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Jacek Skubikowski - Imieniny Polskiej Piosenki (2008)

  

    1.    "Czarna noc, biały dzień"  2.    "Hey! Blondyna"  3.    "Uczciwa bieda"  4.    "Byłaś dla
mnie wodą"  5.    "Nawet nie pytaj"  6.    "Albo nigdy nikt"  7.    "Było nas dwoje"  8.    "Za każdy
dzień"  9.    "Chyba tylko anioł"  10.    "Polski biały murzyn"  11.    "Złe słowa"  12.    "Jedyny
hotel w mieście"  13.    "Ja tu tylko śpię"  14.    "Dobre miejsce dla naiwnych"  15.    "XIX wiek"  
 

 

  

Jacek Skubikowski to autor przebojów takich zespołów jak Lombard, Lady Pank, a także
piosenek Martyny Jakubowicz, Ewy Bem. Jego piosenki znalazły się także na ścieżce
dźwiękowej serialu "Na dobre i na złe" w wykonaniu Anny Jurksztowicz oraz w "Pustyni i w
puszczy" w wykonaniu Beaty Kozidrak. Był prezenterem muzycznej audycji telewizyjnej "Piano
express" i prawniczej "Po prostu paragraf", a także koncertów festiwalowych w Opolu i na
Pikniku Country w Mrągowie.

  

Dziennikarz muzyczny Janusz "Kosa" Kosiński powiedział, że Jacek Skubikowski był ważną
osobą na polskiej scenie muzycznej. Jak podkreślił, szczególnie zauważalną, gdy występował z
własnym zespołem i prezentował własny repertuar. Aczkolwiek, jak dodał dziennikarz, należy
pamiętać też o tym, że tworzył on wielkie przeboje dla innych zespołów i piosenkarzy.

  

"Kosa" Kosiński podkreślił, że Jacek Skubikowski był osobą o bardzo dużym poczuciu humoru.
Jak dodał, świadczyły o tym nie tylko teksty jego piosenek, ale chociażby najdłuższa na świecie
nazwa zespołu "Undzia Kizia Mizia Fruzia Boom Polońca Luz Band Namber Tu, czyli Strasznie
Czerstwy Chórek Kowbojskich Dwururek, czyli grupa im. F. Dzierżyńskiego". Kolega i wieloletni
współpracownik piosenkarza i kompozytora Jacka Skubikowskiego, wokalista i gitarzysta Maciej
Januszko, powiedział o zmarłym w środę artyście, że "był to człowiek żyjący pełnią życia".
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Spędziłem ponad 20 lat u boku maestro, robiąc różne dziwne rzeczy i jestem z tego naprawdę
dumny, bo udało się taką przyjaźń tyle lat podtrzymać - podkreślił Januszko.

  

Był to człowiek o mocnym charakterze, z którym polemika zawsze była zaszczytem, bo był
naprawdę dobrze zorientowany w różnych dziedzinach, kompetentny - podkreślił. Dodał, że
Skubikowski był "wymagający". Nie dopuszczał szmiry, lipy. Wyczuwał ludzi, którzy są
nieszczerzy. Jeżeli już udało się z nim nawiązać kontakt, to był niezmiernie życzliwy, ciepły i
sympatyczny - powiedział.

  

Januszko ujawnił, że razem z żoną Skubikowskiego do końca czuwał przy łożu artysty, który
walczył z chorobą nowotworową. To choroba niezmiernie wyniszczająca, zwłaszcza dla twórcy;
dla pieśniarza to jest dramat - ocenił Januszko. --- wiadomosci.wp.pl
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