
PL/3264

Perry Katy /
Prism

pop

Nowym albumem piosekarka umacnia swoją 
pozycję wśród najciekawszych gwiazd nowego 
popu. Świetne melodie, stylowe aranżacje, 
mocny głos, niegłupie teksty. Bez 
niepotrzebnego mizdrzenia się do fanów, 
podrabiania modnych gwiazd i obniżania 
poziomu artystycznego. Inne koleżanki po fachu 
mogą tylko pozazdrościć amerykańskiej 
piosenkarce. 

źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/katy-perry-prism/5 80tb/ 
2013.12.16

Roar ; 
Legendary lovers ; 

Birthday ; 
Walking on air ; 

Unconditionally ; 
Dark horse (feat. Juicy J) ; 

This is how we do ; 
International smile ; 

Ghost ; 
Love me ; 

This moment ; 
Double rainbow ; 

By the grace of god.

PL/3263

Kayah /
Transoriental 
orchestra 

pop

Kayah zaprasza w egzotyczną podróż. W 
instrumentarium zespołu znalazły się 
niespotykane instrumenty, takie jak: cymbały, 
santur, oud, saz, lutnie, flety, piszczałki i wiele 
innych. Na płycie znalazły się pieśni żydowskie z 
różnych regionów Europy i Bliskiego Wschodu. 
Słychać brzmienia bałkańskie, perskie, 
słowiańskie, afrykańskie no i oczywiście 
żydowskie. To także różne języki, z jakimi 
musiała zmierzyć się Kayah - śpiewa po 
hebrajsku, w jidysz, ladino i arabsku.

źródło: http://merlin.pl/Transoriental-Orchestra-Ksi azka-
CD_Kayah/browse/product/4,1294755.html#fullinfo/ 20 13.12.16

CD 1: Kondja mia, kondja mia ; 
Aman minush ;

 De edad de kinze anyos ;
 Lamma bada ;

 Hava nagila ;
 El eliyahu ; 

Transoriental ; 
Ajde jano ; 

Rebeka ; 
Jidisze mame ; 
Warszawo ma.

CD 2: Muszlo moja ; 
Nie ma mnie już i cóż ; 

Nie ma dat ;
 El eliyahu ; 

Kicy bidy I bokha.

PL/3262

Garou /
Au milieu de ma vie

pop

Kanadyjski wokalista Garou powraca z ósmym 
albumem studyjnym. Dzieło  zawiera 11 
premierowych utworów. 

źródło: http://merlin.pl/Au-Milieu-De-Ma-Vie_Garou/ 
browse/product/4,1302621.html/ 2013.12

Au milieu de ma vie ; 
Avancer ; 

Toutes mes erreurs ; 
La fêlure ; 

Je lui pardonne ; 
Du vent des mots, (avec Charlotte Cardin) ;

 L'ange Gardien ; 
Le blues dans le sang ; 

Avec elle ; 
Seule une femme ; 

Tu sais.



PL/3261

Birdy /
Fire within

pop

Drugi krążek fantastycznej angielskiej nastolatki 
o belgijskich korzeniach, posługującej się 
ksywką Birdy. To już nie zestaw coverów, lecz 
kilkanaście wspaniałych piosenek, które napisała 
wybitnie utalentowana 17-letnia wokalistka i 
kompozytorka.

źródło: http://merlin.pl/Fire-Within_Birdy/browse/pr oduct/ 
4,1274457.html/ 2013.11.18

Wings ;
Heart Of Gold ;

Light Me Up ;
Words As Weapons ;

All You Never Say ;
Strange Birds ;

Maybe ;
No Angel ;

All About You ;
Standing In The Way Of The Light ;

Shine.

PL/3260

Bublé Michael /
To be loved

pop

Wielu dziwi fakt, iż artysta o takim głosie nie 
nagrywa jedynie swoich utworów. Bądźmy 
szczerzy, kto z młodych ludzi znałby utwory 
Franka Sinatry gdyby nie Michael? Pewnie kilku 
by się znalazło, jednak byłaby to mała liczba. „To 
Be Loved” jest połączeniem coverów kilku 
znakomitych artystów, nie brakuje na nim 
również autorskich bądź współautorskich 
utworów artysty. Nowe dzieło Michaela, jest 
spójną całością, nie sposób napisać nic złego o 
wydawnictwie, ponieważ pod każdym względem 
jest idealne!

źródło: http://jazzsoul.pl/2013/05/14/recenzja-micha el-buble-to-be-
loved/2013.11.18

You Make Me Feel So Young ;
It's A Beautiful Day ;
To Love Somebody ;

Who's Lovin' You ;
Something Stupid (feat. Reese Witherspoon) ;

Come Dance With Me ;
Close Your Eyes ;

After All (feat. Bryan Adams) ;
Have I Told You Lately That I Love You ;

To Be Loved ;
You've Got A Friend In Me ;

Nevertheless (I'm In Love With You) (feat. The 
Puppini Sisters) ;

I Got It Easy ;
Young At Heart.

PL/3259

Bartosiewicz Edyta /
Renovatio

pop

Edyta Bartosiewicz wróciła, jako wyrzut sumienia 
pop-rockowych wokalistek. Po 15 latach wyszła 
ze stanu hibernacji: nie zmieniła się ani 
wizualnie, ani artystycznie. Wszystko zostało po 
staremu: niepowtarzalny, zachrypnięty, nosowy 
wokal, osobiste, prostolinijne, ale nie 
grafomańskie teksty piosenek, dużo gitary 
akustycznej (zwrotki), trochę gitary elektrycznej 
(refreny), popowa perkusja.

źródło: http://muzyka.interia.pl/plyty/recenzje/news /edyta-
bartosiewcz-hibernacja-recenzja-plyty-renovatio, 19 53170,5620/ 
2013.11.18

Pętla ;
Renovatio ;

Rozbitkowie ;
Italiano ;

Zbłąkany Anioł ;
Niewinność ;

Cień ;
Madame Bijou ;

Ryszard ;
Żołnierzyk ;

Orkiestra Tamtych Dni ;
Upaść by wstać ;

Tam dokąd zmierzasz (Chwila).



PL/3258

Bednarek Kamil /
Jestem

pop
reggae

Po zawieszeniu działalności StarGuardMuffin 
powołany do życia został nowy skład, który 
działa pod nazwą Bednarek. Na płycie 
zamieszczone zostało 13 utworów, w tym cover 
Marka Grechuty - artysty którego Kamil darzy 
wielkim szacunkiem i uznaniem. Tytuł płyty 
bezpośrednio nawiązuje do dokonań artysty. 
Bednarek udowadnia, że 5 danych mu minut to 
był tylko początek, czas można wydłużyć, 
spełniać marzenia i ciągle być... robić, co się 
kocha, dzielić się energia z innymi i stawiać 
kolejny krok do przodu.

źródło: http://merlin.pl/Jestem_Kamil-Bednarek/ 
browse/product/4,1174233.html/ 2013.11.18

TThink About Tomorrow ;
Jestem sobą ;

Światu brakuje troski ;
Keep On Tryin' ;

Dni których jeszcze nie znamy ;
Salut ! ;

Chodź ucieknijmy ? ;
Dla Ciebie ;
Revolution ;

Jest takie miejsce ;
Fly away ;

Nie chcę wyjeżdżać stąd ;
Cisza.

PL/3257

Sting /
The Last Ship

pop

Dekada przerwy od tworzenia autorskiej muzyki 
wywołała w artyście niemałe zmiany. Zamiast 
spodziewanymi, subtelnie rockowymi kawałkami, 
poczęstował fanów zestawieniem muzycznych 
opowiadań. Album to mentalny wehikuł, 
przenoszący nas do Anglii lat pięćdziesiątych, w 
dzielnicę niebieskich kołnierzyków. Musicalowy 
charakter albumu okazuje się słusznym 
skojarzeniem, gdyż wydawnictwo jest zbiorem 
kompozycji pochodzących z brodwayowskiej 
sztuki Stinga o tym samym tytule.

źródło: http://www.rockmagazyn.pl/recenzja/768,sting -the-last-
ship.htm/ 2013.11.18

The Last Ship ;
Dead Man's Boots ;

And Yet ;
August Winds ;

Language of Birds ;
Practical Arrangement ;

The Night the Pugilist Learned How To Dance ;
Ballad of the Great Eastern ;

What Have We Got? (Feat. Jimmy Nail) ;
 Love Her But She Loves Someone Else ;

So To Speak (Feat. Becky Unthank) ;
The Last Ship.

PL/3256

Depeche Mode /
Delta Machine

pop
rock

Trzynasty album brytyjskiej grupy nie okazał się 
na szczęście pechową trzynastką. Chociaż nad 
niektórymi kompozycjami zespół powinien 
posiedzieć trochę dłużej, najnowsza płyta 
zyskuje przy każdym kolejnym przesłuchaniu. 

źródło: http://www.cgm.pl/recenzje,29479,depeche_mod e_ 
delta_machine,article.html/ 2013.11.13

Welcome To My World ;
Angel ;3. Heaven  

Secret To The End ;
My Little Universe ;

Slow ;
Broken ;

The Child Inside ;
Soft Touch / Raw Nerve ;

Should Be Higher ;
Alone ;

Soothe My Soul ;
Goodbye.



PL/3255

Guns N' Roses /
Greatest Hits

rock

Składanka największych przebojów jednego z 
najlepszych rockowych zespołów przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Upchany niemalże po granice możliwości 
krążek prezentuje wszystko to, co w tym zespole 
najlepsze. Album został wydany wbrew woli 
muzyków, ale fani nie żałowali. Rzecz została 
wyprzedana na pniu, stając jedną z 
najpopularniejszych rockowych składanek.

źródło: http://rockers.com.pl/rockopedia/plyta/recen zje/ 798.html/ 
2013.11.18

Welcome To The Jungle ;
Sweet Child O' Mine ;

Patience ;
Paradise City ;

Knockin' On Heaven's Door ;
Civil War ;

You Could Be Mine ;
Don't Cry (Original) ;

November Rain ;
Live And Let Die ;

Yesterdays ;
Ain't It Fun ;

Since I Don't Have You ;
Sympathy For The Devil.

PL/3254

Coldplay /
Viva La Vida

pop

Obowiązkowa pozycja dla fanów Coldplay. 
Niesłychany głos Chrisa Martina tym razem gra 
na uczuciach, budzi z letargu, potrząsa duszem i 
wnętrzem... Zatracenie murowane. Bo, jak w 
piosence "Lost", można być zgubionym i 
czekać... Fani czekali i są wyzwoleni. 

źródło: http://merlin.pl/Viva-La-Vida-Special_Coldpl ay 
/browse/product/4,624202.html/ 2013.11.18

CD 1: Life In Technicolor ;
Cemeteries Of London ; Lost! ; 42 ;

Lovers In Japan / Reign Of Love ; Yes ;
Viva La Vida ; Violet Hill ;

Strawberry Swing ;
Death And All His Friends.

CD 2: L ife In Technicolor II ;
Postcards From Far Away ;

Glass Of Water ; Rainy Day ;
Prospekt's March ; Lost+ ;

Lovers In Japan (Osaka Sun Mix) ;
Now My Feet Wont Touch The Ground.

PL/3253

Metallica /
Through the Never

metal
hard rock

Dwupłytowy soundtrack do trójwymiarowego 
filmu "Metallica Through The Never". Album 
zawiera nagrania zarejestrowane w czasie 
koncertów.

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/metallic a-through-the-
never,684742,plyta.html/ 2013.11.18

CD 1: The Ecstasy Of Gold ;
Creeping Death ;

For Whom The Bell Tolls ;
Fuel ; Ride The Lightning ;

One ; The Memory Remains ;
Wherever I May Roam ; 

Cyanide ;
And Justice For All.

CD 2: Master Of Puppets ;
Battery ;

Nothing Else Matters ;
Enter Sandman ;

Hit The Lights ;
Orion.



PL/3252

Farna Ewa /
"(w)inna?"

pop

Nowy album, którego tytuł, okładka i kilka 
tekstów ewidentnie zostały zainspirowane 
wypadkiem piosenkarki, który zdarzył się pod 
wpływem alkoholu. Wypadek wydarzył się w 
okresie zdawania matur – i oba te 
doświadczenia stały się dla Farnej wyraźną 
cezurą między młodością a dojrzałością. Słychać 
wyraźnie, że artystkę ciągnie bardziej do tradycji 
(jazzu, bluesa, soulu, rocka) niż do 
nowoczesnych brzmień. Utwory nie sprawiają 
wrażenia wymuszonych, wręcz przeciwnie, 
ujmują swobodą i szczerością.

źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/ewa-farna-w-inna-r ecenzja-
plyty/1skxq/ 2013.11.15

Znak ;
Tajna misja ;

Ulubiona rzecz ;
Przepraszam ;

Nie w porę ;
Ktoś z nami kręci ;

Daj mi żyć ;
Z napisami ;

Mamo! ;
Rutyna ;

Poradnik dla początkujących ;
Tu bi kontiniut…

PL/3251

Rusowicz Ania /
Genesis

pop
rock

Nowa płyta swoją tematyką nawiązuje do tego 
co pierwotne, naturalne, bliskie natury. Jak sama 
Artystka mówi, jest odzwierciedleniem jednej z 
części jej osobowści. Płyta jest bardziej 
niepokorna, nieco psychodeliczna, ale pełna też 
przepięknych melodii, no i oczywiście 
wspaniałego głosu Ani. 

źródło: http://merlin.pl/Genesis_Ania-Rusowicz/ 
browse/product/4,1293589.html/ 2013.11.15

Tango śmierci ;
Polne kwiaty ;

Ptaki ;
Tam gdzie pada deszcz ;

Anioły ;
Mantra ;

To nie ja ;
Nie uciekaj ;
To co było ;

Rzeka pamięci ;
Powroty do siebie ;

Co z tego mam?

PL/3250

Urszula /
Eony snu

pop

Artystka postanowiła zaskoczyć wszystkich i po 
latach nostalgii znów tryska świeżością i energią. 
Tym razem, występuje nie tylko w roli wokalistki, 
ale również autorki tekstów, współkompozytorki 
kilku piosenek. Eony snu  z pewnością na sen 
dobre nie są, bo zamiast ukołysać rozbudzą. 
Skąd więc ta nazwa? Wg Urszuli: to przenośnia 
tego, że jesteśmy w ciągłej, wielkiej podróży i 
wszystko jest zagadką, ale mamy dużo czasu na 
jej rozwiązanie, ponieważ istnieje wieczność. 

źródło: http://allaboutmusic.pl/urszula-eony-snu-201 3-recenzja-
sandry-szepietowskiej/ 2013.11.15

Eony snu ;
Pasujesz mi ;

Kamienie ;
Wiara ;

Nadzieja ;
Miłość ;

Emocje ;
Jak możesz teraz ;

Ocean łez ;
Nie masz nic ;

Graal ;
My Way Home.



PL/3249

Cocker Joe /
Fire It Up - Live

blues
rock

Mamy tu właściwie wszystko, do czego 
przyzwyczaił nas Joe przez lata kariery – ballady, 
pop, rock, troszkę soulu, szczyptę bluesa, 
kobiece chórki, a całość okraszona TYM 
niepowtarzalnym głosem. 

źródło: http://esensja.stopklatka.pl/muzyka/recenzje / 
tekst.html?id=15506/ 2013.11.15

CD 1: I Come In Peace ;
Feelin' Alright ; The Letter ; When The Night 

Comes ; You Love Me Back ;
I'll Be Your Doctor ; Up Where We Belong ;

Come Together ; Eye On The Prize ;
You Don't Need A Million Dollars ;

You Are So Beautiful ; Younger.

CD 2: Fire It Up ; N'oubliez Jamais ;
You Can Leave Your Hat On ;  

Unchain My Heart ;
With A Little Help From My Friends ;
Summer In The City ; Hard Knocks ;

Cry Me A River ;
You Don't Know What You're Doing To Me. 

PL/3248

Szafran Lora /
Nad ranem

jazz

Dwanaście utworów, które reprezentują bardzo 
zróżnicowany język muzyczny. Na płycie 
znajdziemy zarówno liryczne i kontemplacyjne 
melodie, jak i utwory bardziej żywiołowe i 
dynamiczne. Bez względu na gatunkowe 
upodobania, docenić trzeba przepiękną barwę i 
dużą rozpiętość głosu Szafran. Szacunek 
wzbudza jej artystyczna wszechstronność, która 
tylko potwierdza ogromny talent. Krążek godny 
polecenia wszystkim, nawet tym, może przede 
wszystkim tym, którzy jazzu raczej nie lubią.

źródło: http://jazzsoul.pl/2013/11/10/recenzja-lora- szafran-nad-
ranem/ 2013.11.15

Powrotnik  
Anioł Stróż - Ba ;

Stolik ;
Ogród Cichych Marzeń ;

Pięć Róż ;
Jeśli Czekać Jeszcze Możesz ;

Pauzę Zrób ;
Pod Wieczorek ;

Toast Z Dusz ;
Jasna Strona ;

Odnajdę, Odnajdę ;
Wino Samotnych ;

Początek.

PL/3247

Mayer John /
Paradise Valley

jazz
pop

Jeden z najpopularniejszych wokalistów-
kompozytorów młodego pokolenia może 
pozwolić sobie na komfort tworzenia muzyki 
jakiej (i kiedy) tylko chce - stąd jego nowe dzieło 
ukazuje się niecałe półtora roku od ostatniej płyty 
i aż kipi od pięknych melodii. Nad wszystkim 
góruje miękki głos Johna, który wrócił do pełni 
świetności po przebytej chorobie i operacji strun 
głosowych. 

źródło: http://merlin.pl/Paradise-Valley_John-
Mayer/browse/product/4,1267810.html/ 2013.11.14

Wildfire ;
Dear Marie ;

Waiting on the Day ;
Paper Doll ;

Call Me the Breeze ;
Who You Love ;

I Will Be Found (Lost at Sea) ;
Wildfire ;

You're No One 'til Someone Lets You Down ;
Badge and Gun ;

On the Way Home.



PL/3246

Bennett Tony /
The Classics

muzyka klasyczna

Niezwykła kariera Tony’ego Bennetta trwa już 
ponad pół wieku. Nowa kompilacja „The 
Classics” prezentuje dwadzieścia kultowych 
kompozycji, które Tony wykonuje solo oraz w 
duetach z największymi gwiazdami sceny 
muzycznej.

źródło: http://muzyka.wp.pl/rid,680560,title,The-Cla ssics, 
plyta.html?ticaid=111aa3/ 2013.11.14

Because Of You ; Just In Time ;
 I LeFeat. My Heart In San Francisco ; 
I Wanna Be Around ; The Good Life ; 

My Favourite Things ; How Do You Keep the 
Music Playing ; When Do the Bells Ring for Me ; 

New York, New York ; Evenin' ; 
What a Wonderful World ; Smile (with Barbra 
Streisand) ; The Shadow of Your Smile (with 

Juanes) ; The Best Is Yet to Come (with Diana 
Krall) ; For Once in My Life (with Stevie Wonder) 

; One For My Baby (And One More For The 
Road) (with John Mayer) ;

 Don't Get Around Much Anymore ; 
The Lady Is a Tramp ; Body and Soul ;

Steppin' Out With My Baby.

PL/3245

Rihanna /
Unapologetic

pop

Barbadoska rządzi na parkietach od Ibizy po 
Sanok. Rihanna to nie kobieta, lecz cyborg. 
Stada producentów pozbawiły Rihannę nieco 
własnego charakteru, ale pewnie pozwalają jej 
zwiększyć dominację na parkietach świata. A 
kiedy już się zmęczycie tańczeniem, możecie 
przysiąść pod jedną z rzewnych, pysznie 
wyprodukowanych ballad...

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/rihanna-
unapologetic/cbgy0/ 2013.11.14

Ehresh Out The Runway  ;
Diamonds ;  

Numb  ;  
Pour It Up  ;  

Loveeeeeee Song  ;
Jump  ;  

Right Now  ;
What Now ;  

Stay ;  
Nobody's Business ;  

Love Without Tragedy / Mother Mary ; 
Get It Over With ;

No Love Allowed ;
Lost In Paradise

PL/3244

Nowak Kim /
Wilk

rock
vintage
pop

Na płycie znajduje się 12 utworów, 
zaskakujacych fanów Fisza, Emade i Michała 
Sobolewskiego. Na swojej nowej płycie Kim 
Nowak nie przestaje szukać inspiracji w muzyce 
rockowej końca lat 60., i kontynuuje swoje 
poszukiwania. Punkowe, garażowe brzmienia i  
krzyki ustępują kompozycjom, w których 
dominuje spokój i  mroczny klimat, niekiedy 
przypominający ścieżkę dźwiękową do filmów 
Lyncha czy Tarantino. 

źródło: http://merlin.pl/Wilk_Kim-Nowak/browse/ 
product/4,1164180.html/ 2013.11.14

Lodowiec gigant ;
Krew ;

Mokry pies ;
Wczoraj ;
Skrzydła ;

Prosto w ogień (Feat. Izabela Skrybant 
Dziewiątkowska) ;

Okno ;
Noc ;

Aniele ;
Chmury ;

Dwie kropki ;
Wilk.



PL/3243

Afromental /
The B.O.M.B.

rock
pop
hip-hop

Album dojrzalszy niż poprzednie, w pełni autorski 
i wyprodukowany w całości przez zespół. 
Kompozycje są wypadkową inspiracji wszystkich 
członków. Album jest różnorodny. Można na nim 
znaleźć wpływy takich gatunków jak elektro, hip-
hop, reggae, pop i rock. Brzmienia elektroniczne 
mieszają się z brzmieniami żywych 
instrumentów. Wszystkie teksty zostały napisane 
w języku angielskim.

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/afroment al-the-
bomb,145850,plyta.html/ 2013.11.13

The Bomb ; 
Rock & Rollin' Love ; 

Simple Sounds ; 
Rollin' With You ; 

Fly Away ; Naughty By Danger ;
 Killa Mode Skit ; 

...To The End ; I'm Right Here ; 
Thing We've Got II ; Love Song, Not ; 

We Are The Lumberjaxxx ; 
We Love You Lumberjaxxx Skit ; 

Rise Of The Rage ; 
It's My Life.

PL/3242

Dion Celine /
Sans Attendre

pop

Czy mężczyzna może wysłuchać płyty Celine 
Dion w całości? Chyba niewielu znajdzie się 
takich śmiałków. Kobiety jednak kochają tę 
melodramatyczność, którą trudno znaleźć u 
innych wykonawców współczesnego popu. Tym 
razem Dion postanowiła nagrać kolekcję 
piosenek po francusku. Większość utworów ma 
klasyczne aranżacje o orkiestrowym rozmachu. 
Smyczki, piano, dęciaki i potężny głos wokalistki 
tworzą podniosły nastrój, który ze świecą szukać 
we współczesnej muzyce pop. 

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/celine-dion-s ans-
attendre/fp3kn/ 2013.11.13

Parler A' Mon Pe're  ; 
Le Miracle  ; 

Qui Peut Vivre Sans Amour ?  ; 
L'amour Peut Prendre Froid (with Johnny Hallyday)  ; 

Attendre  ; 
Une Chance Qu'on S'a (with Jean-Pierre Ferland) ;  

La Mer Et L'enfant  ; 
Moi Quand Je Pleure ;

 Celle Qui M'a Tout Appris ;  
Je N'ai Pas Besoin D'amour ;  

Si Je N'ai Rien De Toi  ; 
Que Toi Au Monde ;  

Les Petits Pieds De Lea ;  
Tant De Temps (with Henri Salvador).

PL/3241

Czesław Śpiewa /
Grać Nie Srać

piosenka 
alternatywna
rock

Dosyć bezpośredni tytuł jest niejako zapowiedzią 
tego, co znajdzie się na krążku. Jak tłumaczy 
Czesław Mozil, znajdziemy na nim udane rzeczy, 
jak i te mniej udane. W tym projekcie pokazuje, 
że nie jest doskonały i zdarzają mu się kiepskie 
występy – dlatego album składa się z dwóch płyt. 
Jedna z nich to laurka zespołu: najlepsze 
wykonania z ponad 25 koncertów zagranych w 
ostatnim roku. Z kolei na drugiej: największe 
wpadki i najgorsze fragmenty koncertów.

źródło: http://mowianamiescie.pl/grac-nie-srac-czyli -nowy-album-
czeslaw-spiewa/ 2013.11.13

CD 1: Wesoły Kapelusz ; 
Piosenka Dla Pajączka ; Żaba Tonie w Betonie ; 

A Jednak ; Do Laury ; Pipe Dreams ; The 
Tournus ; Ucieczka z Wesołego Miasteczka ; 

Kradzież Cukierka ; Krucha Blondynka ; One ; 
Not The First Not The Last One ; Postój Zimowy 

; Caesia & Ruben.

CD 2: Efekt Uboczny Trzeźwości ; 
Toast For The Host ; Proszę Się Nie Bać ; 
W Sam Raz ; Łabędzie ; Zjednoczmy Się 

w Obciachu 2012/2013 ; When The Boys Meet 
The Girls ZAP MIX ; Słońce ; 

Mieszko i Dobrawa Jako Początek Państwa 
Polskiego ; Kiedy Tatuś Sypiał z Mamą ; Pieśń o 

Szczęściu ; Catchy Katchy ;
 Maszynka do Świerkania



PL/3240

Bieber Justin /
Believe Acoustic

pop

Praktycznie każdą piosenkę Biebsa można 
zagrać na gitarze akustycznej, skutecznie 
wyciskając łzy z oczu jego fankom. 

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/justin-bieber -believe-
acoustic/g8c6f/ 2013.11.12

Boyfriend ;
 As Long As You Love Me ;

 Beauty And A Beat ;
  She Don't Like The Lights ;

 Take You ;
 Be Alright ;

 All Around The World ;
 Fall ;

 Yellow Raincoat ;
I Would ;

 Nothing Like Us.

PL/3239

Elton John /
The Diving Board

pop

Album to mieszanka stylów, które od zawsze 
inspirowały artystę - blues, gospel i country. 
Album nie tylko po raz kolejny potwierdza jego 
kunszt kompozytorski, ale przypomina, jak 
znakomitym jest pianistą. 

źródło: http://merlin.pl/The-Diving-Board_Elton-John / 
browse/product/4,1281337.html/ 2013.11.12

Oceans Away ;
Oscar Wilde Gets Out ;
A Town Called Jubilee ;

The Ballad of Blind Tom ;
Dream No. 1 (Instrumental interlude) ;

My Quicksand ;
Can't Stay Alone Tonight ;

Voyeur ;
Home A gain ;

Take This Dirty Water 
Dream No. 2 (Instrumental interlude) ;

The New Fever Waltz ;
Mexican Vacation (Kids in the Candlelight) ;

Dream No. 3 (Instrumental interlude) ;
The Diving Board.

PL/3238

Carrion /
Sarita

rock

Jak mówią muzycy Sarita  to samotny krzyk 
sprzeciwu w oceanie pełnym bezdusznych i 
bezsumiennych "rekinów". Cały krążek 
utrzymany jest w dość przygnębiającej 
atmosferze - co oczywiście nie jest jego wadą - 
zespół poszedł w kierunku elektroniki i bardziej 
rockowego brzmienia niż to miało miejsce na 
poprzednim krążku.

źródło: http://www.students.pl/kultura/details/59452 / Carrion-
prezentuje-trzeci-album-Sarita-juz-w-sklepach/ 2013 .11.12

Mammon ;
Klub M ;

Insomnie ;  
Po drugiej stronie lustra ;

Absinth ;
Sarita ;

Niepamięć ;
Amstetten ;

Mój własny zdrajca ;
Armia cieni ;

Miasto gniewu ;
Odium ;

Ostatnie zaćmienie.



PL/3237

Bracia /
Zmieni ć zdarzeń bieg

rock
pop

Nowy album Braci powstawał ponad rok, został 
dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. 
Materiał ten potwierdza wysoki poziom muzyczny 
zespołu, ale i zapowiada dość wyraźny zwrot ku 
melodyjnym, bardziej emocjonalnym i 
przebojowym kompozycjom. Takich Braci 
naprawdę trzeba posłuchać.

źródło: http://merlin.pl/Zmienic-zdarzen-bieg_Bracia / 
browse/product/4,1247675.html/ 2013.11.12

… Witaj w moim świecie ;
Nie jestem święty ;

Wierzę w lepszy świat ;
Nad przepaścią (feat. Edyta Bartosiewicz) ;

Śmierć jest kobietą ;
To jest mój dzień ;

Moja przystań ;
To co ? ;

Parnassus ;
Nie godzę się ;
Idę do piekła ;

Po drugiej stronie chmur.

PL/3236

Kings of Leon /
Mechanical Bull

rock
piosenka 
alternatywna

Obcowanie z płytą przypomina jazdę na 
tytułowym mechanicznym byku. Na początku 
dajemy radę i trzymamy się mocno, ale z każdą 
kolejną sekundą byk stara się nas strącić z 
jeszcze większą zawziętością. Z tego powodu 
jest to tylko solidny rockowy album, a nie 
oczekiwany od kilku lat przełom w karierze. 
Może i dobrze, bo oznacza, że Kings of Leon 
najlepsze ciągle jeszcze mają przed sobą.

źródło: http://www.students.pl/kultura/details/71196 / Mechniczny-
byk-ze-spilowanymi-rogami/ 2013.11.12

Supersoaker ; 
Rock city ; Don't matter ; 

Beautiful war ; 
Temple ;

 Wait for me ; 
Family tree ; 

Comeback story ; 
Tonight ; 

Coming back again ; 
On the chin.

PL/3235

Pectus /
Siła braci

pop

Nowy i odmieniony, pełniejszy, silniejszy Pectus. 
Do Tomasza Szczepanika dołączyli jego rodzeni 
bracia, by stworzyć unikalny na polskiej scenie 
kwartet połączony więzami krwi, talentem i 
wspólną wizją świata. Zespół, który na 
skrzydłach chwytliwych melodii niesie pozytywne 
przesłanie : z pomocą najbliższych możemy 
zmieniać świat wokół siebie na lepsze, i że każdy 
jest panem własnego losu.

źródło: http://merlin.pl/Sila-braci_Pectus/browse/pr oduct/ 
4,1210893.html/ 2013.11.12

Szkoła marzeń ;  
 Zakochaj się na czas;   

 Barcelona ;  
 Mój przyjacielu ;  

 Jak daleko a jak blisko ;  
 Jutro pójdę dalej ;  
 Szkocka miłość ;  

 Melody ;   
 Drzewo  ; 

 Dla Ciebie ;  
 Bezsenność.



PL/3234

Searching for Sugar 
Man

muzyka filmowa

Pod koniec lat 60. w jednym z barów w Detroit 
dwóch uznanych producentów muzycznych 
usłyszało nieznanego piosenkarza o wielkim 
talencie. Nagrali z nim album, licząc że z miejsca 
stanie się on gwiazdą. Jednak płyta okazała się 
fiaskiem: nie chciał jej kupować dosłownie nikt. 
Piosenkarz wkrótce zniknął bez śladu, jeśli nie 
liczyć plotki o jego przedziwnym samobójstwie 
podczas koncertu. Kilka lat później pirackie 
kopie tej płyty trafiły do podzielonej apartheidem 
Południowej Afryki. W ciągu dwóch dekad 
odniosły tam niewiarygodny sukces, bijąc 
rekordy sprzedaży Elvisa Presley'a i Rolling 
Stonesów.

źródło: http://merlin.pl/Searching-For-Sugar-Man-OST _Sony-
Music/browse/product/4,1205616.html/ 2013.11.12

Sugar Man ;
Crucify Your Mind ;

Cause ;
I Wonder ;

Like Janis ;
This In Not A Song, It's An Outburst: Or, The 

Establishment Blues ;
Can't Get Away ;

I Think Of You 
Inner City Blues ;

Sandrevan Lullaby ;
Street Boy ;

A Most Disgusting Song ;
I'll Slip Away ;

Jane S. Piddy.

PL/3233

Melua Katie /
Ketevan

pop

Katie Melua, brytyjska wokalistka gruzińskiego 
pochodzenia nową płytę wydała pod swym 
prawdziwym imieniem Ketevan. Wracam w 
piosenkach do wspomnień, które doskonale 
podsumowuje moje gruzińskie imię  - mówi 
gwiazda. Na krążku znajduje się jedenaście 
premierowych kompozycji, utrzymanych w 
nostalgicznych klimatach bluesa i jazzu.

źródło: http://merlin.pl/Ketevan_Katie-Melua/browse 
/product/4,1279644.html/ 2013.11.12

Never  Felt Less Like Dancing ;  
Sailing Ships From Heaven ;

Love Is A Silent Thief   ;
Shiver And Shake ;  

The Love I'm Frightened Of ;  
Where Does The Ocean Go ? ;   

Idiot School ; 
Mad, Mad Men ;  

Chase Me ;  
I Never Fall ;   

I Will Be There.

PL/3232

Cher /
Closer To The Truth

pop

Nowocześnie brzmiąca, taneczna, ale także 
przejmująco liryczna Cher. Do promocji krążka 
wybrano "Woman's World", który przekazuje w 
tekście, że niezależnie od wieku, rasy, wagi, 
koloru włosów, oczu, kobiety rządzą światem. Że 
powinny do tego dążyć, mierzyć jak najwyżej, 
nigdy się nie poddawać. Cher jest żywym 
dowodem na to, że zdobycie szczytów jest 
możliwe.

źródło: http://merlin.pl/Closer-To-The-Truth_Cher/ 
browse/product/4,1281019.html/ 2013.11.12

Woman's World ;
Take It Like A Man ;

My Love ;
Dressed To Kill ;

Red ;
Lovers Forever ;

I Walk Alone ;
Sirens ;

Favorite Scars ;
I Hope You Find It ;

Lie To Me ;
I Don't Have To Sleep To Dream ;p

Pride ;
You Haven't Seen The Last Of Me.



PL/3231

Bajor Michał /
Od Piaf do Garou

poezja śpiewana
jazz

Studyjny, dwupłytowy album Michała Bajora. 
Kolekcja 25 piosenek z repertuaru ulubionych 
przez artystę piosenkarzy francuskich: Piaf, 
Aznavour, Becaud, Dassin, Trenet, Garou, 
Brassens. Prawie wszystkie piosenki w wersji 
polskiej w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego.

źródło: http://merlin.pl/Od-Piaf-do-Garou_Michal-Baj or/ 
browse/product/4,949162.html/ 2013.11.12

CD 1 : Nathalie ; Tłum ; 
Życie na różowo ; Cyganeria  ; 

Czekanie me to ty ; Piosenka o Marysi ;
Nic oprócz miłości ; Ja wbity w kąt ; 

C'est Si Bon  ; Bez miłości nie ma nic ; 
Lato 42 ; Już widziałem, jak... 

CD 2 : Kobieta i mężczyzna ;  
Jest fantastycznie ;  Panienka na huśtawce ; Ty 

;  Flirt ;  Tu czas i wiek nie ma znaczenia ;   
Odmieńmy tylko rytm ; Jeśli nie istniałbyś ; 

Jef ; Co teraz ; Martwe liście ; Nie opuszczaj 
mnie ; Non, Je Ne Regrette Rien.

PL/3230

Lipnicka Anita /
Vena Amoris

pop

Tytułowa vena amoris, czyli "żyła miłości" miała 
według legend łączyć serce z czwartym palcem 
lewej ręki. Miłosna (i muzyczna) żyła mocno 
łączyła Anitę przede wszystkim z Johnem 
Porterem, ale została przecięta już jakiś czas 
temu. Piosenkarka definitywnie porzuca Johna 
Portera i radiowe brzmienie na rzecz folkowych 
ballad i romansów. 

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/anita-lipnick a-vena-amoris-
recenzja-plyty/7m2f8/ 2013.11.08

Eon ;
Hen, Hen ;

Gdy Na Mnie Nie Patrzysz ;
Vena Amoris ;

Sen Laury ;
Monochrom ;

Trzecia Zima ;
Wodowanie ;

Za Dużo Aniołów ;
Sama ;

Nie Wiem ;
Kometa.

PL/3229

Blechacz Rafał /
Chopin : Polonezy

muzyka klasyczna

Wyjątkowy recital Chopinowski polskiego 
pianisty. Słychać, że Blechacz kontroluje 
wszystkie aspekty tej muzyki. Zwiewne partie 
prawej ręki wykonuje z wielką uwagą i precyzją, 
dzięki czemu muzyka ma szansę oddychać i 
wybrzmieć do końca.  W najlepszym sensie tego 
słowa, próbuje, szuka, odkrywa, ale zawsze 
pozostaje wierny tekstowi. Nie usiłuje robić z 
Chopina młodego showmana czy autora melodii 
salonowych. 

źródło: http://www.rmfclassic.pl/polecamy/Plyty,7/Ra fal-Blechacz-
Chopin-Polonezy,20711.html/ 2013.11.08

Polonaise No.1 in C sharp minor, Op.26 No.1;
Polonaise No.2 in E flat minor, Op.26 No.2 ;

Polonaise No.3 in A, Op.40 No.1 - "Military" ;
Polonaise No.4 in C minor, Op.40 No.2 ;

Polonaise No.5 in F sharp minor, Op.44 ;
Polonaise No.6 in A flat, Op.53 -"Heroic" ;
Polonaise No.7 in A flat, Op.61 Polonaise-

Fantaisie.



PL/3228

Laurie Hugh /
Didn't It Rain

blues
jazz

Porcja fantastycznego klasycznego bluesa. 
Nazwanie Hugh Laurie śpiewającym aktorem 
byłoby znacznym uproszczeniem. Wystarczy 
powiedzieć, że śpiewa nie najgorzej, ale co 
równie ważne - jest też multiinstrumentalistą. I 
jeszcze jedna rzecz, tym razem mająca ogromne 
znaczenie dla potencjalnego słuchacza. Hugh 
Laurie gra wyłącznie muzykę, która mu w duszy 
gra, a że jest nią blues i tradycyjny jazz - to nie 
jego wina! 

źródło: http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recen zje/ 13093-
hugh-laurie-didnt-it-rain.html/ 2013.11.07

The St. Louis B;ues ;
Junkers Blues ;

 Kiss Of Fire ;
 Vicksburg Blues ;

 The Weed Smoker's Dream ;
 Wild Honey ;

 Send Me To The 'Lectric Chair ;
 Evenin' ;

 Didn't It Rain ;
 Careless Love ;

 One For My Baby ;
 I Hate A Man Like You ;

 Changes.

PL/3227

Panny wykl ęte

piosenka patriotyczna
piosenka wojskowa

Czy można opowiadać o historii inaczej niż przez 
pryzmat dat i suchych faktów? " przekonują, że jak 
najbardziej. To projekt muzyczny, w ramach którego 
polskie wokalistki nagrały płytę inspirowaną 
powojennymi losami kobiet "Wyklętych", które po 
1945 roku trafiły do antykomunistycznego podziemia i 
przeszły piekło w ubeckich więzieniach. słuchając 
tych utworów przeżywa się i momenty solidarności z 
bohaterami tekstów, gotowości do walki o pamięć 
Niezłomnych na przemian z buntem, bezradnością i 
wzruszeniem takim do łez i dreszczy... Utwory oddają 
uczucia, które towarzyszyły tamtym ludziom i tamtym 
czasom.

źródło: http://natemat.pl/62293,panny-wyklete-czyli- polskie-
artystki-spiewaja-o-patriotyzmie-nie-chcemy-byc-upo lityczniane/ 
2013.11.07

Siła - Mona & MRR ;
On nie zapomni - Marcelina & MRR ;
Niezłomni - Kasia Kowalska & MRR ; 

Jedna chwila - Kasia Malejonek & MRR ;
Heroina - Gonix & Maleo ;

Jest mi zimno - Ania Brachaczek & MRR ;
nna Ifi - Ude & MRR ;

Panie generale - Halinka Mlynkowa & MRR ;
Nocna zmiana - Mona, Lilu, Gonix, Dore & MRR ;

Walczyk - Lilu & MRR ;
Modlitwa dziewczyńska - Marika & MRR ;
Kawka na Ordynackiej Paresłów & MRR ;

Czarno - biały - Paulina Przybysz, Natalia Przybysz, 
Anna Przybysz & MRR ;

Prawem wilka - Marcelina & MRR ;
Noc - Ania Brachaczek, Darek Malejonek & MRR ;

Etiuda rewolucyjna - Fryderyk Chopin & MRR.

PL/3226

Markowska Patrycja 
Alter Ego

rock
pop

Dostaliśmy płytę, która całkowicie zmienia akcje 
tej wokalistki na polskiej scenie muzycznej. 
"Alter Ego" to kompletne zaskoczenie - zarówno 
pod względem wokalnym, jak również 
kompozytorskim, aranżacyjnym i produkcyjnym. 
Dzięki tej płycie Grzegorz Markowski może być 
dumny ze swej córki - nie tylko jak każdy ojciec, 
który zawsze musi doceniać to, co robią jego 
dzieci, ale po prostu jako znany wokalista, który 
doczekał się autentycznego sukcesu 
artystycznego swej córki.

źródło: http://muzyka.onet.pl/recenzje/patrycja-mark owska-alter-
ego/4ldh7/ 2013.11.07

Piąte : nie odchodź ;
Alter Ego ;

3. Góra, Dół, Czuwanie, Sen ;
4. Dzień za dniem ;

5. Nim się zamienisz w żart ;
6. Nanana (Wszystko gra) ;

7. Brak ;
8. Ocean ;

9. Wielokropek ;
10. Nie będzie wiosny ;

11. Nie chcę wiedzieć nic (Feat.Marcin Spenner) 
(Bonus Track).



PL/3225

Grzeszczak Sylwia /
Komponuj ąc siebie

pop

13 piosenek o miłości zawartych na płycie jest 
przedstawicielem wyważonego, lekkostrawnego 
popu. Mamy tutaj do czynienia głównie z 
brzmieniami naturalnych instrumentów, które 
sporadycznie urozmaicane są syntetycznymi 
dźwiękami. Co więcej, wokalistka postanowiła 
ograniczyć natężenie ckliwych, pseudo-
romantycznych motywów, przez co kompozycje 
wydają się mniej sztuczne, a bardziej na luzie. 

źródło: http://recenzje-muzyki.blogspot.com/2013/06/  recenzja-
sylwia-grzeszczak-komponujac.html/ 2013.11.07

Księżniczka ;
Flirt ;

Schody  ;
Hotel chwil;
Zaćmienie ; 

Ucieknijmy stąd ;
Własny wzór ;

Nowy ty, nowa ja ;
Zdobywamy ;

Młody Bóg ;
Flagi serc ;

Kiedy tylko spojrzę.

PL/3224

Makowiecki Tomes /
Moizm

pop

Zwycięzca "Idola" wraca z autorskim materiałem, 
który jest nie tylko najciekawszą płytą w jego 
dorobku. To jego deklaracja niepodległości i 
dojrzałości zarazem. To zbiór hipnotyzujących, 
elektronicznych kompozycji, które pod warstwą 
radykalnych rozwiązań aranżacyjnych i 
brzmieniowych są również pięknymi, 
wzruszającymi piosenkami.

źródło: http://merlin.pl/Moizm_Tomek-Makowiecki/brow se/ 
product/4,1281876.html/ 2013.11.07

Dziecko księżyca ;
Your foreign books ;
 Holidays in Rome ;

 Whats new in heaven ;
 A summer sale ;

 Na szlaku nocnych niedopałków ;
 Zabierz mnie ;

 Las i beton ;
 Ostatni brzeg ;

 Ostatni brzeg II.

PL/3223

Cyrus Miley /
Bangerz

pop

Jeżeli artysta zaczyna album od ballady to wiedz, 
że coś się dzieje. Miley Cyrus to już nie Hannah 
Montana, to świadoma artystka, która wie, co 
robi... Jeżeli traktujemy ten album jako start w 
nowe życie, to on się Miley Cyrus w pełni udał. 
Owszem to nie jest krążek, który zaskoczy na 
każdym kroku - w końcu wiele nagrań już gdzieś 
słyszeliśmy - ale jako nowe rozdanie sprawdza 
się bardzo dobrze. 

źródło: http://www.students.pl/kultura/details/71421 /Miley-Cyrus-
Bangerz-recenzja/ 2013.11.07

Adore You ;
We Can't Stop ;  

 SMS (BANGERZ) (Feat. Britney Spears) ;
 4x4 (Feat. Nelly) ;  

 My Darlin' (Feat. Future) ;
 Wrecking Ball ;

 Love Money Party (Feat. Big Sean) ;
  #GETITRIGHT ;

 Drive ;
 FU (Feat. French Montana) ;

 Do My Thang ;
 Maybe You're Right ;

 Someone Else.



PL/3222

Wyszkoni Ania /
Życie jest w porz ądku

pop

Płyta stanowi nieco intymną, subtelną i delikatną 
opowieść dojrzałej kobiety. Piosenki na drugim 
krążku zostały grubą linią odcięte od tych, które 
słyszeliśmy jeszcze za czasów "Łez"... Lekka i 
przyjemna odmiana w środku muzycznej 
popowej papki. Delikatny wokal idealnie 
komponuje się z pięknymi melodiami. To 
romantyzm i zmysłowość skrupulatnie ubrane w 
magię słów. Wyczuwa się nostalgię i 
tajemniczość. 

źródło: http://allaboutmusic.pl/ania-wyszkoni-zycie- jest-w-
porzadku-2012-recenzja-marty/ 2013.11.07

Powietrze ;
Dźwięki nocy ;

Zapytaj mnie o to kochany ;
W całość ułożysz mnie ;

Mapa naszych zdjęć ;
Na krańcu świata ;

Gdy naga stoję przed Tobą ? ;
Wierzę w anioły ;

Zanim minie jesień ;
Chcę oddychać ;
Moje miasto śpi.

PL/3221

LemON /
LemON

pop

Debiutancki album zwycięzców programu Must 
Be The Music-Tylko Muzyka. Znajduje się na 
nim wszystko to, za co pokochali ich jurorzy i 
widzowie: magiczne kompozycje, poruszające 
teksty i charyzmatyczny wokal... Trochę radości, 
trochę zwątpienia, kilka historii, trochę irytacji i 
uporczywej walki z materią. LemON gwarantuje 
słuchaczom niezapomnianą kąpiel w 
najpiękniejszych dźwiękach i mnóstwo dobrych 
emocji.

źródło: http://merlin.pl/LemON-Super-Jewelbox_LemON/  
browse/product/4,1173143.html/ 2013.11.07

Litaj ptaszko (prolog) ;
Litaj ptaszko  ;

3. Tepło ;
4. Wiej ;

5. Dewiat ;
6. Lżejszy ;  
7. Napraw ;

8. All You Need Is Love ;
9. Bez Boju ;

10. Będę z Tobą (radio edit) ;
11. Pizno ;

12. Nice (epilog) feat. Marcin Kuczewski ;
13. Będę z Tobą ;

14. Wiem, że nie śpisz.

PL/3220

Dudziak Urszula /
Wszystko gra

jazz

Los sprawia nam cały czas niespodzianki. To 
nam uchyla skrawek raju by za chwilę rąbnąć 
obuchem w łeb… Dwa magiczne słowa 
"Wszytsko gra" to pozytywne zaklęcie. Dlatego 
tak nazwałam moją najnowszą płytę. Ona swoją 
muzyką podpowiada nam, że mając otwarte 
serce, uszy, oczy na wszystko co się wokół nas 
dzieje i podchodząc do życia z uśmiechem i 
nastawieniem, że wszystko gra, wygrywamy na 
każdym kroku. A kto nie chce wygrywać?...

źródło: http://merlin.pl/Wszystko-gra/browse/ produc t/ 
4,1281925.html/ 2013.11.07

Wookies Walk ;
Turkish Mazurka ;

Song For S ;
 Cajon ;

 Balkan Dance ;
 Shortcut To Heaven  ;

 Drumming ;
 Happy Riding ;

 Let's Have A Good Time. 



PL/3219

Keys Alicia /
Girl On Fire

pop
rythm and blues

Zbiór porywających piosenek i wzruszających 
ballad z osobistymi tekstami – wszystko to 
ozdobione niezwykłym głosem Alicii. Oprócz 
charakterystycznego brzmienia fortepianu 
usłyszymy tu dźwięki z pogranicza elektroniki, 
reggae i futurystycznego soulu. Inspiracjami dla 
artystki były liczne podróże po świecie, w tym 
dłuższy czas spędzony w Londynie i na Jamajce. 
Jak opowiada sama artystka, płyta opowiada o 
"odnajdywaniu wewnętrznego głosu, kierowaniu 
się instynktem i wierze we własne możliwości" .

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/alicia-k eys-girl-on-
fire,650524,plyta.html/ 2013.11.05

De Novo Adagio (Intro) ;
Brand New Me ;

When It’s All Over ;
Listen To Your Heart ;

New Day ;
Girl On Fire (Inferno Version- feat.Nicki Minaj) ;

Fire We Make duet with Maxwell ;
Tears Always Win ;

Not Even The King ;
That’s When I Knew ;

Limitedless ;
One Thing ;

101.

PL/3218

Bowie David /
The Next Day

pop
rock

Album brzmi jak nostalgiczna podróż Bowiego 
przez ponad 45 lat własnej kariery.  Ku 
zaskoczeniu całego świata premierę nowy 
singiel wokalisty w dniu 66 jego urodzin. 
Przekrojowość jest niewątpliwą zaletą albumu. 
Co ciekawe, nie wpływa ona negatywnie na jego 
spójność, lecz właśnie poprzez ciągłe 
utrzymywanie napięcia buduje interesującą 
całość, która dość szybko staje się czytelna i 
zrozumiała.

źródło: http://porcys.com/Reviews.aspx?id=1679/ 2013 .11.05

The Next Day ;
Dirty Boys ;

The Stars (Are Out Tonight) ;
Love Is Lost ;

Where Are We Now ? ;
Valentine's Day ;

If You Can See Me ;
I'd Rather Be High ;

Boss Of Me ;
Dancing Out In Space ;

How Does The Grass Grow ? ;
(You Will) Set The World On Fire ;

You Feel So Lonely You Could Die ;  
Heat.

PL/3217

Dido /
Girl Who Got Away

pop

Zawarte na albumie piosenki traktują o nadziei, 
buncie, rozstaniu - ponadczasowe tematy, dzięki 
którym świat ponownie zakocha się w Dido. 
Ciepły, poruszający, ociekający emocjami album 
prezentuje nowoczesność i ponadczasowość 
wokalistki.

Źródło: http://merlin.pl/Girl-Who-Got-Away_Dido/ 
browse/product/4,1214543.html#fullinfo/ 2013.11.05

No Freedom ;
Girl Who Got Away ;

Let Us Move On' (Feat. Kendrick Lamar) ;
Blackbird ;

End Of Night ;
Sitting On The Roof Of The World ;

Love To Blame ;
Go Dreaming ;

Happy New Year ;
Loveless Heart ;

Day Before We Went To War.



PL/3216

Evora Cesaria /
Mae Carinhosa

morna
folk

Wyjątkowy album, na którym znalazło się 13 
niepublikowanych utworów afrykańskiej artystki. 
Głos Cesarii zabiera nas w kolejną podróż pełną 
nostalgii. Usłyszymy kompozycje ulubionych 
muzyków Cesarii pochodzących z jej rodzinnego 
archipelagu.

źródło: http://merlin.pl/Mae-Carinhosa_Cesaria-
Evora/browse/product/4,1216078.html#fullinfo/ 2013. 11.05

Sentimento ;
Tchon De Franca ;

Mae Carinhosa ;
Dor Di Sodade ;

Talvez
Dos Palavras ;

Essencia D'vida  ;
Quem Tem Odio ;

Caboverdeanos d'Angola ;
Emique Ingrote ;

Esperanca ;
Cme Catchorr ;

Nos Cabo Verde.

PL/3215

Edmondson Kat /
Way Down Low

jazz

Album jako całość jest bardzo przyjemny w 
odbiorze. Głos Kat urzeka i jest pełen uroku. 
Spokojny, głęboki i ciepły wokal jest klamrą 
spajającą wszystkie utwory,w których nie 
spotkają nas właściwie żadne większe 
niespodzianki. Płynnie jesteśmy wprowadzani z 
jednego utworu w następny. Miękki i delikatny 
głos Kat prowadzi nas przez szereg różnych 
historii, często dotyczących miłości. Już po kilku 
utworach doświadczamy błogiego spokoju. 
Zostajemy otuleni aksamitnym, ciepłym i 
kojącym głosem młodej amerykanki. To idealna 
płyta na jesienno-zimowe wieczory.

źródło: http://jazzsoul.pl/2013/10/11/recenzja-kat-e dmondson-way-
down-low/ 2013.11.05

Lucky ;
I Don't Know '

What Else Can I Do ;
I Just Wasn't Made For These Times ;

This Was The One ;
Champagne ;

Whispering Grass  ;
I'm Not In Love ;

Long Way Home - Edmonson, Kat / Lovett, Lyle 
;

Nobody Knows That ;
Hopelessly Blue ;

I Don't Know (Reprise) ;
'S Wonderful.

PL/3214

German Anna /
40 piosenek Anny 
German

poezja śpiewana 
pop

Najsłynniejsze polskie przeboje wokalistki w 
wersjach studyjnych. Przez dziesięć lat nagrania 
te nie były dostępne na rynku i są wyjątkowym 
rarytasem zwłaszcza, gdy piosenkarka znów 
stała się popularna dzięki emisji serialu "Anna 
German". Utwory wykonane w j. 
polskim,rosyjskim, włoskim i hiszpańskim.

źródło: http://polskienagrania.com.pl/oferta/
piosenki_i_piosenkarze/40_piosenek_anny_german/ 201 3.11.05

CD 1: Człowieczy los ; Chciałabym tak wiele ; 
Dziękuję mamo ; Pomyśl o mnie ; Zakwitnę różą ; Nie 
ma takich słów ; Jesteś moją miłością ; Widzisz mnie 

piękniejszą niż jestem ; A jeżeli mnie pokochasz ; 
Gałązka snów ; Piosenka moja ; Cygański wóz ; 

Zaczarowany krąg ; Andaluzyjska romanza ; Lejli-hej ; 
Tango d'amore ; Cztery karty ; Kochaj mnie jaka 

jestem ; Wróć do Sorrento ; La mamma.

CD 2: Tańczące Eurydyki ; Bal u Posejdona ; 
Skrzydlaty koń ; Warszawa w różach ; To chyba maj ; 

Taki mały ptak ; Powracające walczyki ; Feralna 
dziewczyna ; Najszaleńszy szaławiła ; Melodia dla 

synka ; Chłopcy malowani ; Za siedmioma morzami ; 
Złociste mgły ; Trzeba się nam pospieszyć ; Taka 

prawda nieprawdziwa ; Wędrówka z cieniem ; Deszcz 
na szybie ; A kiedy wszystko zgaśnie ; Jeśli ty mnie 

wierisz ; Russkaja razdolnaja.



PL/3213

Stewart Rod /
Time

pop
rock

Bardzo przyjemna płyta. Tak zwyczajnie. Dobra by się 
zrelaksować i pomyśleć z optymizmem o otaczającym 
nas świecie. Rod Stewart, po okresie ciągłego 
uśmiechania się do amerykańskiej klasyki piosenki, 
postanowił nagrać album bardziej tradycyjny, bliższy 
autorskim dokonaniom z przeszłości. Muzyka dla 
ludzi w średnim wieku? Trochę tak. Ale za to ile 
pogody ducha! Dojrzały człowiek, który przeżył już 
niejedno i niejedno widział, postanowił nagrać bardzo 
optymistyczną, ciepłą, pełną pastelowych barw płytę, 
na której nawet szczypta goryczy w niektórych 
tekstach podkreśla ulotność chwil i piękno życia. 
Niezła odtrutka na ciągłe narzekania w Kraju Nad 
Wisłą.

She makes me happy ; 
Can't stop me now ; 

It's over ; 
Brighton beach ; 

Beautiful morning ; 
Live the life ; 

Finest woman ; 
Time ; 

Picture in a frame ; 
Sexual religion ; 

Make love to me tonight ; 
Pure love.

PL/3212

Czajkowski Piotr /
Les concertos

muzyka klasyczna 
(koncert)

źródło: http://www.allmusic.com/album/tchaikovsky-le s-concertos-
mw0001385214/ 2013.08.19

CD 1:
Piano Concerto No. 1 in B flat minor, Op. 23 ;

  Piano Concerto No. 2 in G major, Op. 44 ;

CD 2: 
Piano Concerto No. 2 in G major, Op. 44 ;

  Violin Concerto in D major, Op. 35 ;
  Variations on a Rococo Theme, for cello & 

orchestra (or cello & piano) in A major, Op. 33

PL/3211

Sting /
The best of 25 years

pop

Podwójny album dokumentujący solową karierę 
Stinga zawiera 31 zremasterowanych utworów (nowe 
remixy i odświeżone nagrania live), w tym 3 nigdy 
wcześniej niepublikowane! Krążki umieszczone 
zostały w pięknie wydanej, twardo oprawionej 
książce, w której, oprócz płyt, znajdują się także mało 
znane, rzadkie zdjęcia Stinga autorstwa najlepszych 
fotografów świata, komplet tekstów piosenek, 
odautorski komentarz i specjalnie dla tego wydania 
napisany przez Stinga wstęp.

źródło: http://www.chillizet.pl/Muzyka/Plyty/Sting-T he-best-of-25-
years/ 2013.08.19

CD 1: If you love somebody set them free ; Love 
is the seventh wave ; Moon over bourbon street 

; Fortress around your heart ; Englishman in 
New York ; They dance alone ; Fragile ; We'll be 

together ; All this time ; 
Mad about you ; Why should I cry for you? ; The 
soul cages ; If I ever lose my faith in you ; Fields 

of gold ; Seven days ; 
Shape of my heart

CD 2: When we dance ;
 I was brought to my senses ; You still touch me 
; I'm so happy I can't stop crying ; Desert rose ; 

Brand new day ; Send your love ; Whenever I 
say your name ; Stolen car / Take me dancing ; 

End of the game ; Never coming home ; 
Russians ; Message in a bottle ; Demolition man 

; Heavy cloud no rain.



PL/3210
Król Elvis i jego dwór

rock and roll

Ain't she sweet (The Beatles). 
Blue moon of Kentucky ( Elvis Presley). 

Shout (Lulu and the Luvvers). 
Let's twist again (Chubby Checker). 

The Loco - Motion (Little Eva ). 
Mona Lisa (Carl Mann). 

Walkin' back to happiness (Helen Shapiro). 
See you later, alligator ( Bill Haley and His Comets). 

I remember Elvis Presley (Danny Mirror).

Król Elvis to Elvis Presley. Jego dwór - to najsłynniejsi 
wykonawcy muzyki rock and rollem.

Źródło: http://kulturalnysklep.pl/5042/wd/krol-elvis -i-jego-
dwor.html/2013.08.19

We're gonna / Rock around the clock (Bill Haley and 
His Comets). 

Blue suede shoes (Carl Perkins). That's all right 
(Elvis Presley). 

Maybellene (Chuck Berry). 
Blueberry hill (Fats Domino). 

Great balls of fire (Jerry Lee Lewis). 
Lucille (Little Richard). 

Fujiama Mama (Wanda Jackson). 
Good rockin' tonight (Elvis Presley). 

Dede dinah (Frankie Avalon). 
Speedy Gonzales (Pat Boone). 

Dynamite (Brenda Lee). 
Peggy Sue ( Buddy Holly and the Crickets).

 Be - bop - a - lula (Gene Vincent).  

PL/3209

Simon & Garfunkel /
Greatest hits 

rock

zdjęcie własne Biblioteki

The sounds of silence ; 
MRS. Robinson ; Kathy's song ; 

Wednesday morning' 3 am ; 
The times they are a'changing ; Scorsborough 

fair ; The boxer ; 
Song for the asking ; IF i could ; 

Bridge over troubled water ; 
Cecilia ; Last night I had the strangest dream  

The only living boy in New York ;
 Anji ; I am a rock ; 

Blecker Street l The 59th Street bridge song ; 
Bookend ; Homeward bound ; 

For Emily, whenever I my find her ; 
A hazy shade of winter ; America ; 

At the zoo ; Old friends.

PL/3208

Bowie David /
Space oddity

rock

Płyta stanowi pomost między Bowiem – 
uwielbiającym pastiszową formę pieśniarzem, a 
Bowiem – rasowym rockmanem. Słychać tu, że nie 
jest jeszcze do końca przekonany, którą drogę 
wybrać: czy podążyć wytyczonym wcześniej 
kierunkiem, czy zapuścić się w nie spenetrowane do 
tej pory, ale bardzo pociągające, rockowe rejony.

źródło: http://www.terazrock.pl/recenzje/czytaj/davi d-bowie-
_space-oddity_.html/ 2013.08.19

Space oddity ; 
Unwashed and somewhat slightly dazed ;

 Don't sit down ;
 Letter to hermione ; 
Cygnet committee ; 

Janine ; 
An occasional dream ; 

Wild eyed boy from freecloud ; 
God knows I'm good ; 

Memory of a free festival.



PL/3207

Bowie David /
1. Outside

rock

Bowie nagrał klasyczny, oldschoolowy koncept 
album, jednak o bardzo współczesnym brzmieniu. 
Rozrzut stylistyczny zaprezentowanych utworów 
wcale nie wpływa negatywnie na spójność krążka - 
wręcz przeciwnie: nie pozwala nawet na sekundę 
znudzenia, a dzięki wyśmienitej produkcji można 
rozkoszować się nowoodkrytymi smaczkami nawet po 
setnym odsłuchaniu. Krążek ten zostaje w 
podświadomości na długo i można do niego 
powracać w nieskończoność. 

źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/david.bowie -
1.outside.html/ 2013.08.19

Leon takes us outside ; Outside ; 
The heart's filthy lesson ; 

A small plot of land ; 
Segue: Baby grace / A horrid cassette ; 

Hallo spaceboy ; The motel ; 
I have not been to oxford town ; No control ; 

Segue: Algeria Touchshriek ; 
The voyeur of utter destruction / As beauty ; 
Segue: Ramona A. Stone /I am with name ; 

Wishful beginnings ; We prick you ; 
Segue: Nathan Alder ; I'm Deranged ; 

Thru' these architects eyes ; 
Segue: Nathan Alder / Remix ; 

Strangers when we meet.

PL/3206

Crimson King /
Thrak

rock

Zremasterowana wersja albumu King Crimson, który 
swoją premierę miał w 1995 roku, a nagrany  przez 
sześciu muzyków, podzielonych na dwa tria. 

źródło: http://www.rockserwis.pl:8080/serwis.do? 
menu=main&l=1&pid=16153/ 2013.08.19

 VROOOM ; 
Coda : Marine 475 ; 

Dinosaur ; 
Walking on air ; 

B'Boom ; 
THRAK ; 

Inner garden I ; 
People ; 
Radio I ; 

One time ; 
Radio II ; 

Inner garden II ; 
Sex sleep eat drink dream ; 

VROOOM VROOOM 15. VROOOM VROOOM : 
Coda.

PL/3205

Perfect /
Śmigło

rock

Jak zawsze usłyszymy na niej mnóstwo dobrego 
rocka oraz bezpośrednich, często dosadnych tekstów 
Bogdana Olewicza. Weterani polskiej sceny rockowej 
wciąż mają jeszcze wiele do powiedzenia w muzyce.

źródło: http://merlin.pl/Smiglo_Perfect/browse/produ ct/ 
4,191434.html/ 2013.08.19

Opowieść hermafrodyty ; 
Śmigło ; 

Nie raz, nie dwa ; 
Vampiria de luxe ; 

Ten moment ; 
Każdy tańczy sam ; 

Miłość rośnie w nas ; 
Władca danych ; 
To tylko tokszoł ; 

Koła ; 
Nie Wolno ; 

Zamykam oczy - widzę przestrzeń ; 
Złodziej rycerz, król i mag.



PL/3204

Perfect /
UNU

rock

Najlepszy album Perfectu powstał w czasach nie tylko 
wszechobecnej cenzury, ale również obecności na 
ulicach ciężarówek wojskowych z numerami 
rejstracyjnymi zaczynającymi się od UNU. Lider 
Perfectu - Zbigniew Hołdys stwierdził, że da taki tytuł 
najnowszej płycie. Chyba nikt (oprócz pomysłodawcy 
rzecz jasna) nie wierzył, że to przejdzie przez 
cenzurę...  „UNU” okazał się ostatnim albumem 
studyjnym z Hołdysem w składzie, który w następnym 
roku ku zaskoczeniu pozostałych muzyków a przede 
wszystkim fanów postanowił opuścić Perfect i zespół 
na wiele lat zawiesił działalność.

źródło: http://merlin.pl/Unu_Perfect/browse/product/  
4,361061.html/ 2013.08.19

Co za hałas - co za szum ; 
Druga czytanka dla Janka ; 

Idź precz ; 
Pocztówka do państwa Jareckich ; 

Autobiografia ; 
A kysz - biała mysz ; 

Nie bój się tego wszystkiego ; 
Wyspa, drzewo, zamek ; 

Chce mi się z czegoś śmiać ; 
Objazdowe nieme kino ; 

Moja magiczna różdżka ; 
Zamieniam się w psa ; 

Dla zasady nie ma sprawy.

PL/3203

Podsiadło Dawid /
Comfort and 
happiness

pop

Echo fascynacji twórczością takich artystów jak: 
Coldplay, Katie Melua czy Sigur Ros. Płytę w 
większości wypełniają spokojne, nostalgiczne, ale nie 
pesymistyczne piosenki z leniwie "płynącym" 
śpiewem Dawida. Podkład instrumentalny jest dość 
oszczędny (perkusja, pianino, gitara,czasem trochę 
instrumentów smyczkowych i elektronicznych 
smaczków aranżacyjnych), a pomimo to jest w tych 
utworach ładunek emocji wystarczający do 
oświetlenia miasta wielkości Warszawy...

źródło: http://www.cantaramusic.pl/recenzje.php?acti on= 
details&id=118/ 2013.08.19

And I ; 
! H.a.p.p.y ! ; 
Nieznajomy ; 

Trójkąty i kwadraty ; 
Elephant ; 

Vitane ; 
No ; 

I'm searching ; 
Bridge ; 

No part II ; 
Little stranger ; 

S & T.

PL/3202

Marley Bob /
Rebel reggae

reggae

zdjęcie własne Biblioteki

400 years ; 
One love ; 

Riding high ; 
Soul allmighty ; 

Small axe ; 
Baby we've got a date ; 

Soul rebel ; 
Kaza ; 

Stir it up ; 
Rebel's hop ; 

Stop the train ; 
Soul captive ; 

No more trouble ; 
Me brown ; 

Slave driver.


