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Shazza - Platynowe Przeboje (2000)

  

    1  Jesteście Podobni  3:16  2  Bierz Co Chcesz (XXL Dance Mix)  4:02  3  Gdy Kochasz  4:08
 4  Mały Słodki Charlie (TV Clip Version)  3:16  5  Historia Pewnej Miłości  2:47  6  Nie Żałujcie
Serca Dziewczyny  2:59  7  To Nie Moja Wina  3:59  8  Tak Blisko Nieba  3:30  9  Egipskie
Noce  3:33  10  Jestem Zakochana  3:35  11  Jedna Chwila  3:46  12  Noc Róży  3:41  13 
Hasta Manana  3:19  14  Shazza (Venga Dance Mix)  3:59    

 

  

Magdalena Pieńkowska czyli Shazza, swoją pasję do muzyki rozwijała od lat młodzieńczych.
Swoją miłość do muzyki postanowiła ugruntować już w szkole średniej, dlatego uczęszczała do
szkoły muzycznej, gdzie ukończyła klasę fortepianu. Swoją karierę rozpoczęła pod koniec lat
80. śpiewając w zespole Toy Boys. W 1992 roku rozpoczęła karierę solową. Wtedy to na rynku
pojawiła się jej debiutancka kaseta "Sex Appeal".

  

Wydawnictwo odniosło duży sukces wśród amerykańskiej Polonii, dlatego w następnym roku
postanowiono wydać kasetę w Polsce. W 1993 roku Shazza powstał kolejny album "Jambalaya
Mix". Z tego albumu pochodzą takie przeboje jak: "Jesteś moim ideałem", "Mała Pigi". Kolejną
płytą, która ugruntowała Shazzę jako wokalistkę był album z 1994 roku pt. "Baiao Bongo".
Nagranie tytułowe okazało się ogromnym przebojem i utorowało Shazzie drogę to zdobycia
tytułu "królowej disco polo”. Na płycie "Baiao Bongo" znalazły się takie utwory ja: "18 lat" oraz
"Szach i mat".

  

Shazza uznaniem i wielkim zainteresowaniem wśród publiczności cieszyła się w 1995 roku, to
właśnie wtedy ukazała się płyta "Egipskie noce". Piosenkę "Bierz co chcesz" znają dzisiaj
wszyscy, a teledysk do niej uważany jest za kultowy. Longplay zawiera takie hity jak: "Miłość i
zdrada", "Tak bardzo zakochani" i "Egipskie noce". Album okrył się platyną. Następną płyta
wokalistki był krążek "Noc róży", który ukazał się rok po kasowym sukcesie. Nie zawiera on,
typowych dla wokalistki manier disco polo, stylistyką bardziej przypomina płytę pop. Zawierała
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kilka coverów piosenek sprzed lat, m.in. "Nie bądź taki szybki Bill" Kasi Sobczyk i "Gdy mi
ciebie zabraknie" Ludmiły Jakubczak. Piosenka tytułowa okazała się kolejnym wielkim
przebojem w dorobku piosenkarki. W tym samym roku wystąpiła na XXVI Festiwalu Piosenki
Żołnierskiej, gdzie zdobyła Złoty Pierścień za piosenkę "Nie żałujcie serca dziewczyny" z
repertuaru Anny Jantar.

  

W roku 1997 wydała płytę "Tak blisko nieba". Do tytułowej piosenki tekst napisał poeta i satyryk
Janusz Kondratowicz, autor przebojów m.in. Anny Jantar. Płyta przyniosła przeboje jak: "Małe
pieski dwa", "Jestem zakochana" i przeróbkę hitu "Hasta Mañana" zespołu ABBA.

  

W 1998 roku światło dzienne ujrzała kolejna produkcja - płyta "Historia pewnej miłości". Materiał
utrzymany był w nowoczesnym, dyskotekowym stylu, jednak nie cieszył się taką samą
popularnością jak poprzednie płyty.

  

W 1999 roku Shazza wystąpiła na Festiwalu w Opolu, gdzie z Pawłem Kukizem wykonała
piosenkę "Zośka". W tym samym roku podsumowała dotychczasową działalność składanką
"Najlepsze z najlepszych. Przeboje 1993 - 1999". Zawierała ona wszystkie największe przeboje
piosenkarki, a także premierowy utwór "Mały słodki Charlie".

  

W marcu 2000 roku Shazza znalazła się na okładce magazynu Playboy, a jej rozbierana sesja
zdjęciowa przyniosła temu czasopismu ogromny sukces wydawniczy. Rok później wydała
album "Jestem sobą", stylistycznie nie przypominał disco polo, lecz był całkowicie popowy.
Latem wystąpiła po raz drugi na Festiwalu w Opolu, z piosenką "Może to samba", którą zajęła
drugie miejsce w konkursie premier, tuż za zespołem Ich Troje i ich piosenką "Powiedz".

  

W 2007 roku nagrała nowe wersje swoich starych przebojów "Baiao Bongo" i "Bierz co chcesz",
które znalazły się na kompilacji "Kanikuły 2007". Obecnie pracuje nad swoją autobiografią.

  

W 2010 roku była gościem porannego programu telewizyjnego, w którym wyznała, że ukończyła
nowy album. Zaśpiewała również piosenkę pt. "Amaria". ---rmfon.pl
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