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Zdjęcie i jego opis (poniżej) - od kol. Tadeusza Bienia.  

On odnalazł dla nas Sucharka. 

 
Tak było na spotkaniu-wieczorku piosenek turystycznych w ARTEMIE, w 

grudniu 1966 r. Siedzą na pierwszym planie: Tadeusz Bień z IV r. MT, Zygfryd 

Kwiatkowski (Sucharek), Wojciech Downarowicz z II r. MT (tył głowy), a pod 

ścianą od lewej: Roman Nitek z I r. MT,  Dziewczyna ????., Fred Wojtkiewicz 

(Przew. Kom. Turystyki RO ZSP w Gdańsku). 

Mozaika na ścianie to fragment dzieła Kol. Czesława Tumielewicza (wówczas 

stud. Wydz. Arch., obecnie prof. AWSP w Gdańsku) pt. „Byk na corridzie”. 

Kilka mądrych słów do użytkownika śpiewnika 
 
Dzisiaj (23-08-2016) Antek Adamowski / Przewodniczący Komisji Wczasów 

Turystyki i Sportu Komitetu Wykonawczego Uczelnianego Parlamentu ZSP 

Politechniki Gdańskiej w latach 1966/1967/ potwierdził, że w roku 1967 został 

powielony na PG / nieoficjalnie / przez Pana Wolniewicza tzw. Śpiewnik 

Sucharka. Tzn, że na 45 Bazunie będziemy obchodzić 50 rocznicę śpiewnika. 

Antek nie pamięta nakładu - między 100 a 200 szt. Cenna ta informacja.  

Może Zygfryd pamięta nakład? 

 

 

Pozdrawiam 

Rysiek Markowski 
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Oto otwierasz mały zbiorek 

piosenek rajdowych i 

turystycznych, śpiewanych w 

całej Polsce. Mam nadzieję, 

że odtąd będzie on dla ciebie 

najmilszym towarzyszem 

włóczęgi, a echo będzie 

niosło te piosenki znad 

ognisk, gdzieś w góry, lasy i 

nad jeziora. 

 

 S U C H A R E K 
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Część 1- Piosenki polskich włóczęgów 
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BANDA 
 

Precz smutki, niech zginą, wspomnienia niechaj płyną,  A E  

obsiądźmy ogień wkoło, z piosenką wesołą.    E E7 A 

Uśmiechnij się jasno, a wszystkie troski zgasną   A E 

Podajmy sobie ręce, w piosence, w piosence.   E E7 A   

 

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest,     A D                            

zabawić się fajnie i śpiewać fest.     D A                           

I zawsze mamy chęć na szał,      A E 

byleby śpiew wesoło brzmiał      E E7 A   

 

Bando, bando, rozstania nadszedł już czas,  A D A E        

bando, bando, na zawsze złączyłaś nas,  E E7 A   

bando, bando, bez ciebie smutno i źle.  A D A D           

Pożegnania to nie dla nas, o nie   E E7 A   

wkrótce znów spotkamy się.    A E A                            

 

Na żal nas nie bierzcie, bo dosyć smutków w mieście, 

niech żyje nasza banda, a reszta - karramba. 

Nam smutków nie trzeba, gdy w górze błękit nieba, 

a gwiazdy wstęgą siną nad głową nam płyną. 

 

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest:  

zabawić się fajnie i śpiewać fest. 

Bo właśnie w tym jest cała rzecz, 

że wszystkie smutki idą precz. 

 

Jesień, jesień na polach rozwiesza mgły. 

Wrzesień, wrzesień, kasztany sypie jak łzy. 

Zaśpiewał ptak wtulony w słoneczny krąg, 

jakiś motyw gra cichutko - cyt, cyt, 

cyt - posłuchaj - tak, to on. 
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SENTYMENT 

 
Czy słyszysz luba tych listków szemranie,  C G7 

czy czujesz tę woń kalafonii?    G7 C /C7 

Czy czujesz ma luba, w seledyn dziergana,  F C 

te cudne bzy Macedonii?    G7 C /C7  

Czy czujesz ma luba, w seledyn dziergana,  F C 

te cudne bzy Macedonii?     G7 C 

 
Serce do serca na fest się przywala, 

a ręka nie pyta o ślub. 

Słowik pod krzaczkiem robotę odwala, 

dyszlem szarpany ptak w dziób. 

 
Kocham cię na czczo, pod włos i znienacka, 

i całą od A aż po D. 

Wpadłaś mi w oko, jak śliwka do placka, 

całuj, nie pytaj się gdzie. 

 
Życie doprawdy, już jest takie głupie, 

że rani samotnych najbardziej. 

Lecz kiedy serca trzymają się w kupie, 

to mają wszystko w pogardzie. 

 
Życie jest piękne - tak jest i tak będzie, 

lecz trzeba umieć je brać, 

a najpiękniejsza w życiu jest miłość, 

grunt to sentyment, psia mać.  
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PUSZCZA NIEPOŁOMICKA 
 

Przez Niepołomicką Puszczę    A 

szła studentów cała chmara,    E 

gdy spotkali jakąś babkę,    E7 

to ją tak pytali zaraz:     D A 

 
R. Czy pani puszcza się ta podoba,   A E 

 niech pani sekret ten nam wyznać chce.  E7 A 

 Czy pani puszcza się ta podoba,   D A 

 Tak trochę, to na pewno - założę się.  D E E7 A 

 
Babka na to zapytanie 

czerwieniła się lub bladła 

i od razu widać było, 

że studencka wiara zgadła. 

 
R. Że pani puszcza się ta podoba ... 

 
Nawet w prostych ludziach puszczy 

tkwi też dobre wychowanie. 

Chłopi orkę przerywali, 

by uprzejmie pytać panie: 

 
R. Czy pani puszcza się ta podoba ... 

 
Pewna letniczka z Krakowa 

często do puszczy chodziła 

i choć twarz znudzoną miała, 

ludność przekonana była: 

 
R. Że pani puszcza się ta podoba ... 
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Raz przyjechał mąż letniczki, 

wdzięków małżonki spragniony, 

gdy dowiedział się o wszystkim, 

groźnie zawołał do żony: 

 
R. Więc pani puszcza się ta podoba ... 
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SPÓDNICZKA 
 

Dziś zapomniałaś tu do mnie przyjść,   a d a E 

choć ja tak czekałem z wielką nadzieją w sercu.  a d G C E 

I spoglądałem w pustą uliczkę,    F G 

może zobaczę twoją spódniczkę,    C a 

lecz ty nie przyszłaś -  pozostał w sercu żal.   d E a 

 

Patrz, już zapłonął gwiazd bladych sznur, 

wiatr ucichł i skonał w objęciach sennej nocy. 

Proszę cię, błagam, przyjdź tu nazajutrz, 

ja będę czekał z białą konwalią, 

dobranoc miła, miej najpiękniejsze sny. 

 

Gdy powiedziałaś - mam tego dość, 

to serce me łkało, jak nigdy dotąd jeszcze. 

Choć tak kochałem, choć tak prosiłem - 

zostań tu ze mną choć jedną chwilę - 

lecz ty odeszłaś jak ten cudowny sen. 
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LODKA 
 

Panie Włodek, panie Włodek,     C 

czy pan nie wie, czy pan nie wie, gdzie wychodek.   C G7 

Bo ja chodzę sobie tu i tam      G7 

i w kaloszach pełno mam.      G7 C 
 

R. A wszystkiemu winna Lodka,     C 

 bo zabrała z sobą klucze od wychodka.   C G7 

 A ja chodzę sobie tu i tam     G7 

 i w kaloszach pełno mam.     G7 C 

    

Panie Janie, spójrz pan w lewo, 

tam na lewo na tej górze stoi drzewo. 

A pod drzewem stoi wielka kadź, 

do tej kadzi możesz uchacha. 
 

Do widzenia ciocia Lodka, 

niepotrzebne są już klucze od wychodka, 

bo ja chodzę sobie tu i tam 

i w kaloszach pełno mam. 
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MARY  I  JOHN 
 

Przybył z prerii do miasta,   A 

żeby leczyć odciski.    E7 

Mary stała przy barze,    E7 

nalewała mu whisky.    A 

Spojrzał na nią i westchnął,   A 

jej wypadło coś z rąk,    D 

a po mieście rozeszło się w krąg:  E7 A 

 
R.   O, Mary i John,    A 

  jak oni się kochają.   D A 

  Nie ma w całym Ohio   E7 A 

  pary jak Mary i John.   E7 A  

 
Gdy ją drugi raz ujrzał, 

chwytał konia na lasso. 

Mary stała przy barze, 

jadła bułkę z kiełbasą. 

On powiedział smacznego,   

ona jemu oh sure 

i już wszyscy wiedzieli ma mur:     

 
Były tańce w niedzielę, 

no i tak się złożyło, 

że na tańcach ni Mary 

ani Johna nie było. 

Mary miała zajęcie,  

a odciski miał John, 

a po mieście ze wszystkich szło stron:   

 

 

 

 

 



 

 

 - 15 - 

 

 
John musiał wyjeżdżać, 

więc napoił mustanga, 

jeszcze fajkę zakurzył 

i odśpiewał dwa tanga. 

Jeszcze wstąpił do szynku,  

jeszcze wypił swój rum, 

no a w mieście dopiero był szum:     

 

 

John powrócił na prerię 

i nie myślał o Mary. 

Mary za mąż wnet wyszła, 

dziś już córki ma cztery.  

  



 

 

 - 16 - 

 

 

 

 

 

Część 12 – Piosenki słowackie 
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JANOWA ŻENA 
 

Janowa żena nieuzdrawena,      A E7 A D 

Jano jej, Jano jej nieweri.       A E7 A E7 A 
 

R. Wstań żenka hore, srdieczko moje,    A E7 A D 

 Wszak tiebie, wszak tiebie nie boli.    A E7 A E A  
 

Janowu żenu do truhli kladu, 

Jano jej, Jano jej nieweri.      
 

Janowu żenu do hrobu kladu, 

Jano jej, Jano jej nieweri.       
 

Janowu żenu uż pochowali, 

Jano jej, Jano jej uweril.      
 

Hore sa prasnuł, do neba wrasknuł 

daj Boże, daj, Boże, daj druhou. 
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HELPA 
 

Ech ta Helpa, ech ta Helpa,   a d a d 

to je pikne mesto,    a E7 a 

a w tej Helpie, a w tej Helpie   a d a d 

je chłopaków dwesto.    a E7 a 
 

Kelo esto, telo esto,    a G d a 

ne po mojej woli, tarara   d E7 

len za jednom, len za jednom   a d a d 

serdeczko me bole.    a E7 a 
 

Za Janiczku, za Petriczku 

krok bych ne zrobila, 

za Juriczku szuchajiczku, 

Dunaj bych zbrodila. 
 

Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj, 

ty sziroke pole, tarara 

len za jednom, len za jednom 

serdeczko me bole. 
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Poniżej tekst piosenki „Helpa” w pisowni fonetycznej opracowany przez 

Antka Adamowskiego na podstawie oryginalnych  tekstów dostępnych na 

słowackich stronach www 

 

HELPA 
 

To ta Helpa, to ta Helpa a d a d 

to je pekne mesto. a E7 a 

A w tej Helpie, a w tej Helpie a d a d 

szwarnich chlapcow je sto. a E7 a 

 

 Co haj je sto, to haj je sto, a G d a  

 nie po mojej woli. d E7 

 Len za jednim, len za jednim a d a d 

 srdieczko ma boli. a E7 a 

 

Za Janiczkom, za Petriczkom  

krok bi nie zrobila, 

za Juriczkom szuchaiczkom  

Dunaj bi zbrodila. 

 

Dunaj, Dunaj, Dunaj, Dunaj  

aj to szire pole. 

Len za jednim, len za jednim  

potieszenie moje. 
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