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    01. Gdy rybak zwleka    [0:03:24.38]  02. Porzuciła mnie    [0:04:35.47]  03. Gdy zadzwonię,
to otwórz drzwi    [0:03:33.29]  04. Zakręt losu    [0:04:36.48]  05. Ci co rządzą    [0:03:06.29] 
06. Ona niepewna    [0:05:04.34]  07. Bociek nad Wisłą    [0:02:48.64]  08. Moja podpora   
[0:02:54.13]  09. Moje życie niełatwe    [0:03:24.55]  10. Jesteś moją Ewą    [0:02:48.26]  11.
Charakter trudny mam    [0:02:38.37]  12. Warszawska złość    [0:03:12.42]  13. Zapraszam Cię
na spacer po Warszawie    [0:03:27.10]  14. Maestro Paderewski    [0:05:23.71]  15. Cienie się
mijają    [0:04:11.67]  16. Wczasy w kurorcie    [0:03:13.72]  17. Mówiłaś tak    [0:03:47.56]  18.
Uroki Wilanowa    [0:03:25.49]  19. Warszawscy pieśniarze    [0:03:06.28]  20. Jak to się
skończy    [0:03:42.40]  21. Musette umilkło    [0:06:18.21]    

 

  

Stasiek Wielanek to prawdziwy warszawiak. Założyciel Kapeli Czerniakowskiej, Kapeli
Warszawskiej. Obecnie występuje jako solista, a towarzyszy mu zespół Kameleon pod
kierownictwem Hadriana Filipa Tabęckiego.

  

Nowa płyta artysty pt. „Ona niepewna” to 21 piosenek, do których muzykę skomponował
Stasiek Wielanek (do dwóch utworów Anna Stalegra). Autorem słów jest Leon Sęk, ale na
wydawnictwie pojawiają się także teksty Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Staweckiego,
Andrzeja Jastrzębiec-Kozłowskiego, Beaty Hołubiuk-Wójcik, Mikołaja Kulina i Henryka
Kotarskiego.

  

Marek Gaszyński, dziennikarz Programu I PR napisał o płycie: „(…) Wiele w tych piosenkach
znajomych nut, dawno odkrytych wielkich prawd, zasłyszanych powiedzeń, powtarzanych
zwrotów, ulubionych akordów. I tak ma być, z tą myślą ona jest pisana, ma nam coś
przypomnieć, coś przywołać, dać swojski klimat warszawskiej zabawy, ulicznej kawiarni,
deptaka, jarmarku, w nowym budownictwie coraz tego mniej. Te zaśpiewy, rymy i powiedzenia
coś podpowiadają, coś przywołują, utrwalają widok i smak tego, co mija, dają wiarygodność tym
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piosenkom. Nie doszukujmy się żadnych nowoczesnych dźwięków, wzniosłych tematów,
nieznanych rozwiązań formalnych. Nie do tego ona jest przygotowana, nie temu ma ona
służyć.„ --- sklep.polskieradio.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire zalivalka cloudmailru uplea 

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/3EfoUc8wpKeJe
http://www.4shared.com/zip/WSNb5VQJba/SWaK-ON15.html
https://mega.nz/#!kdUg0KQT!ujy0xqZk-QNrMp_kgCq2iZ-mx5hEhNyyuLiod3WPhNU
http://www.mediafire.com/download/d2lk382y3tl5dhr/SWaK-ON15.zip
http://zalivalka.ru/341445
https://cloud.mail.ru/public/M7En/FuUJu7ymf
http://uplea.com/dl/327CF9ABEC5D91C
javascript:history.back();

