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JACEK CYGAN 

(ur. 6 lipca 1950 roku, Sosnowiec), 
poeta, librecista i autor piosenek, jest 
absolwentem Wojskowej Akademii 
Technicznej (cybernetyka, 1973). Był 
współzałożycielem zespołu Nasza Ba-
sia kochana (1974), zdobył I nagrodę 
na Festiwalu Piosenki Studenckiej 
(Kraków, 1976). 

Napisał teksty ponad 800 piose-
nek, jest autorem scenariusza cyklu 
Dyskoteka pana Jacka. Wydał tomik 
wierszy Drobiazgi liryczne (1995) i 
płytę autorską Audiobiografia. Był 
jurorem programu telewizyjnego Idol. 

Jego piosenki mają w repertuarze 
prawie wszyscy polscy piosenkarze lat 
80. i 90. 

Edyta Geppert: Jaka róża taki cierń (muz. Włodzimierz Korcz, nagroda 
na XXI KFPP, Opole 1984), Edyta Górniak: To nie ja byłam Ewą (muz. 
Stanisław Syrewicz, II miejsce na Festiwalu Eurowizji, Dublin 1994), Dotyk 
(muz. Piotr Rubik), Jestem kobietą (muz. Wojciech Olszak), Anna 
Jurksztowicz: Diamentowy kolczyk, muz. Krzesimir Dębski, nagroda XXII 
KFPP, Opole i wyróżnienie na MFP, Sopot, 1985), Grażyna Łobaszewska: Czas 
nas uczy pogody (muz. Krzesimir Dębski), Krystyna Prońko: Płynie 
samotność (muz. Krzesimir Dębski), Ryszard Rynkowski: Wypijmy za błędy, 
nagroda XXVI KFPP, Opole 1989), Dary losu, Intymnie, Za młodzi, za starzy, 
Zwierzenia Ryśka, czyli jedzie pociąg z daleka, Zdzisława Sośnicka: Naga noc 
(muz. Seweryn Krajewski), Realia (muz. Krzesimir Dębski), Andrzej Zaucha: 
C’est la vie (muz. Wiesław Pieregorólka).  

Inne przeboje: Baw mnie (z filmu Oh, Karol, wyk. Urszula), Gołębi song, 
Naga noc i Przemija uroda w nas (wszystkie muz. Seweryn Krajewski), Mrok 
(Grand Prix, XXI KFPP, Opole, 1994), Ten sam klucz (XXVI KFPP, Opole, 
1999), tekst czołówki serialu telewizyjnego Klan (Życie jest nowelą, muz. 
Krzesimir Dębski, wyk. Ryszard Rynkowski), piosenki z serialu Tulipan (muz. 
Andrzej Korzyński), Dumka na dwa serca, promująca film Ogniem i mieczem 
(muz. Krzesimir Dębski, wyk. Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak).  

 

 
ZA MŁODZI, ZA STARZY 

Muzyka: Ryszard Rynkowski 
słowa: Jacek Cygan 

 
1. 

Nie pytam Panią o lata 
I Pana nie pytam też, 
Zresztą, jakie to ma znaczenie? 
Każdy będzie miał nowy wiek 
Najlepsze dopiero przed nami, 
Świat dobry jak dobry sen, 
Więc spieszmy się z toastami, 
Ten toast odmłodzi cię! 

 
Refren: 

Za młodzi na sen, 
Za starzy na grzech, 
Wypijmy przy stole 
By tu na dole 
Źle nie działo się! 
Za młodzi na sen, 
Za starzy na grzech, 
Wypijmy przy stole 
Za błędy na dole, 
By ich było mniej. 

 
2. 

Nie pijmy za błędy na górze, 
Tam nie zmienia się nic, mimo lat. 
Znasz prawdę o głowie i murze? 
Daj spokój, za piękny świat! 
Nie dajmy się też zwariować, 
A gdy jest naprawdę źle, 
Pod dach przyjaciół się schowaj 
I ten toast z nami wznieś: 

WYPIJMY ZA BŁĘDY 
Muzyka: Ryszard Rynkowski, słowa: Jacek Cygan (1989) 

 
1. 

Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? 
Nikt już z tego, co ktoś zbił, nie wymyśli szkła. 
Może w niebie zrobią błąd i w natłoku spraw 
To, co szło do innych stron, raz przypadnie nam. 
 
Wypijmy za błędy, za błędy na górze, 
Niech wyjdą na dobre zmęczonej naturze. 

 
2. 

Czego może chcieć i kto może nam coś dać? 
Czasem rzucą parę lat, a sklep pęka w szwach. 
Kupić chcesz, gotówka jest, nie masz czasu stać, 
Złapie je emeryt, choć swoich dosyć ma. 
 

Wypijmy za błędy … 
 

3. 

Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? 
Ludzi, których sam ciągle w sercu mam. 
Czasem w nocy kilka godzin kręci osiem cyfr, 
Głos przez setki mil. Nie, to już nie ty. 
 
Myślę czasem, jak się skończy ten nasz ziemski start. 
Czy zbudzimy kiedyś się, w koło będzie raj? 

 
Wypijmy za błędy … 
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