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    01. Ale nie z tobą  02. Tam gdzie topole  03. Jak tam jest  04. Pojedziemy do Krakowa  05.
Zapomniałam  06. Razem z moim psem  07. Nim zakwitnie tysiąc róz  08. Urszulka
Kochanowska  09. Dłonie bliskie, dłonie dalekie  10. Kwiat  11. Poziomki  12. Trzymajac sie za
rece  13. To byl swiat w zupelnie starym stylu  14. Moja mama grala mi  15. Po prostu noc  16.
Wolaniem wolam cie  17. Chlopak moich snow  18. Koniec lata  19. Swiat moich kilku lat  20.
Rafael    

 

  

Urszula Sipińska – urodzona 19 września 1947 r. polska piosenkarka, pianistka i kompozytorka.
Muzyką Urszula zaczęła się interesować już w dzieciństwie. Pobierała nauki w Wielkopolskim
Studium Muzycznym – w klasie fortepianu. Na przedmiot studiów wybrała jednak architekturę
wnętrz. Już wtedy zaczęła występować publicznie, związała się z zespołem Nurt. Pierwszym
przebojem Urszuli Sipińskiej był „Zapomniałam”, który skomponowała wspólnie z siostrą. Kiedy
piosenkarka wystąpiła na Festiwalu Piosenki w Opolu w 1967 r., stała się znaną w całym kraju
artystką. W tym samym roku Sipińska rozstała się z zespołem Nurt. Początek lat 70. był
okresem współpracy z Piotrem Figlem, z którym piosenkarka nagrała „To był świat w naprawdę
starym stylu” i „Idziemy ku sobie”. W 1982 r. Urszula Sipińska uległa groźnemu wypadkowi
samochodowemu. W 1988 r. piosenkarka nagrała swój ostatni studyjny album „Nie
zapomniała”, nie licząc płyt z kolędami. Znalazł się na nim przebój „Cudownych rodziców mam”.
W 1990 r. artystka zrezygnowała z kariery piosenkarskiej. Urszula Sipińska powróciła do
zawodu architekta, prowadzi biura architektoniczne w Poznaniu. --- biografia24.pl
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