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    1.Bo we mnie jest sex  (1962)  (2:19),    2.Czy musimy być na ty  (1968)  (1:33),    3.Dla
ciebie jestem sobą  (1961)  (3:20),    4.Jesienna dziewczyna  (1964)  (3:06),    5.Kalinowe serce 
(1961)  (2:43),    6.Mój pierwszy bal  (1960),    7.Nieduża miłość  (1961)  (2:50),    8.Ciepła
wdówka na zimę  (1970)  (2:37),    9.Utwierdź mnie  (1964)  (2:28),    10.Nie budźcie mnie 
(1966)  (2:54),    11.W słowach ślad  (1966)  (3:22),    12.I wciąż się na coś czeka  (1963) 
(3:06),    13.Patrzę na Ciebie  (1966)  (1:57),    14.W kawiarence Sułtan  (1964)  (2:47),    15.Nie
pożałuje Pan  (1970)  (2:31),    16.Nie odchodź  (1961)  (3:18),    17.Romeo, czy jesteś na dole 
(1964)  (2:40),    18.S.O.S.  (1966)  (3:14),    19.Zmierzch  (1961)  (2:56),    20.Już kąpiesz się 
nie dla mnie  (wyk. Wiesław Michnikowski K.Jędrusik - 1962)  (2:41)    

 

  

Urodziła się w 1931 roku w Częstochowie. Zasłynęła jako skandalistka emanująca seksapilem,
obdarzona niezwykłym dystansem do swojej osoby i poczuciem humoru.

  

W 1954 roku wyszła za mąż za Stanisława Dygata, pisarza, zaś rok wcześniej ukończyła
krakowską PWST i zadebiutowała w teatrze Wybrzeże. Potem grała w warszawskich teatrach:
Narodowym, Rozmaitości, Polskim oraz występowała w Kabarecie Starszych Panów. W
pamięci widzów zapisała się głównie rolami filmowymi: Joanny w „Lekarstwie na miłość”,
Kazimiery Wąsowskiej w „Lalce” i Lucy Zuckerowej w „Ziemi obiecanej” .

  

Do jej największych przebojów należały piosenki: „Bo we mnie jest seks”, „Nie odchodź”, „Dla
ciebie jestem sobą”, „Jesienna dziewczyna”, „Stacyjka Zdrój”. Kalina zmarła w 1991 i została
pochowana na Powązkach obok męża. O swoim życiu mówiła, że jest biało – zielone jak jej
ukochane konwalie. ---rmf.fm
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