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IRENA JAROCKA 

(ur. 18 sierpnia 1946 roku, Srebrna Góra), jedna z 
najpopularniejszych piosenkarek lat siedemdziesiątych, była 
uczennicą R. Gleinert. Początkowo śpiewała w chórze w 
Katedrze Oliwskiej. Ukończyła Gdańskie Studium Piosenki.  

Jako piosenkarka debiutowała w klubie studenckim 
Rudy Kot (Gdańsk, 1965), wystąpiła na IV KFPP (Opole, 
1966). Pierwsze nagranie radiowe: Sosna.  

W latach 1969-1973 przebywała na stypendium w 
Paryżu. Występowała z zespołem Polanie, z którym odbyła 
tournee po Związku Radzieckim i Europie Zachodniej.  

Jest laureatką festiwali piosenek w Rennes (Srebrny 
Gronostaj, 1971), Opolu, Sopocie, Kołobrzegu (nagroda 
ZBoWiD-u za Balladę o żołnierzu, któremu udało sie 
powrócić, 1973), Limassol, Palma de Mallorca, Tokio, 
Varadero, Dreźnie (II nagroda za Mój słodki Charlie, muz. 
Jacek Mikuła, sł. Bogdan Olewicz, 1978). Zdobyła II 
nagrodę (zespołowo, śpiewając z Danielem Kłoskiem i 
Jadwigą Strzelecką) na IX Festiwalu Coupe d’Europe w 
Villach w Austrii (1975).  

Wystąpiła w filmie Motylem jestem, czyli romans 
czterdziestolatka (reż. Jerzy Gruza), z którego pochodzi 
tytułowy przebój (muz. Andrzej Korzyński, sł. Andrzej 
Tylczyński, 1973).  

Po wyjściu za mąż, wyjechała na stałe do Stanów 
Zjednoczonych, mieszkała w Nowym Jorku, a obecnie w 
Texasie. 

Najpopularniejsze przeboje:  

Beatlemania story (muz. Jarosław Kukulski, sł. 
Janusz Kondratowicz), By coś zostało z tych dni i Mam 
temat na życie (muz. Wojciech Trzciński, sł. Wojciech 
Młynarski), Co mnie w tobie zachwyciło (muz. W. 
Stroiński, sł. Zbigniew Stawecki), Gondolierzy znad Wisły 
(I miejsce w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki, 1968) i 
Śpiewam pod gołym niebem (obie muz. Seweryn 
Krajewski, sł. Krzysztof Dzikowski), Kocha się raz (muz. 
E. Charden, sł. Zbigniew Stawecki), Nie wrócą te lata 
(muz. Leszek Bogdanowicz, sł. Janusz Kondrato-wicz), 
Niech tańczą nasze serca (muz. Kostas Dżokas, sł. Marek 
Dutkiewicz), Odpływają kawiarenki (muz. Woj-ciech 
Trzciński, sł. Jerzy Kleyny), Stare łzy (muz. Henryk 
Alber, sł. Agnieszka Osiecka), Sto lat czekam na twój list i 
W cieniu dobrego drzewa (obie muz. Wojciech Trzciński, 
sł. Marek Dutkiewicz), Wymyśliłam cię (muz. Marian 
Zacharewicz, sł. Jan Zalewski), Nie zostawiaj mnie 
(1989), Słowo jedyne - ty, a także Dancing all night with a 
stranger, anglojęzyczna wersja piosenki Tylko mnie poproś 
do tańca z rep. Anny Jantar.  

Wydała kilka płyt (W cieniu dobrego drzewa, 
Gondolierzy znad Wisły, Wigilijne życzenia, Być 
narzeczoną twą, Zwariowany dzień), ostatni album: Wielki 
mój sen (2001).  
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ODPŁYWAJĄ KAWIARENKI 

Muzyka: Wojciech Trzciński, słowa: Jerzy Kleyny (1976) 

GONDOLIERZY ZNAD WISŁY 
Muzyka: Seweryn Krajewski,  

słowa: Krzysztof Dzikowski (1967) 
 
Daleko gdzieś Wenecja,  
Gondole z lampionami, 
Śpiewają gondolierzy  
Szczęśliwie zakochanym. 
Śpiewają o miłości,  
W zaułkach echo gra 
I cichnie zasłuchany wiatr. 
 
Gondolierzy znad Wisły  
Barkami wożą piach, 
Mieszają wiosłem złoto 
Odbitych w wodzie gwiazd. 
 
Gwiazd, które zbladły rankiem,  
Nim sierp księżyca znikł, 
Gdy wstawał nad Warszawą  
Nowy słoneczny świt. 
 
Mieszkają bez adresu.  
Kto chciałby do nich pisać,  
Niech pisze:  
Pierwsza barka przy moście.  
Rzeka Wisła. 

1. 

A kiedy już przyjdzie czas, 
Pełne po brzegi są kawiarenki. 
Pod okna ich, pełne gwiazd, 
Gdzieś w zakamarki wielkich miast 
Ciągnie nas. 

Refren: 

Kawiarenki, kawiarenki, 
Małe tak, że zaledwieś wszedł, 
Zniżasz głos, aż po szept. 
 
Mimochodem, kamień w wodę, 
Wpadnie coś z bardzo wielkich spraw 
W czarną toń małych kaw. 
 
Kawiarenki, kawiarenki, 
Z cienia w pół i ze światła w pół 
Ty i ja i nasz stół. 
 
Za witrażem szklanych marzeń, 
Ledwo świat poznajemy już, 
Choć jest tuż. 

2. 

Miejsc wokół nas coraz mniej, 
Już dymi z okien złotym obłokiem 
I barman już woła: Hej! 
Już kawiarenka rusza w wielki rejs 
Wielki rejs. 

Refren: 

Kawiarenki, kawiarenki, 
Stolik nasz w nieważkości lamp 
Krąży tu, krąży tam. 
 
Filiżanki –  białe ptaki, 
Lecą wprost w kolorowy dym, 
Płyną w nim, giną w nim. 
 
Pan i Pani, zaszeptani, 
Któż to wie gdzie naprawdę są, 
Ona z nim i on z nią. 
 
Kawiarenki, kawiarenki, 
Porwą gdzieś w siódme niebo aż 
Stolik nasz! 
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