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    01. Żeby mogło się stać  02. Lawa  03. Tak jak pierwszy raz  04. Miłość jest jak deszcz  05.
Cisza jak dziś  06. Teraz, kiedy wiem  07. Dobranoc ide spać  08. Plaże  09. Ciszej, bliżej,
czulej  10. Co chcę Ci dać  11. Lipiec ze mną  12. Uwalniam się  13. Alchemia    Małgorzata
Ostrowska - vocal;  Jarosław Chilkiewicz - guitar;  Maciej Gładysz - guitar (01 - 05, 07 - 11, 13); 
Wojciech Kowalewski "Malina" - percussion (02, 04 - 08);  Wojciech Kuzyk "Puzon" - bass guitar
(05, 06);  Krzysztof Patocki - drums;  Jacek Piskorz - keyboards (01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11 -
13);  Jacek Suchocki - loops (06, 07, 09);  Bogdan Wawrzynowicz - bass guitar (01 - 04, 07 -
13);  Tytus Wojnowicz - oboe (02, 04, 13);  Stanisław Zybowski - guitar (05, 06, 08, 12).    

 

  

Małgorzata Ostrowska to jedna z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych postaci polskiej
sceny muzycznej.

  

Swoją karierę rozpoczynała na początku lat 80. jako wokalistka grupy Lombard z którą nagrała
takie przeboje jak: "Szklana pogoda", „Droga pani z TV” czy „Taniec pingwina na szkle" . Od
1999 roku występuje już solo.

  

Nigdy nie bała się eksperymentów, dlatego z chęcią przyjmowała oryginalne zaproszenia. W
2008 roku pojawiła się gościnnie na płycie KSU, a wcześniej nagrywała z takim wykonawcami
jak: Lech Janerka, Dżem, Michał Urbaniak i Acid Drinkers. Z Lombardem zaprezentowała się
m.in. na festiwalu w San Remo, z jazzową formacją Basspace nagrała płytę i koncertowała na
Jazz Jamboree, w Teatrze Muzycznym w Gdyni kreowała postać Marii Magdaleny w spektaklu
„Jesus Christ Superstar, a w filmie „Podróże Pana Kleksa pojawiła się jako królowa Aba
śpiewając kultową już dziś „Meluzynę”.
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W 1999 roku powróciła na rynek albumem „Alchemia” z którego pochodzą takie przeboje jak
„Lawa czy „Tak, jak pierwszy raz”. Przez 10 lat solowej kariery Małgorzata ze swoim zespołem
zagrała ponad 400 koncertów, w Sopocie otrzymała „Bursztynowego słowika” (1999) za
całokształt działalności, a w Opolu (2007), odcisnęła swoje dłonie w słynnej już Alei Gwiazd.
---muzyka.dlastudenta.pl
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