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RUDOLF (RUDI) SCHUBERTH 

 
(ur. 30 sierpnia 1953 roku, Gdańsk), satyryk i 

piosenkarz, zajmował się działalnością rozrywkową już w 
gdańskim liceum, zakładając zespół Drewniane Ucho. 
Rozpoczął studia Politechnice Gdańskiej (Wydział Budowy 
Okrętów), ale ich nie ukończył. W 1972 roku założył grupę 
kabaretowo-muzyczną Mortadella Blues. Był laureatem 
Ogólnopolskiego Przeglądu Studenckiej Piosenki Tury-
stycznej BAZUNA, organizowanego przez Studencki Klub 
Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY. W 1977 roku 
założył zespół Okolicznościowo-Rozrywkowy Syndykat 
Wały Jagiellońskie (nazwa pochodzi od gdańskiej ulicy, 
przy której mieściła się siedziba legendarnego klubu 
studenckiego Żak). Grupa debiutowała w Domu Kultury 
PGR w Lesznie na akademii z okazji 60. rocznicy Rewolucji 
Październikowej (1977), po raz pierwszy zaprezentowała się 
na Festiwalu Kultury Studenckiej w poznańskiej Arenie. 
Zdobyła nagrodę Karolinki na XVI KFPP w Opolu (1978). 

Rudi Schuberth otrzymał wówczas propozycję 
występów z Zenonem Laskowikiem i Bogdanem 
Smoleniem w poznańskim kabarecie TEY, bierze udział w 
programach Na granicy, Z tyłu sklepu (1979) i Szlaban 
(1981), zdobywa nagrodę dziennikarzy Ostrze Satyry na 
Derbach Estradowych w Koninie (1980). Piosenka Twój 
pierwszy elementarz uzyskała I nagrodę jako najlepsza 
piosenka kabaretowa na XIX KFPP w Opolu (1981). 

Przez pewien czas był biznesmenem, produkował 
pustaki, zajmował się próżniowym pakowaniem wędlin i 
serów, miał sklep i hurtownię, projektował srebrną biżuterię. 
Był także autorem haseł reklamowych (Krawaty kupuje się 
w Paryżu, a stal w Centrostalu), reklamował piwo. 
Ostatecznie powrócił na estradę (1986). 

Specjalnością Rudiego Schubertha są satyryczne 
teksty, pastisze i żarty muzyczne.  

Jest autorem piosenek: Córka rybaka, Monika, 
dziewczyna ratownika, Song z Sing Sing (Ciebie brak), To 
idą łysi, Wars wita.  

Nagrał płyty: Etykieta zastępcza (złota płyta, 1981), 
Dziękujemy za umożliwienie (1984). 

 Jest laureatem I nagrody na Spotkaniach Estradowych 
w Rzeszowie (1982) i nagrody Metronom za indywidu-
alność (1986). Zagrał kilka ról charakterystycznych w 
filmach telewizyjnych Doroznosiciele (rola kierowcy), 
Uzdrowisko (rola rolnika) i w filmach fabularnych Filip z 
konopi (z kabaretem TEY) i Gulczas, a jak myślisz (reż. 
Jerzy Gruza, 2001).  

Występował w ośrodkach polonijnych w Stanach 
Zjednoczonych, telewizyjnych i estradowych programach 
rozrywkowych (Gale Piosenki Biesiadnej, koncert Co nam 
w duszy gra z orkiestrą Zbigniewa Górnego, 1999), 
prowadzi teleturnieje Zgadula i Śpiewające fortepiany (od 
2001 roku). 

 

CÓRKA RYBAKA 
Muzyka i słowa: Rudi Schuberth 

 
1. 

Gdy księżyc świecił na niebie dla ciebie, 
Poczułem miłość, co przyszła jak wiatr. 
Me serce było w gorącej potrzebie, 
Córką rybaka ty byłaś, ja góral z Tatr. 
 
Jelenie gdzieś nad jeziorem sennie ryczały, 
Ryby w jeziorze już dawno poszły spać. 
Rzekłaś wtedy do mnie: Mój mały, 
Cóż ci mogę w tę parną mazurską noc dać? 

 
Refren: 

Córko rybaka, Mazura z Mazur, 
Popatrz, jaki na jeziorze wody lazur. 
Daj mi twe usta, weź mnie w ramiona,  
Niech się przekonam, 
Ile słodyczy jest w słowie Ilona. 

2. 

Lato minęło, lecz uczucie ogniem płonie, 
Choć odległość dziś tak wielka dzieli nas. 
Ciągle czuję na mym ciele twoje dwie dłonie, 
W moich uszach szemrze woda, szumi las. 
 
Zakopane całe śniegiem zasypane, 
A ty piszesz: na jeziorze gruba kra. 
Przesyłasz całuski 
I dwie rybie łuski. 
Zima minie, lato złączy serca dwa. 

 
Refren: Córko rybaka ... 
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Gwiazdozbiór polskiej piosenki – Rudolf (Rudi) Schuberth 

 
MONIKA, DZIEWCZYNA RATOWNIKA 

Muzyka i słowa: Rudi Schuberth, T. Leśniak, (piosenka z repertuaru grupy Wały Jagiellońskie) 
 

1. 

Na plaży słońce praży, 
Tu bladość ciał zanika, 
Wśród tłumu wczasowiczów 
Dziewczyna ratownika. 
I patrzą setki oczu 
I z wody i z kocyka, 
Gdy ona idzie plażą,   
Wszyscy o niej marzą. 

 
Refren: 

Monika, ach, Monika, 
Dziewczyna ratownika, 
Pół plaży tutaj marzy, 
Że kiedyś się przydarzy. 
Twe ciało opalone, 
Prawie nieosłonione, 
Każdy wzrokiem dotyka, 
Monika, ach, Monika. 

 
 

2. 

Był kiedyś na tej plaży, 
Taki, co się odważył. 
Ratownik miał baczenie 
I dał mu ostrzeżenie. 
Zabrała gościa woda, 
Na dno poszedł jak kłoda, 
Na zawsze się pogrążył, 
Bo ratownik nie zdążył. 
  
Refren: Monika, ach, Monika ... 

 
Parlando: 

Uwaga! Uwaga! Tu mówi ratownik! 
Panowie na materacu,  
Do Szwecji w przeciwnym kierunku! 
Pan w czerwonym czepku, 
Proszę nie drażnić rekina! 
Powtarzam: 
Proszę nie drażnić rekina! 
A nie mówiłem! 

3. 

Rok minął, a na plaży 
Już nowy tłum się smaży 
I z innym się Monika 
Ratownikiem spotyka. 
Tłum gości znów zazdrości, 
Palce gryząc do kości 
I coraz to ktoś z okrzykiem: 

Monika! 
Rzuca się w morze i znika. 
 
Refren: Monika, ach, Monika ... 

 

 
 


