
Platynowy HAPPY END

- Rok 2005, to rok szczególny, obfitujàcy w okazje
do Êwi´towania...

- Tak, to niewàtpliwie rok jubileuszy. 40 lat mojej
pracy artystycznej, 30 lat istnienia grupy HAPPY END,
do tego nasz prywatna rocznica - srebrne wesele, któ-
re celebrowaliÊmy z Danusià 26 lipca w Telewizyjnej
Dwójce w programie „Pytanie na Êniadanie”. By∏a to
dla nas bardzo mi∏a chwila i mieliÊmy okazj´ Êwi´towaç
jà publicznie na oczach widzów Programu 2.

- Jest te˝ chyba jeszcze jeden powód do Êwi´towa-
nia. Po latach otrzymaliÊcie platynowà p∏yt´. Czy
rzeczywiÊcie tak d∏ugo trzeba by∏o na nià czekaç?

- Statut platynowej nasza p∏yta osiàgn´∏a o wiele
wczeÊniej. Niestety, w wyniku „zawieruchy”, jaka mia-
∏a miejsce na poczàtku lat osiemdziesiàtych, wyjecha-
liÊmy do Stanów i nasz kontakt z krajem przerwa∏ si´.
Sytuacja zmusi∏a nas do zaj´cia si´ czymÊ zupe∏nie
innym i dopiero po powrocie do kraju próbowa∏em
nawiàzaç kontakt z Polskimi Nagraniami. Niestety, zbyt
cz´sto zmieniali si´ tam ludzie decydujàcy o przyzna-
waniu z∏otych i platynowych p∏yt. Dopiero po spotka-
niu z dyr. Jaros∏awem Nowakiem zapad∏a decyzja o
przyznaniu nam platynowego krà˝ka. Pojawi∏a si´ re-
edycja p∏yta „Jak si´ masz, kochanie” i pod koniec
lipca w trakcie koncertu galowego w warszawskich
¸azienkach Królewskich otrzymaliÊmy t´ w∏aÊnie na-
grod´.

- Jak wspomnia∏eÊ, byliÊcie zmuszeni do wyjazdu
do Stanów. Jak wyglàda∏ Wasz powrót na scen´?

- Jak ∏atwo si´ domyÊliç, powrót na scen´ po 18
latach, o ile nie jest rzeczà niemo˝liwà, jest bardzo
trudnà. Naszym szcz´Êciem jest to, ˝e nasza muzyka
jest gatunkiem nieÊmiertelnym. Taka muzyka, która
jest popularna, daje s∏uchaczom nadziej´, daje uÊmiech,
to muzyka, która przetrwa wiele pokoleƒ, bo jest po-
nadczasowa. W zwiàzku z tym nasz powrót by∏ lekkim
odkurzeniem pami´ci naszego pokolenia, ale te˝ (co
nas bardzo cieszy), m∏odszych odbiorców, którzy dzi´-
ki swoim rodzicom znali nasze utwory. Tak wi´c obec-
nie s∏uchajà nas trzy pokolenia. Choç musz´ przyz-
naç, ˝e od strony technicznej nasze pierwsze zetkni´-

cie si´ z polskà rzeczywistoÊcià estradowà nie by∏o
najlepsze. Natkn´liÊmy si´ na organizatora z Wroc∏a-
wia, który do dziÊ winien jest nam pieniàdze za nasze
wyst´py z grupà Boney M. By∏a to osoba przypadko-
wa, bez profesjonalnego przygotowania i jak si´ okaza-
∏o - bez skrupu∏ów. Na szcz´Êcie dziÊ w wi´kszoÊci
spotykamy na naszej drodze uczciwych organizatorów,
ale i inne osoby, które pomagajà nam w realizacji kon-
certów. Dlatego w∏aÊnie jesteÊmy wdzi´czni naszemu
przyjacielowi, pos∏owi Olgierdowi Poniênikowi z Gry-
fowa Âlàskiego, który jest nie tylko szanowanym
politykiem, ale i dobrym „impresario” oraz wspania∏ym
konferansjerem.

- Happy End kojarzy si´ g∏ównie z przebojem „ Jak
si´ masz, kochanie”, a Waszych p∏yt jest przecie˝ o
wiele wi´cej. Czy takie zaszufladkowanie bardziej
pomaga czy przeszkadza?

- To fakt, utworów i p∏yt jest o wiele wi´cej. Osta-
tnio obliczyliÊmy z Danusià, ˝e w moim dorobku jest
ponad 450 utworów ró˝nego gatunku. Nie jest to tyl-
ko muzyka popularna. Nie brakuje w niej jazzu, coun-
try, czy nawet instrumentalnej muzyki do baletu. Moje
zainteresowania i umiej´tnoÊci sà du˝o wi´ksze ni˝
pisanie wpadajàcych w ucho przebojów. Powiem je-
dnak, cytujàc pewnego znawc´ tematu, ˝e najtrudniej
jest w∏aÊnie skomponowaç prosty utwór, który zapad-

Swojà przygod´ z muzykà rozpoczà∏, majàc 8 lat, od lekcji gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym w ¸o-
dzi. W liceum prywatne lekcje gry na fortepianie pobiera∏ u Prof. Szpringerowej. Ju˝ w trakcie studiów wys-
t´powa∏ na estradzie u boku: Janusza Gniatkowskiego, Haliny Fràckowiak czy Krzysztofa Cwynara. W drugiej
po∏owie lat szeÊçdziesiàtych zak∏ada swój pierwszy zespó∏ instrumentalno - wokalny „VOX Remedium” W 1968
roku po raz pierwszy wyst´puje w Opolu, wykonujàc swojà wersj´ przeboju „Jadà wozy kolorowe”. Nie by∏
to jedyny taki wyst´p. Po za∏o˝eniu w styczniu 1975 roku swojej wymarzonej grupy „HAPPY END” wraca do
Opola w 1977 roku, by za swój przebój „Jak si´ masz kochanie” otrzymaç najwa˝niejsze trofeum - nagrod´
publicznoÊci. Od tego czasu kariera trwa nieprzerwanie do dziÊ zarówno w kraju i za granicami. Jej efekty to
kilkadziesiàt wydanych p∏yt i kilkaset skomponowanych utworów. Specjalnie dla „Zdroju Ciechociƒskiego”
Zbyszek Nowak zgodzi∏ si´ opowiedzieç o swoich jubileuszach, muzyce oraz o planach zwiàzanych z Ciecho-
cinkiem.

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI wrzesieƒ 2005 26

ROZMOWA ZDROJUROZMOWA ZDROJU



nie na lata w pami´ç s∏uchaczy. Jako kompozytor i
wykonawca wol´, przyznam si´ szczerze, pisaç utwory
wolne, nastrojowe, o bogatej aran˝acji instrumental-
nej. W tajemnicy powiem, ˝e planuj´ nagranie p∏yty
bardzo spokojnej, stonowanej, na której b´d´ móg∏
zawrzeç wszystkie swoje doÊwiadczenia 40 lat twór-
czoÊci. Z drugiej strony wiem te˝, ˝e etykietka, którà
przypi´to mi w chwili, gdy napisa∏em „Jak si´ masz,
kochanie”, b´dzie ze mnà zawsze i jestem dumny z
tego, ˝e napisa∏em jednà z najbardziej popularnych
polskich piosenek.

- PowróciliÊcie do Polski po prawie dwudziestu
latach. Jak trafiliÊcie do Ciechocinka?

- Dzie∏em przypadku i przeznaczenia jest fakt, ˝e
znaleêliÊmy si´ w Ciechocinku. Tutaj po wielu latach
w´drówki po Ameryce znaleêliÊmy swoje miejsce. Tu
odnaleêliÊmy spokój i inspiracj´. Tu jest nasz dom. Po
kilku latach mieszkania czujemy si´ ju˝ pe∏nopraw-
nymi mieszkaƒcami Ciechocinka i dlatego te˝ zale˝y
nam bardzo na promocji naszego miasta we wszystkich
mo˝liwych formach.

- Czy z tym wià˝e si´ te˝ pomys∏ na nowy festiwal?
- Tak, to pomys∏, który dojrzewa∏ we mnie od d∏u˝-

szego czasu. W tej chwili ju˝ nabiera rumieƒców i sta-
je si´ coraz bardziej realny. Festiwal Polskiej Piosenki
Przedwojennej, to impreza chyba najbardziej adekwa-
tna do tego miejsca. Ciechocinek jest per∏à uzdrowisk,
a uzdrowisko to relaks, spokój, pi´kna atmosfera dla
ludzi tu przyje˝d˝ajàcych. I muzyka. Co najwa˝niejsze
- polska muzyka popularna, ta, która przed wojnà to-
warzyszy∏a mieszkaƒcom i kuracjuszom. Planujemy,
˝e b´dzie to du˝y dwudniowy festiwal, który móg∏by
si´ odbyç na poczàtku lipca przysz∏ego roku. W sobot-
nim koncercie galowym chcielibyÊmy zaprezentowaç
oko∏o 24 utworów w nowej aran˝acji i wykonaniu.
WÊród wykonawców b´dà zarówno osoby znane, do-
Êwiadczone, jak i m∏odzie˝, którà chc´ zainteresowaç
tym repertuarem. Bardzo cieszy mnie fakt, ˝e w∏aÊnie
przy organizacji tego koncertu b´d´ móg∏ wspó∏pra-
cowaç z Arturem Grudziƒskim - doskona∏ym muzykiem
i aran˝erem. Oprócz g∏ównego koncertu odb´dzie si´
wiele imprez towarzyszàcych.

To b´dà dwa dni retro w Ciechocinku. ChcielibyÊmy
zorganizowaç na przyk∏ad parad´ na deptaku, oczywiÊ-
cie w strojach z tamtej epoki, a tak˝e pokaz filmów z
tamtego okresu. Dla panów z pewnoÊcià atrakcjà b´-
dzie rajd starych samochodów. Plany sà zatem bardzo
bogate i pracy jest co niemiara. To moim zdaniem jest
bardzo dobry pomys∏, by promowaç nasze miasto w
nowy, kompleksowy sposób.

- To dopiero w przysz∏ym roku, a czy wczeÊniej
b´dzie mo˝na zobaczyç i pos∏uchaç Zbyszka i Danusi´
w Ciechocinku?

- Wszystkich mieszkaƒców i kuracjuszy serdecznie
zapraszamy na nasz jubileuszowy koncert „30 lat z
HAPPY ENDEM”, który odb´dzie si´ ju˝ 2 paêdziernika
w Teatrze Letnim o godzinie 19.30.

- Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Rozmawia∏ Jakub Giza
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