
WALDEMAR CHYLIOSKI o sobie. 

  Przypadek? Zrządzenie losu? Jak by tego nie nazywad, to pewne jest tylko to, że w 1951 roku na 

ulicy Przyjemnej w Gdaosku mój przyszły Tata spotkał moją przyszłą Mamę. Gdaosk wciąż jeszcze lizał 

rany po wojennych czasach, lecz przyszłośd kazała mobilizowad siły do nowych wyzwao. Dla moich 

rodziców nowym wyzwaniem było powołanie do życia właśnie mnie. Domyślam się, że było to 

wyzwanie przyjemne, jak wszystko, co się mogło wtedy moim rodzicom zdarzyd po spotkaniu na ulicy 

Przyjemnej. W niedzielę, 13 września 1953 roku, w Gdaosku, o siedemnastej dziesięd ujrzałem świat. 

Mogę założyd, że ani ja światem, ani świat mną nie byliśmy sobą zachwyceni. Ja w każdym razie 

podczas pierwszego spotkania ze światem bardzo się spłakałem. Potem już jakoś poszło... 

Nazywam się Waldemar Chylioski. Namówiony przez znajomych i przy ich pomocy postanowiłem 

poprzez Internet sprawdzad od czasu do czasu czy jeszcze żyję. Żłobka nie pamiętam, ale przedszkole, 

które było przy lotnisku we Wrzeszczu, zapisało się w mojej pamięci kilkoma wydarzeniami. 

Pamiętam wielkie poruszenie w naszej piaskownicy, gdy za płotem pokazał się przez chwilę prezydent 

Bierut. 

Gdy poznałem Elę Adamiak sam już sobie wymyślałem muzykę i podśpiewywałem własne piosenki, 

lecz to dzięki Elżbiecie spełniałem się jako autor. Nigdy nie zapomnę chwili, gdy w III programie 

Polskiego Radia po raz pierwszy usłyszałem piosenkę, do której napisałem tekst. Była to piosenka 

„Czas twojego życia”, a śpiewała ją właśnie Ela Adamiak. 

Między kolejnymi moimi piosenkami, które m.in. Ela w radio wyśpiewywała, tow. Gierek obiecywał 

Polsce siłę, a mnie dostatek. 

Jesienią 1976 roku przeniosłem się do Olsztyna, gdzie rozpocząłem studia. Życie artystyczne 

studentów tego uroczego miasta po kilku tygodniach stało się również moim życiem. Poznałem tam 

Stefana Brzozowskiego – założyciela grupy „Niebo”, Romualda Trębskiego – organizatora życia 

artystycznego, Andrzeja Janeczkę, który wraz ze Zbyszkiem Rojkiem (wiele lat grał w moim zespole na 

gitarze basowej), jako „Trzeci Oddech Kaczuchy” w 1980 r. zawojował festiwal opolski piosenką o 

kombajniście, a tymczasem śpiewając moją piosenkę „Pechowy dzieo” wygrał „Złotą Szpilkę” na 

Biesiadach Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmioskim. To tam, w Olsztynie, zaprzyjaźniłem się z poetą 

Jackiem Karaszewskim i pisarzem Jerzym Ignaciukiem. Niestety, obaj już nie żyją. 

O ile rok 1978 był dla mnie czasem szalonym, to rok 1979 otworzył przede mną zupełnie nowe 

perspektywy. Może to zrządzenie losu, a może przypadek sprawił, że wiosną 1979 roku w Krakowie, 

w klubie „Rotunda” poznałem Joannę – najpiękniejszą istotę na świecie. Jesienią tegoż roku byliśmy 

już małżeostwem, a w marcu 1980 roku na świat przyszedł nasz syn – Radek. Przed ślubem wybrałem 

się z „Wałami Jagiellooskimi” na dużą trasę koncertową po południowej Polsce, by zarobid na wesele 

– i udało się. 

Stan wojenny mocno skomplikował nam życie. Początkowo korzystaliśmy z pomocy Związku 

Literatów. Pomoc ta nie trwała jednak zbyt długo, a że i tantiemy w Zaiksie były zbyt małe, Asia 

zaczęła szydełkiem robid serwetki i sprzedawad je na rynku. Dzięki zręczności jej rąk mieliśmy 

jedzenie, a jak się ma jedzenie, to ma się właściwie wszystko i można byd szczęśliwym. Gdy więc 

Zbyszek Rojek złożył mi ofertę pracy nad stworzeniem zespołu i programu kabaretowego, ucieszyłem 

się bardzo, wszak szczęścia nigdy nie jest za dużo. I tak znowu wylądowałem w Olsztynie. Wkrótce 



potem, w 1983 roku powstał przedziwny zespół „Kaczki z Nowej Paczki”. Piszę „przedziwny”, bo 

wszystko w tym zespole było dziwne. Wszystko się  dzieliło i łączyło jednocześnie. Wszyscy dobrze 

znaliśmy się z czasów studenckich i jednocześnie stawaliśmy się w tym „po-studenckim” życiu coraz 

bardziej obcy. Mieszanka kabareciarzy, muzyków, kompozytorów, tekściarzy i poetów po 

kilkudziesięciu próbach gotowa była do wybuchu. Powstanie takiego zespołu, przejechanie z 

koncertami Polski wzdłuż i wszerz, nagranie płyty, która okazała się złotą (200 000 egz.), zdobycie 

Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Widowisk Estradowych w Rzeszowie, tryumfalny występ w 

Opolu, nagranie kilku programów telewizyjnych, prowadzenie autorskiej audycji w III programie 

Polskiego Radia, to dla takiej posklejanej formacji był wyczyn nie lada. A jednak wbrew moim (i nie 

tylko moim) obawom „Kaczki...” okazały się sukcesem. Gdy się z zespołem rozstawałem żal mi było 

ogromnie. Niestety, w tamtym czasie nie miałem innego wyjścia. Czułem odchodząc, że tak jak 

„Trzeci Oddech Kaczuchy” po odejściu Zbyszka Rojka, tak i ten zespół po moim odejściu, już nigdy tak 

pięknie nie „wybuchnie”. Moje przeczucie podzielał wówczas jedynie Stefan Brzozowski, który 

niedługo potem znakomicie poradził sobie zakładając świetny zespół „Czerwony Tulipan”.  

W niecały rok po wydaniu płyty „A może tylko nam się zdaje” rozpocząłem pracę nad kolejną, tym 

razem zupełnie nową. Do studia Radia Gdaosk, w którym za stołem realizatorskim zasiedli Michał 

Mielnik i Jacek Puchalski, wszedłem z takimi muzykami, jak Wojtek Staroniewicz, Maciej Grzywacz, 

Sławek Jaskułke, Tomek Sowioski, Janusz „Macek” Mackiewicz, Piotr Lemaoczyk, Olo Walicki, Józek 

Kaniecki i Małgorzata Kuziemska-Sławek. Także Beata Bartelik od początku do kooca była dobrym 

duchem, gościem specjalnym i twórcą wszystkich drugich, trzecich i czwartych głosów na nowej 

płycie, na której znalazły się też nowe wersje kilku starych piosenek. Wszystko to działo się przede 

wszystkim dzięki firmie Merkury S.J. , ale też i spółce SIGNET. Dzięki obu tym warszawskim firmom, 

tuż przed swoimi pięddziesiątymi urodzinami trzymałem w rękach przepięknie zaprojektowaną przez 

Zbyszka Karaszewskiego (brata poety Jacka) i sprawnie wydaną przez Sławka Słupskiego płytę. Krótko 

potem pracowałem nad angielską wersją piosenki „Sen na pogodne dni”, którą nagrała kanadyjska 

piosenkarka Sandra Volodoff i nad nowymi piosenkami dla Adrianny Biedrzyoskiej, które ukazały się 

na jej płycie „Debiut” w 2004 roku. 

Na koniec jeszcze dodam, że chod mieszkam w Gdyni, wciąż  czuję się jeszcze gdaoszczaninem, a 

właściwie to już trójmieszczaninem, bo i Sopot mi nie obcy. W naszym domu mieszka także moja 

Mama, Babcia Asi i czasami nasz syn Radek, który nie wiedzied kiedy stał się dorosłym człowiekiem. 

Mieszka także pies Dora, który, jak przystało na amstafa, jest najłagodniejszym psem na świecie, ale – 

uwaga – dużo umie. 

          Ludzi, z którymi dobrze się czuję, jest tak wielu, że wymienianie wszystkich znużyłoby 

czytającego. Proszę więc wierzyd mi na słowo – uwielbiam wszystkich swoich przyjaciół. Słabośd mam 

także do żeglarstwa.  


