
PL/3619

Verdi Giuseppe /

Rigoletto

muzyka operowa

Luksusowe wydanie oper z udziałem Luciano 

Pavarottiego, w twardych okładkach z 

zachowaniem oryginalnej szaty graficznej. 

Wydane w formie 2 CDs, którym towarzyszy 

płyta zrealizowana w technologii High Fidelity 

Pure Audio Blu-ray. Wydawnictwo zawiera tekst 

libretto i krótkie streszczenie akcji w angielskiej, 

niemieckiej i francuskiej wersji językowej, z 

oryginalnym esejem i unikalnymi materiałami 

fotograficznymi.

źródło:https://www.empik.com/verdi-rigoletto-pavarotti-

luciano,p1131358697,muzyka-p 2020.05.08

 Preludio ;

 Introduzione ;

 Questa o Quella ;

Gran Nuova! Gran Nuova! ;

 Ch'io gli Parli ;

Quel Vecchio Maledivami! ;

 Pari Siamo! ;

Figlia ! - Mio Padre! ;

Ah, Veglia o Donna Questo Fiore ;

 Giovanna, Ho Dei Rimorsi... E Il Sol 

Dell'anima ;

 Che M'ami, Deh Riperimi...;

 Gualtier Malde... Caro Nome Che Il Mio Cor ;

 Riedo!... Perche? ;

 Zittti, Zitti, Moviamo a Vendetta.



PL/3618

Napiórkowski Marek 

Waw - Nyc

jazz

„WAW-NYC” to unikatowa fuzja, która łączy 

dwa odległe miasta siłą muzyki ich jazzowych 

reprezentantów. Kompozycje stworzone 

specjalnie na tę okazję dają doświadczonym 

improwizatorom możliwość pełnego interakcji 

muzykowania, gdzie europejski koncept 

harmoniczny łączy się z kulturą rytmu z kolebki 

jazzu i kubańską żarliwością.

źródło:https://www.empik.com/waw-nyc-napiorkowski-

marek,p1158181056,muzyka-p 2020.05.08

 Cloud Illusions ;

 The Way_ ;

 Petriolo ;

 Quantum Walk ;

Therese Dreaming ;

 Letting Go ;

Joyful Souls.

PL/3617

Exscentrycy

muzyka filmowa

 Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Wojciech 

Karolak. Swingowe szlagiery wykonuje Big 

Collective Band pod muzycznym kierownictwem 

Wiesława Pieregorólki. Na ekranie błyszczy 

również talent Wojtka Mazolewskiego i 

muzyków jego kwartetu - Wojtek Mazolewski 

Quintet.

źródło:https://www.empik.com/excentrycy-czyli-po-slonecznej-stronie-

ulicy-muzyka-z-filmu 2020.05.08

 I’m Getting Sentimental Over You ;

 On The Sunny Side Of The Street ;

 Moonlight Serenade ;

 Take The A Train ;

 Satin Doll ;

 American Patrol ;

I’m Beginning To See The Light ;

 I’m Getting Sentimenta l;

 Bei Mir Bist Du Schoen ;

 On Green Dolphin Street ;

 In The Mood ;

 Chattanooga Choo Choo ;

St. James Infirmary Blues ;

I’ve Got You Under My Skin ;

 Niezwykły Zwykły Walczyk Zajęczy ;

 On The Sunny Side Of The Street ;

 I’m Getting Sentimental.

PL/3616

Momo /

Różowy/Niebieski

pop

bigbit

Tym razem Ania Ołdak z nostalgią nawiązuje do 

estetyki lat 90-tych. Nie bez powodu płytę 

dedykuje Edycie Bartosiewicz, a w muzycznej 

podróży przez meandry życiowych doświadczeń 

wspiera ją Pablopavo. „Różowy/ Niebieski” to 

płyta dla dojrzałych, którzy tęsknią za 

analogowym brzmieniem. Atmosfera 

homerecordingu będzie gratką dla 

wymagających słuchaczy, którzy od muzyki 

oczekują czegoś więcej niż chwilowej rozrywki.

żródło:https://www.empik.com/rozowy-niebieski-

momo,p1222243132,muzyka-p 2020.05.07

 Zajmij się mną ;

 Różowy niebieski ;

 Śpiesz się ;

 Pistolet ;

 Dziewczyna i chłopak ;

 Zbawix ;

Zróbmy sobie przerwę ;

 Mieliśmy serca ;

 Pies ;

Zbawix (remix Agim bonus).



PL/3615

Mickiewicz

Stasiuk /

Haydamaky 

folk

Andrzej Stasiuk razem z ukraińskim zespołem 

Haydamaky postanowili dać nowe życie 

"Stepom akermańskim" Adama Mickiewicza.

źródło:https://www.empik.com/mickiewicz-stasiuk-haydamaky-

haydamaky,p1183233087,muzyka-p 2020.05.07

Stepy akermańskie ;

 Burza ;

Pielgrzym ;

 Alpuhara ;

 Mogiły haremu ;

 Upiór ;

Bajdary ;

 Droga nad przepaścią w czufut-kale ;

 Reduta ordona ;

 Pytasz, za co Bóg…

PL/3614

Paula & Karol /

Our Town

muzyka elektroniczna

 Ich nowy album to dzieło najbardziej 

dopracowane, najciekawsze muzycznie i 

najdojrzalsze tekstowo. Eklektyczne, taneczne i 

zdecydowanie bardziej elektroniczne niż 

poprzednie. Nagrali album, który ma szansę 

stać się manifestem trzydziestoparolatków. Jaki 

jest sposób Pauli i Karola na pisanie osobistych 

i ponadczasowych piosenek? 

źródło:https://www.empik.com/our-town-paula-

karol,p1142518727,muzyka-p 2020.05.08

Rocky ;

 Heart Is A Force ;

 My Friends ;

Calling Sun ;

 Lost But Not Forgotten ;

 Our Town ;

Lucky Man ;

8Check Me Out ;

 Bright Lights ;

Safe For Now.

PL/3613

Janowski Robert /

Najpiękniejsze 

melodie

cover

jazz

Najnowsza płyta Roberta Janowskiego pod 

patronatem Radia Pogoda to niezwykła podróż 

w lata 20. i 30. XX wieku. Znane przeboje, 

choćby "Umówiłem się z nią na dziewiątą" czy 

"Kiedy znów zakwitną białe bzy", zyskały nowe 

życie i znów porywają do tańca.

źródło:https://www.empik.com/najpiekniejsze-melodie-janowski-

robert,p1213244892,muzyka-p 2020.05.08

Małe mieszkanko na Mariensztacie ;

 Już taki jestem zimny drań ;

 Nigdy więcej ;

 Jest taki jeden skarb ;

Umówiłem się z nią na dziewiątą ;

 A mnie jest szkoda lata ;

Kiedy znów zakwitną białe bzy ;

 Na pozór ;

Zakochani są wśród nas ;

 Jej portret.



PL/3612

Tymański Ryszard 

Tymon /

Free energy!

rock

muzyka elektroniczna

Muzyka kwintetu operuje bardzo szeroką i 

zróżnicowaną gamą międzygatunkową, 

naturalnie przechodząc od synthpopowych 

ballad i wpadających w ucho piosenek w 

klimacie postrocka, poprzez trudniejsze utwory 

w stylistyce avant rocka, modern jazzu i free 

improv, do złożonych, instrumentalnych form, 

wzbogaconych współczesną, eksperymentalną 

elektroniką.

źródło:https://www.empik.com/free-energy-mu,p1224511842,muzyka-

p 2020.05.08

Heartbreaker ;

 Rain & Shine ;

 Remedy ;

Aeolian Cadences ;

 Hometown ;

 One For Tesla ;

The Story Of Techno ;

 Free Fall ;

 Eric Dolphy ;

 Hey Kid.

PL/3611

Kasai /

Equals

muzyka elektroniczna

Jej pierwszy album to efemeryczne zestawienie 

brzmień, które wciągają słuchacza niczym filmowa 

fabuła. To ścieżka dźwiękowa z przemyśleń na temat 

życia, naszej natury, przemian, które w nas 

zachodzą i próby zrozumienia samego siebie. 

Okraszając teksty muzyką z elementami elektroniki 

połączonymi z żywym i bardzo szerokim 

instrumentarium, powstaje płyta spójna i 

zaskakująca, a przede wszystkim czarująca każdym 

dźwiękiem.

źródło:https://www.empik.com/equals-kasai,p1226207217,muzyka-p 

2020.05.08

 Skyline ;

 Selfservice ;

 Impostor ;

Sun Spirit ;

 Epiphany ;

 Eyes Made Of Glass ;

 Salvages ;

 Vision Quest ;

 Self-Destruction Mode ;

 Quibble ;

 Kim.

PL/3610

Safari /

Pustki

rock

rock alternatywny

Zespół zapowiada duże zmiany w warstwie 

muzycznej. Przy nagraniach współpracowali z 

trzema producentami, co zaowocowało 

oryginalna mieszanką brzmień. Jak sami 

mówią: „nowa płyta to zawsze wyzwanie, 

szczególnie dla takiego zespołu jak my, który 

nie lubi się powtarzać. 

źródło:https://www.empik.com/safari-pustki,p1138888814,muzyka-p 

2020.05.08

 Sie wydawało ;

 Wyjeżdżam! ;

 Tyle z życia ;

Rudy Łysek ;

 Pokój ;

 Nie tu ;

Po omacku ;

 Wampir ;

 Miłość i papierosy ;

 Lepiej osobno.



PL/3609

Variete /

Nie wiem

funk

new jazz

Utwory z krążka "Nie wiem“ mówią o obecnej 

kondycji, mocnego, silnego, nastawionego na 

"jutro" człowieka i potrzeby zapisania tego 

celnie i prosto. Kierują się w stronę ruchu, 

afirmacji życia, ze szczególnym uwzględnieniem 

momentów prawdziwej wolności, przekazując 

również szereg narzędzi i zaklęć dzięki, którym 

taki stan można osiągnąć.

źródło:https://www.empik.com/nie-wiem-

variete,p1159337263,muzyka-p 2020.05.08

Palę pod ;

 Ejła ;

Różaniec ;

Trasa W-Z ;

 Kina ;

Nadruk ;

Foliowe worki ;

 Najpiękniejsze miejsce ;

 Kanapy ;

 Pod dzikimi jabłoniami.

PL/3608

Waglewski Wojciech 

/ Kompozytor 7

rock alternatywny

 Kluczem do nowej płyty jest czas i jego 

nieustanny upływ. Na nowym albumie Voo Voo 

znajdzie się zaledwie siedem, za to długich 

utworów, a każdy z nich będzie zatytułowany od 

kolejnych dni tygodnia. To wpłynie również na 

koncerty promujące nową płytę, a przecież  

takie spotkania z muzyką tego zespołu mają 

swoją niepowtarzalną atmosferę.

źródło:https://www.empik.com/nie-wiem-

variete,p1159337263,muzyka-p 2020.05.08

 Środa ;

 Czwartek ;

 Piątek ;

Sobota ;

 Niedziela ;

 Poniedziałek ;

 Wtorek.

PL/3607

Coals / 

Tamagotchi

muzyka elektroniczna

Polski pop już dawno nie brzmiał tak wybornie, 

przestrzennie i... introwertycznie. Kolaż 

wszystkich dźwięków jest mocno niepokojący, 

co oczywiście jest wielkim plusem produkcji. 

Nasza muzyka nigdy nie była towarem 

eksportowym na wielką skalę, ale zawsze były, 

są i będą wyjątki. Nie bez powodu Coals w 

ciągu dwóch lat zwiedzili więcej krajów niż 

przeciętny Polak przez całe życie. 

źródło: https://muzyka.interia.pl/recenzje/news-recenzja-coals-

tamagotchi-rozmarzona-nostalgia,nId,2457686 2020.05.21

Going to a rave alone (intro) ; 

Rave03′ (feat. Bobkovski) ; 

Witch Club (feat. Hatti Vatti) ; 

Hoodie Blake ; 

VHS nightmare (feat. Hatti Vatti) ; 

S.I.T.C. ; 

90’s babies ; 

East streets ; 

Hauntology ; 

Damaged film reel (Interlude) ; 

MTV ; 

Tamagotchi ; 

Dino – Deano ; 

Lato2002 (bonus).



PL/3606

Night rider 

symphony  

rock

 Uwertura ;

 W Grocie Króla Gór ;

 Nie Trzeba Nieba (Bouree) ;

Carpe Diem (Marsz Turecki) ;

 Z Toba Na Wiecznosc (Jezioro Łabędzie) ;

 Chopin (F.Chopin) ;

 Rycerz (Dziadek Do Orzechów) ;

 Romans Hiszpanski (Ch. Voise) ;

 Corrida (Carmen) ;

 Matka Noc (Sonata Księżycowa) ;

 Cztery Pory... (Cztery Pory Roku) ;

 O Fortuna (Carmina Burana) ;

 Z Toba Na Wiecznosc (Jezioro Łabędzie).

PL/3605

Masecki Marcin /

Chpin nokturny

muzyka fortepianowa

Czytaj więcej na 

https://muzyka.interia.pl/recenzje/news-recenzja-

coals-tamagotchi-rozmarzona-

nostalgia,nId,2457686#utm_source=paste&utm_

medium=paste&utm_campaign=firefox

 Nokturn B-moll Op. 9 ;

 Nokturn H-dur Op. 9 ;

Nokturn Fis-dur Op. 15 ;

Nokturn Des-dur Op. 27 ;

 Nokturn G-dur Op. 37 ;

Nokturn Es-dur Op. 55 ;

Notkurn H-dur Op. 62 ;

Nokturn E-dur Op. 62 .

PL/3604

Linia nocna /

Znikam na chwilę

chillout

Ich debiutancki album charakteryzują elektroniczne 

brzmienia i nowoczesne produkcje, a w warstwie 

wokalno-tekstowej nie brakuje w nim delikatności i 

poetyckości.

Źródło:https://www.empik.com/znikam-na-chwile-linia-

nocna,p1191082433,muzyka-p 2020.05.07

Intro ;

Znikam na chwilę ;

Gdzie jestem ja ; 

To błąd ;

Na jeden dzień ;

W moim ogrodzie ;

Nad Wisłą ;

W Tobie tonę ;

Tak jak my ;

Tak proste to jest ;

Plan ;

Znikam na chwilę - Basserati chillout flip.



PL/3603

New people /

pop 

rock

"New People" to siedem kolorowych muzycznych 

osobowości połączonych miłością do pisania 

piosenek i śpiewania na wiele głosów. Razem tworzą 

harmonijną mieszankę popu, soft rocka lat 70-tych, 

disco i Motownowego bujania.

Źródło:https://www.empik.com/new-people,p1183375277,muzyka-

p 2020.05.07

Better Ways ;

 Rain Talk ;

Yoga Lover ;

 Sad Max ;

 Lucky One ;

 Cityboys Moonlight Treat ;

 New Guy New Town ;

 Get Right ;

 First Thing Tomorrow ;

 Banana Split.

PL/3602

Lor /

Lowlight

folk

pop

Choć od samego początku dziewczyny przyznawały 

się do inspiracji Birdy, Soley czy Tomem 

Rosenthalem, dziś wypracowały swój własny styl i 

brzmienie. Przyczynił się do tego na pewno Michał 

Przytuła, ceniony producent muzyczny, mający w 

swoim dorobku pracę z Kayah, Reni Jusis czy 

ostatnio z Kortezem. To w jego studio nagraniowym 

rejestrowane były prawie wszystkie partie wokalne i 

instrumentalne płyty „Lowlight”.

źródło:https://www.empik.com/lowlight-lor,p1224511806,muzyka-p 

2020.05.08

Bonum ;

 Windmill ;

 Matches ;

Cinnamon ;

 The King ;

 Christmas Morning: Busza's In The Garage ;

 Aquarius ;

 Happy Birthday ;

 Patty Boo ;

 Aberdeen ;

 Keaton ;

 Landscapes ;

 Ribbon ;

The Girl With The Flaxen Hair ;

 Machinarium.


