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Dyrektor: 
ANTONI SMIE.JAN 

Kierown i k Artystyczny: 
DANUTA BADUSZKOWA 

Gdynia 
Ul Bema 26 

Tel. 21-5956, 21-5957 

TEKST I R EŻYSER IA: 

(jaeek J:. rJll1·i:akt'J-unki 

l< IEROWNICTWO MUZYCZNE: 

J.teja n rfł_wlko 

SCEN G RA FIA: 

(~0-matt (/Jubiee 

MUZYKĘ NAPISALI: 

3. Abratowski. L. K aszycki, E. Pał
łasz, S. Rudko, J. Tomaszewski i kom-

pozytorzy zagraniczni. 

( tekst p iosenki „ Tancerz charlestona" 
jest przekladem z oryginalu francuskie
go J . P . Mo'Ulin a; z fi lmu „ Bony and. 
C lyde" do „Piosenki szantażysty" wzię-

to tylko melodię) 
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Jest aktorem dramatycznym, a śpiewa 

tylko dzięki uzdolnieniom wrodzonym. 
Marzył, jak wielu, o roli Hamleta; żądał 
jednak od nas, byśmy wyjaśnili tu, że 

interpretacja tej postaci w naszym prog
r amie została mu narzucona. 
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urodził się w Warszawie, co (}O tego, 
czy rzeczywiście śpiewał tam las, różne 

źródła podają różne informacje. Spiewal 
natomiast sam artysta, po opuszczeniu ro
dzinnego domu w Operze Bydgoskiej i 
Bytomskiej, by wreszcie, niespokojny 
duch , dotrzeć do Gdyni i stąd - w roli 
Maurycego Beniowskiego - aż na Ma
dagaskar. 
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jest w zespole T eatru Muzycznego po
f>c:inym iUarem, na. którym wspiera się 

sukces niejednego przedstawienia. Zaw
s2e na scenie, zawsze zapracowany, w 
chwil.ach wolnych od pracy WYStępujący 
w Radio lub Telewizji - trudno dziwić 

się, Jeśli w życiu osobistym zachował na
iwnlł ś.wle:iość uczuć, Jakiej daje wyraz 
n· „TAKIM TANGU". 
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tancerz Teatru Muzycznego, zastanawiał 

się od la.t najmłodszych, po co lud.złe 

tyle mówią ... Dłuższa. praktyka w słyn

nym zespole Pantomimy Wrocławskiej 

utwierdziła. go w przekonaniu, że nie jest 
to konieczne, na.wet jeśli jest co opowie
dzieć. 
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przygotowYwała się do kariery baletowej. 
jednak nie znalazła w niej ujścia dla 
swego niezwykłego temperamentu. Role 
osób nieokiełznanych i niebacznych na 
konwenanse stały się też aktorskim em
ploi niezrównanej Damy od Maxima. 
Choć w programie naszym przypadły Jej 
zadania. Jakie mężczyźni dzielą na pięcia, 
wyznania „ZMĘCZONA JESTEM. •• " nie 
należy chyba brać dosłownie. 
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urodził się w .„ r. w rodzinie 
I Już wkrótce wyszło na Jaw, że posiada 
głos, który miał go w przyszłości zawieść ' 
n a deski Opery Łódzkiej. Tenor opero
wy, aktor o niezawodnej vis comica I 
reżyser - w pr ogramie naszym pyta 
„KTO JA JESTEM" - i trudno łu o jed
noznaczną odpowiedź, skoro w każdej z 
wymienionych r ól zdobywa sukcesy. 



Aktor I: 
Chociaż wśród tysiąca zebrań 
Nieodzownych także nie br ak, 
Gdy istotny jakiś problem jest 

przedmiotem 
Aktor Il: 
Gdy ten problem dlugo r6sl i 
Calkiem dojrzał d·o dyskusji ... 
Wnet okrągłe plyną sl owa, l ecz nie 

o tym ..• 
Marynia: 
To o mnie, to o mnie, t o o mnie, 
Jak kiedy , d laczego i z k i m ... 
Choć porządek dnia u padl, 
I .ecz nie nudzi się grupa, 
B o w ten temat brnie każdy, j ak w dym ... 

Aktor I : 
Jak w rym? ... 



Od dzieciństwa się odciąwszy, 
jak z kotwicy, 

Co na twardym zbyt t rzymala dotąd 
gruncie -

Spacerują 
Po ulicy- - -

Spójrzcie na nie, jeśli uda się, 
pomóżcie ..• 

Póki jeszcze za muzyką biegną 
r ojem, 

P6ki chwalą się niemądrze nowym 
błędem, 

P6ki żyją 

W niepok oju, 

Lub nie myślą o tym wcale, j ak ży~ 
będą ... 

P6ki jeszcze z podniesioną chodzą 
twarzą, 

P6ki j eszcze im d o twarzy jest 
z bukietem -

P6ki jeszcze 

O czymś marzą, 

Co nie daje się przeliczyc na monetę •.. 



W innym mieście, w innym kraju 
Zna się w przeddzień swe nazajutrz , 
Każdy dzień ma ten sam schemat , ten 

sam plan ..• 
Ranek, pra,ca, obiad, spanie, 
Znów golenie, znów śniadanie -
I w niedzielę tylko k ilka drobnych 

zm ian ..• 
A u nas tyle możliwości, • 
By dzień potoczył s ię na złość ci: 
Może zbudzić prze d świtaniem 
Traktor, co pod oknem warczy, 
Może wody nie być w · kranie , 
Mogą bulek nie dostarczyć, 
Możesz w tramwaj s i ę nie wcisnąć, 
Tramwaj może nie przyjść wcale, 
Możesz w biurze z nudów kisnąć , 
Możesz chwili n ie móc znaleźć, 
Może ktoś ci wejść na odcisk, 
Może kto ś ci wejść na pensję, 
Słowem tyle możliwości, 
Że wyliczać żaden sens je! 

W innym kraju, jak wieść niesie, 
Człowiek pracą swą wzwyż pnie się, 
Marząc tylko, by ktoś d'ost rzegl jego 

trud -
Czy brzm i dum nie, czy brzm i średnio, 
Robi swoje i w ie jedno, 
Że od tego go nie z bawi żaden cud ... 

A u nas tyle możliwości, 
By życie się toczyło prościej: 
Można mieć na przyklad talent 
Ciągle nie dość rozwinięty, 
Można tkwić na piedestale 
I upłynniać rem anenty ... 
Można s-obie zawsze śmiało 
Ponarzekać w gronie gości: 
Czego by się dokazało„ . 
Gdyby byly możliwości! .. 



N i e umialem nigdy kochać, ani tańczyć, 

N igdy w żucie moje nie wplótł się t en 
r ytm -

Byłbym już się z t ym pogodził, 

L ecz s tanę ly na przeszkodzie 
T w oje oczy , two je usta: słowem - ty ... 
Parę w ódek wychyWem dla kurażu, 
Żeby podejść , żeby cię pochwycić w t an -
Gdy objąlem cię ram ieni em, 
W oczach m i się świat odmienił 

I poczułem się tak jakoś ponad stan. 
G r ali tango, 
T akie tango „ Casanova" -
Pulsujące i zmysłowe aż do krwi! 
Takie tango, 
Jakby caly świa t zwariował, 

J akby park iet pod stopam i plonął mi. 
Takie tango 
N i e do tańca, l ecz do lotu -
T ak ie tango na sześćdziesiąt cztery 

pas ... 
T ak i e tango, tak ie tango bez odwrotu, 
Takie tango, tak ie tango aż do dna ! 



To tak niedawno, parę lat, 
Jak wyruszyłem śmiało w .~wiat 
Z bagażem kilk11 mądrych rad 
I paru pojęć wzniosłych -
To tak niedawno, parę dni, 
Lecz nic już nie ::ostało mi, 
Co jeszcze święte byłoby, 
Więc mówią, i:c dorosłem . „ 

Myślalcm, ie nie licząc strat 
Osiągnę co.~, co olfoi świat, 
Ze po::ostanie po mnie ślad 
A dziś już tak nie myślę„. 
Dziś umiem tak, jak ma!o kto 
Wykonać to i tylko to, 
Czego ode mnie właśnie chcą. 
Więc mówią, :'.:e mam pr::ys::lo§ć„. 

Inaczej, lepiej chciale111 iyć, 
Nie tak, jak inni, byle ::być -
I nie przeplacić 6Woich dni, 
Inaczej, lepiej chciale11i„. 
Inaczej jakoś i nie tak, 
Wiedzialem najdoklaclniPj, jak.„ 
A dziś mi tej pewności brak. 
Więc mówią, że ::madr::alcm 

Lecz ws::ystko to, co :a mną jest, 
Te parę zwycięstw, kilka klęsk, 
To przecież mialo jakiś sens, 
Więc może by od nowa -
Uwierzyć, zwinąć ręce w pięść 
Poszukać nowych dróg i szczęść ... 
Niech o mnie mówiq - pal ich s::e§ć: 
„A to się nam zmarnował." 
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% fai' dym cie# jt"r{ jt/ele. 
:M łtorrm J?'1Yfactde 

$epcrq do&e -:J:rącrqc„. 
vlftl we )Mt Ja111, 

Clwi Jft J~e/&'1117iir!r1, 
~fef!j tlllMzcJi u; /Ćtdu~ 
Je dontodą namt ... 



Być może niektóre z tekstów pro

gramu „Coś z życia" wydadzą się 

Państwu znajome. Część z nich 

(niewielka) była już bowiem wy

konywana na estradzie - w war

szawskich kabaretach „Szpak", 

„U Lopka", w teatrze „Syrena" 

i in. Było to w każdym razie dość 

dawno. Tym z Państwa, którzy 

- ku radości autora - jakiś 

utwór by pamiętali, na osłodę za

wodu, jaki sprawia znany już 

żart, pozostanie możność porów

nania, np.: „czyż w tym skeczu 

Korzeniowski nie jest conajmniej 

równie zabawny, jak Dymsza? .. " 
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ZESPÓŁ MUZYCZNY W SKŁADZIE: 

Stefan Rudko - FORTEPI AN 

Kazimierz Golniewicz 

Stanisław Królikowski 

Czesław Kuczyńsk i 

Franciszek Musiałowicz 

.Zygmunt Otto 

- PERKUSJA 

- ORGANY 
ELEKTR. 

- KLARNET 

- GITARA 

- GITARA 

Jadwiga Kowalczyk 

Irena Wi lczyńska 

ELEKTRYK: 

Zygmunt Kościelny 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
I REDAKCJA TECHNICZNA PROGRAMU: 

E. L. Karłowski 


