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HALINA KUNICKA 

(ur. 18 lutego 1938 roku, Lwów), piosenkarka, ukończyła 
Uniwersytet Warszawski (wydział prawa, 1959). Kształciła 
głos u śpiewaczki Wandy Wermińskiej. Podczas studiów 
wzięła udział w Konkursie Piosenkarzy organizowanym 
przez Polskie Radio (II miejsce, za Sławą Przybylską, 
1957). Występowała w kabarecie Pineska (1955-1959), 
śpiewała w radiu i telewizji, koncertowała w kraju i za 
granicą (Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada, 
Australia), szczególnie popularna wśród Polonii 
amerykańskiej.  

Wylansowała wiele przebojów zagranicznych: Cyganka 
z rep. Dalidy, Dziewczyna (Girl) z rep. Beatlesów, Kto mnie 
woła z rep. Elvisa Presleya, Marionetka (A Puppet on a 
String, muz. Coulter, sł. pol. Wojciech Młynarski) z rep. 
Sandie Shaw, Sama w taką noc (Strangers in the Night) z 
rep. Franka Sinatry, To były piękne dni (Those Were the 
Days, muz. A. Raskin, sł. pol. Lucjan Kydryński) z rep. 
Mary Hopkin. Wystąpiła w filmie Lunatycy (reż. Bohdan 
Poręba, 1959). 

Najpopularniejsze piosenki z jej repertuaru:  
Białe tango (muz. Ryszard Sielicki, sł. Andrzej 

Bianusz), Czumbalalajka (muz. Marek Sewen, sł. 
Zbigniew Stawecki), Jeszcze nie raz (muz. Leszek 
Bogdanowicz, sł. Jadwiga Urbanowicz), Kasieńka i Kocio 
(obie muz. Włodzimierz Korcz, sł. Agnieszka Osiecka), 
tytułowa piosenka z musicalu Niech no tylko zakwitną 
jabłonie (muz. Janusz Hajdun, sł. Jerzy Afanasjew), walc 
Od nocy do nocy (motyw z filmu Noce i dnie, muz. 
Waldemar Kazanecki, sł. Agnieszka Osiecka), Orkiestry 
dęte (muz. Urszula Rzeczkowska, sł. Jan Tadeusz 
Stanisławski), Panienki z bardzo dobrych domów (muz. 
Roman Orłow, sł. Andrzej Bianusz), Są takie dni (muz. 
Wojciech Piętowski, sł. Kazimierz Winkler) z filmu 
Lunatycy, Trochę wiosny jesienią (muz. Robert Filiński, 
sł. Teresa Filińska), Wiatr kołysze gałązkami (muz. 
Andrzej Zieliński, sł. Helena Kołaczkowska), Ach panie, 
panowie, Z Cyganką ślubu nie bierzcie, 

Nagrała płyty: Halina Kunicka śpiewa (1966, Panienki 
z bardzo dobrych domów (1967), Ach panie, panowie 
(1972), Od nocy do nocy (1977), Co się stało (1984).  

 

 
LATO, LATO 

Muzyka: Witold Krzemieński 
słowa: Ludwik Jerzy Kern  

piosenka z filmu  
Szatan z siódmej klasy (1959) 

NIECH NO TYLKO ZAKWITNĄ JABŁONIE 
muzyka: Janusz Hajdun, słowa: Jerzy Afanasjew  

tytułowa piosenka najpopularniejszego widowiska muzycznego lat 60. 
(scenariusz: Agnieszka Osiecka, opr. muz. Andrzej Mundkowski, 

reż. Jan Biczycki, Teatr Ateneum w Warszawie, prem. 15 czerwca 1964 roku). 
 

Już za parę dni, za dni parę, 
Weźmiesz plecak swój i gitarę, 
Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras, bywaj zdrów, 
Do widzenia wam, canto cantare. 
 
Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka, 
Razem z rzeka czeka las, 
A tam ciągle nie ma nas. 
 
Lato, lato, nie płacz czasem, 
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 
Przyjedziemy lada dzień. 
 
Lato, lato, mieszka w drzewach, 
Lato, lato, w ptakach śpiewa, 
Słońcu każe odkryć twarz, 
Lato, lato, jak się masz. 
 
Lato, lato, dam ci róże, 
Lato, lato, zostań dłużej, 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
Lato, lato, zostań tu! 

Świat nie jest taki zły,  
Świat nie jest wcale mdły,  
Niech no tylko zakwitną jabłonie,  
To i milion z nieba kapnie  
I dziewczyna kocha łatwiej,  
Jabłonie kwitnące jabłonie.  
 
Wszystkim manna pada z nieba,  
Ludzie mają co potrzeba, 
Darmo światło, gaz, lokaja,  
Śpią od rana do wieczora,  
Czasem drepczą do kościoła  
I nocą zmęczeni śpiewają:  
 
Świat nie jest taki zły, 
Świat nie jest wcale mdły,  
Niech no tylko zakwitną jabłonie,  
Babcie wnuczkom bajki klecą, 
Złote zęby z nieba lecą, 
Jabłonie kwitnące jabłonie.  
 
Oto chmurka na niebiesiech,  
Zgadujemy co nam niesie,  
Biały śnieg czy srebrne złotówki.  
Wszyscy klniemy: toż to skandal,  
Dzisiaj z nieba wstyd i granda,  
padały - gorące parówki.  

Świat nie jest taki zły,  
Świat nie jest wcale mdły,  
Tak kończymy tę naszą melodię.  
Wiosną ludzie umierają,  
Wiosną ludzie się kochają,  
I dziewczyna z ulicy i złodziej.  
 
Policjanci i poeci, 
Chuligani - złote dzieci,  
Wszyscy tańczą do świtu kankana,  
Śpią od rana do wieczora,  
Czasem drepczą do kościoła,  
A w nocy zmęczeni śpiewają:  
 
Świat nie jest taki zły,  
Świat nie jest wcale mdły,  
Niech no tylko zakwitną jabłonie,  
To i milion z nieba kapnie,  
I dziewczyna kocha łatwiej,  
Jabłonie kwitnące jabłonie. 
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