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01. Zacznij od Bacha 02. Rzuć to wszystko co złe 03. Panny mego dziadka 04. Izolda 05.
Posłuchaj mnie spokojnie 06. Kochałem panią kilka chwil 07. Partyjka 08. Ciało i mit 09.
Kołysanka chłodnik 10. Kawiarniana miłość 11. Jurata w deszcz
12. Dobranoc, dobranoc 13. Z tobą chcę oglądać świat (feat. Zdzisława Sośnicka) 14. Lubię
wracać tam, gdzie byłem 15. Nad wszystko uśmiech twój 16. Okno z widokiem na przeszłość
17. Teatr uczy nas żyć 18. Przed burzą, po burzy 19. Będzie tak nie raz 20. Nauczmy się żyć
obok siebie
Vocals –Zbigniew Wodecki, Zdzisława Sośnicka (tracks: 13), Katarzyna
Rodowicz (tracks: 14) Backing Vocals – Alibabki, Zbigniew Wodecki Orkiestra Pod Dyr.
Wojciecha Trzcińskiego (tracks: 2, 3, 5, 6) Orkiestra PR Pod Dyr. Jana Pruszaka (tracks: 4)
Poznański Zespół Wokalny Affabre Concinui (tracks: 16, 19)

Zbigniew Wodecki „Kompozycje” to płyta wyjątkowa. Pierwszy raz na płycie CD prezentujemy w
oryginale zremasterowane utwory z debiutanckiej długogrającej płyty Zbigniewa Wodeckiego z
1976 roku m.in. „Rzuć to wszystko co złe”, „Panny mego dziadka”, „Posłuchaj mnie spokojnie”,
„Kochałem panią kilka chwil” i „Partyjka”. Do niedawna nieznane, dziś rozsławione dzięki płycie
nagranej przez Zbigniewa Wodeckiego z Mitch & Mitch. To niezwykłe, ale piosenki nagrane 40
lat temu brzmią genialnie, jakby były nagrane wczoraj!

W sumie na płycie znajduje się dwadzieścia mądrych i pięknych piosenek. Nie mogło więc
zabraknąć przebojów takich jak: „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Nauczmy się żyć obok siebie”
oraz niezapomniany duet ze Zdzisławą Sośnicką „ Z Tobą chcę oglądać świat”.

Są wśród nich również piosenki, które do niedawna nie zostały odkryte! Na „Kompozycjach”
usłyszymy piosenki, napisane w duecie z Janem Wołkiem. „Kompozycje” to jedyny w pełni
autorski album Zbigniewa Wodeckiego, który pokazuje go nie tylko jako świetnego wokalistę,
ale też jako doskonałego instrumentalistę i kompozytora. To niemal półtorej godziny świetnej
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