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  CD 1:  1. Alicja Majewska - Być kobietą    2. Anna Jurksztowicz - Hej, Man    3. Ewa Bem - Z
tobą, bez ciebie    4. Grażyna Łobaszewska - Brzydcy    5. Halina Frąckowiak - Serca gwiazd   
6. Danuta Błażejczyk - Pamiętasz, była jesień    7. Urszula Sipińska - To był świat w zupełnie
starym stylu    8. Irena Jarocka - Beatelmania story    9. Beata Bartelik - Sen na pogodne dni   
10. Alicja Majewska - Odkryjemy miłość nieznaną    11. Anna Jantar - Tylko mnie poproś do
tańca    12. Alibabki - Kwiat jednej nocy    13. Halina Frąckowiak - Tin Pan Alley    14. Krystyna
Giżowska - Przeżyłam z tobą tyle lat    15. Danuta Błażejczyk - Jesteś lekiem na całe zło    16.
Halina Kunicka - To były piękne dni    17. Eleni - Muzyka twoje imię ma    18. Ewa Bem - Żyj
kolorowo    19. Irena Jarocka - Odpływają kawiarenki      CD 2:    1. Anna Jurksztowicz -
Stan pogody    2. Anna Jantar - Jak w taki dzień deszczowy    3. Danuta Błażejczyk - Serce nie
jest wyspą samotną    4. Grażyna Świtała - Dwa serca jak pociągi dwa    5. Irena Jarocka -
Wymyśliłam cię    6. Anna Jurksztowicz - Zmysły    7. Halina Frąckowiak - Papierowy księżyc   
8. Alicja Majewska - Jeszcze się tam żagiel bieli    9. Ewa Bem - I co z tego masz    10. Anna
Jantar - Moje jedyne marzenie    11. Kasia Sobczyk - Był taki ktoś    12. Grażyna Łobaszewska
- Czas nas uczy pogody    13. Joanna Zagdańska - Rękawiczki    14. Krystyna Giżowska - Lot
nr 205    15. Halina Kunicka - Od nocy do nocy    16. Izabela Trojanowska - Tyle samo prawd,
ile kłamstw    17. Alibabki - Samotna Rękawiczka    18. Urszula Sipińska - Są takie dni w
tygodniu    19. Halina Benedyk - Mamy po 20 lat  
 

 

  

Kompilacja, która miała na celu zebrać na jednym albumie jak najwięcej utworów śpiewanych
przez Polki, które funkcjonowały w świadomości Polaków w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych.
Większość  z nich zagościła w naszych sercach na stałe, ale znajdziemy tu również kilka
perełek, które udało się nam tutaj zamieścić. Mamy nadzieję, że będzie to zestaw ważny dla
wszystkich. Bo to utwory dla ludzi młodych, dla trochę starszych i dla naszych rodziców.

  

Dlaczego Kobiety? Ponieważ bez Kobiet, my mężczyźni, nie istnielibyśmy... Kto wie, może
następnym razem stworzymy płytę zawierająca utwory śpiewane przez mężczyzn. Znajdziemy
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tu piosenki, których historia sięga ponad czterdziestu lat, a mimo to nie straciły na aktualności...
może dlatego, że miłość (główna tematyka) jest zawsze aktualna.

  

Artystów i utworów miało być dużo więcej. Spokojnie moglibyśmy dołożyć trzecią płytę.
Niestety, tak to już jest ze składankami, że nie zawsze pomysł udaje się przełożyć na efekt i co
ważne, często nie mamy na to wpływu. Mimo to, mamy nadzieję, że jest to miły dla ucha
zestaw. Zapraszamy w sentymentalną podróż, do krainy pięknych piosenek, śpiewanych przez
Polki. --- merlin.pl
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