
 

 

Tadeusz Woźniak po kilkunastu latach od wydania swojej ostatniej solowej płyty powraca z 

wyjątkowym pod każdym względem najnowszym autorskim albumem p. t. „ZIEMIA”. Wyjątkowi 

artyści tworzą wyjątkowe dzieła. Nie mogło być inaczej także w tym wypadku. Tadeusz Woźniak to 

twórca, który konsekwentnie podąża do swojego artystycznego celu w sposób zdecydowany i 

bezkompromisowy. Tadeusz Woźniak to jeden z nielicznych współczesnych artystów, którego 

twórczość niczym biało-czerwona nić wplata się w naszą polską rzeczywistość.  

 

 Album „ Ziemia” to swoistego rodzaju podróż w wielu kierunkach i w różnych wymiarach 

prowadząca słuchacza przez najlepszego przewodnika. To płyta, obok której trudno przejść 

obojętnie. To dziesięć wybitnych, muzycznych obrazów stojących względem siebie jednocześnie w 

opozycji i symbiozie tworząc paradoksalnie prosty dzięki swojej złożoności przekaz. „ Ziemia” - 

żeby ją zrozumieć trzeba ją ... posłuchać.  

 

W 2016 artysta obchodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej. 

 

 

Muzyk, kompozytor, wokalista. Debiutował 1966 roku dokonując pierwszych nagrań radiowych i 

płytowych z zespołem Dzikusy i grupą Czterech.  Od 1968 występuje jako solista. 

Ma w dorobku muzykę do kilkuset piosenek , blisko 100 inscenizacji teatralnych,  wielu 

przedstawień Teatru Telewizji, programów poetyckich i filmów. Piosenki z jego muzyką śpiewali: 

Elżbieta Adamiak, Michał Bajor, Anna Chodakowska, Edyta Geppert, Bernard Ładysz, Andrzej 

Poniedzielski, Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Wojciech Malajkat, Jolanta Majchrzak-

Woźniak, Krzysztof Majchrzak i wielu innych. 

Otrzymał   nagrody za muzykę do „Wesela” Wyspiańskiego w reż. Romana Kordzińskiego, 

„Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego w reż. Andrzeja Witkowskiego, „Mistrza i 

Małgorzaty” Bułhakowa i „Lato Muminków” Tove Janson w reż. Andrzeja Marii Marczewskiego.  

Popularność przyniosły mu przeboje: „Hej, Hanno”, „Smak i zapach pomarańczy”, „To będzie syn” 

, „Zegarmistrz światła” (nagrodzony na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 r.)„Pośrodku 

świata” z serialu „Plebania”.  

 

 

 

Drodzy Przyjaciele! 

 

Miałem to szczęście, że zawsze w życiu robiłem to co lubiłem.  Czy to śpiewając piosenki, czy 

komponując muzykę do spektakli teatralnych, czy muzykę filmową wreszcie - spełniałem swoje 

marzenia. Przekonuję się jednak coraz bardziej że najwięcej daje mi żywy kontakt  z publicznością. 

Opowiadam  o świecie, w którym przyszło nam żyć  - przypominam utwory, które  towarzyszyły mi 

po drodze, starając zachować w pamięci wzruszenia towarzyszące kolejnym etapom  życia. 

Tadeusz Woźniak 

 

 

Każdy z nas ma w życiu coś do zrobienia. Można  powiedzieć, że każdy realizuje swój projekt. 

Drugorzędną rzeczą jest, czy  piszesz książki, czy  budujesz mosty, czy grasz na gitarze. Jedynie co 

się naprawdę liczy, to ów  projekt wlaśnie. Może bardziej jeszcze to, żeby robić go jak najlepiej. 

Moja praca jest ciągłym opowiadaniem  tego co mnie porusza, inspiruje.  Każda  nowa płyta, a 

szczególnie każde spotkanie z publicznością jest częścią tego, o czym mogę powiedzieć -"to jest 

mój Projekt" 

Tadeusz Woźniak 

 


