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Andrzej Rybiński - bardzo znany i równie bardzo ceniony artysta rodzimej sceny muzycznej.
Andrzej Rybiński śpiewa, komponuje jest także gitarzystą. Zawsze pogodny... wzbudza pogodę
swoimi występami. Najbardziej znane spośród wykonywanych przez Andrzeja Rybińskiego
utworów to takie przeboje jak: "
Pogoda jest dla bogaczy ", "Nie liczę
godzin i lat
", "
Zima tuż
".

Andrzej Rybiński jest łodzianinem, urodzony w 1949 roku artysta poznawał czym jest muzyka
w ukończonej przez niego łódzkiej Szkole muzycznej na średnim szczeblu (klasa fortepianu ).
Jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia zapoczątkował istnienie formacji muzycznej o
nazwie "
Piotrusie i Komety ", wkrótce jednak opuszcza ten zespół
dołączając do zespołu "
Bumerang ". W
pierwszych latach lat siedemdziesiątych wspólnie Elżbietą Dmoch oraz Januszem Krukiem
stworzył ciszący się ogromną popularnością niezapomniany zespół 2 plus 1. W roku 1971
zespół
2 plus
1
wziął udział w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem "
Nie zmogła go kula, nie zmogła go siła, tylko jedyna, co przy sianie była
", zespół za swój występ otrzymał nagrodę. W połowie tego samego roku Andrzej Rybiński
współtworzy ze swoja żoną Elizą Grochowiecką oraz Zbigniewem Hołdysem grupę "
Andrzej i Eliza
". Zespół miał swój debiut w Opolu piosenką "
Wstawanie wczesnym rankiem
". Trzy lata po powstaniu do zespołu dołączył brat piosenkarza Jerzy Rybiński. Grupa w czasie
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swego funkcjonowania współpracowała z takimi artystami jak: Eugeniusz Mańko, Ryszard
Kaczmarek, Henryk Krzeszowiec, Janusz Staszek, Ryszard Sygitowicz, Stanisław Wita, Marcin
Zienkiewicz i Sławomir Żak. Zespół koncertował w kraju i zagranicą w takich państwach jak:
USA, Austria, Związek Radziecki, Bułgaria , Belgia, Republika Federalna Niemiec. Po
dziesięciu latach istnienia zespół rozpada się a Andrzej Rybiński zaczyna indywidualną karierę.
Dyskografia :
Andrzej i Eliza:
"Drzewo rodzinne ",
"Czas relaksu "
"Buty, buty... "
"Od jutra już "
Płyty solowe
"Ulica marzeń "
"Rybiński Andrzej, Rybiński Jerzy, Ballady "
"Andrzej Rybiński "
"Greatest Hits "
"Greatest Hits "
"Mam czas na relaks "
"The best of "
"Całym Sercem "

{youtube}rSktfVJc_IM{/youtube}
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