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Janusz Laskowski – Beata z Albatrosa (2011)

01.Beata 02.Don, Dari 03.Zapomniane serce 04.Ballada o Kate Balou 05.Czerwony szal
06.gdy odjezdza tabor 07.Ciche powroty 08.Trojka cwalem ruszyla 09.Czarne warkocze
10.Kwiaty kwitna dla ludzi 11.Piosenka 12.Tyle smutku w zlotym wrzesniu 13.Moze sie
jeszcze zobaczymy 14.Na listeczku 15.Rach ciach i twardo 16.Milosc do nieznajomej
17.Gdybym chcial oklamac swiat

Debiutował w białostockim zespole Ananasy, założył własną grupę Dacyty (1967). Zdobył
ogromną popularność w latach 70., występując w programach radiowych Popołudnie z
młodością (1970), Telewizyjnym Ekranie Młodych (1971) i nagrywając swoje piosenki na
pocztówkach dźwiękowych.

Uważany jest za protoplastę disco polo. Przyjęty entuzjastycznie przez publiczność XV KFPP w
Opolu (1977), został niemal zmiażdżony przez jury. Krytyka nie szczędziła mu druzgocących
ocen, jego piosenki na ogół uznawano za kiczowate, muzykę jako banalną, a ich teksty za
przykład złego smaku. Wylansował przeboje: Beata z Albatrosa (1965), Och, jak bardzo cię
kocham i Żółty jesienny liść (słowa i muzyka własne, 1966), Jechali Cyganie i Trojka cwałem
ruszyła (słowa: Mura Che-Varos), Kolorowe jarmarki (sł. Ryszard Ulicki, piosenkę, traktowaną
pastiszowo, włączyła do swego repertuaru Maryla Rodowicz, zdobywając Grand Prix na MFP,
Sopot, 1977), Na opolskim rynku (muz. Katarzyna Gaertner, sł. Małgorzata Goraj), Gwiaździsty
bilet, Moje stare piosenki, Niech się pani nie odwraca, Śnił mi się rodzinny dom, To nie jest San
Francisco, Wspomnienia z licealnych lat (muz. własna, sł. J. Dzieńkowski).

Zdobył nagrodę Złotego Gwoździa w plebiscycie popularności Kuriera Polskiego i nagrodę Lata
z Radiem (1979). Wielokrotnie występował w Belgii, Francji, Holandii i Niemczech, dla Polonii
amerykańskiej, w Kanadzie i Australii.
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Nagrał kilka płyt: Pierwszy dzień wiosny, Kolorowe jarmarki, Żółty liść, Zanim rzucisz we mnie
kamieniem, Nigdy nie byłem w Casablance, Świat nie wierzy łzom, Wszystko chłopcy jest OK),
wydał kilka milionów pocztówek dźwiękowych. Obecnie ma własne studio nagrań i wciąż cieszy
się dużą popularnością. ---www.januszlaskowski.qs.pl
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