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Michał Gielniak - Moja droga ja cię kocham (1997)

  

    01. Moja Droga Ja Cię Kocham (My Melody Of Love)  02. Mała Tancerka  03. Śpiewaj Ze
Mną  04. Byłaś  05. Co Mi Tam Czas  06. Zawrócić Chcę  07. Margarita  08. Pozwól Mi  09.
Jeśli Istniejesz  10. Tak Cię Pragnę  11. Jestem Tu By Kochać Cię  12. Nie Zapomniałem  13.
Ola-I Ola-O  14. Lady Lay    Michał Gielniak – Vocals, Guitar  Wiesław Wolnik – Guitar 
Programmed By, Loops, Arranged By – Robert Kalicki (tracks: 4, 8 to 10, 13),   Ryszard Kniat
(tracks: 1, 2, 6, 14), Wiesław Wolnik (tracks: 3, 5, 7, 11, 12)    

 

  

Michał Gielniak,37-letni poznaniak,twierdzi ,iż " muzyka przewijała się przez całe moje życie "
.Od wczesnego dzieciństwa śpiewał w gronie rodzinnym, a anstępnie w chórkach
kościelnych.W szkole średniej założył wraz z kolegami zespół rock'n'rollowy pod nazwą " Żuki
Rock'n'roll Bands ".Kiedy na listach królował ciężki hard rock,oni grali utwory Beatlesów,Rolling
Stonsów, czy Czerwonych Gitar.

  

Na przełomie lat 1991/1992,gdy pracował nad swoją muzyką ,spotkał Andrzeja Kosmalę i
Ryszarda Kniata,z którymi zaczął owocną współpracę.Na początku zaśpiewali kilka piosenek z
lat 60-tych,a następnie - już większymi siłami - jako zespół " K & K Studio Singers " ,nagrali
największe przeboje Abby na trzech płytach kompaktowych.Trzon grupy to tacy muzycy jak :
Magda Durecka,Alina Pszczółkowska,Jerzy Różycki oraz Michał Gielniak.Michał jako solista
występuje przede wszystkim w utworach zespołu Abba.W 1994 roku z piosenką " Dogonię cię "
stał się 3-krotnym laureatem prestiżowego radiowo-telewizyjnego plebiscytu "Muzyczna
Jedynka ".Kolejny etap muzycznej kariery Michała to udział w sierpniu 1995 roku w nagraniach
Magdy " Magda Durecka Mega Mix ".Wspólnie z Magdą nagrali płytę " Kiedy kochasz,kiedy
pragniesz " która zyskała status Złotego Albumu,a tytułowa piosenka nie schodziła tygodniami z
czołowych list przebojów.W 1996 roku Michał nagrywa swoją pierwszą solową płytę " 19 miał lat
" . Także i ten album zyskał status Złotej Płyty,a tytułowy utwór stał się szybko przebojem.Nie
inaczej stało się z albumem " Moja droga ja cię kocham " nagranym w 1997 roku.W tym samym
mniej więcej czasie Michał zakłada w Poznaniu grupę wokalną NOT FOR BOYZ, której jest
niekwestionowanym liderem przez cały okres działalności.Z tym "boys bendem" Gielniak
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nagrywa trzy płyty,a także 6 teledysków.Po rozpadzie zespołu Michał zafascynowany
latynowską muzyką taneczną postanowił nagrać solową płytę przy której zatańczy cała
Polska.Jak postanowił tak też uczynił nagrywając płytę " W barwach latino " . ---last.fm
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