wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko, wiek, miasto

Anna Kowalska wschodz¹c¹ gwiazd¹ polskiej piosenki.
Czy mamy now¹ wokalistkê na miarê Edyty Górniak.
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Na polskim rynku muzycznym pojawi³a siê nowa, wschodz¹ca jeszcze, aczkolwiek
b³yszcz¹ca wyj¹tkowo intensywnie, gwiazda muzyki pop. Na jej koncerty przychodz¹ t³umy,
nastoletni Polacy znaj¹ zaœ s³owa wszystkich piosenek, które œpiewa… O kim mowa? O Annie
Kowalskiej, dwudziestoletniej zaledwie piosenkarce z Wroc³awia.
Œpiewanie towarzyszy³o Annie Kowalskiej od dziecka. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy,
dzisiejsza polska ksiê¿niczka popu wyrasta³a w niezwykle muzykalnej rodzinie. Ojciec Anny
œpiewa³ codziennie przy goleniu, matka zaœ podœpiewywa³a sobie pod nosem podczas gotowania
obiadów. Œpiewa³a i babcia, choæ najczêœciej by³y to pieœni z repertuaru tych maryjno-koœcielnych.
Owo „rozœpiewane” dzieciñstwo ukszta³towa³o charakter Kowalskiej.
W najnowszym wywiadzie dla „Gali” Anna Kowalska wyzna³a, ¿e uwielbia œpiewaæ.
Œpiewanie to moja pasja. Mówi³a. Œpiewam od dziecka kiedyœ za mikrofon s³u¿y³
a mi rura od odkurzacza, dzisiaj korzystam z profesjonalnego sprzêtu. Dodaje z uœmiechem.
Anna Kowalska ju¿ ma rzesze fanów, choæ polskiej publicznoœci muzycznej jest znana od
zaledwie kilku miesiêcy. Wyst¹pi³a w modnym ostatnimi czasy programie „Jak Oni £adnie
Œpiewaj¹”, który obejrzeæ mo¿na by³o w czwartkowe wieczory na antenie TVN-u. Jury programu
Kuba Powiatowski, Agnieszka Chytryñska i tajemnicza blondynka, skrywaj¹ca siê za
pseudonimem „doktor Zosia” doceni³o talent Anny Kowalskiej.
Twój talent jest tak ogromny, ¿e nie widzê go w ca³oœci. Powiedzia³ zachwycony Kuba
Powiatowski. Bêdziesz wielk¹ polsk¹ gwiazd¹ formatu Haliny Fr¹ckowiak czy Zbigniewa
Wodeckiego. Nawet z twarzy jesteœ do nich podobna. Doda³a dowcipnie „doktor Zosia”, czym
wzbudzi³a wielkie brawa wœród publicznoœci.
Œpiewaj¹ce dzieciñstwo, œpiewaj¹cy program, który w czwartkowe wieczory ogl¹da³ co drugi
Polak, pochlebne opinie jury, dotycz¹ce talentu Anny Kowalskiej to wszystko sprawi³o, ¿e m³oda,
dwudziestoletnia Wroc³awianka jest dziœ rozpoznawalna. Ma³o tego, Anna Kowalska jest dziœ
„kimœ”. Reporterzy naszej gazety zapytali, jak nowa, wschodz¹ca gwiazda radzi sobie z
konkurencj¹, jaka jest jej recepta na to, by utrzymaæ siê rynku muzycznym.
Po prostu w mediach trzeba mówiæ, ¿e lubi siê wszystkie kole¿anki po fachu. Zwyczajni ludzie
myœl¹, ¿e gwiazdy chc¹ siê nawzajem pozabijaæ, tak walcz¹ o swoje „piêæ minut”. Mo¿e to i
prawda, ale nie trzeba g³oœno o tym mówiæ. Zdradza nam w rozmowie Anna Kowalska. Polska
publicznoœæ lubi, gdy jakaœ gwiazda wyg³asza formu³ki typu: szanujê utalentowane, ciê¿ko
pracuj¹ce osoby, chcê siê od nich uczyæ. Wiêc ja tak mówiê.
Podstaw¹, aby siê na polskim rynku muzycznych utrzymaæ, jest sposób na siebie. Ten sposób
posiada Anna Kowalska, kobieta, która wie, ¿e chce œpiewaæ. Choæ zachowania jej cechuje lekki
makiawelizm, kto powiedzia³, ¿e nie wszystko w show biznesie jest dozwolone?
O dalszych sukcesach Anny Kowalskiej (bo niew¹tpliwie takie nast¹pi¹) bêdziemy naszych
czytelników informowali na bie¿¹co.
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