
PL/3366

Warpaint /
Warpaint

rock

Warpaint przekształca misterne linie gitar, 
hipnotyczne partie wokalne i napędzające, post-
punkowe rytmy, w cudowne, rozbudowane 
piosenki, które wytyczają linię gdzieś pomiędzy 
psychodelią a intymnością.

źródło: http://merlin.pl/Warpaint_Warpaint/browse/ 
product/4,1300258.html#fullinfo/ 2015.10.02

 Intro ;  
 Keep It Healthy ;  
 Love Is To Die ;  

 Hi ;  
 Biggy ;  

 Teese ;  
 Disco//very ;  

 Go In ;  
 Feeling Alright ;  

 CC ;  
 Drive ;  
  Son.

PL/3365

Piersi /
Piersi i przyjaciele 2

pop

 Niewiele osób przypuszczało, że po odejściu tak wyrazistej 
postaci jak Paweł Kukiz, uda się jego niegdysiejszym 
kompanom wybić z nowym wokalistą za mikrofonem, nie 
mówiąc już o gigantycznym sukcesie komercyjnym, jaki 
osiągnęła "Bałkanica". Jak się okazało, groźnie wyglądający, 
choć sądząc po wywiadach - niezwykle sympatyczny nowy 
frontman - wkupił się w łaski "piersiowej" publiki, choć nieco 
ustępuje charyzmą podejmującemu walkę z systemowymi 
wiatrakami poprzednikowi.Kolejny ciekawy album, muzyka 
poprawia nastrój i dodaje energii. 

źródło:http://www.empik.com/piersi-i-przyjaciele-2-
piersi,p1081205816,muzyka-p/ 2015.10.01

 Bałkanica ;
 Pigułka szczęścia ;

 Huana ;
 Ciacho ;

 Kowalscy ;
 Komornik ;
 Cymbały ;

 Idą zbójcy ;
 Pali się ;

 Kiedy jadę ;
 Meksykańska fala ;

 Miłość w rytmie disco ;
 Dubstepolo ;
 Skóra 2013 ;

 System ;
 The U.S.A ;

 Smooth pigułka.

PL/3364

Turnau Grzegorz /
7 widoków w drodze 
do Krakowa

poezja śpiewana

Cykl piosenek i tematów instrumentalnych 
inspirowany freskami z połowy XIX wieku 
odkrytymi w Pałacu Mieroszewskich w Krakowie, 
przedstawiającymi okolice Krakowa z ich 
ważnymi siedzibami takimi jak Teczyn, Tyniec 
czy Ojców. Muzyka dedykowana w 
szczególności wirtuozowi oboju Mariuszowi 
Pędziałkowi, pozwala odnaleźć równowagę 
między liryką i satyrą, sacrum i profanum.

źródło: http://www.empik.com/7-widokow-w-drodze-do-k rakowa-
turnau-grzegorz,p1103353529,muzyka-p/ 2015.10.01

Tenczyn (Tamta epoka) ; 
Ledwie chwila ;

Czerna (Może to ty i ja) ;
Sen w Czernej ;

Tyniec (Wszystko płynie) ;
Krzeszowice (Wesele) ;

Dom stary ;
Korzkiew (Aptekarzowa) ;

Sen w Korzkwi ;
Grodzisko (Czym jest sen) ;

Ojców (Maczuga) ;
Wieśniacze życie ;

Do Leukonoe.



PL/3363

Bischin Mario /
Macarena

disco

Rumunia to potęga na europejskiej, a  nawet 
światowej, scenie dance pop. Jednym z 
czołowych jej przedstawicieli w tym kraju jest 
piosenkarz Mario Bischin. Idealna płyta na 
imprezę taneczną. Lepszej propozycji od 
"Macarena!" łatwo nie znajdziecie!!! 

źródło: http://merlin.pl/Macarena-CD_Mario-
Bischin/browse/product/4,1638626.htm/l 2015.10.01

Macarena ;
No Goodbye ;

Morena ;
Special ;

Sexy Mama ;
Id Lover ;

So ;
Tentacion ;

Diane ;
Leila ;

Cand Vine Vara ;
Morena (Polish Version) ;

I Like (La La La).

PL/3362

The weeknd /
Beauty behind the 
madness

 pop
 RnB & soul

Nominowany do Grammy, multi-platynowy 
artysta The Weeknd wydał trzeci album studyjny 
„Beauty Behind The Madness”, jest to jedna z 
najbardziej oczekiwanych premier tego roku.The 
weeknd jak zwykle trzyma klasę i styl. Płyta 
zachowana w typowym dla niego klimacie, 
bardzo melodyjna na której goszczą inni znani 
wykonawcy. 

źródło: http://www.empik.com/beauty-behind-the-madne ss-the-
weeknd,p1113905066,muzyka-p/ 2015.09.30

Real Life ;  
 Losers (feat. Labrinth) ;  

 Tell Your Friends ;  
 Often ;  

 The Hills ;  
 Acquainted ;  

 Can't Feel My Face ;  
 Shameless ;  

 Earned It (Fifty Shades Of Grey) ;  
 In The Night ;  
 As You Are ;  

 Dark Times (feat. Ed Sheeran) ;  
 Prisoner (feat. Lana Del Rey) ;  

 Angel.

PL/3361

Liber /
Duety

hip hop
rap
pop

Liber to polski raper i autor tekstów, jeden z 
założycieli nieistniejącej już grupy hip-hopowej 
Ascetoholix. W swojej karierze wydał 5 albumów 
i kilkanaście singli.Duety to szósty album w 
dorobku artysty. Sama nazwa doskonale oddaje 
jego charakter. Liber jest też cenionym autorem 
tekstów. Jest odpowiedzialny za słowa 
wszystkich swoich piosenek.

źródło: http://merlin.pl/Duety_Liber/browse/product/  
4,1250526.html#fullinfo/ 2015.09.30

& Natalia Szroeder - Nie patrzę w dół ;  
& Andrzej Krzywy - 12 rund ;  

& Marcin Urbaś - Kosmos ;  
& Alan Basski - Tak miało być ;  

& Rafał Brzozowski - Katrina ;  
& De Goldfinger - Twightlight ;

& Mateusz Mijal - Winny ;  
& Ewa Jach - Odrodzenie ;  

& Wojtek Łuszczykiewicz - Może ktoś ją zna ;  
& Natalia Szroeder - Wszystkiego na raz ;  

& Drużyna Libera - Ludzki gest ;
& Ambulans - Już wiem kim jestem ;  

& Alicja Węgorzewska - Pożegnanie ;  
& Sylwia Grzeszczak - Co z nami będzie alternative ;  

& Ino Ros - Czyste szaleństwo.



PL/3360

Sojka Stanisław /
W piwnicy na 
Wójtowskiej

jazz
soul

Reedycja wydawnictwa z 1984 roku. W dużej 
części album wypełniony jest standardami 
muzyki jazzowej i soulowej. Sojka jawi się w tych 
nagraniach, jako dojrzały muzyk, który 
wypracował już swój bardzo charakterystyczny 
styl kompozycji oraz wykonania, a mianowicie 
charakterystyczne synkopowane fortepianowe 
frazowanie.

źródło: http://www.empik.com/w-piwnicy-na-wojtowskie j-soyka-
stanislaw,prod29220496,muzyka-p/ 2015.09.29

Nobody Knows ;
Hallelujah I Just Love Her So ;

Village Ghetto Land ;
I'm Gonna Meet Them ;

Tell All This World About You ;
American Tune ;

Ain't Got No ;
Do Widzenia Mówiliśmy ;

We Shall Overcome ;
Ej Kiebyś Miała Rozum ;

Nocny Papieros ;
Plotki / Ja nie Wierzę w Koniec ;

Niebo Oczekiwanie Nasze ;
Cud Niepamięci.

PL/3359

Groniec Katarzyna /
Zoo z piosenkami
Agnieszki Osieckiej

poezja śpiewana
pop

Zdarza się, że covery przyćmiewają wykonania 
oryginalne… Czy to dobrze czy źle? Groniec 
śpiewa awangardowo, czasem wywraca piosenki 
do góry nogami jednocześnie zachowując ich 
sens i nadając im nowe sensy.Te piosenki, które 
zabrzmiały w nowych aranżacjach, ułożyły się w 
historię życia.

źródło: http://www.empik.com/zoo-z-piosenkami-agnies zki-
osieckiej-groniec-katarzyna,p1114341362,muzyka-p/ 2 015.09.29

Deus ex machina ;
 Kokaina ;

 Piosenka o życiu ptasim ;
 Uciekaj moje serce ;

 Nie zabijaj mnie powoli ;
 Rodzi się ptak ;

 Nim wstanie dzień ;
 Ja nie chcę spać ;

 ZOO ;
 Parademarsz ;

 Króliczek ;
 Chodzi o to, żeby nie być idiotą.

PL/3358

Bednarek Kamil /
Oddycham

reggae

Kolejna płyta artysty opierająca się modom 
muzycznym i wchodząca do klasyki tak lekko, jak 
lekko sam Bednarek posługuje się własnym językiem 
muzycznym. Jego śpiew biegnie nastrojowo, 
zmysłowo, mocno, zachwyca pełnym klasy 
brzmieniem. Aranżacje wydają się nam stworzone 
przez nas samych. To muzyka i słowa przekazane z 
serc do serc, o tym co daje szczęście i o tym co boli. 
Po słuchaniu płyty ma się wrażenie, że dostaje się 
drugie życie, łapie oddech i można  zawsze sięgnąć 
po ten czarodziejski krążek, gdy świat zawiedzie. 

źródło: http://www.empik.com/oddycham-bednarek,p 
1109028449,muzyka-p/ 2015.09.28

Sailing ;
Euforia ;

Up & Here ;
Spragniony… ;

Real Ting ;
Światło ;

Chwile jak te ;
Thinkin Twice ;

Uciekam w słowa ;
Leave This Town ;

Podróż ;
Good Soul ;

List.



PL/3357

Varius Manx /
Elf

pop

Varius Manx nagrywał "Elfa" już jako 
najważniejszy zespół w kraju. To daje komfort - 
wysoki budżet, spokój i dużo czasu. Wywołuje 
też ogromną presję. Fani i wytwórnia oczekują 
jeszcze lepszego albumu. Zespół obronił się, a  
ały album jest natomiast bardziej przebojowy. 
Jest bardziej spójny i konsekwentny. Album 
"Emu", który wydawał się ósmym cudem świata, 
brzmi przy "Elfie" jak jakieś demo. 

źródło: http://niniwa22.cba.pl/varius_manx_slub_i_ro zwod 
_z_rozsadku.htm/ 2015.09.28

Zabij mnie ;
Oszukam czas ;

Sleight Of Hand ;
Belle ;

Wolne ptaki ;
Bez ;

Pocałuj noc ;
Wstyd ;

The Pretty Time ;
Zamigotał świat ;

Deadpans Parade ;
Elf skradnie wasze serca ;

Co dalej?

PL/3356

Voo Voo /
Dobry wieczór

rock
folk

Płyta składa się z 10 piosenek. Każdą z nich 
mogłabym wyróżnić gwiazdką i nazwać znakomitą 
współczesną produkcją. W kompozycjach urzeka 
przede wszystkim pełen emocji wokal Waglewskiego. 
Głos wokalisty jest wyrazisty, ale na tyle dyskretny, by 
idealnie wpleść się w klimat utworów. Muzyk nie 
zdziera sobie gardła, a mimo to kompozycje nie tracą 
na żywiołowości. Oprócz tego Waglewski ma 
niesamowity dar pisania tekstów, które są kolejnym 
mocnym punktem tego albumu.

źródło: http://ulabrzydula.blog.pl/2014/11/209-voo-v oo-dobry-
wieczor/ 2015.10.28

     Dobry wieczór ;
     Po godzinach ; 

     Kim był był ; 
     Pokój ;  

    Na coś się zanosi ;  
    Gdybym ; 

    Skrzyżowanie ;  
    Tli się ;

    Dokąd idą ;  
    Odpuść mi moje życie… ;

 Z inspiracji…

PL/3355

Wyszkoni Ania /
Pan i Pani

pop

Pierwsza solowa płyta Ani Wyszkoni. O "Panu i 
pani" można wiele opowiadać na mnóstwo 
różnych sposobów, a ponieważ płyta jest bardzo 
zróżnicowana pod względem muzycznym i 
tekstowym, myślę, że tytuł jest bardzo trafiony " - 
wyjaśnia wokalistka.

źródło: http://muzyka.onet.pl/plyty/katalog/ania-wys zkoni-pan-i-
pani,106895,plyta.html/ 2015.09.28

Graj chłopaku graj ;
 Czy ten Pan i Pani ;

 Po to jesteś tu ;
 Przyjdzie Wiosna Znów ;

 Z cisza pośród czterech ścian ;
 O tylu rzeczach ;

 Zakochaj nas ;
 Piosenka z plakatu ;

 Amelia ;
 Lampa i Sofa ;

 Wiem, ze jesteś tam ;
 Bukiet ze slow ;

 Nigdy nie będę twoja ;
 Nic mnie nie rusza ;
 Raz Dwa, Raz Dwa.



PL/3354

Sarsa /
Zapomnij mi

pop

Debiutancka płyta artystki o wyjątkowej barwie 
głosu, niezwykle wszechstronnej kompozytorki, 
autorki tekstów i 
multiinstrumentalistki.Kilkanaście piosenek to 
połączenie jej alternatywnych korzeni 
muzycznych ze szlachetnym popem. Do tego 
dochodzą ciekawe teksty, których autorką jest 
artystka i śpiewa je charakterystycznym niskim 
głosem.

źródło: http://merlin.pl/Zapomnij-Mi-CD_Sarsa/browse / 
product/4,1693990.html#fullinfo/ 2015.09.28

Zapomnij mi ;  
 Indiana ;  

 Ona nie jest mną ;  
 Dogonie nas ;  
 Naucz mnie ;  

 Pozwól odejść ;  
 Feel no fear ;  

 Nienaiwne ;  
 Chill ;  

 23 takie lata ;  
 Brown eyes ;  
 Naucz mnie.

PL/3353

Andrus Artur /
Piłem w Spale…
i co dalej?

kabaret
koncert

CD 2:
Warszawska ballada podwórzowa ;

Goście - Grupa MoCarta ;
Goście - Maria Czubaszek i Andrzej Poniedzielski ;

Duś, duś gołąbki ;
Goście - Chór Kameralny ;

Matka piłkarza ;
Piłem w Spale, spałem w Pile ;

Beczka piwa ;
Wiersz rozpędzający.

CD 1: 
Powitanie ;

Piosenka o podrywie na misia ; 
Zabierzcie mi gitarę ;

Jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady ;

Pszczółki ;
Pszczółki - c.d.;

& Hanna Śleszyńska - Wiersz o tym, że ... ;
Hanna Śleszynska - Eskimosek ;

Wiązanka przebojów Boney M.

PL/3352

Del Rey Lana /

Honeymoon

pop

Nowy album Amerykanki to krok dalej w 
kierunku obranym na jej poprzednim krążku. 
Zachwyca przede wszystkim produkcyjne 
bogactwo – klimatyczne aranżacje instrumentów 
smyczkowych, melancholijne partie panina, 
standardowe wykorzystanie "bondowskiej" gitary.

źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/lana-del-rey-honey moon-
recenzja/m5rsyt/ 2015.09.24

 Honeymoon ;  
 Music To Watch Boys To ;  

 Terrence Loves You ;  
 God Knows I Tried ;  

 High By The Beach ;  
 Freak ;  

 Art Deco ;  
 Burnt Norton ;  

 Religion ;  
 Salvatore ;  

 The Blackest Day ;  
 24 Swan Song ;  

 Don't Let Me Be Misunderstood.



PL/3351

Kwiatkowski Dawid /
Pop & Roll

pop

Drugi studyjny album największego polskiego 
odkrycia muzycznego ostatnich lat. Płyta 
osiągnęła status platynowej dwa tygodnie przed 
premierą.Charakteryzuje się bardzo 
pozytywnymi tekstami, których autorem jest sam 
wykonawca oraz świetnymi aranżacjami 
utworów. Każdy numer został nagrany na 
żywych instrumentach przez muzyków na stałe 
współpracujących z wokalistą.

źródłó: http://www.empik.com/pop-roll-kwiatkowski-
dawid,p1102764454,muzyka-p/ 201.09.24

Pop & Roll ;
Twoja wina ;

Jak to? ;
Mogę wszystko ;

Szepczę ;
Tylko ciebie chcę ;

Wiem, że ;
Nasze miasto ;

Czas ;
Nie zmienisz mnie ;

Morze łez ;
Afraid.

Pl/3350

Buena Vista Social 
Club /
Lost and found

latino

Kolejna odsłona wspaniałej muzycznej przygody z 
Buena Vista Social Club! Album stanowi  
kontynuacjaę bestsellerowego krążka, dzięki któremu 
cały świat pokochał genialne piosenki kubańskich 
mistrzów. Na płycie znajdziemy niepublikowane 
wcześniej nagrania oryginalnego składu „Buena vista 
Club” z legendarnej sesji w Hawanie, a także 
fragmenty koncertów z udziałem różnych artystów. 

źródło: http://merlin.pl/Lost-And-Found-CD_Buena-Vis ta-Social-
Club/browse/product/4,1643736.html#fullinfo 2015.09 .22

Bruca Manigua ;  
 Macusa ;  

 Tiene Sabor ;  
 Bodas De Oro ;  

 Black Chicken 37 ;  
 Habanera ;  

 Como Fue ;  
 Guajira En F ;  

 Quiereme Mucho ;  
 Pedacito De Papel ;  

 Mami Me Gusto ;  
 Lagrimas Negras ;  
 Como Siento Yo ;  

 Ruben Sings!

PL/3349

Girac Kendji /
Kendji

french pop

Kendji Girac, zwycięzca trzeciej edycji 
francuskiej wersji programu „The Voice”, znany 
jest ze swojego niepowtarzalnego brzmienia, 
które jest połączeniem latynoskiego popu, 
muzyki tanecznej oraz współczesnego flamenco. 

źródło: http://www.empik.com/kendji-girac-kendji, p1 106715164, 
muzyka-p/ 2015.09.22

Color Gitano ;
Andalouse ;

Mon Univers ;
Viens Chez Nous ;

Cool ;
Mi Amor ;
Avec Toi ;

Baila Amigo ;
Je M'abandonne ;

Gentleman ;
Au Sommet ;

Elle M’a Aime ;
Bella.



PL/3348

Jones Norah /
Foreverly

pop

Niesamowity duet, Billie Joe Armstrong z Green 
Day oraz Norah Jones, nagrał wyjątkowy album! 
Artyści zinterpretowali tradycyjne piosenki 
folkowe i country, które w 1958 roku nagrali na 
swoją płytę legendarni bracia Don i Phil Everly, 
czyli The Everly Brothers. 

źródło: http://merlin.pl/Foreverly_Billie-Joe-Armstr ong-Norah-
Jones/browse/product/4,1300204.html#fullinfo/ 2015. 09.22

Roving Gambler ;  
 Long Time Gone ;  

 Lightning Express ;  
 Silver Haired Daddy Of Mine ;  
 Down In The Willow Garden ;  

 Who's Gonna Shoe Your Pretty Littl e 
Feet? ;  

 Oh So Many Years ; 
 Barbara Allen ;  

 Rockin' Alone (In An Old Rockin' Chair) ;  
 I'm Here To Get My Baby Out Of Jail ;  

 Kentucky ;  
 Put My Little Shoes Away.

PL/3347

Lopez Jennifer /
A.K.A.

Pop

Na płycie znajdziemy kawałki JLo, które są 
zupełnie inne od poprzednich. Artystka stara 
nam się przekazać jak wyglądała jej przeszłość, 
jak wyglądało jej życie przed karierą. Utwory są 
różnorodne. Spokojne jak 'Same Girl', i szybsze 
jak 'I Luh Ya Papi'.

źródło: http://www.empik.com/a-k-a-lopez-jennifer, 
p1098662259,muzyka-p/ 2015.09.22

A.K.A. (feat. T.I.) ;
 First Love ;  

 Never Satisfied ;  
 I Luh Ya Papi Feat. French Montana ;  

 Acting Like That Feat. Iggy Azalea ;  
 Emotions ;  
 So Good ;  

 Let It Be Me ;  
 Worry No More Feat. Rick Ross ;  

 Booty feat Pitbull.

PL/3346

Skarbek Honorata
Honey /
Puzzle

pop

Dominują melodyjne piosenki pop o 
przebojowych refrenach, w których słychać echa 
dokonań największych gwiazd współczesnego 
popu. Honey zaczyna odkrywać i kształtować 
własną osobowość muzyczną. Zawartość płyty 
na pewno spodoba się młodym fanom. Nowe 
piosenki świetnie sprawdzą się też na 
koncertach. 

źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/honorata-skarbek-p uzzle-
recenzja/39wv59/ 20015.09.22

Damy radę ;
Biegnę ;

GPS ;
Morze słów ;

Bomba ;
Ty i ja ;

Papieros ;
Naga ;

Vabank ;
Kamikadze ;

Wykonałam plan. 



PL/3345

Bon Jovi /
Burning bridges

rock

Jest to płyta wydana specjalnie dla fanów 
promująca kolejną trasę koncertową.Ttrzynasty 
studyjny album zespołu i pierwszy bez Richiego 
Sambory. Nowe, nieznane dotąd brzmienia 
wprowadzają nas w ciekawy klimat, to kolejna 
bardzo osobista płyta Jona co wyczuwalne jest w 
samych tekstach.To album uwieńczający 
długoletnią współpracę z wytwórnią Mercury 
Records. 

źródło: http://www.empik.com/burning-bridges-pl-bon-
jovi,p1113435576,muzyka-p/ 2015.09.22 

 A Teardrop To The Sea ;  
 We Don't Run ;  

 Saturday Night Gave Me Sunday Morning ;   
 We All Fall Down ;  

 Blind Love ;  
 Who Would You Die For ;  

 Fingerprints ;  
 Life Is Beautiful ;  

 I'm Your Man ;  
 Burning Bridges ;

Pl/3344

Maroon5 /
V  (reedycja)

pop

"V", piąta (a jakże) płyta kapeli Adama Levine to 
ostateczne ucięcie głowy jakimkolwiek 
rockowym naleciałościom Amerykanów. Mało 
tego, funk i soul, które były przez lata 
wyznacznikiem frapującego stylu Maroon 5  
zredukowano do minimum. Gdzieś tam 
pobrzmiewa cięta funkująca gitara, ale brak tu 
luzu właściwego czarnej muzyce.

źródło:http://www.magazyngitarzysta.pl/muzyka/recenz je/16811-
maroon-5-v.html/ 2015.09.22

 Maps ;  
 Animals ;  

 It Was Always You ;  
.Unkiss Me ;  

 Sugar ;  
 Leaving California ;  

 In Your Pocket ;  
 New Love ;  

 Coming Back For You ;  
 Feelings ;  

 My Heart Is Open ;  
 This Summer's Gonna Hurt Like A  

MotherF****r.

PL/3343

Zemerlow Mans /
Perfectly damaged

pop

Szósta płyta doskonale znanego szwedzkiego 
piosenkarza, kompozytora i aktora 
musicalowego, Mansa Zelmerlowa. Wokal na 
światowym poziomie. Pokazuje na tej płycie, że 
jest artystą kompletnym, który wie, czego chce. 
Album jest pełny świetnych kawałków i nie tylko 
"Heroes" zasługuje na miano hitu. Jest to bardzo 
ambitny pop.

źródło: http://www.empik.com/perfectly-damaged-zelme rlow-
mans,p1109302101,muzyka-p/ 2015.09.22

Stir It Up ;  
 Heroes ;  

 Someday ;  
 Live While We're Alive ;  

 Let It Burn ;  
 Should've Gone Home ;  

 Fade Away ;  
 Hearts Collide ;  

 The Core Of You ;  
 Unbreakable ;  

 Kingdom In The Sky ;  
 What's In Your Eyes (feat. Tilde Vinter).



PL/3342

Iglesias Enrique /
Sex and love

pop
latino

Płyta utrzymana w popowo-dyskotekowym stylu. 
Iglesias nie przestaje nas zaskakiwać, na plus 
oczywiście. Enrique pozostaje w znakomitej 
formie. Kolejnym plusem wydawnictwa jest 
gościnna obecność takich gwiazd jak JENNIFER 
LOPEZ, KYLIE MINOGUE czy PITBULL. Jak to 
zwykle u Iglesiasa, dużo tanecznych, 
dyskotekowych rytmów. 

źródło:http://www.empik.com/sex-and-love-pl-iglesias -
enrique,p1091228913,muzyka-p/ 2015.09.17

.
I’m A Freak ;

There Goes My Baby ;
Bailando ;
Beautiful ;

Heart Attack ;
Let Me Be Your Lover ;

You And I ;
Still Your King ;

Only A Woman ;
Physical ;

Turn The Night Up. 

PL/3341

Stromae /
Racine carree

pop

Po trzech latach przerwy, Stromae powraca z nową 
płytą. Znacznie dojrzalszą muzycznie, równie 
uzależniającą i przepełnioną jeszcze bardziej 
rytmicznymi propozycjami.Cała płyta została 
przemyślana w najmniejszym szczególe. To seria 
poważnych pytań o śmierć, obraz rozpaczy po 
odrzuceniu, bólu po stracie ojca, problemów w 
stosunkach damsko – męskich czy bólu po stracie 
osoby bliskiej sercu osoby – a to wszystko 
zachowane w na tyle ciekawych i różnorodnych 
aranżacjach muzycznych.

źródło: https://podrozemuzyczne.wordpress.com /2014/ 02/03/ 
recenzja-stromae-racine-carree-daj-sie-porwac-maest ro/ 
2015.09.17

Ta Fete ;  
 Papaoutai ;  

 Batard ;  
 Ave Cesaria ;  

 Tous Les Memes ;  
 Formidable ;  

 Moules Frites ;  
 Carmen ;  

 Humain A L'eau ;  
 Quand C'est? ;  

 Sommeil ;  
 Merci ;  

 Avf.

PL/3340

Eyre Ella /
Feline

pop

Na albumie przeważają taneczne numery, 
jednak znajdziemy również spokojne kawałki. 
Wokalistka jest również świetną pisarką i 
niektóre teksty mogą wzruszyć wielu słuchaczy. 
Myślę, że Ella tworząc teksty do każdej z 
piosenek myślała nie tylko o sobie i swoich 
przeżyciach, ale również o każdym człowieku na 
ziemi, który ma problemy nie tylko sercowe. 
Wszystkie teksty są prawdziwe, szczere i 
bezpośrednie.

źródło: http://allaboutmusic.pl/ella-eyre-feline-201 5-recenzja-
pawla-markiewicza/ 2015.11.03

Together ;  
 If I Go ;  

 Always ;  
 Good Times (feat. Sigma) ;  

 Comeback ;  
 Gravity (DJ Fresh feat. Ella Eyre) ;  

 Deeper ;  
 Two ;  

 Even If ;  
 All About You ;  

 Home ;  
 Alone Too ;  

 Worry About Me ;  
 Typical Me. 



PL/3339

Evanescence /
Fallen

rock

Muzyka grana przez Evanescence brzmi bez 
dwóch zdań bardzo nowocześnie. Aranżacje, 
sposób "riff'owania" z pewnością kojarzy się z 
nowoczesnym graniem. Swoje robią też na 
pewno teksty napisane przez Amy. Utracona 
miłość, śmierć, wyzwolenie - tematy na pewno 
nie nowe, ale ciekawie i przede wszystkim 
niebanalnie ujęte.

źródło: http://www.rockmetal.pl/recenzje/evanescence -
fallen.html/ 2015.09.17

 Going Under ;  
 Bring Me To Life ;  
 Everybody's Fool ;  

 My Immortal ;  
 Haunted ;  

 Tourniquet ;  
 Imaginary ;  

 Taking Over Me ;  
 Hello ;  

 My Last Breath ;  
 Whisper ;  

 My Immortal (Band Version).

PL/3338

Lana Del Rey /
Ultraviolence

pop

Płyta nasycona amerykańską mitologią i pełna 
retro-filmowych brzmień. Biorąc pod uwagę 
dzisiejsze standardy, to co znajdujemy na 
najnowszym wydawnictwie Lany Del Rey 
kwalifikuje się do miana antypopu.Piosenki są 
spokojniejsze ,zachwycają pięknem i całym 
końcowym efektem. 

źródło:http://www.empik.com/ultraviolence-deluxe-edi tion-del-rey-
lana,p1098067436,muzyka-p/ 2015.09.17

Cruel World ;                                                    
Ultraviolence ;                                                 

Shades Of Cool ;                                               
Brooklyn Baby ;                                                

West Coast ;  
Sad Girl ;  

Pretty When You Cry ;  
Money Power Glory ;  

Fucked My Way Up To The Top ;  
Old Money ;  

The Other Woman.

PL/3337

Lipi ński Tomek /
To, czego pragniesz

rock

Wielokrotnie oskarżano go o zdradę młodzieńczych ideałów. 
Tymczasem jego solowa płyta pokazuje, że kiedy inni już 
dawno machnęli na nie ręką, on jest im ciągle wierny. 
Muzyka i słowa nie są podporządkowane żadnym rygorom 
komercyjnego rynku. Płyta jest spokojniejsza, więcej w niej 
gitarowych melodii, przestrzeni, oddechu. Jest zamknięciem 
przeszłości i otworzeniem kolejnego rozdziału muzycznej 
historii. Osobista, intymna.. Jest na niej dwanaście 
piosenek, dopełniających się i uzupełniających, ale każda z 
nich ma też swoje własne życie.

źródło:http://merlin.pl/To-Czego-Pragniesz-CD_Tomek-
Lipinski/browse/product/4,1649998.html/ 2015.09.17

Hej, witaj znów ;  
Dlaczego to ty? ;  

To tylko kilka słów ; 
Sześćdziesiąty ósmy ;  

Nie idź w tamta stronę ;  
Uciekasz... ;  

Ku swojemu zdumieniu ;  
To, czego pragniesz ;  

Trzeba ja wychłostać ;  
Zdrajca dla zdrajców ;  

Handlarz kupuje! ;  
Jeszcze nie wiem co się dzieje.



PL/3336

Tiesto /
New York City
Clublife vol. 4

klubowa 
taneczna

Holenderski DJ wydaje płytę -  kompilację  
osiemnastu utworów. Jeden z pionierów 
tanecznej muzyki elektronicznej gości na swoim 
krążku m.in. australijską piosenkarkę Vassy, 
znanego DJ'a i producenta muzycznego Martina 
Garrixa oraz amerykańskiego twórcę EDM 
KSHMR. Wyjątkowe wydawnictwo dla 
wszystkich fanów tanecznych rytmów.

źródło:http://merlin.pl/New-York-City-Clublife-Volum e-4-CD-
Polska-Cena_Tiesto/browse/product/4,1682655.html/ 2 015.09.17

MOTi - Valencia ;  
 Tiesto & KSHMR - Secrets  ;  

 Dzeko & Torres, Maestro Harrell - For You ;  
 Martin Garrix & Tiesto - The Only Way Is Up ;  

 Bobby Puma - Someone Somewhere ;  
 Tiesto - Butterflies ;  

 Tiesto & The Disco Fries - Chant ;  
 Tiesto - Change The World ;  

 A&G - Lucid ;  
 KSHMR - Kashmir ;  

 Dzeko & Torres - Air ;  
 Dotan - Home ;  

 Wee-O - Fighting For ;  
 Alvaro & Jetfire - Guestlist ;  

 Tiesto & DallasK - Show Me ;  
 Firebeatz - Sky High ;  

 MOTi - The House Of Now ;  
 Zaxx vs. Riggi & Piros - Alpha.

PL/3335

Mika /
No Place In Heaven

pop

Kolejny krążek ze świetnymi kompozycjami w 
stylu lat 70-tych. Czwarty album w dorobku 
Libańczyka, to nadal spora dawka dobrej energii, 
momentami tylko lekko przyprószona 
sentymentalnie brzmiącym, życiowym 
doświadczeniem. Muzyk chętnie śpiewa o 
miłości, czy to tej spełnionej, czy zakończonej 
rozstaniem i tęsknotą. Sporo tutaj także na 
temat jego orientacji seksualnej i związanej z nią 
braku akceptacji.

źródło: http://muzyka.onet.pl/pop/mika-no-place-in-h eaven-
recenzja/w78n5l/ 2015.09.16

Talk About You ;  
 All She Wants ; 

 Last Party ;  
 Good Guys ;  

 Oh Girl, You're The Devil ;  
 No Place In Heaven ;  
 Staring At The Sun ;  

 Hurts ;  
 Good Wife ;  

 Rio ;  
 Ordinary Man.

PL/3334

Video /
Doskonale wszystko 
jedno 

pop                    

Krążek prezentuje się bardzo spójnie. Kolejne 
utwory świetnie ze sobą współbrzmią, nie będąc 
przy tym jednolite i monotonne. Teksty to jeden z 
ważniejszych i najjaśniejszych zarazem 
elementów krążka. Jest lekko prześmiewczo, 
czasami zadziornie. Podejmują tematy 
przemijalności życia i miłości z innej, całkiem 
ciekawej perspektywy. 

źródło: http://allaboutmusic.pl/video-doskonale-jedn o-2015-
recenzja-michala-pietruszki/ 2015.09.16

Wszystko jedno ;
Ktoś nowy ;

Lajtowy ;
Na okazje lepszą ;

Alay ;
Synowie matki złej ;
Dobrze, że jesteś ;

Jestem zerem ;
Wieczór ;

Wszystko jedno ;
Kiedyś znów.



PL/3333

Kult /
Tata Kazika

rock

Kazik śpiewa piosenki swojego ojca Stanisława 
Staszewskiego - barda stołecznej bohemy lat 50. 
Ponadczasowe w swoim przesłaniu teksy w 
nowej w rockowej interpretacji sprawiły, iż 
longplay to najbardziej oryginalne wydawnictwo 
w dyskografii zespołu Kult. Album znany 
doskonale od lat. Ale nowa jest nieco lepiej 
nagrana i odświeżona elektronicznie. Brzmi 
super. Utwory nieśmiertelne.

źródło: ttp://www.empik.com/szukaj/produkt?q=tat+kaz ika 
&qtype= basicForm/ 2015.09.14

Celina ;
Dziewczyna się bała pogrzebów ;

Baranek 
Notoryczna narzeczona ;

Królowa życia ; 
Inżynierowie z Petrobudowy ;

Knajpa morderców ;
W czarnej urnie ;

Wróci wiosna, baronowo ;
Marianna ;

Kurwy wędrowniczki ;
Bal kreślarzy ;

Dyplomata.

PL/3332

Poparzeni kaw ą trzy /
Wezmę Cię

pop

Krążek z 11 utworami, których brzmienie 
niekiedy zaskoczy fanów zespołu. Nie zaskoczą 
natomiast teksty - jak zwykle autorstwa Rafała 
Bryndala. W rytm "biesiadnego ska" - jak sami 
określają swą muzykę, Poparzeni nadal 
opowiadają o "miłości i hulaszczym trybie życia".

źródło: http://merlin.pl/Wezme-cie_Poparzeni-Kawa-Tr zy/browse 
/product/4,1303747.html/ 2015.09.14

Byłaś dla mnie wszystkim ;  
Chodźmy na kebab ;  

Pani mecenas ;  
Biała skarpeta i sandał ;  

Huyamba (ros.) ;  
Tatuaże ;

Piosenka piłkar-ska ;  
Pięć minut ;  

Ciesz się, że wracam ;  
All that she wants ;  

Wezmę cię.

PL/3331

Poparzeni kaw ą trzy /
Musculus Cremaster

rock

Takiego zamieszania na polskiej scenie 
muzycznej nie mieliśmy od czasów pierwszej 
płyty Elektrycznych Gitar! Objawił się zespół 
grający nowy styl muzyki. W skład zespołu 
wchodzą znani dziennikarze radiowi i telewizyjni.

źródło:http://merlin.pl/Musculus-Cremaster_Poparzeni -Kawa-
Trzy/browse/product/4,921724.html/ 2015.09.14

Och**ałem ;  
Depresja ;  

Super good ;  
Dziwka z naprzeciwka ;  

Kawałek do tańca ;  
Feministka ;  

Sołdat ;  
Życie ułożyć ;  

Ciągoty ;  
Prognoz pogody ;  

Chyba się zakochałem ;  
Jarosław Ka ;  

Banany ;  
Trzeba się napić.



PL/3330

Awolnation /
Megalithic symphony

rock

Autorzy hitu "Sail", czyli grupa Awolnation, 
powracają z drugim albumem. Nowy materiał 
został w całości wyprodukowany i napisany 
przez lidera zespołu, Aarona Bruno.  „Na 
albumie nie ma ani jednej sekundy, która nie 
byłaby przemyślana” podsumowuje swoją pracę 
artysta „Każdy pojedynczy dźwięk służy tu 
jakiemuś celowi”. 

źródło:http://www.empik.com/megalithic-symphony-
awolnation,p1108790886,muzyka-p/ 2015.09.14

Megalithic Symphony ;
Some Sort Of Creature ;

Soul Wars ;
People ;

Jump on My Shoulders ;
Burn It Down ;

Guilty Filthy Soul ;
Kill Your Heroes ;

My Nightmare's Dream ;
Sail ;

Wake Up ;
Not Your Fault ;

All I Need ;
Knights Of Shame.

PL/3329

Imbruglia Natalie /
Male

pop
rock

Australijska wokalistka śpiewa na niej covery – 
zgodnie z tytułem – utworów znanych z wykonań 
mężczyzn, m.in. Toma Petty, Damiena Rice’a, 
Neila Younga, zespołu The Cure i… Daft Punk, 
których nowa wersja „Instant Crush” wybrana 
została na singla promującego całe 
wydawnictwo.

źródło:http://www.empik.com/natalie-imbruglia-spiewa -piosenki-
the-cure-toma-petty-i-daft-punk-aktualnosci-empikul tura,95409,a/ 
2015.09.14

Instant Crush ;
Cannonball ;

The Summer ;
I Will Follow You into the Dark ;

Goodbye in His Eyes ;
Friday I'm in Love ;

Naked as We Came ;
Let My Love Open the Door ;

Only Love Can Break Your Heart ;
I Melt with You ;

The Waiting ;
The Wind.

PL/3328
Kukulska Natalia /
Ósmy plan

pop

Ósmy plan to kolejny dowód na to, że Natalia 
Kukulska jest już świadomą, dojrzałą artystką, 
która zna swoją wartość i wie, jak ma wyglądać 
jej muzyka. Na płycie nie znajdziecie złego 
nagrania.Natalia Kukulska to prawdziwa klasa i 
100% perfekcjonizm. 

źródło:http://www.empik.com/osmy-plan-kukulska-natal ia,p 
1105516715,muzyka-p/ 2015.09.14

Pióropusz ;
Miau ;

Ósmy plan ;
Na koniec świata ;

W nosie ;
Dyspensa ;

Myśli poczochrane ;
Chowam się ;

Zaopiekuj się mną ;
So natural ;

My.



PL/3327

Tabb and
Sound'n'Grace /
Atom

pop

Sound ‘ n ‘ Grace trafił pod skrzydła Tabba – 
jednego z najbardziej uznanych polskich 
producentów muzycznych. Efektem tej 
współpracy jest energetyczny krążek, który na 
długo pozostaje w pamięci! Takiej płyty jeszcze 
w naszym kraju nie było. Genialne kompozycje, 
dobrze napisane teksty i pozytywna energia, 
która płynie z każdego dźwięku. Płyta jest 
świetnie wyprodukowana, w niektórych 
miejscach naprawdę zaskakująca.

źródło: www.zastrzykinspiracji.pl/ 2015.09.14

Dach ;
Możesz wszystko ;

Atom ;
Ballada ;

Każdy dzień ;
Twierdza ;

Niebo ;
Na pewno ;

Nadzieja ;
Kosmos ;
Change ;

Someone ;
Niebo.

PL/3326

Marek Sierocki 
przedstawia /
I♥ 80's vol.2

pop

                                                                              CD 2:
 The land of make believe (Bucks Fizz). Down Under (Men 
at Work). We all are one (Jimmy Cliff). 500 miles (The 
Hooters). Time after time (Cyndi Lauper). Midnight Summer 
Dream (The Stranglers). Africa (Toto). Lovely day (Bill 
Withers). Break my stride (Matthew Wilder). My cherie 
amour (Boney M.). Take good care of my baby (Smokie). 
Caribbean queen / No more love on the run (Billy Ocean). 
Never too much (Luther Vandross). Walk like an Egyptian 
(The Bangles). Hangin' tough (New Kids On The Block). The 
promise you made (Cock Robin). Call me (Spagna). You're 
lookin' hot tonight (Barry Manilow). So serious (Electric Light 
Orchestra). Marie, Marie (Shakin' Stevens).

CD 1:
 Bad (Michael Jackson). I wanna dance with somebody 

(Whitney Houston). Together forever (Rick Astley). 
Ave Maria / Survivors of a different kind (Jennifer 

Rush). So in love (OMD). Love resurrection (Alison 
Moyet). Rhythm is gonna get you (Gloria Estefan, 

Miami Sound Machine). Volare / Nel blu di pinto di blu 
(Gipsy Kings). Living in America (James Brown). Face 

to face heart to heart (The Twins). Toy Boy (Sinitta). 
Brand new lover (Dead Or Alive). Always the sun (The 
Stranglers). We built this city (Starship). Danger zone 

(Kenny Loggins). Vienna calling (Falco). Calling 
America (Electric Light Orchestra). Shirley (Shakin' 

Stevens). Freedom (Wham!).

 PL/3325

Remady & Manu L /
1+1=3

klubowa
taneczna

Najnowsza propozycja prawdziwych mistrzów 
klubowych brzmień! Wokalista i kompozytor 
Emanuel Gut, czyli Manu-L, oraz jego przyjaciel, 
electrohouse'owy producent Marc Würgler, czyli 
Remady, stworzyli formułę idealnej muzyki na 
zabawę klubową.Remady & Manu-L stworzyli 
kompletny, zróżnicowany album, zawierający 
esencję współczesnej muzyki klubowej, który 
stanie się niezbędnikiem każdego maniaka 
szaleństw na dancefloorze.

źródło: http://merlin.pl/1-1-3-CD_Remady-Manu-
L/browse/product/4,1684871.html 2015.09.14

Livin' La Vida ;  
 Weekend ;  
 Beautiful ;  

 Shoulda Known Better ;  
 Black Hole ;  

 Am I On Your Mind ;  
 In My Dreams ;  

 Take This Road Again ;  
 Feel It ;  

 A.O.M. ;  
 Children Of The Light ;  

 Waiting For ;  
 It Ain't Over ;  

 Why ;  
 Never Stop.



PL/3324

Future folk /
Zbójnicki after

folk
pop

Muzyka zespołu pełna jest góralskiej energii i 
nowoczesnej wizji. Pozycja obowiązkowa dla 
każdego, kto chce usłyszeć melodie, w których 
smyczek i niebanalny głos wokalisty sięgają 
nieba, a góralskie parzenice i kierpce 
podskakują i wirują rytmicznie z dźwiękiem 
nowoczesnych brzmień. Między tradycyjne 
góralskie instrumenty i melodie artyści włożyli 
mnóstwo świdrującej zmysły elektroniki, ostrej, 
ale tanecznej i wpadającej w ucho.

źródło: http://merlin.pl/Zbojnicki-after-CD_Future-F olk/browse/ 
product/4,1670504.html/ 2015.09.07

 Młody Bóg ;
 Smutne ocy ;
 Nase baby ;

 Zbójnicki after ;
 Grzybowo ;

 Noc zbyt krótka ;
 Smutek (pamięci Jędrusia) ;

 Odjechałaś moja miła ;
 Tradycja ;

 Bo jo cie kochom ;
 Malinowa dziewczyna.

PL/3323

Tymon &
The Transistors /
Rock'n'roll

rock n roll

Tymon Tymański - muzyk i performer o 
niespożytej energii przedstawia swoje rockowe 
oblicze i własne wersje kompozycji takich 
artystów jak The Beatles, Elvis Presley, David 
Bowie czy Nirvana. Wśród gości Wojciech 
Waglewski, Katarzyna Nosowska i Natalia 
Przybysz. Hołd złożony klasykom i nowe 
podejście do kamieni milowych rock'n'rolla w 
jednym.

źródło: http://www.matras.pl/rock-n-roll-cd,p,206423 / 2015.09.07

Heartbreak Hotel ;
 Memphis, Tennessee ;

 My Back Pages ;
 Who Needs The Peace Corps/Concentration 

Moon ;
 I Am The Walrus ;
 How Many Times ;

 Soul Kitchen ;
 Transmission ;

 Spanish Bombs ;
 Jealousy ;

 Com As You Are ;
 Autopilot.

PL/3322

Kazik & Kwartet
Proforma /
Wiwisekcja

muzyka alternatywna

Parafrazując Gombrowicza (maturzyści powinni 
tego jegomościa kojarzyć), Kazik wielkim artystą 
jest. Dwupłytowy album jest właściwie 
wydawnictwem koncertowym. Płyta pierwsza to 
zapis części występu, który odbył się w 
warszawskim Teatrze WARSawy, a krążek drugi 
jest sześcioutworowym owocem sesji 
nagraniowej, zrealizowanej w studiu S.P.

źródło: http://allaboutmusic.pl/kazik-kwartet-profor ma-wiwisekcja-
2015-recenzja-kuby-koziolkiewicza/ 2015.09.09

CD 1:
Kalifat ; Prawo jazdy ; Malcziki ; Gorzki 

płacz ; Modlitwa o wschodzie słońca.

CD 2:
Notoryczna narzeczona ; Rybi puzon ; 

Oddalenie ; Sztos ; Pieśń o kanonierach ; 
Przesłuchiwałem całą noc ; 

Czekając na wczoraj ; Deszczowe psy ; 
KomandorTarkin ; ¿Do U Remember? ; 

Mariola ; Piwko ; Pochód świętych ; 
Oblężenie ; Biały dwór ; 

Gdybym wiedział to co wiem ;
 Latający Holender ; 

A gdy będę umierał ; Samotni ludzie. 



PL/3321

Marcin Kydry ński
prezentuje /
Siesta - vol.10

jazz
smooth jazz

                                                                           CD 1:
Marcin Kydryński - Siesta Theme ;
Sara Tavares & Boy Ge Mendes - Planeta Sukri ;
Compay Segundo & Cesaria Evora - Lagrimas Negras ;
Mariza & Buika - Pequenas Verdades ;
Diego el Cigala & Adriana Varela - Por Una Cabeza ;
Angelique Kidjo & Henri Salvador - Le Monde Comme Un 
Bebe ; Nancy Vieira & Tito Paris - Esperanca De Mar Azul ; 
Dulce Pontes & Waldemar Bastos - Velha Chica ;
Anna Maria Jopek & Paulo de Carvalho - Mae Negra ;
Carlos do Carmo & Carminho - Lisboa Oxala ;
Anna Netrebko & Elina Garanca - Belle Nuit O Nuit 
D'_Amour ; Placido Domingo & Zaz - La Chanson Des Vieux 
Amants ; Natalie Cole & Andrea Bocelli - Besame Mucho ; 
Michael Franks & Peggy Lee - You Were Meant For Me ; 
Sting & Jo Lawry - Pirate's Bride ;
Ibrahim Ferrer & Omara Portuondo - Quizas, Quiza.

CD 2:
Siesta Theme ;
Skłamałabym ;

Jakby Nic Się Nie Stało ;
Piosenka Dla Stasia ;
Piosenka Dla Frania ;

Z Nadzieją, Że Nie Ma Nieistnienia ;
Z Tesknoty. Kujawiak ;

Niepojete I Ulotne ;
I Nie Zobaczy Nikt ;

Bosa ;
To, Co Nienazwane ;

Biel ;
Zanim Zasnę ;

Z Wadą Serca ;  
On Wszystko O Nas Wie ;

Pytanie O ; Linda Lou.

PL/3320

Lambert Adam /
The oryginal high

pop

Z całą pewnością każda piosenka na płycie ma 
duże szansę by stać kolejnym wielkim hitem 
artysty. Wokalista przemycił do swojej muzyki 
trochę świeżości i oryginalności, przez co 
kawałki nie brzmią jak miliony innych 
komercyjnych produktów. 

źródło: http://recenzje-muzyki.blog.onet.pl/2015/06/ 15/ recenzja-
adam-lambert-the-original-high-2015/ 2015.09.07

Ghost Town ;
The Original High ;

Another Lonely Night ;
Underground ;

There I Said It ;
Rumors (Feat. Tove Lo) ;

Evil in the Night ;
Lucy (Feat. Brian May) ;

Things I Didn't Say ;
The Light ;

Heavy Fire.

PL/3319

Madonna /
Rebel heart

pop

Świetna muzycznie, tekstowo i wokalnie płyta. 
Jedna z najlepszych, jakie Madonna wydała w 
ogóle. Nie ulega wątpliwości, że artystka tworzy 
teraz dojrzałą, świetną muzykę, która jest 
wynikiem Jej wieloletniej pracy i doświadczenia. 
Nie tylko dla fanów Madonny, ale również dla 
miłośników dobrego popu. 

źródło: http://www.empik.com/rebel-heart-pl-madonna,  
p1105455779,muzyka-p/ 2015.09.03

Living For Love ;
Devil Pray ;
Ghosttown ;

Unapologetic Bitch ;
Illuminati ;

Bitch I'm Madonna ;
Hold Tight ;

Joan of Arc ;
Iconic ;

HeartbreakCity ;
Body Shop ;
Holy Water ;
Inside Out ;

Wash All Over Me.



PL/3318

Lisowska Ewelina /
Nowe horyzonty

pop
rock

Ewelina Lisowska jest na pewno jedną z 
ciekawszych wokalistek młodego pokolenia. 
Dysponuje świetnym, dość charakterystycznym 
wokalem, ma też dobry repertuar. Każda jej 
piosenka jest na tyle interesująca, że z miejsca 
staje się przebojem. Ewelina to sama energia i 
muzyczna charyzma.

żródło: http://www.empik.com/nowe-horyzonty-lisowska -
ewelina,p1102642426,muzyka-p/ 2015.09.03

Intro ;
 Nowe horyzonty ;

 Znasz mnie ;
 Na obcy ląd ;

 Kilka sekund ;
 Zaklinam czas ;

 We mgle ;
 Niebo / Piekło ;

 Szkło ;
 Kameleon ;

 Wszystko od nowa.

PL/3317

Knopfler Mark /
Tracker

blues
country

Zawsze Knopfler solo czy zespołem. Płyta 
bardzo ale to bardzo pozytywna. Pomysł 
poświęcenia piosenek konkretnym osobom 
powoduje że traktuje się ją bardzo osobiście. 
Muzyka teksty zawsze na najwyższym poziomie.

źródło: http://www.empik.com/tracker-pl-knopfler-mark,p
1105300293,muzyka-p/ 2015.09.03

Laughs and jokes and drinks and smokes ;  
Basil ;

 River towns ; 
Skydiver ; 

Mighty man ; 
Broken bones ; 
Long cool girl ; 

Lights of taormina ; 
Silver eagle ;

 Beryl ;
 Wherever I go featuring ruth moody.

PL/3316

Hozier /
Hozier

rock

Bardzo ciekawy debiut młodego zdolnego 
muzyka. Hozier z wdziękiem i prostotą łączy 
kilka gatunków, sprawiając, że jego muzyki 
słucha się nadzwyczaj chętnie. Jest młody, lecz 
nie można powiedzieć, że brakuje mu 
dojrzałości, przeciwnie, zdaje się twardo kroczyć 
obraną drogą.

źródło: http://www.empik.com/hozier-hozier,p1101450439,
muzyka-p/ 2015.09.04

Take Me To Church ;
 Angel Of Small Death & The Codeine Scene;

 Jackie And Wilson ;
 Someone New ;

 To Be Alone ;
 From Eden ;

 In A Week (Feat. Karen Cowley) ;
 Sedated ;

 Work Song ;
 Like Real People Do ;

 It Will Come Back ;
 Foreigner's God ;

 Cherry Wine (Live).



PL/3315

Hey w Filharmoni 
Szczecin unplugged

muzyka alternatywna

Album jest rejestracją koncertu z cyklu HEY 
Unplugged, który odbył się w sali symfonicznej 
Filharmonii w Szczecinie. Szlachetne brzmienie 
instrumentów orkiestrowych, na których zagrali 
filharmonicy, wzbogacił warstwę muzyczną 
utworów zespołu. Na repertuar płyty złożyły się 
zarówno starsze, doskonale znane słuchaczom 
utwory, jak i te najpopularniejsze z dwóch 
ostatnich albumów.

źródło:http://merlin.pl/Hey-w-Filharmonii-Szczecin-Unplugged-
CD_Hey/browse/product/4,1660205.html#fullinfo/ 2015.09.04

Intro ;
Chiński Urzędnik Państwowy ;

Woda ;
Lot pszczoły na tymiankiem ;

Umieraj stąd! ;
Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan ;

Kto tam? Kto jest w środku? ;
Cudzoziemka w raju kobieta ;

Wilk vs. Kot ;
R.E.R.E ;

Boję się o Nas ;
Stygnę ;

Wczesna jesień ;
Mimo wszystko ;

A Ty?

PL/3314

One Direction /
Four

pop

Czwarta w karierze płyta zespołu One Direction - 
najpopularniejszego w historii zespołu 
młodzieżowego! Krążek zatytułowany Four jest 
następcą "Midnight Memories", najlepiej 
sprzedającej się na świecie płyty 2013r. Nowa 
płyta jest dowodem na artystyczny rozwój 
chłopaków - Niall, Louis, Harry, Liam i Zayn sami 
współkomponowali wszystkie utwory z płyty.

źródło:http://merlin.pl/Four-CD_One-Direction/browse/product/ 
4,1522005.html/ 2015.09.03

Steal my girl ;
Ready to run ;

Where do broken hearts go ;
18 ;

Girl almighty ;
Fool's gold ;

Night changes ;
No control ;
Fireproof ;

Spaces ;
Stocholm syndrom ;

Clouds.

PL/3313

Moroder Giorgio /
Deja-vu

dance

Najstarszy aktywnie działający DJ świata, 
człowiek-legenda który "wynalazł" disco wydał 
nową płytę! Giorgio Moroder, zwany ‘ojcem 
chrzestnym muzyki tanecznej’.  Album "Deja vu" 
jest pełen gości z najwyższej międzynarodowej 
półki!

źródło:http://www.empik.com/deja-vu-deluxe-edition-moroder-
giorgio,p1108794864,muzyka/ 2015.09.04

4 U with Love ;
 Déja vu  (feat.Sia) ;

 Diamonds  (feat. Charli XCX) ;
 Don''t Let Go  (feat. Mikky Ekko) ;

 Right Here, Right Now  (feat. Kylie Minogue) ;
 Tempted  (feat. Matthew Koma) ;

 74 Is the New 24 ;
 Tom''s Diner  (feat. Britney Spears) ;

 Wildstar  (feat. Foxes) ;
 Back and Forth  (feat. Kelis) ;

 I Do It for You  (feat. Marlene) ;
 La Disco.



PL/3312

Kwiatkowski Dawid /
9893

pop

Wokalista i bloger, który podbił serca dziesiątek 
tysięcy fanów w Polsce wydaje swój debiutancki 
album 9893. Proste teksty przepełnione 
optymizmem. Dawid miał wiele pomysłów, ale 
słychać, że albo nie może się zdecydować na 
jakiś konkretny, muzyczny motyw przewodni, 
albo po prostu chce zahaczyć o wszystkie 
popularne style...

źródło: http://stacjakultura.pl/7,38,33838,Dawid_Kwiatkowski_
9893_recenzja,artykul.html/ 2015.09.07

Mój Świat (feat Patryk Kumór) ;
ONI - intro ;
Biegnijmy ;

2+2 (feat Jay Delano) ;
Na Zawsze ;
Dla Ciebie ;

#ALOHA ;
Teraz boję się ;

3 żywioły ;
Wytrzymać chcę ;

Tathagata ;
Qi.

PL/3311

Andrus Artur /
Cyniczne córy Zurychu

rozrywkowa

 Każdy utwór Artura Andrusa prezentuje inny 
gatunek, od country, poprzez utwór chóralny, 
szanty, a nawet nuty islamskie. Tak wielka 
różnorodność sprawia, że cała płyta jest wielkim 
przebojem. Nie można się przy niej nudzić. Po 
prostu genialna.

źródło: http://www.empik.com/cyniczne-cory-zurychu-a ndrus-
artur,p1106275310,muzyka-p/ 2015.09.04

Nie zaczynaj ;
Baba na psy ;

Szalona Krewetka ;
Mona Lisa – rodowód ;

Orzeł może ;
Nazywali go Marynarz – szanta narciarska ;

Diridonda ;
Cyniczne córy Zurychu ; 

Biodro ułana ;
Zając na Manhattanie ; 

Bambino Jazzu ;
Twarz Moniuszki ; 

Baba na psy – kynologiczny rock liryczny.

PL/3310

ATB /
Contact

muzyka elektroniczna
dance

"Contact" jest zbiorem moich doświadczeń 
muzycznych i podróży z ostatnich trzech 
lat.D wie płyty - pierwsza zawiera dynamiczne 
nagrania w klimacie popowo-dance'owym, druga 
to bardziej relaksujące utwory.

źródło: http://muzyka.interia.pl/pop/news-atb-w-kont akcie-nowa-
plyta-contact,nId,1664658/ 2015.09.07

CD 1: 
When it ends it starts again ; 

Raging bull ; Together ; Face to face ; Beam 
me up ; Hard to cure ; 

Now or never ; Straight to the stars ; 
Walking awake ; Everything is beautiful ; 

What are you waiting for ; Still here ; 
Arms wide open ; Right back to you.

CD 2: 
Contact ; Trace of life ; 

When angels travel ; Jetstream ; 
Supersonic ; Pacific avenue ; Red sun ; The 

mission ; Love the silence ; 
Cursed by beauty ; Galaxia ; Breathe.



PL/3309

Cerekwicka Kasia /
Między słowami

pop

Poruszające, wyselekcjonowane teksty, 
niepowtarzalna, wpadająca w ucho muzyka, 
zjawiskowy, nietuzinkowy głos to pełen sukces!!! 
Na płycie znajdziemy zarówno utwory o 
optymistycznej tematyce, jak i te skłaniające do 
głębszego zastanowienia. Artystka wykonała 
kawał dobrej roboty i po kilku latach wróciła w 
najlepszym stylu na scenę muzyczną!

źródło: http://www.empik.com/miedzy-slowami-cerekwicka-
kasia,p1107928899,muzyka-p/ 2015.09.03

Między Słowami ;
Szczęście ;

Puls ;
Mamy Tylko Dziś ;

Głód ;
Logarytmy ;

Ideał ;
Urodzić Się Raz Jeszcze ;

Czy Słyszysz Mnie ;
Niewyraźny ;
Niewiadoma.

PL/3308

Bravo hits 
lato 2015

pop

 Sarsa – Naucz mnie ;  Lost Frequencies – Are You 
With Me ;  Kasia Popowska – Lecę tam ;  Avicii – The 
Nights ; Years & Years – King ;  Maroon 5 – Sugar ;  
Video – Wszystko jedno ; Margaret – Heartbeat ;  
Caly Rae Jepsen – I Really Like You ;  Natalia Nykiel 
– Bądź duży ; Bad Paris Feat. Mimoza – I Heart U ; 
Felix Jaehn Feat. Jasmine Thompson - Ain't Nobody ; 
 Kendji Girac – Andalouse ; Alex Adair – Make Me 
Feel Better ; Tiesto & Kshmr Feat. Vassy – Secrets ; 
Klingande Feat. Broken Back – Riva ; Nickelback – 
She Keeps Me Up ; Leona Lewis – Fire Under My 
Feet ; Honorata Skarbek – Damy radę ; Stashka – 
Ocean myśli.

Djane Housekat & Rameez – 38 Degrees ; Maroon 5 – 
This Summer’s Gonna Hurt Like A Mother F***R ; 

Remady & Manu-L Feat. J-Son – Livin’ La Vida ; Avicii 
– Waiting For Love ; Vic & Mr Shammi Feat. Clea & 

Kim – Love Message ; Basto – Hold You ; Fritz 
Kalkbrenner – Back Home ; Mike Mago & Dragonette – 

Outlines ; Maraaya – Here For You ; Alfons – 
Ganjaman ; John Mamann Feat Kika – Love Life ; 

Mario Bischin – Loca ; Irina Ross – Taragot ; Elena 
Feat. Danny Mazo – Senor Loco ; Martin Tungevaag & 

Italobrothers – Springfield ; Otilia – Bilionera ; Akcent 
Feat Meriem – Dilemma ; Lariss – Dale Papi ; Sean 

Finn & Chris Willis – So Good ; Eva Simmons - 
Policeman.

PL/3307

Celińska Stanisława 
Atramentowa

pop

„Atramentowa” to najnowsza płyta Stanisławy 
Celińskiej. Aktorka odgrywa swoją kolejną 
wspaniałą rolę – piosenkarki, która wie, o czym 
śpiewa i wie, jak przyciągnąć słuchacza 
wykorzystując pełną paletę barw i emocji.

źródło: http://www.empik.com/atramentowa-celinska-
stanislawa,p1107986121,muzyka-p/ 2015.09.03

Czerń i biel ;
Czy o kimś ktoś ;

Atramentowa rumba ;
Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan ; 

Drzwi odemknij ;
Moje życie, twoje życie ;

Obfitość ;
Jego portret ;
I znowu on ;
Nie strasz ;

Smuteczku mój 
Szeptem do mnie mów ;

Wielka słota ;
Wakacje z deszczem ;

Pieśń cygańska.



PL/3306

Margaret/
Add the blonde

pop

Album "Add the Blonde" Margaret wniesie wiele 
nowego w świat muzyki tanecznej. Blisko 
godzina świetnej muzyki, nowe brzmienia, 
instrumenty, a to wszystko w wyniku współpracy 
artystki ze światowej klasy producentami.

źródło:http://www.empik.com/add-the-blonde-
margaret,p1100215510,muzyka-p/ 2015.09.03

Wasted ;
 Heartbeat ;

 Broke But Happy ;
 Too Little Of Love ;
 As Good As You ;

 Tell Me How Are Ya ;
 Thank You Very Much ;

 All I Need ;
 L.O.L. ;

 I Get Along ;
 Click ;

 Getaway ;
 Dance For 2 ;

 Start A Fire.

PL/3305

Fisz Emade 
Tworzywo /
Mamut

hip hop
rap

Przez lata przyzwyczaili swoich fanów do 
muzycznych eksperymentów, mieszając ze sobą 
różne style, starając się by wszystkie ich 
produkcje łączył jeden składnik - wysoka jakość i 
zaangażowanie. 

źródło: http://merlin.pl/Mamut-CD_Fisz-Emade-Tworzyw o/ 
browse/product/4,1569418.html#fullinfo/ 2015.06.16

 Pył (Feat. Justyna Święs) ;
 Bieg (Feat. DJ Eprom) ;

 Zwiedzam świat ;
 Wojna (Feat. Katarzyna Nosowska) ;

 Ślady (Feat. Justyna Święs) ;
 Karate ;

 Zemsta ;
 Dzień dobry (Feat. DJ Eprom) ;

 Wróć (Feat. Justyna Święs) ;
 Mamut ;
 Piwnica.

PL/3304

Kulka Gaba /
The escapist

funky
jazz

Utwory przesiąknięte metaforycznością, 
osobistymi przeżyciami, które za pozornie 
banalnymi tekstami niosą ogromne, osobiste 
przesłanie.

źródło: http://www.empik.com/the-escapist-kulka-gaba ,p 
1100566177,muzyka-p/ 2015.06.16

The Escapist ;
Bad Wolf ;

Phantom Limb ;
Z marcepana ;

Mastodon Heart ;
Wielkie Wrazenie ;
Character Actors ;

X ;
Christmas Party Song ; 

Keep Your Head Peeled.



PL/3303

Harris Calvin /
Motion

electronic dance

Najnowsza płyta Calvina Harrisa zawiera kilka 
utworów znanych z list przebojów, które chyba 
każdy słyszał. W związku z tym płyta idealnie 
potwierdza to, że Harris jest aktualnie jednym z 
najlepszych DJ-ów na świecie. Jako całość 
doskonale nadaje się do na imprezę lub do 
posłuchania żywszej muzyki podczas jazdy 
samochodem. 

źródło:http://www.empik.com/motion-harris-calvin,p 1 102661616, 
muzyka-p/ 2015.06.16

Faith ;
 Under Control (w/ Alesso Feat. Hurts) ;

 Blame (feat. John Newman) ;
 Love Now (feat. All About She) ;

 Slow Acid ;
 Outside (feat. Ellie Goulding) ;

 It Was You (w/ Firebeatz) ;
 Summer ;

 Overdrive (w/ Ummet Ozcan) ;
 Ecstacy (feat. Hurts) ;

 Pray To God (feat. Haim) ;
 Open Wide (feat. Big Sean) ;

 Together (feat. Gwen Stefani) ;
 Burnin (w/ R3hab) ;

 Dollar Signs (feat. Tinashe).

PL/3302

Stankiewicz Kasia /
Lucy and the loop

pop

Klimatyczny refleksyjny album wciąga swą 
baśniową nierealną atmosferą, uwodząca zmysły 
ilością aranżacyjnych smaczków. Nie ma tu 
komercyjnych kawałków, czy hitów. To jedna 
wielka opowieść o odnajdywaniu siebie na nowo. 
Piękne melodie, senne kołysanki, mroczne 
ballady. Żal tylko, że nie opowiedziane po 
polsku...

źródło: http://www.empik.com/lucy-and-the-loop-stank iewicz-
kasia,p1102036768,muzyka-p/ 2015.06.16

Alone (It's My Way) ;
As I See ;
Changes ;

East ;
Impair ;

Miracles ;
Lucy ;
Soul ;

Up ;
Dancing With Balloon.

PL/3301

Przybysz Natalia /
Prąd

pop

Natalia Przybysz, jedna z najbardziej 
charyzmatycznych i utalentowanych polskich 
wokalistek, artystka inspirowana soulem, jazzem 
and funkiem nie kryje pasji dla starych ciepłych 
motown’owskich brzmień i vintage’owych 
instrumentów.

źródło:http://www.empik.com/prad-przybysz-natalia,p 
1108461753,muzyka-p/ 2015.06.16

Prąd ;
Miód ;

Nie będę twoją ;
XJS ;

Nazywam się niebo ;
Kwiaty ojczyste ;

Do kogo idziesz? ;
Królowa śniegu ;

Przeze mnie ;
Sto lat.



PL/3300

Rojek Artur /
Składam si ę z 
ciągłych powtórze ń

pop

Artur Rojek powrócił. Powrócił pięknie, dojrzale. 
Miód dla uszu. Czuć wprawdzie chęć odcięcia od 
poprzednich brzmień, ale tęskniący za Myslovitz 
zdecydowanie znajdą tu ducha poprzedniej 
kapeli. 

źródło:http://www.empik.com/skladam-sie-z-ciaglych-powtorzen-rojek-
artur,p1095311211,muzyka-p/ 2015.06.16

Lato 76 ;
Beksa ;

Krótkie momenty skupienia ;
Czas który pozostał ; 

Kot i Pelikan ;
Kokon ;

To co będzie ;
Syreny ;

Lekkość ;
Pomysł 2.

PL/3299

White Jack /
Lazaretto

rock

Album Lazaretto zajmuje wyjątkowe miejsce w 
rozleglej dyskografii Jacka White'a. Inspiracją do 
powstania tej płyty były historie napisane przez 
Jacka w wieku 19 lat, które odnalazł po latach.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lazaretto/ 201 5.06.16

Three Women ;
Lazaretto ;

Temporary Ground ;
Would You Fight For My Love? ;

High Ball Stepper ;
Just One Drink ;

Alone in My Home ;
That Black Bat Licorice ;

Entitlement ;
I Think I Found the Culprit ;

Want And Abl.

PL/3298

Lemon /
Scarlett

pop

Na płycie znajdzie się 12 utworów w języku 
polskim i łemkowskim. Muzyka LemONa to 
nietuzinkowa mieszanka gitarowego rocka, 
folkowej nostalgii, jazzowej lekkości, które 
zespaja ze sobą wyjątkowy inteligentny wokal. 
Fenomen zespołu polega również na tym, że 
osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny, 
grając nietuzinkową i wymagającą muzykę.

źródło:http://merlin.pl/Scarlett_Lemon/browse/produc t/4,1574310.
html/ 2015.06.09

Stary film ;
 Ake ;

 Scarlett ;
 Lwia część ;

 Fantasmagoria ;
 Jutro ;

 Pid oblaczkom ;
 Płatek ;

 O niczym (aka Peron) ;
 Hollow ;
 Spójrz ;

 Cinematic.



PL/3297
Fifty shades of Grey

muzyka filmowa

ZMYSŁOWA ścieżka dźwiękowa dofilmu. Płyta 
świetna jako całość, bardzo eteryczna, 
sensualna, idealna na przyjemne wieczory we 
dwoje (choć nie tylko).

źródło:http://merlin.pl/Fifty-Shades-Of-Grey-CD-Pols ka-
Cena_Universal-Music-Group/browse/product/4,1625175 .html/ 
2015.06.09

I Put A Spell On You (Fifty Shades of Grey (A. Lennox) 
;  

Laura Welsh - Undiscovered (Laura Welsh) ;
Earned It (The Wekend) ;

Meet Me In The Middle (Jessie Ware) ;
Love Me Like You Do (Ellie Goulding) ;

Haunted (Beyonce) ;
Salted Wound (Sia) ;  

Beast Of Burden (The Rolling Stones) ;
AWOLNATION - I'm On Fire (AWOLNATION) ;

Crazy In Love (Beyonce) ;
Witchcraft (Frank Sinatra) ;  

One Last Night (Vaults) ;  
Where You Belong (The Weekend) ;

I Know You (Skylar Grey) ;
Ana And Christian(Danny Elfman) ;

Did That Hurt? ( Danny Elfman).

PL/3296

Koteluk Mela /
Migracje

pop

Zbiór niezależnych brzmieniowo kompozycji i 
polskich, autorskich tekstów. Całość dowodzi 
konsekwencji w pielęgnowaniu charakterystycznego 
języka, którego nie sposób pomylić z żadnym innym. 
W warstwie brzmieniowej opiera się on na łączeniu 
akustycznych i syntetycznych brzmień, w warstwie 
słownej realizm ściera się z abstrakcją. Na płycie 
pojawiają się oryginalne, kojące dźwięki bardzo 
rzadkiego instrumentu w kształcie przypominającego 
UFO, o nazwie hang drum.

źródło:http://merlin.pl/Migracje-CD_Mela-Koteluk/ 
browse/product/4,1631919.html/ 2015.06.09

 Tragikomedia ;
 Stan dusz ;

 Żurawie origami ;
 Na wróble ;

 Fastrygi ;
 Zmienne tętno ;
 Tango katana ;

 To nic ;
 Pobite gary ;

 Migracje ;
 Duszno ;

 Przeprowadzki ;
Jak w obyczajowym filmie.

PL/3295

Coldplay /
Ghost stories

rock

Ghost Stories to płyta opowiadająca historię 
człowieka, który po nagłym załamaniu 
przechodzi przez różne stany emocjonalne, aż 
po akceptację sytuacji, w której się znalazł. Chris 
Martin, frontman Coldplay, wykorzystał swoje 
osobiste doświadczenia związane z rozstaniem z 
amerykańską aktorką Gwyneth Paltrow. 

źródło:http://merlin.pl/Ghost-Stories-CD_Coldplay/br owse/ 
product/4,1509393.html/ 2015.06.09

Always In My Head ;
 Magic ;

 Ink ;
 True Love ;

 Midnight ;
 Another's Arms ;

 Oceans ;
 A Sky Full Of Stars ;

 O.



PL/3294

Echosmith /
Talking dreams

alternatywa
indie pop

Czwórka rodzeństwa z Kalifornii specjalizująca 
się w miłym dla ucha indie popie z domieszką 
rocka. Jak na tak młode osoby są oni doskonale 
wykształceni muzycznie i pomimo swojego 
młodego wieku potrafią tworzyć utwory stojące 
na naprawdę dobrym poziomie.

źródło:http://merlin.pl/Talking-Dreams-CD_Echosmith/  
browse/product/4,1524198.html/ 2015.06.09

Come Together ;
 Let's Love ;
 Cool Kids ;

March Into The Sun ;
 Come With Me ;

 Bright ;
 Talking Dreams ;

 Tell Her You Love Her ;
 Ran Off In The Night ;

 Nothing's Wrong ;
 Safest Place ;
 Surround You.

PL/3293

Caribou /
Our love

pop

Nowy album Caribou, przynosi mieszankę cyfrowej popowej 
produkcji, beatów inspirowanych hip hopem, stonowanych 
house`owych linii basowych oraz zamiłowania do 
garage`owych dźwięków.  Nie należy też zapominać o 
ciepłych, analogowych brzmieniach klasycznego soulu, które 
na tej płycie są wyjątkowo intensywne. To prawdopodobnie 
najbardziej uduchowiony album Caribou, co szczególnie 
widać w szczerych tekstach i organicznej naturze płyty, 
przecinanej przez bulgotanie syntezatorów i błogą euforię 
syntetycznej konstrukcji. Chociaż nie jest to w całości album 
downbeatowy, to jednak nie brak tu tematów dotyczących 
śmiertelności i utraty.

źródło:http://www.empik.com/our-love-caribou,p110310 7610, 
muzyka-p/ 2015.06.09

Can't Do Without You ;
 Silver ;

 All I Ever Need ;
 Our Love ;

 Dive ;
 Second Chance ;

 Julia Brightly ;
Mars ;

 Back Home ;
 Your Love Will Set You Free.

PL/3292

Wyrostek Marcin /
For Alice

folk
klasyczna

Marcin Wyrostek chciał pokazać 
wszechstronność akordeonu, stąd na płycie 
oprócz utworów z zespołem Tango Corazon 
znalazł się utwór solowy, utwory z orkiestrą 
kameralną AUKSO, czy z tradycyjnym zespołem 
dętym blaszanym. Tak jak na poprzednich 
albumach, w twórczości Marcina słychać duże 
wpływy muzyki świata (zwłaszcza z Bałkanów i 
Argentyny).

źródło:http://merlin.pl/For-Alice-CD_Marcin-Wyrostek / 
browse/product/4,1623446.html/ 2015.06.09

Palinka ;
For Alice ;

Pożegnanie ;
Śmierć Marii Królowej Szkotów ;

To ostatnia niedziela ; 
Cinema tango ;

Zrywany ;
Vuelvo al Sur ; 

Moldav ; 
Zima (Vivaldi A.).



pl/3291

Wilson Cassandra /
Coming forth by day

jazz

Płyta „Coming Forth By Day” jest niezwykłym hołdem 
złożonym wyjątkowej artystce, jaką była Billie Holiday, w 
stulecie jej urodzin. Tytuł albumu „Coming Forth By Day" to 
angielskie tłumaczenie tytułu staroegipskiej „Księgi 
Umarłych” – zbioru zaklęć mających pomóc w wędrówce w 
zaświaty. Rezultatem tego jest zupełnie nowe 
doświadczenie dla słuchacza, zarówno tych, którzy znają 
Cassandrę, jak i dla tych którzy dopiero ją odkryją. To jest 
poruszające… to jest dla uszu i duszy”.

źródło:http://www.empik.com/coming-forth-by-day-wilson-
cassandra,p1106513344,muzyka-p 2015.06.09

Don’t Explain ;
Billie’s Blues ;

Crazy He Calls Me ;
You Go To My Head ;

All Of Me ;
The Way You Look Tonight ;

Good Morning Heartache ;
What A Little Moonlight Can Do ;

These Foolish Things ;
Strange Fruit ;

I’ll Be Seeing You ;
Last Song (For Lester).

PL/3290

Sue Selah /
Reason

pop

Artystka potrafi świetnie tworzyć imponujące 
dźwiękami muzyczne tekstury, wyrażające jej 
pozytywne i negatywne uczucia, do których 
każdy z nas jest się w stanie odnieść. Pozostaje 
przy tym wierna sobie, swojemu zespołowi i 
niezaspokojonemu pragnieniu tworzenia. Nie 
idzie na kompromisy, obnaża serce, niepokoi, 
czaruje.

źródło:http://merlin.pl/Reason-CD_Selah-
Sue/browse/product/4,1633786.html 2015.06.03

Alone ;
 I Won't Go For More ;

 Reason ;
 Together (Feat. Childish Gambino) ;

 Alive ;
 The Light ;

 Fear Nothing ;
 Daddy ;

 Sadness ;
 Feel ;

 Right Where I Want You ;
 Always Home ;

 Falling Out.

PL/3289

Soyka Stanisław, 
Berg Roger & Big 
Band /
Swing Revisited

jazz

Amerykański swing  w brawurowym wykonaniu 
wybitnego polskiego jazzmana Stanisława Soyki  
i Roger Berg Big Band. Artyści  w materiale 
zrealizowanym  podczas sesji nagraniowych  w 
Malmö oraz Warszawie  odświeżyli standardy 
między innymi Duke’a Ellingtona czy Raya 
Charlesa.

źródło:http://merlin.pl/Swing-Revisited-CD_Stanislaw-Soyka-Roger-
Berg-Big-Band/browse/product/4,1645138.html 2015.06.03

Let The Good Times Roll ;
 Caravan ;

 Don't Get Around Much Anymore ;
 Fly me To The Moon ; 

 Come Sunday ;
 Hallelujah, I love Her So ;

I'm Just A Lucky So And So ;
 It Had To Be You l ;

 Love You Madly;
 My Funny Valentine ;

 Night And Day ;
 Satin Doll  ;

 Take The "A" Train  ;
 When I Fall In Love.



PL/3288

Piaseczny Andrzej /
Kalejdoskop

pop

Artysta przenosi słuchacza w inny, magiczny świat.. 
Piosenki, które z założenia każdy z nas zna od 
zawsze w symfonicznej aranżacji są odkrywane na 
nowo - niby te same, a jednak inne. Płyta warta 
polecenia..nagrana z sercem i niebanalnością. 

Źródło:http://www.empik.com/kalejdoskop-limited-edit ion-
piaseczny-andrzej,p1106483715,muzyka-p 2015.06.01

Kalejdoskop szczęścia ;
Santana ;

Do kołyski ;
Ostatni ;

Wszystko trzeba przeżyć ;
Scenariusz dla moich sąsiadów ;

tytuł utworu ;
List ;

Ja moja twarz ;
Zanim zrozumiesz ;

O sobie samym ;
Trzymaj się.

PL/3287

Brecker Randy, 
Pawlik Włodek / 
Night in Calisia

jazz

Mamy wreszcie polskie CD docenione na 
świecie. Całkiem zasłużenie bo to wspaniała 
muzyka. Porywa mnie wirtuozeria solistów, 
wspaniałe kompozycje, doskonała aranżacja i 
perfekcyjna instrumentacja, nie wspominając już 
o super produkcji. Bez fałszywej skromności 
możemy być dumni, że taka płyta, która 
powstała w Kaliszu jest w ocenie większości 
uznanych recenzentów najlepsza w ubiegłym 
roku na świecie. Twórcom tej płyty należy się 
najwyższe uznanie.

żródło:http://merlin.pl/Night-In-Calisia_Wlodek-
Pawlik/browse/product/4,1314970.html#fullinfo/ 2015 .06.01

Night In Calisia ;
 Amber Road ;       
 Orienthology ;  

 Follow The Stars ;
Quarrel Of The Roman Merchants ;

 Forgotten Song.

PL/3286

Eskaubei Bartłomiej, 
Nowak Tomek /
Będzie dobrze

jazz

Płyta to realizacja autorskiej koncepcji trębacza 
Tomka Nowaka, który zaprosił do współpracy 
topowych krakowskich muzyków, oraz 
rzeszowskiego rapera znanego z łączenia rapu z 
graniem na żywo. Zespół tworzy pięć 
odmiennych osobowości. Jest to połączenie 
świata jazzu, hip hopu oraz czarnej groove-owej 
muzyki.

żródło:http://jazzsoul.pl/2015/03/06/kolejne-szczego ly-plyty-bedzie-
dobrze-eskaubei-tomek-nowak-quartet/ 2015.06.01

 Vibe ft. Mr Krime ;
 Będzie Dobrze ft. Mr Krime ;

 Nic Nowego ft. Mr Krime ;
 Krok w Przód (ft. Ten Typ Mes, R. Cichy) ;

Ludzie w Poszukiwaniu Życia ;
 Spotkajmy Się ft. Lilu, Mr Krime ;

 Tysiące Miast ft. Mr Krime ;
 Chłód vs. Ciepło ;

 Regular Funk pt. 2 ft. Mr Krime ;
Miles Gra… ;

 Ten Czas ft. Mr Krime.



PL/3285

Enej /
Paparanoja

folk
rock

Paparanoja przypadnie  do gustu miłośnikom 
niemal każdego gatunku muzycznego, z drugiej 
strony nie zawiedzie fanów i sympatyków 
zespołu Enej. Formacja pozostała bowiem 
wierna swojemu stylowi, nie zrezygnowała z 
połączenia uśmiechu i energii ze słowiańską 
liryką. Jedyne co pozostaje, to zaprosić do 
oddania się przyjemności słuchania!

ródło:http://merlin.pl/Paparanoja-CD_Enej/browse/ p roduct/4, 
1632715.html#fullinfo 2015.06.01

Intro ;
 Nie chcę spać ;
 Mnohaya Lita ;
Sliozy Kamiani ;
 Dzisiaj będę ja ;

 Z Trojandoju ;
 Siedmiomilowa Szansa ;

Hory Moi ;
 Paparanoja ;

 Kamień z napisem LOVE ;
Zbudujemy Dom ;

 Tak i treba ;
Moja Mery Lu ;

 Bilia Topoli ;
 Wychowała nas ulica.


