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Szanowni Państwo,

Minęło już kilka lat od wydania mojego ostatniego solowego albumu „Piąta Rano”. 
Ten czas wypełniały chwile szczęścia i spełnienia, ale również porażki, trudne 
chwile i pożegnania, które pozostawiły we mnie czuły ślad. Swoje potargane myśli 
przelewałam na papier bez specjalnych planów wydawniczych. Nieustająco jednak 
dostawałam od Państwa sygnały, że czas pomyśleć o nowych piosenkach i nowej 
płycie. Zaczęła więc we mnie wzbierać myśl, że może z tych słów, dotąd zamkniętych 
w szufladach, powinnam wydać płytę? Na mojej drodze stanęło kilku znakomitych 
kompozytorów: Aleksander Woźniak, Filip Siejka, Adam Abramek i Paweł Sot. Ich 
talent, muzykalność i zaangażowanie upewniło mnie, że nagranie nowego albumu 
to słuszna decyzja, a przebojowe piosenki, które wyszły spod ich skrzydeł są tego 
dowodem. Dziś zamykam miniony rozdział z czułością i wdzięcznością za każdy 
dzień, za każdy uśmiech i każdą wylaną łzę. Oddaję w Państwa ręce mój najnowszy 
album „Ślady miłości” – płytę pełną nadziei, miłości, czułości do tego, co było i 
pogodzenia się z tym, co nieuniknione. Dzielę się z Państwem piosenkami prosto z 
serca wierząc, że już wkrótce spotkamy się na moich koncertach.
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Album „Ślady miłości” promują cztery single, do których powstały teledyski.

„Więcej niż Kochanek” – https://youtu.be/J451Ha0scmQ
Chillout-owo wykonana bossanova w piękny, poetycki sposób opowiada o 
uczuciowej relacji dojrzałej kobiety i o tym, jakie emocjonalne wyzwania towarzyszą 
takiemu związkowi. W nagraniu partii instrumentalnych wzięli również udział 
muzycy amerykańscy: George Hazelrigg, Geoff Hazelrigg i John O’Reilly Jr, a same 
nagrania odbyły się w większości w Stanach Zjednoczonych.

„Czuła przystań” – https://youtu.be/19WScL470tc
Gdy mamy przekonanie, że to co jest tu i teraz nigdy więcej się nie powtórzy. Jest 
jedyne i niepowtarzalne. A miłość którą czule trzymamy w dłoniach wystarczy nam 
do końca naszych dni. Emocjonalna podróż w czasie.

„Życie taka gra” – https://youtu.be/a9Vzo_0XK70
Gdy czujesz, że świat nie jest tak przychylny jak tego pragniesz, a życie wciąż daje ci 
w kość,pomyśl – niezależnie od wszystkiego, to przecież twoje życie i twój los, więc 
kochaj je po prostu.

„Za miłość twą dziękuję Ci” – https://youtu.be/WHqPD-TMIzM
Pożegnania są częścią naszego życia. Wdzięczność i podziękowanie za wspólną 
drogę jestczasem trudniejsze niż nam się wydaje. Warto jednak popatrzeć wstecz z 
miłością i zatrzymać w sobie wyłącznie najpiękniejsze jej chwile.

* * *

Piosenka „Zdrowia patrol” (Hot16Challenge2) nie miała być częścią tej płyty. 
Tej piosenki w zasadzie w ogólne nie miało być, bo nikt się nie spodziewał, że rok 
2020 zaskoczy nas takim zwrotem akcji i utkniemy w domach na wiele miesięcy. 
„Hot16Challenge2” powstała na fali akcji polskich raperów, a przyłączyły się do 
niej setki artystów różnych gatunków muzycznych. Chodziło o to, by zbierać środki 
finansowe dla lekarzy, którzy heroicznie walczyli o nasze życie i zdrowie na początku 
wybuchu pandemii koronawirusa. 

ślady Miłości
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Nominowana przez Majkę Jeżowską włączyłam się do akcji razem z Filipem Siejką, 
z którym pracowałam wtedy nad naszymi piosenkami na płytę. „Hot16Challenge2” 
fajnie sobie poradził na YouTube, więc pomyślałam, że skoro mój album „Ślady 
miłości” powstaje w tak wyjątkowych czasach, to w ramach bonusu umieszczę tę 
piosenkę na płycie, aby stała się swoistym „śladem miłości” artystów wobec lekarzy 
i „znakiem czasu”, w którym żyjemy.

* * *

RECENZJE

Lubię słuchać i patrzeć jak śpiewa Olga Bończyk. Mam wtedy takie poczucie harmonii. 
Wszystko jest na swoim miejscu. Trudno znaleźć osobę tak bardzo kompatybilną z 
tym, co robi. Jest w tym wszystko co trzeba: pasja, piękno, liryka, wrażliwość. Słuchając 
Jej utworów z płyty „Ślady miłości” ma się wrażenie, że jest tak blisko, jakby śpiewała 
wprost do ucha. A od ucha do serca jest bardzo bliziutko. – Dariusz Kamys „Kamol” 
– kabaret Hrabi 

Znam Olgę już tyle lat, a wciąż jej pozytywna energia potrafi mnie zaskoczyć. Piękna, 
nowoczesna i zarazem dojrzała płyta. – Maciej Miecznikowski

Olga Bończyk zabiera nas w fascynującą, pełną emocji i wzruszeń, muzyczną podróż. 
Jej najnowsza płyta „Ślady miłości” to zbiór, pięknie zaśpiewanych, kunsztownie 
skomponowanych i nowocześnie zaaranżowanych, muzycznych perełek. Teksty, w 
większości napisane przez Olgę, są kwintesencją wrażliwości i pięknego słowa, tak 
dzisiaj nieczęsto spotykanego… i tęsknoty… tęsknoty za czymś, za czym wszyscy chyba 
tęsknimy… za Wielką Miłością… tą utraconą, ale i tą, która na pewno nadejdzie. –  Łukasz 
Zagrobelny

Olga śpiewa jak z nut… to wiadomo od dawna… Jej nowa płyta „Ślady miłości” to 
cudowny ocean dźwięków: piękne melodyjne piosenki, bardzo ciekawie zaaranżowane, 
z niebanalnymi tekstami. Najbardziej poruszyły mnie te miłosne, słucham i słucham, i 
ciągle odkrywam w nich coś nowego, coś osobistego… Piękna płyta, którą z niekłamaną 
zazdrością polecam na każdą chwilę... i dobrą i gorszą... – Katarzyna Żak
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UTWORY NA PŁYCIE

1.   Za miłość Twą dziękuję Ci                                        
2.   Więcej niż kochanek                                            
3.   Opowiadaj mi o sobie                                            
4.   Zachwyć mnie proszę jutro                                     
5.   Nasz walc                                                             
6.   Kochałam Cię                                                              
7.   A gdyby tak                                                             
8.   Czuła przystań                                                 
9.   Ślad miłości                                                           
10. Życie taka gra                                                           
11. Miasto nocą                                                                
12. Zdrowia patrol (Hot16Challange2)             

sł. Olga Bończyk,  muz. Aleksander Woźniak

sł. Igor Jaszczuk, muz. Adam Abramek

sł. Katarzyna Jamróz, muz. Filip Siejka

sł. Olga Bończyk, muz. Aleksander Woźniak

sł. Olga Bończyk, muz. Filip Siejka

sł. Olga Bończyk, muz. Aleksander Woźniak

sł. Olga Bończyk, muz. Aleksander Woźniak

sł. Olga Bończyk, muz. Aleksander Woźniak

sł. Olga Bończyk,  muz. Filip Siejka

sł. anna igNaszewska, muz. Aleksander Woźniak

sł. Jacek Bończyk, muz. Adam Abramek, Paweł Sot

sł. Olga Bończyk, muz. Filip Siejka
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WYKONAWCY
Olga Bończyk – śpiew, chórki
Aleksander Woźniak – fortepian, instrumenty klawiszowe, prod. muzyczna (1, 4, 6, 
7, 8, 10), mix (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), chórki (4, 6, 8, 10), mastering
Filip Siejka – skrzypce (3, 5, 9), skrzypce elektryczne (12), fortepian (3, 5, 9, 12), 
gitara klasyczna (9), gitara elektryczna (5, 9, 12), programowanie, aranżacja (3, 5, 9, 
12), wokal (12), prod. muzyczna (3, 5, 9, 12)
Adam Abramek – instrumenty klawiszowe (2, 11), gitara (11), prod. muzyczna i mix 
(2, 11)
Sebastian Kowol – gitary (1, 4, 6, 7, 8, 10), bas (6, 8)
Rafał Nowak – perkusja, realizacja perkusji w S-tone studio (1, 4, 7, 10), mastering
Marzena Woźniak – skrzypce (1, 8)
Martyna Tomas – skrzypce (1)
Weronika Wołowczyk – skrzypce (1)
Tymoteusz Woźniak – skrzypce (8)
Krzysztof Kapel – saksofon sopranowy (10)
Ania Bratek – chórek (7)
George Hazelrigg – fortepian, organy Hammonda (2, 11)
Geoff Hazelrigg – kontrabas (2, 11)
John O’Reilly Jr – perkusja, instrumenty perkusyjne (2, 11)
Maciej Gładysz – gitary (11)

Mastering – Aleksander Woźniak i Rafał Nowak

Make-up i fryzury – Gauden makeUpretty, Magdalena Janiak-Gauden
Fotografia okładkowa – Dariusz Szermanowicz
Retusz fotografii – Karolina Jamroży
Projekt okładki i przygotowanie do druku – Maria Winek

Producent i wydawca – ARTMUSIC Olga Bończyk

* * *
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OLGA BOŃCZYK urodziła się we Wrocławiu. Na tamtejszej Akademii Muzycznej 
ukończyła wydział wokalno-aktorski. Swoją karierę rozpoczynała w zespole Spirituals 
Singers Band, który w latach 80. był jednym z najbardziej liczących się zespołów 
gospelowych w Polsce. Jednak to w Warszawie artystka zbudowała swoją pozycję 
i markę artystyczną. Publiczność telewizyjna pamięta ją z bardzo intrygującej 
roli doktor Edyty granej w serialu „Na dobre i na złe” oraz licznych programów 
telewizyjnych. W 2020 roku dołączyła do zespołu aktorskiego w serialu „Barwy 
Szczęścia”, gdzie wciela się w postać Sylwii, uwodzicielskiej pani prawnik. Zagościła 
także na dłużej w serialu „Leśniczówka”, gdzie można ją oglądać, w zabawnej 
odsłonie, w roli Adelajdy, której losy splotą się z mecenasem Grzymowskim. 
Artystka występuje w wielu spektaklach wystawianych na deskach teatralnych 
m.in. „Za rok o tej samej porze”, „O co biega?”, „Abonament na szczęście” czy 
„Atrakcyjna wdowa”. W lutym 2021 na scenie Basenu Artystycznego Warszawskiej 
Opery Kameralnej odbyła się premiera spektaklu “Kwartet”, w którym gra diwę 
operową, która po wieloletniej światowej karierze musi resztę lat spędzić w domu 
spokojnej starości w towarzystwie innych wielkich, ale niemłodych już gwiazd.
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Aktorstwo to jednak nie jedyna pasja zawodowa artystki. Od wielu lat w towarzystwie
najlepszych polskich muzyków jazzowych, m.in. Krzysztofa Herdzina, Jacka Piskorza, 
Andrzeja Święsa, Krzysztofa Szmańdy czy Jana Zeylanda, koncertuje z recitalami, 
które cieszą się wielkim uznaniem słuchaczy. Pierwszym solowym albumem 
artystki była płyta „Piosenki z klasą” (2005). Dużym sukcesem okazała się płyta Olgi 
Bończyk z piosenkami Kaliny Jędrusik, pt. „Listy z daleka” nagrana z Polską Orkiestrą 
Radiową (2011) oraz świąteczna piosenka, pt. „Swingująca zima” (2012). W 2013 
roku artystka wydała kolejny autorski album „Piąta Rano”, którego producentem 
muzycznym był Krzysztof Herdzin. Utwór z tego krążka, zatytułowany „Nie zatrzymuj 
się” (sł. Olga Bończyk, muz. Witold Cisło) brał udział w konkursie „Super Premiery” 
50. KFPP w Opolu. W 2014 roku artystka rozpoczęła współpracę z Włodzimierzem 
Korczem, Alicją Majewska i Zbigniewem Wodeckim. Wspólne świąteczne koncerty 
zaowocowały niezwykle ujmującym albumem pt. „Oni kolędują”.  W 2016/2017 roku 
Olga Bończyk świętowała 30-lecie pracy zawodowej i z tej okazji zagrała z udziałem 
przyjaciół koncerty jubileuszowe w całej Polsce. 

Obecnie artystka ukończyła prace nad nowym albumem „Ślady miłości”. Pięć 
singli: „Więcej niż kochanek”, „Czuła przystań”, „Życie taka gra”,  „Za miłość Twą 
dziękuję Ci” i „Ślad miłości” są przedsmakiem płyty, która ukazała się na wiosnę 
2021 roku.

Więcej na: www.olgabonczyk.pl

Kontakt dla mediów:
Mind&More, Katarzyna Socha
mobile: +48 604 486 211
e-mail: socha.katarzyna77@gmail.com


