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    01. "Anioł wie..." (S. Zybowski, U. Kasprzak) - 04:07  02. "Słodki nałóg" (S. Zybowski, U.
Kasprzak) - 03:45  03. "Dnie-ye!" (S. Zybowski, U. Kasprzak) - 04:03  04. "Rysa na szkle" (S.
Zybowski, B. Olewicz) - 04:36  05. "Co się z tobą dzieje?" (S. Zybowski, U. Kasprzak) - 04:38 
06. "O nim" (S. Zybowski, U. Kasprzak) - 03:12  07. "Obawa" (S. Zybowski, U. Kasprzak) -
04:04  08. "Szkoła" (adaptacja "The Tornisters") - 01:37  09. "Depresja" (S. Zybowski, U.
Kasprzak) - 03:20  10. "Żegnaj więc" (S. Zybowski, U. Kasprzak) - 04:36  11. "Więcej niż nic"
(S. Zybowski, U. Kasprzak) - 04:32  12. "Supernova" (S. Zybowski) - 05:27    Urszula
Kasprzak "Urszula" - vocal, loopy;  Stanisław Zybowski "Zybek" - guitar;  Wojciech Kuzyk
"Puzon" - bass guitar;  Sławomir Piwowar "Jasiek" - keyboards;  Robert Szymański "Misiek" -
drums;  Małgorzata Paduch "Padosia" - back vocal (7, 10);  Juliusz Mazur "Nunek" - mini moog
(1, 3);  Krzysztof Patocki "Patol" - drums (1, 3, 12);  Robert Majewski - trumpet (9, 11)  Jerzy
Suchocki "Suchy" - loopy (3, 9, 11, 12)    

 

  

Pod koniec 1998 roku wokalistka wydała album "Supernova". Wszystkie utwory na płycie
wokalistka stworzyła wraz z mężem - Stanisławem Zybowskim. Płytę zwiastował singiel "Anioł
wie" - kolejny hit w karierze Urszuli.

  

"Supernova" to bardzo dojrzały i przebojowy album. Obok mocnych,rockowych numerów
("Słodki nałóg", "Depresja", "Obawa") pojawiła się też bardzo udana ballada "O nim" oraz
bardzo oryginalny i ciekawy utwór tytułowy.

  

Kolejne single od razu podbijały listy przebojów: "Dnie-ye!", "Żegnaj więc" oraz nowa wersja
kawałka "Rysa na szkle". Płyta osiągnęła status platyny. --- widzemuzyke.blogspot.com
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