
 
PANNA 

GWIAZDOZBIÓR POLSKIEJ PIOSENKI 
18 września 

Opracowanie: Wojciech Dąbrowski www.spotkaniazpiosenka.org

 
MIECZYSŁAW WOJNICKI -

JARCA 

 

(ur. 18 września 1919 roku, Częstochowa, zm. 13 stycznia 
2007 roku, Warszawa), aktor operetkowy, piosenkarz i autor 
tekstów piosenek, kształcił się wokalnie pod kierunkiem 
Ady Sari i S. Zawadzkiej.  

Był uczestnikiem kampanii wrześniowej (1939).  
Ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie, 

debiutował w Teatrze Dramatycznym w Wilnie (1944).  

Po wojnie występował w Teatrze Polskim w Białym-
stoku (1945), w Operze i Teatrze Muzycznym w Poznaniu 
(1945-1949), Teatrach Osa w Łodzi, Nowym i Syrena w 
Warszawie (1950) oraz Operetce Warszawskiej (do 1997 
roku, brał udział w pierwszej premierze: Domek trzech 
dziewcząt Franciszka Schuberta i H. Bertego, 16 lutego 
1954 roku).  

Współpracował z kabaretem Wagabunda i Podwie-
czorkiem przy Mikrofonie. Wystąpił w filmach: Miasto 
nieujarzmione, Młodość Chopina. 

Wylansował piosenki: Jabłuszko pełne snu (muz. 
Bogusław Klimczuk, sł. Tadeusz Urgacz), Monika (muz. 
Adam Markiewicz, sł. Tadeusz Kubiak), Piosenka z 
przedmieścia z filmu Dwa żebra Adama (1963) i Zakochani 
są wśród nas (obie muz. Jerzy Duduś Matuszkiewicz, sł. 
Janusz Kondratowicz), Żabka i miś (muz. Romuald 
Żyliński, sł. Roman Sadowski).  

Śpiewał zagraniczne przeboje z własnymi tekstami: 
Carina (muz. Poes), Kaczuszka i mak (muz. P. Masche-
roni), Mezzanotte (muz. Carroli). Koncertował w 
większości krajów europejskich, w Kanadzie i Stanach 
Zjednoczonych, nagrywał płyty i audycje radiowe. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski i Polonia Restituta, był laureatem Złotej Maski, 
otrzymał statuetkę Ariona (1998). 

 

JABŁUSZKO PEŁNE SNU 
Muzyka: Bogusław Klimczuk, słowa: Tadeusz Urgacz, piosenka z repertuaru Mieczysława Wojnickiego 

 
1. 

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie, 
Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. 
Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, 
Pewno nigdy nie widział chrapiącego jabłuszka. 

 
Refren: 

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu, 
Gdzie spojrzeć – jabłuszko, jabłuszko tam i tu. 
Gdzie spojrzeć – jabłuszko, jabłuszko pełne snu, 
Jabłuszko tam i tu. 

 
2. 

Długo głowił się kapral, aż się ujął pod boki, 
Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? 
Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek? 
Może całus od gruszek lub na zimę kożuszek? 

 
Refren: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu... 

3. 

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: 
Weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. 
Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. 
Nie dogonił go kapral, choć pogubił obcasy. 
 
Refren: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu... 

 
4. 

Będzie za to mozolnie w pace liczyć dni długie. 
Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. 
Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy. 
Wam też mogą się trafić, bo się liczą na kopy: 
 
Refren: Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka pełne snu... 
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