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Sława Przybylska – Nie Zakocham Się (2001)

  

    01. Spróbujmy jeszcze raz - 02:36  02. Słowo daję, że nie - 02:45  03. Za wielki dla nas świat 
- 02:18  04. Galapagos - 02:25  05. Ja odnajdę cię - 02:37  06. Wyjedź ze mną nad morze -
02:09  07. Żurawie nad Warszawą - 03:01  08. Piwniczka - 02:09       play   09. Nie mam
pragnień - 03:04  10. Taka jestem zakochana - 02:35  11. Ja łatwo przyzwyczajam się - 03:47 
12. Wełtawo, rzeko błękitna - 03:24  13. Skąd szybują łabędzie - 02:53  
 Bonus tracks:
 14. Wszystko się liczy od ciebie - 03:58  15. Uliczka - 03:06  16. Nie chcę być sama - 03:51 
17. Hawa nagila - 02:38  18. Batumi - 03:08        
play
 19. Romałe (Cygańska droga) - 04:02  20. To wszystko dla ciebie - 03:07  21. Cum gali, gali -
03:10  
 

 

  

W trakcie studiów czynnie występowała z kabaretem klubu studenckiego Stodoła w Warszawie.
W 1957 r.zwyciężyła w konkursie dla piosenkarzy amatorów prowadzonym przez Polskie Radio
oraz w podobnym konkursie organizowanym przez Telewizję Polską. Rok później zdobyła
sławę, dzięki piosence „Pamiętasz, była jesień”, skomponowanej przez Lucjana Kaszyckiego do
filmu „Pożegnania”. W latach 1957-1960 piosenki Przybylskiej pojawiały się w filmach: „Popiół i
diament”, „Zezowate szczęście”, „Niewinni czarodzieje”, „Pożegnania”, „Rozstanie”. W roku
1960 wystąpiła jako pierwsza polska piosenkarka z własnym recitalem.

  

W późniejszym czasie dokonywała licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz
stacji telewizyjnych w Moskwie, Pradze, Tbilisi, Bratysławie, Nowym Jorku, koncertowała bodaj
we wszystkich krajach Europy. Na przestrzeni lat 1974-1987 współpracowała z Teatrem „Stara
Prochownia”, była aktorką i piosenkarką „Teatru na Targówku” w Warszawie. Zagrała w wielu
spektaklach teatralnych, m.in.: „Toast weselny”, „Bukiecik alpejskich fiołków”, „Ballada o miłości
zagrożonej”, występowała również u boku polskich Żydów. W 1992 roku występowała na
berlińskim festiwalu „Kobieta w pieśniach żydowskich”. 40-lecie swojej pracy artystycznej Sława
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obchodziła w roku 1997, w którym zaprzestała wieloletniej działalności estradowej, wieńcząc ją
jubileuszowym pożegnalnym koncertem w Warszawie. --- ochteatr.com.pl
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