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    01. O mnie sie nie martw (feat. "Czerwono - Czarni")  02. Był taki ktoś (feat. "Czerwono -
Czarni")  03. Nie bądź taki szybki Bill (feat. "Czerwono - Czarni")  04. Zwykły żart (feat.
"Czerwono - Czarni")  05. Pechowy dzień (feat. "Czerwono - Czarni")  06. Nucę sobie (feat.
"Czerwono - Czarni")  07. To nie grzech (feat. "Czerwono - Czarni")  08. Ja mam taniec, śpiew i
ciebie (feat. "Czerwono - Czarni")  09. Nie wiem czy to warto (feat. "Czerwono - Czarni")  10.
Krótki list (feat. "Czerwono - Czarni")  11. Trzynastego (feat. "Czerwono - Czarni")  12. Skrzypek
z kawiarni Róż (feat. "Czerwono - Czarni")  13. Ja wiem nie wrócą tamte dni (feat. "Czerwono -
Czarni")  14. Ani mi się śni (feat. "Czerwono - Czarni")  15. Mały książe (feat. "Czerwono -
Czarni")  16. Miłość sprzed lat (feat. "Czerwono - Czarni")  17. Zakochani są sami na świecie
(feat. Henryk Fabian - vocal + "Czerwono - Czarni")  18. Kasia to właśnie ja (feat. "Czerwono -
Czarni")  19. O mnie się nie martw (Live)  20. Nie wiem czy warto (Live)    Wiesław Bernolak -
guitar (01, 02);  Zbigniew Bizoń - saxophone (01 - 10);  Henryk Fabian - guitar (16);  Ryszard
Gromek - drums (11 - 13, 16 - 18);  Wiesław Katana - contrabas (01, 02);  Jan Knap - drums (01
- 10);  Jerzy Korman - guitar (03 - 10);  Seweryn Krajewski - guitar (03 - 10), bass guitar (03 -
10);  Stanisław Krawczyk - guitar (03 - 10);  Józef Kreczek - piano (01, 02);  Klaudiusz Maga -
piano (16 - 18), organ (16 - 18), guitar (18);  Tadeusz Mróz - guitar (11 - 13, 16 - 18);  Pyszard
Poznakowski - piano (03 - 13), organ (11 - 13);  Piotr Puławski - guitar (01, 02);  Henryk
Zomerski - bass guitar (11 - 13, 16 -18)    Tomasz Dziubiński - guitar (19, 20);  Andrzej
Mikołajczak - harmonica (19, 20), keyboards (19, 20);  Tadeusz Mróz - guitar (19, 20);  Andrzej
Nebeski - drums (19, 20);  Pyszard Poznakowski - piano (19, 20), keyboards (19, 20);  Henryk
Zomerski - bass guitar (19, 20);  Zbigniew Bizoń - saxophone (19, 20)    

 

  

Katarzyna Sobczyk, właściwie Kazimiera Sawicka (po mężu), urodziła się 21 lutego 1945 r. w
Tyczynie (podkarpackie). Zadebiutowała w 1961 r. w Koszalinie jako wokalistka amatorskiej
grupy Biało-Zieloni, która działała przy Wojewódzkim Domu Kultury. W 1963 roku Katarzyna
Sobczyk odniosła sukces na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i znalazła się w Złotej
Dziesiątce.
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W latach 1964-1972 występowała z zespołem Czerwono-Czarni, następnie śpiewała z mężem
Henrykiem Fabianem i zespołem Wiatraki. Wylansowała wiele przebojów, m.in. "Mały książę",
"Nie bądź taki szybki Bill", "O mnie się nie martw", "Biedroneczki są w kropeczki", "Nie wiem,
czy to warto", "Trzynastego", "Był taki ktoś", "To nie grzech". W latach 60. odnosiła sukcesy na
Festiwalu Polskie Piosenki w Opolu. W 1964 za piosenkę "O mnie się nie martw" zdobyła I
nagrodę w kategorii piosenki rozrywkowej i tanecznej; w 1965 - za "Nie wiem czy warto" - I
nagrodę w kategorii piosenki rozrywkowej; w 1966 za "Nie bądź taki szybki Bill" - Nagrodę
Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji.

  

Od 1979 r. przebywała w Chicago, gdzie nagrała dwie płyty solowe. W 2008 roku wróciła do
Polski na stałe, ciężko chora na raka piersi. Piosenkarka zmarła 28 lipca 2010 roku po długiej i
ciężkiej chorobie nowotworowej w warszawskim Hospicjum Onkologicznym św. Krzysztofa. ---
muzyka.wp.pl
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