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Janusz Gniatkowski – Zlote Przeboje

  

    1.Apasionata 2:10,   2.Vaya Condios to my 4:05,   3.Jeszcze coś się zmieni 2:35,  
4.Indonezja 3:25,   5.Piosenka kubańska 2:20,   6.Nie przyznam się 3:15,   7.Srebrne wesele
3:10,   8.Arrivederci Roma 3:25,   9.Zimowa piosenka 3:20,   10.Ostatni walc 3:25,   11.Zielony
gość 4:25,   12.Wiązanka piosenek lat 40-tych (Co godzinę zegar bije, Powiedz, czy chcesz
mnie kochać,   Powiedz mi po cichutku, Wierz mi dziewczyno) 6:40,   13.Archipelag 4:07,  
14.Kataryniarz 3:15,   15.Nasz pierwszy świt 4:50,   16.Czy coś się stało 2:40,   17.Idziemy aleją
2:55,   18.Patrzę sobie na świat 2:47,   19.Dziś już wszystko wiem 2:40    

 

  

Janusz Gniatkowski ur. 6 czerwca 1928 we Lwowie zm. 23 lipca 2011 w Poraju.

  

Piosenkarz, którego nazwisko znajdziemy w każdej encyklopedii muzycznej. Rozpoczął swoją
karierę w Polskim Radiu w Katowicach. Był największym idolem publiczności swoich czasów.
Stopień jego popularności wyprzedzał epokę. Już w latach 50-tych wypełniał stadiony. Był
porównywany do największych piosenkarzy świata, nazywany Wielkim Gniadym, Valentinem
polskiej piosenki, bożyszczem kobiet. Charakteryzował go niepowtarzalny, ciepły, o wspaniałej
barwie głos, niezwykła plastyczność i łatwość operowania dźwiękiem, ogromny urok osobisty,
elegancja i fascynująca osobowość estradowa. To wszystko sprawiło, że kilka dziesięcioleci
spędził na estradach Polski i świata. Przez wiele lat odsunięty od rynku fonograficznego, radia i
telewizji nie stracił na popularności. Jeszcze w drugiej połowie lat 80-tych grał 300 koncertów
rocznie. Ukochany przez publiczność zapełniał sale koncertowe do 1991 roku, kiedy to uległ
tragicznemu wypadkowi. Od tego czasu mieszka w Poraju. Jego piosenki melodyjne, proste,
mówiące o miłości i codziennym życiu odzwierciedlały ducha tych niełatwych, wciąż
zmieniających się czasów, w których przyszło mu śpiewać. Niosą je ze sobą słowa piosenek jak
Apasjonata „wspomnienia dawnych dni”. ---last.fm
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