ; Milonguero (Seis Luces
feat.Cyrano) ; Hablando tango (Celda & Sonja) ;
Ultimatum (Saul Cosentino) ; Sueno (Alacran) ;
Buenos Aires (Jose Cormano) ;
Argentina mon amour (Mr. Tea feat. Paula Teixeira) ; Marfil
de piano (Index) ;
Viejo abasto (G-Spliff) ; Melancolia urbana (Freedom
Dub feat. Edmundo) ;
Munecas falladas (Tango Crash) ;
Miedo a vivir (Hybrid Tango) ;
Sera mi lentitud down (Mondotango feat. Flor) ;
El Choclo (Quadro Nuevo).

CD 2:
Last tango in Paris (Sepia) ;
El cordon (Seoan) ; Amor porteno (Deeper Sense
feat. Lucia Echague) ; La cruz del sur (Gotan
Project feat. Cristina Vilallonga) ; Zigzagueando
(Overdub Sessions) ; Sentimientos (Andres Linetzky
Y Ernesto Romeo) ; Milonga para Alberto (Tango
Crash) ; Hipn’ fueye (Two to Stay) ; No tengo tango
(Mr. Tea) ; Voyage d’Amour (El Avangarde) ;
Diagonal norte (Tangongo) ; Real love (Von Daler &
Low Pressure feat. Natasja) ; Tango gosselin
(Quadro Nuevo) ; Tarrango (Club des Belugas) ;
Montmartre de hoy (Daniel Melingo).

I bet you look good on the danceflor ;

PL/3524

Marcelina Stoszek /
Marcelina
pop

Marcelina Stoszek to pochodząca z Cieszyna,
polska piosenkarka, kompozytorka i autorka
tekstów, znana także z występów pod
pseudonimem Mariija. Jej twórczość to
nowoczesny pop ubarwiony elementami soulu,
jazzu oraz R&B.
dostęp:https://muzyka.interia.pl/artysta-marcelina,aId,1893/
2019.01.30

PL/3523

DagaDana /
Dlaczego nie
folk

PL/3522

Grand Avenue /
The Outside
rock

Utwory z tak szerokiego zakresu gatunków jak
folk, muzyka świata, jazz, poezja śpiewana, a
nawet muzyka klasyczna.
dostęp:https://www.jazzarium.pl/aktualnosci/dlaczego-nie-nowap%C5%82yta-i-teldysk-tria-dagadana/ 2019.01.30

Piękna muzyka, świetny śpiew i świetna praca na
gitarze. Coś pomiędzy Coldplay i U2, choć nie do
końca; mają swój oryginalny styl. Warto
zobaczyć, co dzieje się na duńskiej scenie
rockowej.
dostęp:https://translate.google.com/translate
?hl=pl&sl=en&u=https://www.amazon.com/Outside-Single-AudioGrand-Avenue/dp/B000UTOG10& prev=search/ 2020.01.23

Szukam cię ;
Niedzielny ;
Tatku ;
Malinowy ;
Insane ;
Nie chcę już ;
Motyle ;
Shake it mama ;
There is no one ;
Atarynka ;
Me & my boyfriend ;
Jeśli jutra nie ma.

Czasem (gościnnie Mateusz Smoczyński) ;
Kiribati ;
Wszystkie mają po chłopoku ;
Północ - południe (gościnnie Hmad Ait Ibrahim) ;
Sargofaj (gościnnie Mirosław Baka) ;
Smak twój ;
Chmiel (gościnnie Jan Malisz) ;
Przyjaciele ;
A na ostatek (gościnnie Hmad Ait Ibrahim) ;
Wyszła dziewczyna ;
Oj poleczko, pole ;
Dlaczego nie (gościnnie Mateusz Pospieszalski).

Give myself away ;
London ;
Bullet ;
Monday morning ;
The outside ;
Winter's passing by ;
Anything that's you ;
Closer ;
You please me ;
Restless world ;
Ordinary ;
Playground ;
After the rain ;
She ;
On your side ;
This is not an end.

The very best of MTV
unplugged 2
PL/3521

rock
cover
pop

Zbiór największych przbojów MTV

Every breath you take (Sting) ;
Wicked game (Chris Isaak) ;
Zombie (The Cranberries) ;
Omitation of life (R.E.M. ;
Layla (Eric Clapton) ;
For seasons in one day (Crowded house);
Cornflake girl (Tori Amos) ;
Have I told you lately (Rod Stewart) ;
Like a Rolling Stone (Bob Dylan) ;
Human Behaviour (Björk) ;
Crazy (Seal) ;
Beds are burning (Midnight Oil) ;
Run, baby, run (Sheryl Crow) ;
I'm ready (Bryan Adams) ;
In the air tonight (Phil Collins). ;
Don't let the sun go down on me (Elton John).

NO! NO! NO! /
PL/3520
rock alternatywny

Tomek Makowiecki, Wojtek Powaga i Przemek
Myszor to postaci, których nie trzeba nikomu w
Polsce przedstawiać. Każdy z nich ma poważny
dorobek artystyczny na koncie – Wojtek i
Przemek m.in. z Myslovitz, Tomek ze swoim
zespołem. Kilkuletnia przyjaźń, wspólne
inspiracje, niekończące się rozmowy – wszystko
to sprawiło, że postanowili stworzyć coś razem.
dostęp:https://www.empik.com/no-no-no-no-nono,prod56450289,muzyka-p/ 2020.01.23

PL/3519

DzieńDobryTVN-
najlepsze muzyczne
przebudzenie
pop
rock

CD 1:
Wake me up before you go go (Wham) ;
Alright (Supegrass) ;
I got you (I feel good) (James Brown) ;
I'm so excited (Pointer Sisters) ;
Don't worry be happy (Bobby McFerrin) ;
In the summertime (Shaggy) ;
Lovely day (Bill Withers) ;
Weather with you (Crowded House) ;
Walking on sunshine (Katrina & The Waves) ;
9 to 5 (Sheena Easton) ;
Footlose (Kenny Loggins) ;
Jump (For my love) (Girls Aloud) ;
Sunshine baby (Reamon) ;
Good vibrations (The Beach Boys) ;
Always look on the bright side of life (Monty Python).

PJ ;
Polska szkoła dokumentu ;
Doskonały pomysł ;
Świat według bestsellera ;
Wyjątek od rozsądku ;
Jak czujesz się z tym? ;
Nie nadaję się do cyrku ;
Test Voight-Kampffa ;
Inaczej niż w raju ;
Zabrakło prostych słów.

CD 2:
No co Ty na to (Mietek Szcześniak) ;
Podaruj mi trochę słońca (Ewa Bem) ;
Piękny dzień (Norbi & Krzysztof Krawczyk) ;
Warto to przetrwać (Jamal) ;
Coś optymistycznego (Kasia Kowalska) ;
Szczęście jest blisko (Andrzej Piaseczny) ;
Ach, jak przyjemnie (Andrzej Rosiewicz) ;
Od rana mam dobry humor (M.Jeżowska) ;
Tyle słońca w całym mieście (Anna Jantar)
Wstawaj, szkoda dnia (2 + 1) ;
Radość o poranku (Grupa I) ;
Pogoda ducha (Hanna Banaszak) ;
Wstawaj (Mezo/Tabb feat. M. Szcześniak)
Zanim słońce wstanie (Ramona Rey) ;
I wszystko się może zdarzyć (A. Lipnicka).

Dagadana/
Maleńka
PL/3518

folk
elektronika
jazz

Jest w tej płycie coś złowieszczego. Coś
tajemniczego i przerażającego kryje się pod
dźwiękami i wychyla zza szepczących wokali.
Kultura ludowa kojarzy się wielu osobom z
czarami-marami, południcami i strachami na
wróble, spluwaniem przez lewe ramię i
uderzaniem podkową w próg. Jeżeli jest w tym
choć odrobina prawdy, to Dagadana stworzyli
album ludowy do szpiku kości. Dagadana łączy w
sobie folk ukraińsko-polski, jazz i elektronikę.
dostęp:http://etnosystem.pl/muzyka/recenzje/1781-dagadanamalenka/ 2020.01.23

PL/3517

Ellington Duke /
Big bands, big hits

Składanka jazzowych przebojów mistrza.

jazz

Preludium Kolir Szczastia ;
Kolir Szczastia ;
Tango ;
Świniorz ;
Roman ;
Akademia ;
Interludium szumila liszczyna ;
Szumila liszczyna ;
Boso na rosie ;
Sny ;
Dagadana ;
Maleńka.

Three little words ;
Caravan ; Toke the a train ;
The mooche ; Ring dem bells ;
A slip of the lip ; The gal from Joe's ;
At a Dixie roadside diner ;
Conga Brava ; Harlem speaks ;
Dusk ; Black beauty ;
Swampy river ; Frustration ;
I'm slapping 7'th Avenue with the sole of my shoe ;

Jack the bear ; Never no lament ;
Stompy Jones ; Love you madly ;
One o'clock jump.

Cicha Karolina /
Doludożerców
PL/3516
rock alternatywny
poezja

...Tym razem hasło „poezja śpiewana” jest zupełnie
nieodpowiednie. Owszem na płycie Karolina Cicha
śpiewa, czasem melorecytuje, czasem wykrzykuje, a
niekiedy niemal rapuje wiersze Tadeusza Różewicza.
Aliści muzyka na tej płycie mocno hałasuje i ekspresja
wokalna Cichej nie ma nie wspólnego z osławioną
„krainą łagodności” – jak nazywa się u nas zjawisko
poezji śpiewanej. Cichej bliżej jest do Patti Smith niż
do Grzegorza Turnaua. I bardzo dobrze, bo poezja
Różewicza też jest z innej krainy. Zdecydowanie
bardziej pasuje do niej estetyka muzycznej
alternatywy niż grane „po bożemu” akustyczne
podkłady. Tak trzymać, pani Karolino!”
dostęp:http://karolinacicha.eu/sklep/do-ludozercow-2010/
2020.01.23

Ciało ;
Księżyc świeci ;
W dniu świętego Walentego;
Głos kobiecy ,
Ale to jeszcze nie wszystko ;
Biedne stare lary i penaty) ;
List do ludożerców ;
To się zaczęło 28 września ;
Ta zmiana musi się dokonać ;
Jakże daleko odbiegam od tematu ;
Vita nuova) ;
Czarne plamy sa białe ;
Wodzę oczami ;
Kara ;
Odejście lar i penatów.

PL/3515

Charles Ray /
The classic years

Składanka 14 przebojów Ray'a Charles'a.

jazz

PL/3514

Gregorian /
Masters of chant
chorałgregoriański

Drugi album zespołu Gregorian, złożony z
coverów różnych wykonawców. Przyniósł
zespołowi międzynarodowy sukces w sprzedaży
płyt. Dwie pierwsze części Gregorian – Masters
Of Chant zostały sprzedane – każda w ponad
milionie egzemplarzy i uzyskały status złotej płyty
w wielu krajach. Przy nagrywaniu utworów
Gregorianie stosują wyłącznie siedem tonów!!!
dostęp:https://pl.wikipedia.org/wiki/Gregorian2020.01.22

Lemonbabies /
Porno
PL/3513
pop
rock

Lemonbabies to początkowo dziewczęcy zespół
złożony z czterech niemieckich muzyków,
pierwotnie pod wpływem dźwięków zawieszonych
między garażowym punkiem a popem. W 1996
roku grupa chwilowo rozwiązuje się. Powraca z
nowym składem w 1998 r. na którego okładce
cztery dziewczyny wydają się zupełnie nagie, co
wyraźnie potwierdza seksowną cechę nadaną ich
stylowi. Styl muzyczny całkowicie się zmienił,
zastępując rockowo-popową instrumentację
bardziej elektronicznymi i tanecznymi dźwiękami.
dostęp:https://translate.google.com/translate
?hl=pl&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Lemonbabies&prev=se
arch 2020.01.22

Baby let me hold your hand ;
Kiss me baby ;
C. C. Rider ;
I wonder who's Kissing her now ;
I'm going down to the river ;
All to myself ;
Siting on top of the world ;
Alone in the city ;
Ray charles blues ;
Rockin' chair blues ;
Can anyone ask for more ;
Baby tell me what i've done ;
Hey now ;
Thery're crazy about me.

Brothers in arms ;
Scarborough fair ;
Tears in heaven ;
Still I'm sad ;
When a men loves a woman ;
Nothing else matters ;
Fade to grey ;
Losing my religion ;
Vienna ;
The sound of silence ;
Sebastian ;
Don't give up.

Cool down ;
I'm lost ;
Diving ;
Don't look back ;
Never thought of you that way ;
Things happen ;
Everyday procedure ;
My fish is hungry ;
It's alright ;
Asking why ;
Got to get you ;
Girls' affairs ;
So go ahead ;
Forget me.

PL/3512

Stalsailor /
All the plans
rock

Szalenie przyjemna rzecz. Płyta, po którą chętnie
sięgniemy, gdy będzie nam źle, lub gdy będziemy
mieli ochotę coś sobie ponucić, lub gdy będziemy
potrzebować jakiegoś miłego muzycznego tła
wieczorową porą. To taka płyta, której po prostu
będziemy słuchać.
dostęp:https://www.koncertomania.pl/recenzja/82929-starsailorall-the-plans.html/ 2020.01.22

All Saints /
Studio 1
PL/3511
hip-hop
muzyka elektroniczna

Trzeci krążek brytyjsko-kanadyjskiego zespółu to
próba powrotu na muzyczną scenę. Dziewczyny
wydając w 1997 roku swój debiutancki album
miały być bardziej pyskatą i mniej komercyjną
odpowiedzią na triumfujące wówczas Spice Girls.
Pasmo sukcesów zostało niespodziewanie
przerwane przez wzajemne animozje w zespole,
a kłótnia dziewczyn o pewien element garderoby
podczas jednej z sesji zdjęciowych ostatecznie
doprowadziła do rozpadu grupy w 2001 roku.
dostęp:http://www.luvpop.pl/red-flag-all-saints-recenzja/
2020.01.22

PL/3510

Morningwood /
Morningwood
rock

Debiutancki album nowojorskiego zespołu
Morningwood. Album otrzymał mieszane
recenzje krytyków. Jonathan Ringen z Rolling
Stone nazwał go "bardziej-chwytliwą-niżchlamydia mieszanką power-popowego
wciągania i efektów ciężkiego riffowania " ale
zauważył, że "każdy cukierkowo odziany nadmiar
może pozostawić po sobie uczucie podobne do
Courtney Love po ciężkiej nocy ". Dla Allmusic,
Johnny Loftus ocenił piosenki jako "seksownie
chwytliwe zwroty wokół wcześniej nieznanych
rytmów ".
dostęp:https://pl.wikipedia.org/wiki/Morningwood_(album)
2020.01.22

CD 1. All the plans:
Tell me it's not over ;
Boy in waiting ; The thames ;
All the plans ; Neon sky ;
You never get what you deserve ;
Hurts too much ; Stars and stripes ;
Change my mind ; Listen up ;
Safe at home.
CD 2. Bonus disc (acoustic versions):
Listen up ;
Tell me it's not over ; All the plans ;
Merry go round ; The thames ;
Change my mind ; Stars and stripes.

Rock steady ;
Chick fit ;
On and on ;
Scar ;
Not eazy ;
Hell no ;
One me and u ;
Headlock ;
Too nasty ;
In it to win it ;
Flashback ;
Fundamental.

Nü rock ;
Televisor ;
Nth Degree ;
Jetsetter ;
Take off your clothes ;
Body 21 ;
Easy ;
Babysitter ;
New York girls ;
Everybody rules ;
Ride the lights.

PL/3509

Santana Carlos /
Santana

Składanka przebojów Carlosa Santany.

rock

Nagranie z trasy koncertowej z 2003 roku.

Let me enertain you ;
Let love be your energy ;
We will rock you ;
Monsoon ;
Come undone ;
Me and my monkey ;
Hot fudge ;
Mr. Bojangles ;
She's the one ;
Kids ;
Better man ;
Nan's song ;
Feel ;
Angels.

Debiutancki album warszawskiego zespołu Out
of Tune.

This crepancy ;
Plastikowy ;
What you're missin' ;
Phone call ;
Slowmotionpicture ;
Nie próbuj ;
Vintage violence ;
Confidence ;
Those things will kill you ;
Przywidzenia ;
247 ;
Refugees ;
Ink-a-bink.

Williams Robbie /
Live Summer 2003
PL/3508
pop
rock alternatywny

Out of tune /
PL/3507

indie rock
disco-punk

Soul sacrifice ;
Jingo ;
Evil ways ;
La puesta del sol ;
With a little help from my friends ;
Latin tropical ;
Persuasion ;
Jam in E ;
Let's get ourselves together ;
Travelin' blues ;
As the years go by ;
Acapulco sunrise.

X-Press 2 /
Muzikizum
PL/3506
dance
pop

PL/3505

Nick Cave
& Warren Ellis /
White Lunar
muzyka filmowa

Chyba nie ma fana muzyki house, który nie
znałby choć jednego utworu brytyjskiej grupy XPress 2.

CD 1:
The assassination of Jesse James by the Coward
Robert Ford :
Song for Jesse ; Moving on ; What must be done ;
Song for Bob.
The proposition:
Happy land ; The proposition no. 1 ;
Road to Banyon ; The rider no. 2 ;
Martha's dream ; Gun thing ; The rider song.
The road:
The road ; The mother ; The father ;
The beach ; The journey ; The boy.

Sissy Stuff /
PL/3504

rock
metal
punk

składanka piosenek

Muzikizum ;
Supasong ;
Lazy (feat. Daviv Byrne) ;
Angel ;
Palenque ;
Smoke machine ;
I want you back (feat. Dieter Meier) ;
Call that love (feat. Steve Edwards) ;
AC/DC ;
The ending.

CD 2:
The girls of Phnom Penh :
Srey leak ; Me nea ; Rom.
The vaults :
Halo ; Zanstra.
The English surgeon :
Black silk (Suture) ; Brain retractor ;
Dandy Brain cannula ; Rat's tooth forceps ;
Kerrison's punch ; Micro sucker.
The girls of Phnom Penh :
Window.
The vaults :
Daedalus ; Magma.
The girls of Phnom Penh :
Cheata ; Sorya market.

Gaudi (Silver Rocket) ;
He's simple, he's dumb, He's the pilot (Grandaddy) ;
Help yourself (Death In Vegas) ;
Svefn-g-englar (Sigur Rós) ;
Holes (Mercury Rev) ;
2 rights make 1 wrong (Mogwai) ;
It's been a long time since I was let here (Hood) ;
Białe wakacje (Ścianka).

