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Jerzy Połomski - Moja młodość (1993)

  

    #01] Jeśli chcesz podaruję ci księżyc  #02] Mój dom na ciebie czeka  #03] Jak to dziewczyna 
#04] Co mówi wiatr  #05] Moja miła, moja cicha, moja śliczna  #06] Daj  #07] Tylko ona jedna 
#08] Iść za marzeniem  #09] Nie przyznam się  #10] Tak daleko nam do siebie  #11] Jeszcze
wczoraj  #12] Niebieska chusteczka  #13] Bal na dwoje serc  #14] Bo z dziewczynami  #15]
Arlekin  #16] Sentymentalny świat  #17] Kochaj mnie mniej  #18] Czy moja  #19] Moja młodość 
#20] Otul mnie swetrem    

 

  

Od 60 lat na scenie! Niezmiennie popularny i kochany przez publiczność. Przez te wszystkie
lata na estradzie nagrał kilkadziesiąt (!) płyt i wyśpiewał piosenki, które zna cała Polska: „Bo z
dziewczynami”, „Daj”, „Cała sala śpiewa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy znów zakwitną
białe bzy”, „Moja miła, moja cicha”, „Błękitna chusteczka”, „Wszystko dla Pań”, „Ta ostatnia
niedziela”,  „Czy ty wiesz moja mała”, „Woziwoda”, „Komu piosenkę?”, „Kodeks” i wiele innych.

  

W repertuarze Artysty znajdują się także interpretacje przedwojennych przebojów i kolędy.

  

Jerzy Połomski urodził się 18 września 1933 roku w Radomiu.

  

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Aktorstwa uczył się u Stanisławy
Perzanowskiej i Ireny Kwiatkowskiej, śpiewu u Marii Mokrzyckiej i Wandy Wermińskiej,
interpretacji piosenek u Ludwika Sempolińskiego.

  

Jako aktor zadebiutował w 1957 roku w warszawskim teatrze Buffo. Następnie związany był z
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Teatrem Syrena. W 1957 r. dokonał pierwszych nagrań radiowych. Rok później zajął II miejsce
w plebiscycie Polskiego Radia na najpopularniejszego polskiego piosenkarza.

  

Szczyt popularności Jerzego Połomskiego przypadł na lata 60. i 70. Utwory Artysty wielokrotnie
zdobywały tytuły piosenek miesiąca i roku w plebiscytach radiowych, prasowych i telewizyjnych
oraz nagrody i wyróżnienia, m.in. II nagrodę na I Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot
’61 (za „Woziwodę”),, wyróżnienie na KFPP Opole ’90 (za „Moją młodość”). --- jerzypolomski.pl

  

download (mp3 @320 kbs):

  

yandex 4shared mega mediafire cloudmailru uplea 

  

 

  

back

  

 2 / 2

https://yadi.sk/d/DwBc8P-sqMGzx
http://www.4shared.com/zip/uvhN1xkHba/JrzPmsk-MM93.html
https://mega.nz/#!MR8kkZrI!T-4E_jw42VYQkih4NbBNMWjVuHaFNBnz73__mjdmVqc
http://www.mediafire.com/download/hxe6hq1zp7acacy/JrzP%C5%82msk-MM93.zip
https://cloud.mail.ru/public/9p3L/MwNzPiweu
http://uplea.com/dl/E0E35CFBFCEF8E3
javascript:history.back();

