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RYSZARD RYNKOWSKI 

 
(ur. 9 października 1951 roku, Elbląg), 
kompozytor i piosenkarz, jest z zawodu 
nauczycielem muzyki (kształcił się w 
podstawowej szkole muzycznej, ukoń-
czył Wydział Wychowania Muzyczne-
go Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Olsztynie), choć chciał być architektem 
wnętrz (dwukrotnie zdawał na archite-
kturę).  

W szkole średniej występował w 
kabarecie Tak to bywa (II nagroda na 
Przeglądzie zespołów szkolnych, 
1968), na studiach związał się z grupą 
El, uczestnicząc w V Festiwalu Kultu-
ry Studenckiej (laureat, 1972).  

Po studiach był korepetytorem w 
Operetce Warszawskiej i akompaniato-
rem w Teatrze na Targówku. 

Grał, jako pianista, w zespole Gramine (1977-1978), w nocnym klubie 
Czarny Kot w hotelu Victoria w Warszawie, występował w męskim kwartecie 
wokalnym Victoria Singers, przekształconym następnie w zespół Vox (1979-
1987). Początkowo śpiewał utwory klasyki spirituals, ballady jazzowe i standardy 
pop music, a potem także utwory skomponowane przez siebie do tekstów 
Mariana Marka Skolarskiego (Pawła Howila), założyciela i kierownika 
muzycznego zespołu Vox: Masz w oczach dwa nieba (III nagroda na XVII KFPP, 
Opole, 1979), Bananowy song (Brązowa Lira, Festiwalu w Bratysławie, 1980), A 
gdyby tak, Szczęśliwej drogi, już czas.  

Z zespołem Vox występował na Kubie, brał udział w spektaklu Z tyłu 
sklepu kabaretu TEY  (1981). 

Od 1987 roku występuje samodzielnie (pierwsza piosenka: Inny nie będę, 
muz. A. Ellmann, sł. Jacek Cygan), najczęściej z własnym akompaniamentem 
na fortepianie, śpiewając piosenki autorskie: Bez miłości, Czemu nie tańczę na 
ulicach, Dary losu, Dobry dzień, Mrok (Grand Prix na XXXI KFPP, Opole, 
1994), Nie budźcie marzeń ze snu, Śpiewająco, Wszystko już było prócz nas, 
Wypijmy za błędy (I nagroda na KFPP, Opole, 1989), Zwierzenia Ryśka, czyli 
jedzie pociąg (wszystkie z tekstami Jacka Cygana), Swobodny blues (sł. 
Andrzej Sobczak), Weźcie sobie, chłopaki, ten kraj (muz. J. Dobrzyński, sł. 
Zbigniew Książek). 

Wygrał konkurs kompozytorski na hymn, ogłoszony przez hiszpański 
Czerwony Krzyż (1991).  

Nagrał kilka płyt z zespołem Vox i kilka płyt solowych: Intymnie 
(rejestracja koncertów 1-2 października 2000 roku, w których soliście 
towarzyszyło 30 wybitnych muzyków, m. in. Krzysztof Herdzin, Henryk 
Miśkiewicz, Jarosław Śmietana, Teatr Buffo), Dary losu (platynowa płyta, 
2001), Ten typ tak ma (prem. 27 listopada 2003 roku).  

Swoje 50. urodziny uczcił 10 grudnia 2001 roku, koncertem w warszawskim 
Teatrze Wielkim z udziałem Joe Cockera (ur. 20 maja 1944 roku), słynnego 
brytyjskiego wokalisty soulowego i rhythm-and-bluesowego. 

Jest honorowym obywatelem rodzinnego Elbląga, laureatem Orderu 
Uśmiechu, przyznawanego przez dzieci (2002) i laureatem Karolinki, nagrody 
dziennikarzy XXVII FFPP w Opolu (1990). Na XXXVIII KFPP w Opolu (2001) 
otrzymał Grand Prix za całokształt działalności artystycznej oraz nagrodę 
Superjedynki (kat. wokalista). Zdobył statuetkę Fryderyka w kategorii wokalista 
roku (2001) i Telekamerę (2004). 

www.ryszardrynkowski.com

 

ZWIERZENIA RYŚKA czyli JEDZIE POCIĄG 
Muzyka: Ryszard Rynkowski, słowa: Jacek Cygan 

 
1. 

Nic nie robić, nie mieć zmartwień, 
Chłodne piwko w cieniu pić, 
Leżeć w trawie, liczyć chmury, 
Gołym i wesołym być. 
 
Nic nie robić, mieć nałogi, 
Bumelować gdzie się da, 
Leniuchować, świat całować, 
Dobry Panie, pozwól nam. 

 
 

Refren: 

Jedzie pociąg z daleka, 
Na nikogo nie czeka, 
Konduktorze łaskawy, 
Byle nie do Warszawy! 
O nie nie nie! 

2. 

A prywatnie być blondynem, 
Mieć na głowie włosów las 
I na łóżku z baldachimem 
Robić coś nie jeden raz. 

Być ponadto co nas boli, 
Co ośmiesza tylko nas, 
Wypić z wrogiem beczkę soli, 
Dobry Panie, pozwól nam. 
 
Nie oglądać wiadomości, 
Paru gościom krzyknąć pas, 
Złotej rybce ogryźć ości 
Za to co przyniosła nam. 
 
Refren: Jedzie pociąg z daleka ... 
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