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Justyna Steczkowska - Moja intymność (2003)

  

  
1.Boskie Buenos (Buenos Aires)
2.Dziewczyna Szamana
3.Sama
4.Grawitacja
5.Oko za oko, słowo za słowo
6.Kosmiczna rewolucja
7.Kryminalna miłość
8.Nie kochani
9.Na koniec świata
10.Za dużo wiesz
11.Za karę
12.Podróżując
13.Moja intymność
14.Modlitwa
15.Zazdroszczę Ci
16.Jeszcze nie pająku
17.Karuzela z Madonnami
18.I kuku (wiatr)
  

 

  

Polish pop vocalist Justyna Steczkowska was born on August 2, 1972, into a musically active
and rich family. Justyna took her first steps toward fame by entering the important Polish
Szansa na Sukces song contest in 1994. Singing the song "Buenos Aires," Justyna took first
place. Her victory was followed by the release of her debut single, "Moja Intymnosc." Her
Szansa na Sukces win earned her the chance to represent Poland in 1995 at the Eurovision
Song Contest in Dublin, sharing the stage with some of Europe's finest up-and-coming talent.
Steczkowska made her debut as an actress in 1999 in the film Na Koniec Swiata (At the End of
the World), followed by the movie's original soundtrack. As her discography grew over the
course of the next feat years, including the Christmas album Koledy I Pastoralki (2000), Moja
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Intymnosc (2003), and the hugely popular Femme Fatale (2004), so did her popularity.

  

 

  

Krążek zawiera wszystkie największe przeboje wokalistki nagrane do 2003 roku. Znalazły się tu
utwory z wszystkich płyt Steczkowskiej, prócz Mów do mnie jeszcze i Alkimja. Do płyty
dołączono także utwory, których nie można było znaleźć na żadnym wcześniejszym albumie
artystki: "Sama" - piosenka pochodząca z Eurowizji czy "Moja intymność", dzięki której artystka
zwyciężyła Konkurs Premier w Opolu w 1995 roku. Trafiły tu także piosenki, które nigdy nie były
singlami.
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