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Maria Koterbska – To Ja (1972)

  

    1.O tak w Polskę iść  2.Carmencita  3.Dziś nie wiem kto to jest  4.Jesteś tu  5.Gdzie jest ta
nasza miłość  6.Jak być kochaną  7.Brzydula i rudzielec  8.Stary motyw  9.Życie się zdarza
tylko raz  10.O śpijcie żołnierze  11.Deszcz  12.Powracająca melodyjka    

 

  

Maria Koterbska urodziła się 13 lipca 1924 roku w Bielsku. Polska piosenkarka która zaczęła
swoją karierę w 1949 roku tworzy w stylu jazz. W 1960 roku ukazała się jej pierwsza płyta
zatytułowana "Maria Koterbska śpiewa wesołe piosenki" oraz "Ulubione przeboje" i "Ulubione
piosenki".W 1963 roku wystąpiła na III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie gdzie
zaśpiewała piosenkę Marka Sarta "Odejdź smutku".

  

W 1967 roku ukazała się płyta "Nie mówmy, że to miłość", w 1972 roku "Maria Koterbska", w
1974 roku "Jubileusz", w 1980 roku "Maria Koterbska", w 1990 roku "Życie zdarza się raz" i w
2010 roku  "40 Piosenek Marii Koterbskiej". Była jurorką na Krajowym Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu w latach 80. I dlatego w 1987 roku otrzymała nagrodę na tym festiwalu
Honorowe Grand Prix.

  

Miała możliwość występować z Lidią Wysocką, Jackiem Fedorowiczem, Mieczysławem
Wojnickim, Bogumiłem Kobielą, Mieczysławem Czechowiczem oraz Jerzym Haraldem.
Występowała również w filmach w 1953 roku "Sprawa do załatwienia" gdzie wykonała piosenki i
w 1955 roku "Irena do domu!" gdzie wcieliła się w role piosenkarki która jest więc nie było jej aż
tak trudno.

  

Repertuar Marii Koterbskiej to: "Serduszko puka w rytmie cha-cha", "Augustowskie noce",
"Brzydula i rudzielec", "Karuzela", "Mój chłopiec piłkę kopie", "Odmieniam ciągle imię
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Twoje","Parasolki", "Wrocławska piosenka" oraz "Do grającej szafy grosik wrzuć". Dziś Maria
Koterbska już nie koncertuje lecz z miła chęcią pojawia się na innych uroczystościach oraz
benefisach. --- topclub.pl
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