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ALEKSANDER ŻABCZYŃSKI 

   
(ur. 24 lipca 1900 roku, Warszawa, zm. 31 maja 1958 roku, 
Warszawa), aktor teatralny, filmowy i kabaretowy, ukończył 
Szkołę Podchorążych w Poznaniu i do 1921 roku służył w 
armii polskiej jako oficer.  

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 
Należał do koła dramatycznego, kształcił się w prywatnej 
Szkole Gry Sceniczno-Filmowej Niny Niovilli. Tam odkryty 
przez Edmunda Wiercińskiego, debiutował w Reducie (24 
grudnia 1922 roku).  

Występował w teatrach warszawskich (Polski, 
Narodowy), na scenach Lwowa, Poznania i Łodzi, później 
także w warszawskich kabaretach i teatrzykach rewiowych: 
Perskie Oko, Morskie Oko, Wesołe Oko (1931), Kameleon 
(1932), Rex (1933), Cyrulik Warszawski (1936).  

Zdobył popularność dzięki rolom amantów i piosenkom w 
filmach i komediach muzycznych.  

Jako aktor filmowy, debiutował w niemym filmie 
Czerwony błazen (reż. Henryk Szaro, 1926). Wystąpił w 25 
filmach dźwiękowych (Ada to nie wypada, Jadzia, 
Manewry miłosne, Pani minister tańczy, Sportowiec mimo 
woli, Zapomniana melodia). 

Śpiewał piosenki: Całuję twoją dłoń madame (muz. R. 
Ervin, sł. Andrzej Włast), Jak drogie są wspomnienia, Już 
nie zapomnisz mnie (muz. Henryk Wars, sł. Ludwik 
Starski), Nikt mnie nie rozumie tak jak ty (muz. Zygmunt 
Wiehler, sł. Jerzy Jurandot), Powróćmy jak za dawnych 
lat (muz. Henryk Wars, sł. Jerzy Jurandot). 

Podczas wojny brał udział w kampanii wrześniowej jako 
porucznik (1 pułk artylerii), po klęsce wrześniowej przedo-
stał się do Rumunii. Internowany w obozie na Węgrzech, 
zbiegł do Francji. Był oficerem Polskich Sił Zbrojnych we 
Francji i w Anglii, wysłany na Bliski Wschód (1942) dotarł 
przez Irak i Palestynę do Egiptu. Walczył w armii generała 
Andersa jako kapitan pod Monte Cassino (był ranny). 
Został odznaczony Krzyżem Walecznych.  

Po wojnie pracował Polskim Czerwonym Krzyżu w 
Salzburgu (1946). Rok później powrócił do kraju. 
Występował w teatrach warszawskich (Mały, Klasyczny, 
Polski), radiu i telewizji. 

 
 

JUŻ NIE ZAPOMNISZ MNIE 
Muzyka: Henryk Wars, słowa: Ludwik Starski 

piosenka z filmu Zapomniana melodia (1938) 
 

Nocami w gwiazdy spoglądam 
I myślę z lękiem, 
Że jutro może odejdziesz, 
Zapomnisz mnie, 
Lecz wiem co zrobię, 
Zaśpiewam tobie piosenkę 
I już mam spokój 
I już nie lękam się. 
 
Bo nie zapomnisz mnie, 
Gdy moją piosenkę spamiętasz, 
W piosence jest siła zaklęta 
I czar i moc. 
 
A choć zapomnisz mnie, 
Piosenkę usłyszysz tę rzewną 
I tęsknić już będziesz na pewno, 
Co dzień, co noc. 
 
Piosenka zapachnie jak bzy, 
Piosenka wyciśnie ci łzy, 
Wspomnienia, wspomnienia, 
Silniejsze będą niż ty. 
 
Już nie zapomnisz mnie, 
Piosenka ci nie da zapomnieć 
I tęsknić już będziesz ogromnie, 
Co dzień, co noc, 
Co dzień, co noc, co dzień. 
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