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Teatr im . Wandy Siema sz kowej w Rzeszo wi e 
Dyrektor Naczelny - Przemysław Tejkowsk i 
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Dziękując za inspirację, poświęcam pamięci mojej Mamy 
Marcin 
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Znaj omy adre , te same schody 
I nagły przestrach u drzwi 
A moż to wszystko się śni 
Zwyczajne kwiaty na parapecie, 
Po kątach też zwykły kurz 
A jeśli to przepadło j uż 

Lęk, głuchy lęk na dnie skryty gdzieś 

Wtedy dziwisz się, że tak k chan1 nieprzytomnie 
Jakby zaraz świat miał się sk ńczyć 
Kiedy pytasz mnie: czemu rzucam s ię jak w ogień 
Wprost w ra1niona twe, mylę sobi 

Nic nie może przecież wiecznie trwać 
Co zesłał lo trzeba będzie stracić 
Nic niem że przec ież wieczni trwać 

Za miłość też przyjdzie kiedyś nam zapłacić 

I ty lko cisza, i nasze ręce, i myśl k ląca jak cierń 
Ajeśli tak naprawdę j est 

Wtedy dziwisz się, że tak kochatn nieprzytmnni 
Jakby zaraz świat miał się skończyć 

Kiedy pytasz rn nie: czemu rzucam się jak w ogień 
Wprost w ramiona twe, mylę sobie 

Nic nie może przecież wiecznie trwać 
Co zesłał los trzeba będzie stracić 

Nic nie może przecież wiecznie trwać 
Za miłość t ż przyjdzie kiedyś nam zapłacić 



(],)DANE OSOBOWE 
Imię i nazwisko: Anna Jantar 

crj Miejsce zamieszkania: Warszawa 
~Miejsce i data urodzenia: Poznań, 1 O czerwca 1950 r. 

____. Stan cywilny: mąż Jarosław Kukulski, córka Natalia 
•>.,.........,WYKSZTAŁCENIE 

1965-1969 - Średnia Szkoła Muzyczna w Poznaniu 
196~ - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Warszawie (nie przyjęta z braku miejsc) 
DOSWIADCZENIE ZAWODOWE 

S 196.8 - początek kariery piosenkarskiej (nagranie pierwszego utworu „Po ten kwiat czerwony") 
1969-1971 - wokalistka zespołu Waganci 
1972 - początek kariery solowej 

~ DYSKOGRAFIA 
~Albumy studyjne: 

---~ 1974 - Tyle słońca w całym mieście 
~ 1975 - Za każdy uśmiech 
~ 1977 - Zawsze gdzieś czeka ktoś 
f' "'\ 1979 - Anna Jantar 
....._,NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

• ~ 1968 - Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie (wyróżnienie za piosenkę „A lipiec grał") 

b 1969 - Festiwal FAMA w Św inoujściu (wyróżnienie za utwór „Łąka bez kwiatów") 
1970 - Piosenka Roku (,,Co ja w tobie widziałam") 
1974 - Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu (nagroda publiczności za piosenkę ,,Tyle słońca w całym mieście") 

~ 1974 - Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu (nagroda Polskich Nagraó za utwór „Nie żałujcie serca, 
~dziewczyny", tytuł Miss Obiektywu) 

U 1974 - festiwal w Lublanie (wyróżnienie za interpretację jugosłowiańskiej piosenki „Czas jest złotem") 
1974 - ,,C isco 74" w Castlebar (III nagroda za piosenkę „Tak wiele jest radości") 
1974 - Coupe d'Europe w Villach (III nagroda wspólnie z M. Wróblewską i T. Woźniakiem) 
1974 - Piosenka Roku („Tyle słoó.ca w całym mieście") 
1975 - Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie (Il nagroda za interpretację piosenki „Staruszek świat", 
nagroda publiczności, nagroda czyteln ików „Głosu Wybrzeża" za przebój festiwalu sopockiego „Tyle słoó.ca 
w całym mieście") 
1975 - Festiwal Przebojów w Dreźnie (II miejsce za utwór „ iech ziemia tonie w kwiatach") 
1975 - Piosenka Roku („Tyle sło11ca w całym mieście") 
1975 - Piosenkarka Roku 
1976 - Międzynarodowy Festiwalu Piosenki w Sopocie (wręczenie pien1,1szej Złotej Płyty za longplay „Tyle 
słoó.ca w całym mieście") 
1977 - Telewizyjne Studio 2 (wręczenie drugiej Złotej Płyty za longplay „Za każdy uśmiech") 
1979 - Festiwal Przebojów w Tampere (II nagroda za interpretację piosenki „Tylko mnie poproś do tańca") 
1979 - Piosenka Roku w plebiscycie radiosłuchaczy Studia Gama („Nic nie może wiecznie trwać") 
1979 - Piosenkarka Roku 
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI 
Gra na fortepianie 
ZAINTERESOWANIA 
Teatr 
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Choreografia i ruch sceniczny 
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JAROSŁAW KUKULSKI kompozytor, mąż artystki 

Była nie ty lko moją żoną, ale i natchnieniem twórczym. Inspirowała mnie do coraz to nowych 

pomysłów. Stąd repertuar Ani był tak bardzo różnorodny i bliski ludziom, bo przygotowywała go 

przede w zystki m z myślą o odbiorcach swoich piosenek. Wielu krytyków miało jej za złe, że nie 

chciała być sztuczną ikoną. na całym serc m była dla ludzi i dlatego ci kochają ją do dz iś . 

Dla mnie była piękną dz iewczyną, matką mojej órki oraz idealną wykonawczynią moich utwo

rów. Wszystko to sprawiło, że przez blisko dziesięć lat byliśmy zczęś li wym małżeństwem. 

Aż do momentu, o którym wszyscy wiedzą . Momentu, który uczynił ze mnie na parę lat samot

nego cztowieka z małym dzieckiem. 

ROMUALD LIPKO kompozytor 

Z Anią znali 'my się dłużej prywatnie n i ż zawodowo. Była jedną z naj bardziej ciepłych i śpiewnych 

gwiazd estrady. Wykonywała wyjątkowo ujmujący i przyj azny repertuar. I taka była także na 

płaszcz źni kontaktóv,1 koleże !l ski c h. Napisałem dla niej zaledwie trzy kompozycje, ale nie tylko 

ze względu na jej śmierć, będę tę w półpracę wspominał z melancholią. Z jej relacji wiem, że 

chciała zacząć 'pie ać inacz j . Tak powstała piosenka „Nic nie może wiecznie trwać", której 

sukces byl dl a nas sporym zaskoczeniem. Szykowaliśmy ię do kolejnych działań . Po powrocie 

mi eliśmy przedyskutować na ze kolejne wspólne projekty. N iestety ... Wraz z jej odejściem polska 

scena muzyczna s traciła pewien „gatunek" artys tki . I j ak do tej pory, w tym k ztałcie gwiazdy 

estrady, An ia ni e ma swojej nast~pczyni. 

ANDRZEJ KURYŁO autor tekstów 

Zaprzyj aźni l i śmy się na początku lat siedemdzie. iątych , kiedy było już o niej głośno, ale nic była 

jeszcze w ielką gwiazdą. Byłem wtedy kierownikiem redakcji rozrywki we wrocławskim ośrodku 

td wizyjnym i autorem scenariusza jej pierw zego recitalu. Z trudem udało mi się przekonać 

decydentów w Warszawie, ż Ania zasługuje na własny 30-minuto y program. Ale udało si ę. 

Później napisałem dla niej pięć czy sześć tekstów. Była pełną życia dziewczyną, beztroską, we ·ołą 

i bezpretensjonalną. a krótko przed wyjazdem do USA odwiedziła nas we Wrocławiu, gdzie 

realizowała fi lm te lewizyjny z piosenkami dla dzieci. Nigdy go nic skończyła. Już po jej śmierci 

przyszła od niej kartka z Chicago. Wcześniej Ania zdążyła zaakceptować moje kolejne teksty 

na nową płytę. Oddałem j c Jarkowi ... 

Ankę ws om1naJą ... 
PIOTR FIGIEL kompozytor 

Aranżowałem jej pierwszą piosenkę nagrywaną arszaw kim studio. I nie b ła to ani moja 

kompozycja, ani Jarka. Później napisałem dla niej jeszcze trzy utwory. I nie były one wcale takie 

proste, jak inne z tego okrc u jej kariery. Al e nie miała z nimi żadnego problemu, bo Ania miała 

nieprawdopodobny dar, wrodzony talent muzyczny. Była bardzo swobodna i bezpośredni a, dlatego 

na estradzie momental nie zjednywała sobie pub li czność . Wiadomość o tym strasznym wypadku 

za tała mnie w samochodzie w drodze z Wrocław ia do Warszaw '· Do dziś nie potrafię opisać , 

co się ze mną wtedy d ziało. Mimo tego dramatu, tego, że nie ma jej j uż wśród nas, ciągle żyje 

w pamięci i jest bli. ka tym, którzy pokochali ją i jej piosenki. 

ANDRZEJ MOGIELNICKI autortekstów 

Nasze spotkanie było dość nieoczekiwan . Byl i śmy jakby z dwóch światów. Ona gwiazda muzyki 

popowej , której my wręcz nienaw idzili : my. Zgłos iła się i poprosiła , żeby nap isać dla niej piosenkę. 

Już na samo hasło „p iosenka" dostawaliśmy gęsi ej skórki, bo my z Budką tworzyliśmy utwory, 

poematy. Akurat Romek Lipko dostał kl awisze z Wło h próbowa ł na nich i skomponował ten 

numer. Wysłał mi taśmG. Siedziałem nad tekstem i wiedział m, że ni wpa uję s ię w jej dotych

czasowe przeboj e. Pokazałem go jej. Myślałem, że s ię obruszy, bo podważam jej image Ani Jantar. 

Bardzo jej się spodobał, bo była zdecydowana zmienić coś w swojej kari rze. Z tym niełat\;vym 

numerem poradziła sob ie znakomicie. Po prostu była fachowcem. Miała w głos ie nutkę senty

mentalizmu. I nawet gdy śpiewała wesołą piosenkę, to gdzie · cza i ł się ten żal. „Nic nie może 

wiecznie trwać" została piosenką roku, a ona wyleciała do Stanów. Na krótko przed termi nem jej 

powrotu napisałem tekst o obawach przed podróżowaniem samolotem. Chłopaki go ni zaakcep

towali, bo kogo wówczas było na to stać? My twarz liśmy dla zwykłych ludzi. Kilka dni późn iej 

ktoś wpadł do studia i pow iedział, że Anka zginęła w katastrofie lotniczej .. . 



PIOSENKI ANNY JANTAR 
WYKORZYSTANE W PRZEDSTAWIENIU 
1. Nic nie może wiecznie trwać (muz. R. Lipko, sł . A. Mogielnicki) 

2. Będzie dość (muz. A. Kopff, sł. H. Kołaczkowska) 

3. Moje jedyne marzenie (muz. J. Kukulski, sł. B. Olewicz) 

4. Najtrudniejszy pierwszy krok (muz. J. Kukulski, sł. W. Leliwa) 

5. Gdzie nie spojrzę - ty (muz. A. Kopff, sł. A. Kuryło) 

6. Zawsze gdzieś czeka ktoś (muz. J. Kukulski, sł. K. Sadowski) 

7. Dyskotekowy bal (muz. J. Kukulski, sł . M. Bellan) 

8. Spocząć (muz. Z. Hołdys, sł. B. Olewicz) 

9. Kto wymyślił naszą miłość (muz. P. Figiel, sł. W. Leliwa) 

1 O. Tylko mnie poproś do tańca (muz. W. Żukowska, sł. B. Olewicz) 

11. Dlaczego nikt nie kocha nas (muz. M. Hertel , sł . B. Olewicz) 

12. Polubiłam pejzaż ten (muz. M. Zimiński, sł. S. Halny) 

Przedstawienie to, 
Annie Jantar in Memoriam, 
dedykujemy także tym, 
które czekały 

D. i M. Autorzy 

·({] WSK „PZL·Rzeszów" S.A. 

ICN Poiła Rzeszów SJ. 
W KORPORACJI 

VALEANT 

ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel. 017 853 27 48, fax 017 850 75 59 

www.teatr-rzeszow.com 

Agnieszka Wajda 

Agnieszka Gawron 
Renata Pisarek 

Augustyn Kotarba 
Roman Pańczyszyn 

Jerzy Lubas 
Elżbieta Baran 

Zofia Tarkowska-Niemczuk 
Julian Kowalski 

Alicja Godek 
Sławomir Kawa 

Dariusz Lewicki , Piotr Tomaka 
tv1arian Kornaga, 

Zbigniew Krasny, Tomasz Zając • 
: Stanisław Wolski 

, : • . • . : Helena Boguń 
Andrzej Wolski 

Danuta Bajan-Wojas, 
Kazimiera Buczkowska, Grażyna Kozioł 

Mieczysław Osetek 
Mieczysław Fornal, 

Artur Gamracki, Artur Niemiec, 
Bogdan Rzucidło , Leszek Sas 

Marcin Kalita 
=="""'~: 1r... • • „ · Krzysztof Motyka 

Agnieszka Dziarna 
archiwum, Marcin Kalita 

tel./fax 017 853 22 52, 
tel. 017 853 20 01 w. 341 , 342, 330 

kasa teatru: tel. 017 850 89 89, 
bilety@teatr-rzeszow.com 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej 
jest Instytucją kultury 

Województwa Podkarpackiego 




