
 
PANNA 

GWIAZDOZBIÓR POLSKIEJ PIOSENKI 
4 września 

Opracowanie: Wojciech Dąbrowski www.spotkaniazpiosenka.org

 
PAWEŁ HOWIL 

(wł. Marian Marek Skolarski, ur. 4 września 1939 roku, 
Pruszków), muzyk, dziennikarz i autor tekstów piosenek, 
ukończył średnią szkołę muzyczną (klasa puzonu), stu-
diował na Uniwersytecie Warszawskim (filologia polska). 

Debiutował jako kompozytor i autor tekstów dla grupy 
Bardowie (1963). Był współtwórcą (z Markiem Ałaszew-
skim) i kierownikiem artystycznym grupy Klan (1969-
1971), założył zespół Vox, był jego kierownikiem muzycz-
nym (1979-1984). Sprawował opiekę artystyczną nad 
solistami (Joanna Zagdańska) i zespołami (Mad Money). 

Napisał teksty piosenek: A gdyby tak, Bananowy song, 
Szczęśliwej drogi, już czas, W oczach masz dwa nieba 
(wszystkie muz. Ryszard Rynkowski), Na pozór (muz. M. 
Siejka, wyk. Bogusław Mec), Narwańce polne (muz. Alek-
sander Bem), Z moich przeczuć (muz. Włodzimierz 
Parzyński). Jest autorem libretta widowiska rockowego 
Mrowisko (muz. Marek Ałaszewski, VIII KFPP, Opole, 
1970). 

Prowadzi agencję wydawniczą Skolar. 
 

 

GRUPA VOX 
męski kwartet wokalny w składzie: Andrzej Kozioł, Witold 
Paszt, Jerzy Słota i Ryszard Rynkowski, został założony 
przez Pawła Howila (Mariana Marka Skolarskiego w 
1978 roku. Debiutował podczas Międzynarodowej Wiosny 
Estradowej (Poznań, kwiecień 1979 roku).  

Śpiewał utwory klasyki spirituals, standardy jazzowe, 
ballady i własne piosenki skomponowane przez Ryszarda 
Rynkowskiego: A gdyby tak, Bananowy song (1979), 
Szczęśliwej drogi, już czas (sł. Paweł Howil), Rycz mała, 
rycz (sł. Maria Czubaszek), Zabiorę cię, Magdaleno (sł. 
M. Wojtaszewska). 

Był laureatem wielu nagród festiwalowych za 
interpretacje (XVII KFPP w Opolu, 1979, I nagroda na MFP 
w Sopocie i Złota Lira, Bratysława, 1980, II nagroda na 
festiwalu w Rostoku, 1982), występował w kraju i za 
granicą, nagrywał płyty.  

Po odejściu Ryszarda Rynkowskiego, który wybrał 
karierę solową (1987), zastąpił go w zespole Dariusz 
Tokarzewski. Po odejściu Andrzeja Kozioła (1996) 
występuje jako trio.  

Ostatnia płyta: Cudowna podróż (z utworami: Nie 
budź jej, Nie tak serio, 2005). 

www.grupavox.com

SZCZĘŚLIWEJ DROGI, JUŻ CZAS 
Muzyka: Ryszard Rynkowski 

słowa: Marian Marek Skolarski (Paweł Howil) 
piosenka z repertuaru zespołu VOX 

 
1. 

Los cię w drogę pchnął i ukradkiem w nos się śmiał, 
Bo nadzieję dając ci, fałszywy klejnot dał. 
A ty idąc w świat, patrzysz w klejnot ten co dnia, 
Chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. 
 
Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, 
Zapytałeś: Dokąd iść?, frasobliwą minę miał. 
Przystanąłeś więc, z płaczem brzóz przymierzyć się 
I uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę. 

Refren: 

Szczęśliwej drogi, już czas, 
Mapę życia w sercu masz, 
Jesteś jak młody ptak. 
Głuchy jest los, 
Nadaremnie wzywasz go, 
Bo twój głos... 

 
2. 

Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się, 
Poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. 
Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, 
Bo nadzieję dając ci, fałszywy klejnot dał, tak chciał. 
 

Refren: 

Szczęśliwej drogi, już czas, 
Mapę życia w sercu masz, 
Jesteś jak młody ptak. 
Głuchy jest los, 
Nadaremnie wzywasz go, 
Idziesz sam, wiecznie sam. 
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