
Ania Dąbrowska jest jedną z najbardziej utalen-
towanych polskich piosenkarek ostatniej dekady. 
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, pro-
ducentka. 
Dotychczas nagrała pięć płyt, z których każda uzy-
skał status Platynowej Płyty:

„Samotność po zmierzchu” 2004 
„Kilka historii na ten sam temat” 2006 
„W spodniach czy w sukience?” 2008 
„Ania Movie” 2010 
„Bawię się świetnie” 2012 
„Dla naiwnych marzycieli” premiera 4 marca 2016 

„Dla naiwnych marzycieli” to przełomowy album 
Artystki, na który fani czekali wyjątkowo długo bo 
aż 4 lata. Płyta zapowiadana jako podsumowanie 
pewnego okresu w życiu i początek zupełnie cze-
goś nowego, współpraca z nową ekipą i absolutnie 
nowy materiał. Czy artystka sprostała oczekiwa-
niom? Jest to pytanie, na które można udzielić tylko 

jednej odpowiedzi – twierdzącej. 
Płyta „Dla naiwnych marzycieli” zadebiutowała 
na pierwszym miejscu Oficjalnej Listy Sprzedaży 
już w dniu premiery czyli 4 marca 2016. Od tego 
momentu Ania Dąbrowska nie schodzi z OLiSu 
i jak widać, nadal nie ma takiego zamiaru! Album 
od pół roku stale utrzymuje się w czołówce wśród 
10 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Album 
został wyróżnion y przez ZPAV statusem Pla-
tynowej Płyty, singiel „W głowie” również pokrył 
się już Platyną, a nominowany do Fryderyka utwór 
„Nieprawda” zyskał Złoto. 

Do stacji radiowych trafił nie dawno trzeci singiel 
zatytułowany „Poskładaj mnie”. 
Tak jak każdym poprzednim singlem czyli „Niepraw-
dą” i „W głowie” wokalistka wprowadza słuchaczy 
w dobry nastrój, nie tylko pozytywną melodią, ale 
również swoim głosem, który od zawsze działa jak 
najlepszy lek. 



18 listopada ukazało się specjalne wydanie winy-
lowe płyty „Dla naiwnych marzycieli”!  

Łącznie sprzedała ponad 200 000 płyt. Jest lau-
reatką 9 Fryderyków, a także wielu innych nagród 
branżowych. Popularność i uznanie publiczności 
doskonale oddają cztery statuetki otrzymane 
podczas koncertów TOP w ramach festiwalu Top 
Trendy. 
Jej przedostatnia płyta „Ania Movie” była najczę-
ściej kupowanym polskim albumem w 2010 roku. 
Pod koniec 2012 roku do sklepów trafiła Jej naj-
nowsza płyta pt. „Bawię się świetnie”, którą krytycy 

jednogłośnie okrzyknęli najlepszą w dorobku. 

Ania Dąbrowska zagrała kilka dużych tras koncer-
towych obejmujących swym zasięgiem największe 
miasta w Polsce. 
Bilety na Jej koncerty wyprzedają się na kilka ty-
godni przed rozpoczęciem każdej trasy.

W podsumowaniu 10-ciolecia przygotowanym 
przez Związek Producentów Audio Video dotyczą-
cym najchętniej kupowanych płyt minionej dekady 
Ania uplasowała się na 3 miejscu. 


