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    01 - Bordeline  02 - Klincz  03 - Kroóowa Lez  04 - Znalazłam  05 - Zanim Zamkniesz Drzwi 
06 - Kola Czasu  07 - Winna  08 - Kiedy Powiem Sobie Dość  09 - Niekochana  10 - Mam Zły
Dzień  11 - Kcacnl  12 - Zostaw  13 - Gadula Jurka  14 - Kroóowa Lez-Bis  15 - Blues Dla Jurka 
   Drums – Bartek "Szopix" Czerniachowski  Keyboards – Marek Piotrowski  Lead Vocals –
Agnieszka Chylińska  Vocals, Bass, Keyboards – Bartek Królik  Vocals, Guitar – Maciej Mąka    

 

  

W świadomości Polaków zaistniała w połowie lat 90. jako zbuntowana nastolatka – wokalistka
rockowego zespołu O.N.A., z którym wykreowała słynne “Kiedy powiem sobie dość” i “Drzwi”.
W 2003 roku, gdy z uwagi na rozbieżności artystyczne O.N.A. zakończyła działalność,
Chylińska utworzyła nowy skład, z którym występowała pod własnym nazwiskiem. Rok później
wydała pierwszą płytę “Winna”.

  

Kolejny krążek Agnieszki Chylińskiej, „Modern Rocking”, na który kazała czekać aż do 2009
roku, był prawdziwą rewolucją – zaskakującą, szeroko komentowaną, przełamującą muzyczne
tabu i przekonania fanów wizją artystki względem muzyki dance. Zabieg zmiany stylistyki, choć
ryzykowny, okazał się strzałem w dziesiątkę – album już w pierwszym tygodniu uzyskał status
złotej płyty.  Na Pol’and’Rock Chylińska zaprezentuje m.in. materiał z ostatniej płyty „Pink
Punk”, która ukazała się w październiku ubiegłego roku.

  

Agnieszka Chylińska była wielokrotnie nagradzana – ma na swoim koncie m.in. Nagrodę
Telewizji Polskiej w kategorii Muzyczna Indywidualność, tytuł Wokalisty Roku i Nadziei Roku od
magazynu „Teraz rock”, Paszport Polityki oraz Bursztynowego Słowika festiwalu Top Trendy
2014. ---polskaplyta-polskamuzyka.pl
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„Nie lubię słowa „ukoronowanie” w kontekście mojej działalności scenicznej. Czuję się wtedy jak
sportowiec, który kończy karierę i musi zagrać ostatni mecz… Występ na Pol'and'Rocku takim
ukoronowaniem mojej muzycznej kariery był i jest. W tym właśnie roku przypada 25-lecie
działalności artystycznej. Koncert był dla mnie niespodzianką, ogromnym znakiem zapytania.
Pojawiły się trema, skupienie, przygotowywania, nieprzespana noc przed dniem występu, a
potem potoczyło się szybko. Czułam się tak, jakby całe moje życie przebiegło mi przed oczami.
Piosenki z czasu debiutu, najnowsze utwory... I właśnie tam, wśród tych przeogromnych tłumów
poczułam i doświadczyłam tych moich 25 lat na scenie. Śpiewałam, patrząc w oczy ludzi
młodych, małych, starszych, poczułam te lata, które minęły i kamień mi jakiś spadł z serca, że
to się wszystko dobrze skończyło, a występ i reakcja publiczności na Pol'and'Rocku tylko to
potwierdziły: warto było szaleć tak, Aga… warto.” –--Agnieszka Chylińska, empik.com
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