KALENDARIUM KONCERTOWE 1995-2005
1.GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
25 października 1995
CK Rotunda
Wystąpili:
Andrzej SIKOROWSKI
Robert KASPRZYCKI - I miejsce SFP - 1992 r.- kabaret „Zielone Szkiełko”
Janusz RADEK - III miejsce SFP - 1992 r. - kabaret „Zielone Szkiełko”, laureat I miejsca,
Festiwalu Piosenki Aktorskiej - Wrocław 2003!
Tamara KALINOWSKA - „Piwnica Pod Baranami”
Dominika KURDZIEL - nagroda za kompozycje na „FAMIE” 95’; późniejsza laureatka
Debiutów Festiwalu OPOLE `97
Lidia JAZGAR z zespołem GALICJA- III miejsce SFP 1992 r. „Piwnica Pod Baranami”
(wówczas)
___________________________________________________________________________

2. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
andrzejkowy
29listopada 1995
CK Rotunda
Wystąpili:
WOLNA GRUPA BUKOWINA
Leszek WÓJTOWICZ - „Piwnica Pod Baranami”
Janusz KOHUT - wybitny pianista i kompozytor, autor muzyki filmowej i teatralnej,
„czarodziej fortepianu”
Grzegorz HALAMA - laureat wielu festiwali m.in. „Paka” 95, SFP 95’, kabaret „Zielone
Szkiełko”, obecnie Gwiazda TV
Paweł PONIATOWSKI - mistrz magii
Barbara POCIEJOWSKA - laureatka „Śpiewać każdy może”, listopad 95’ – ROTUNDA

3. GALICYJSKI WIECZÓR Z PIOSENKĄ
wigilijny
20 grudnia 1995
Wystąpili:
Anna SZAŁAPAK - „Piwnica Pod Baranami”
Tadeusz KROK - Laureat SFP, kabaret Marcina Dańca
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Agata MOCHNAL (obecnie Rymarowicz) - uczestniczka wielu przeglądów i festiwali
piosenki - duet z Tadeuszem Krokiem
Szymon ZYCHOWICZ - śpiewający poeta, kabaret „Zielone Szkiełko”, Piwnica Pod
Baranami
Renata BIEL + Beata KWARCIAK - duet sióstr, laureatki przeglądów piosenki religijnej,
z Wadowic
Zespół „FORTE” - od 1994 roku, czyli od początku istnienia jedynej w Polsce Listy
Przebojów Piosenki Studenckiej w Radiu Rak - okupują czołówkę tej listy, mieszkają
w Olkuszu (lider, Marcin Styczeń - obecnie studiuje i tworzy w Warszawie)
Zespół Góralski „SKALNI” - studencki zespół Akademii Rolniczej w Krakowie przedstawili fragment jasełek i góralskich obrzędów świątecznych
Zespół GALICJA.
__________________________________________________________

4. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
karnawałowy
16 stycznia 1996
CK Rotunda
Wystąpili:
Jacek WÓJCICKI
Kabaret „ PO ŻARCIE” - kabaret Maćka Stuhra. Późniejsi Laureaci PaKI (kabaret już nie
istnieje, a Maciej Stuhr jest Gwiazdą!)
Dominik KWAŚNIEWSKI – debiutant (obecnie Loch Camelot, Laureat SFP)
Zespół „KROKE” - trio - absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej, muzyka
klezmerska żydowska, cygańska, koncertowali w Jerozolimie, na zaproszenie Stevena
Spielberga. Można ich usłyszeć w restauracji „Ariel” na krakowskim Kazimierzu, ale
najczęściej koncertują za granicą (obecnie - Gwiazda, koncerty z Nigelem Kennedy!).
Zespół „NO, NO” - krakowsko - warszawska formacja, Lidia Jazgar - vocal: debiut na
Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 94’ - koncert „Premier”
Zespół GALICJA
Para Taneczna - jeden z krakowskich Klubów Tańca Towarzyskiego, prezentacja tańca
standardowego i latynoamerykańskiego (Dariusz Kasztulski z partnerką)
___________________________________________________________________________

5. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
walentynkowy
14lutego 1996
CK Rotunda
Wystąpili:
Elżbieta ADAMIAK
Barbara STĘPNIAK – I miejsce SFP 1995 r., kabaret „Zielone Szkiełko” (obecnie Loch
Camelot)
Łada Maria GORPIENKO – Ukraina, kabaret Loch Camelot
Beata CZERNECKA – debiutantka, śpiew solowy – najbardziej znane arie operetkowe
(miłości pełne) – obecnie Piwnica Pod Baranami
Przemysław BRANNY – absolwent krakowskiej PWST, aktor Teatru Bagatela, gwiazda
Loch Camelot, laureat Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu.
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GALICJA.
Było oczywiście dużo miłości. Były walentynkowe prezenty dla zakochanych i jak zwykle
wiele smakołyków.
___________________________________________________________________________

6. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wiosenny
20marca 1996
CK Rotunda
Pretekstem do zorganizowania Wieczoru Wiosennego, był oczywiście przypadający
na 20 dzień marca - Pierwszy Dzień Wiosny.
Wiosna - nowe szanse, nowe nadzieje, mnóstwo nowych idei. Stąd pomysł
zorganizowania Otwartej Sceny. Przyjście wiosny po takiej zimie jaką przeżyliśmy, było
wystarczającym argumentem dla faktu, aby zaśpiewać mógł każdy!
Już od styczniowej edycji „Galicyjskich Wieczorów ...” informowano i zapraszano
słuchaczy, poprzez zaprzyjaźnione rozgłośnie radiowe. Zresztą już podczas pierwszego
koncertu w październiku ’95, L. Jazgar powołała do życia KPW (Kącik Poezji Waszej), czyli
instytucję mającą na celu „wyłapywanie” wszelkich oznak twórczości poetyckiej wśród
publiczności.
Instytucja ma charakter ulotny tj. nie istnieje formalnie. Lidia, zajmuje się
przechwytywaniem „poczty” i wstępną klasyfikację korespondencji. Wybrane utwory
prezentowane są podczas koncertów. „Perełki” spośród nich przekazane są kompozytorom,
aby dopełnili reszty...
Finał tychże przedsięwzięć znalazł swe miejsce najbardziej uzasadnione, właśnie
w Wiosennej edycji „Galicyjskich Wieczorów... ”

Wystąpili:
Kabaret „POTEM” (to już HISTORIA!), Dorota ŚLĘZAK (obecnie Piwnica Pod
Baranami), Maria LAMERS (obecnie Piwnica św. Norberta), Przemysław
STRZAŁKOWSKI (Głos, znany wszystkim Reklamożercom), Zespół Pieśni i Tańca
„NOWA HUTA” i tradycyjnie zespół „GALICJA”.
Topiąc Marzannę pożegnaliśmy zimę na zawsze (tj. na rok).
___________________________________________________________________________

7. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
przedfestiwalowy
24 kwietnia 1996
CK Rotunda
Kraków jest od samego początku miejscem organizowania Studenckiego Festiwalu
Piosenki.
W tym roku po raz trzydziesty drugi, odbył się on w dniach 16.05 - 19.05.96.
Ze względu na to iż tradycją Festiwalu stało się organizowanie przesłuchań
konkursowych w CK „ROTUNDA”, „Galicyjskie Wieczory...” mają prawo, a może nawet
obowiązek pewnej „pomocy” reprezentantom Krakowa, poprzez ich dodatkową promocję
wśród publiczności. Stąd pomysł zorganizowania Wieczoru Przedfestiwalowego.
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Krakowska Giełda Środowiskowa, która wyłoniła naszych przedstawicieli
w konkursie, odbyła się 13 kwietnia. Jej laureaci, a także artyści wytypowani do Giełdy
Odrzuconych, mieli dodatkową szansą zaprezentowania się 24 kwietnia na
„Przedfestiwalowym Galicyjskim Wieczorze z Piosenką”. Jest to chyba najlepsza promocja.
Według regulaminu Festiwalu, nie muszą to być osoby mieszkające w naszym mieście. Znane
są przypadki, iż Kraków reprezentowany był przez wykonawców „przyjezdnych”. Jest to
odpowiedź na ewentualny zarzut dotyczący patriotyzmu lokalnego...
Przyszli uczestnicy przesłuchań konkursowych mieli dodatkową szansę oswojenia się
ze sceną, warunkami oświetleniowo - nagłaśniającymi.
Mogli skonfrontować siebie z prezentacjami „konkurentów”, wreszcie skonfrontować
swoje propozycje z publicznością.
Gwiazdą tej edycji „Galicyjskich Wieczorów” był zespół LOMBARD w osobach
Grzegorza Stróżniaka z „pokoleniowym” przebojem „Przeżyj to sam” i jego przyjaciół.
Towarzyszył mu m.in. najlepszy gitarzysta Jacek KRÓLIK.
Wystąpił również: znakomity gitarzysta jazzowy Ryszard STYŁA z zespołem
SPECTRUM sESSION, Katarzyna CYGAN, Paweł KWAŚNY, - gitara klasyczna, teatr kabaret „CYKLOTROP” oraz tradycyjnie gospodarze, czyli GALICJA (laureaci SFP z 92
roku). Było jak zwykle wiele niespodzianek.
___________________________________________________________________________

8. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
festiwalowy
19 maja 1996
Dziedziniec Collegium Medicum UJ
Impreza weszła w skład programu tegorocznego Studenckiego Festiwalu Piosenki.

Wystąpili:
Mirosław CzYŻYKIEWICZ, Elżbieta ADAMIAK, Mieczysław SZCZEŚNIAK, Mariusz
LUBOMSKI, Ireneusz KROSNY, Teatr Tańca DF, laureaci tegorocznego Studenckiego
Festiwalu Piosenki, zespół KROKE, Lidia JAZGAR z zespołem „GALICJA”.
___________________________________________________________________________

9. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
bajkowy
29maja 1996
CK Rotunda
Oj, było bardzo bajkowo! Zespół BOBA JAZZ BAND opowiadał muzycznie
o przygodach Królewny Śnieżki. Odbyły się konkursy dla publiczności dotyczące znajomości
instrumentów muzycznych. Były nagrody.
Wystąpili artyści z bardzo różnych bajek:
DUET FAUX PAS, Justyna KABAŁA, GALICJA, Kamil ŚMIAŁKOWSKI.
Gwiazdą Wieczoru byłą ANTONINA KRZYSZTOŃ z zespołem. Cała sala śpiewała
„Kiedy przypłynie perłowa łódź” i inne piosenki Tosi, znane z jej płyt.
„Gdyby Anioły umiały śpiewać, śpiewałyby tak jak Ona” - ktoś kiedyś tak powiedział
o Antoninie. Mogliśmy się przekonać, że to święta prawda.
Nastrój panował prawdziwie bajkowy…
___________________________________________________________________________
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10. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
przedwakacyjny
19czerwca 1996
CK Rotunda
Spotkaliśmy się przy „prawdziwym” ognisku, które płonęło na środku „Rotundy”.
Gościliśmy najprawdziwszą drużynę harcerzy, z którymi śpiewaliśmy o tym, że „płonie
ognisko i szumią knieje” i o tym, że „stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj”…
Wszystko po to, aby poczuć się już naprawdę wakacyjnie … I udało się !!!
Dlatego wszystkie prezentacje sceniczne, które nastąpiły później były entuzjastycznie
przyjmowane.

Wystąpili:
Zespół FORTE, Kabaret MICHAŁA ZZA POTOKA, Damian WIŚNIEWSKI, duet
ŚWIEŻE MLEKO (czyli Mariusz Ryciak i Wojtuś Żaba Książek - to już historia...),
Jacek DEWÓDZKI (były wokalista zespołu DŻEM!), zespół „Galicja”
i nie tylko.
Gwiazdą Wieczoru była MARTYNA JAKUBOWICZ, która zaśpiewała swoje największe
przeboje i bisowała kilkakrotnie.
Był to z kolei DZIESIĄTY, czyli jubileuszowy GALICYJSKI WIECZÓR. Stali bywalcy nie
zapomnieli! Świętowaliśmy długo…
___________________________________________________________________________

11. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wakacyjny
12 lipca 1996
Dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu (miał być!)
Miało być na Wawelu, ale niestety deszcz zmienił nasze plany. Koncert odbył się
w klubie ROTUNDA, więc musieliśmy wyobrazić sobie zamkową scenerię i letnią noc pod
gwiazdami. Ale reszta zgadzała się i to bardzo!
Gwiazdą Wieczoru była KAYAH!!! Jedna z najlepszych polskich wokalistek, zgotowała
swoim fanom wspaniałą ucztę muzyczną. Równie wspaniale została przyjęta Lidia JAZGAR
ze swoim nowym składem muzycznym.
___________________________________________________________________________

12. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wakacyjny II
27 lipca 1996
DZIEDZINIEC Zamku Królewskiego na Wawelu
Druga wakacyjna edycja Galicyjskich Wieczorów odbyła się na Wawelu. Zamek
najbardziej Królewski, gwiazdy na niebie i Gwiazda na niezwykłej scenie. Po prostu Kobieta
niezwykła - HANNA BANASZAK. Kameralna muzyka, niezapomniana noc… Wszystkie
Dobre Duchy śpiące na Wawelu były z nami

13. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
trzynasty
16października 1996
CK Rotunda
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Spotkaliśmy się szczęśliwie po wakacjach na koncercie inaugurującym nowy sezon
artystyczny 96/97. Koncert wszedł w skład cyklu imprez BEANALIA, poświęconych
zainteresowaniu życiem artystycznym Krakowa studentów I roku.
Było to XIII z kolei wydanie Galicyjskich Wieczorów i okazało się, że „trzynastka”
była dla nas szczęśliwa.
Nie mogło być inaczej, skoro gościem specjalnym był GRZEGORZ TURNAU.
Wystąpili także EMOTION TRIO (tak się wtedy nazywało to trio akordeonowe pod
dowództwem Janusza Wojtarowicza!, dziś - MOTION TRIO, to już Gwiazda!), Dorota
ŚLĘZAK (Piwnica Pod Baranami, Krzysztof JANICKI (Piwnica Pod Baranami),
GALICJA.
___________________________________________________________________________

14. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
a - polityczny
20 listopada 1996
CK Rotunda
Goście Specjalni: ANDRZEJ I JACEK ZIELIŃSCY, czyli SKALDOWIE.
Ponadto wystąpili: Jacek KOWALSKI - Monogramista J.K., Aneta RYNCARZ,
Dominika KURDZIEL, Leszek CzAJKOWSKI, Jakub MĘDRZYCKI, Paweł
PIEKARCZYK i tradycyjnie Lidia Jazgar z zespołem GALICJA.
To była artystyczna manifestacja naszej apolityczności!
Niech żyje PRAWDA!
___________________________________________________________________________

15. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
przedświąteczny
18grudnia 1996
CK Rotunda
Gość specjany: MAREK GRECHUTA z zespołem „ANAWA”.
ponadto: Justyna KABAŁA, Dominik KWAŚNIEWSKI, zespół „PROMYKI
KRAKOWA” tj. zespół góralski pod kierownictwem Romy Krzemień.
Tym razem, po raz pierwszy i jedyny - honory domu czynił Ktoś Inny - Artysta
Piwnicy Pod Baranami MAREK PACUŁA. W tym samym czasie LIDIA JAZGAR wraz
z zespołem „Galicja”, koncertowała w INSTYTUCIE POLSKIM W PARYŻU(specjalna :Paryska edycja Wiezcorów!).
___________________________________________________________________________

16. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
matematyczny
15stycznia 1997
CK Rotunda
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Rozwiązywaliśmy bardzo trudne zadania matematyczne (głównie z logiki). Nie
zabrakło podsumowań związanych końcem starego i początkiem kolejnego, Nowego Roku.
Wspólnie z zespołem RAZ, DWA, TRZY zaczęliśmy odliczać na nowo…
Ponadto wystąpili:
Maciej STUHR, Beata CZERNECKA, OGRODOWE ALEJE 11, GALICJA.
__________________________________________________________________________________________

17. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
niezwykle poetycki
26lutego 1997
CK Rotunda
Okazało się, że potencjał poetycki Publiczności galicyjskiej jest wielki. Znakomicie
zdała egzamin ze znajomości poezji różnych epok i stylów…
Spontaniczna prezentacja sceniczna uświadomiły, że poezja jest w nas, mimo tego, że czasy
podobno niepoetyckie…

Wśród wykonawców znaleźli się:
zespół FORTE, Stefan BŁASZCZYŃSKI, (flecista nadzwyczajny, m.in. Brathanki)),
Żanna GER (aktorka Teatru im. Stanisławskiego z Moskwy, piosenkarka, artysta
plastyk), GALICJA.
Wieczór uświetnił człowiek który jest poezją - MICHAŁ BAJOR.
Kto nie widział i nie słyszał - niech żałuje!
___________________________________________________________________________

18. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
filmowy
12marca 1997
CK Rotunda
Koncert towarzyszył organizowanemu w Rotundzie Festiwalowi Filmów Jana Jakuba
Kolskiego. Był on gościem honorowym wieczoru. Fragmenty filmów prezentowane na
wielkim telebimie dopełniały niezwykłe prezentacje sceniczne:
Żona reżysera, Grażyna BŁĘCKA-KOLSKA /odtwórczyni głównych ról/, śpiewała
piosenki znane z filmów.
Najmłodszy (wtedy ;-)aktor Starego teatru - Maciej LUŚNIA przedstawił standardy
muzyki filmowej.
Marek BAŁATA - jeden z najpiękniejszych głosów, śpiewał piosenki Krzysztofa
Komedy.
Robert KASPRZYCKI który w swym teledysku grał rolę Zbyszka Cybulskiego,
prezentował piosenki ze swojej najnowszej płyty.
Wystąpił również tradycyjnie zespół GALICJA.
Atmosfera panowała prawdziwie hollywoodzka, a jej dopełnieniem było wręczanie po
raz pierwszy w historii statuetek Galicyjskich Pegazów. Otrzymali je wszyscy artyści /każdy
w swojej odrębnej kategorii/, a także Goście Specjalni wieczoru: JAN JAKUB KOLSKI
i ZYGMUNT KONIECZNY .
___________________________________________________________________________

19. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
klasyczny
16kwietnia 1997
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CK Rotunda
W roli klasyka piosenki wystąpił ZBIGNIEW WODECKI (obecnie - Droga do
Gwiazd): piosenkarz, skrzypek, trębacz, aktor, najsłynniejsza Pszczoła Świata. Zanim stał się
wielką gwiazdą, debiutował w Piwnicy Pod Baranami. Ma na swoim koncie dziesiątki
przebojów i udział w prestiżowych przedsięwzięciach. Przykładem niech będzie partia solowa
w Nieszporach Ludźmierskich Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wszystkim debiutującym
artystom pokazał jak należy śpiewać.

Wystąpili także:
Iwona KONIECZKOWSKA, której akomaniował Janusz Butrym
Dariusz TARASZKIEWICZ - (wtedy) student PWST w Krakowie, reprezentant
Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki (1997).
Bartek RADOS - „młoda (wtedy ;-) krew” Piwnicy Pod Baranami
Konrad KICZKAJŁO - uczeń V klasy szkoły podstawowej /chyba najmłodszy
debiutant, śpiewający piosenki ojca rockmana/.
Tomasz GROCHOT - student Akademi Muzycznej w klasie perkusji (obecnie szczęśliwy absolwent, znany, krakowski muzyk jazzowy) , wykonał klasyczne, porywające
solo na tym instrumencie.
Kabaret DNO ze Śląska - bezdennie śmieszny (późniejszy wielokrotny Laureat
PaKI).
Zespół GALICJA nie zawiódł.
___________________________________________________________________________

20. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
dwudziesty
21maja 1997
CK Rotunda
Spotykamy się od dwudziestu miesięcy! To już poważny jubileusz, który
uhonorowany został trzypiętrowym tortem ufundowanym przez hotel Cracovia
(nieustające pozdrowienia dla Pana Dyrektora Tomasza Kowalskiego!). Zanim
dokonaliśmy „zjedzenia” nastąpiła część artystyczna.
Wystąpili:
Roman RABINIAK - śpiewający bard, na stałe mieszkający w Niemczech
Formacja CHATELET - Grand Prix Przeglądu Kabaretów PaKA 1997.
Łukasz MRZYGŁÓD - laureat „Śpiewać każdy może”
Recital uświetnił występ największego poety wśród aktorów i największego aktora
wśród poetów, laureata Studenckiego Festiwalu Piosenki w roku 1984, naszego ulubionego
artysty - ZBIGNIEWA ZAMACHOWSKIEGO.
Nie zabrakło zespołu GALICJA.
Choć nie było sztucznych ogni, było jubileuszowo i jak zwykle wspaniale.
___________________________________________________________________________

21. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
rodzinny
11czerwca 1997
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CK Rotunda
Spotykamy się już prawie dwa lata. Można więc chyba powiedzieć, że jesteśmy
rodziną. Potwierdziliśmy to swoją obecnością. Gwiazdą wieczoru było: STARE DOBRE
MAŁŻEŃSTWO - podstawa prawidłowo funkcjonującej rodziny.

Wystąpili ponadto:
CHÓR KRAKOWSKIEJ MŁODEJ FILHARMONII pod dyr. RAFAŁA
MARCHEWCZYKA, ALICJA KUBASZEWSKA Z ZESPOŁEM, ZESPÓŁ
„MANTICA” i oczywiście GALICJA.
___________________________________________________________________________

22. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
bluesowy
4 lipca 1997
Na Dziedzińcu Collegium Medicum UJ ul. Św. Anny
Koncert odbył się w dniu święta narodowego Stanów Zjednoczonych - stąd
honorowy patronat nad imprezą objął Konsulat Generalny USA w Krakowie. Królował
blues,
czyli to co najlepszego otrzymaliśmy od Ameryki.
Gwiazdą Wieczoru był zespół DŻEM. Tłumom zebranych fanów nie przeszkodziła
szalejąca burza, a stare mury przyjęły ze spokojem dość głośną przecież muzykę.
GALICJA bluesowa, też była.
___________________________________________________________________________

23. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
adaptacyjny
22października 1997
CK Rotunda
Po przerwie wakacyjnej, spotkaliśmy się znowu, aby śmiać się i płakać, słuchając
wspaniałych artystów !
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i niespodzianek. Nikt nie wyszedł z „Rotundy”
nie obdarowany !.
Gościem specjalnym byli najprzystojniejsi i najzdolniejsi ( jak o sobie powiedzieli )
muzycy z zespołu VOO VOO - WOJCIECH WAGLEWSKI i MATEUSZ
POSPIESZALSKI .
Publiczność szalała ! Śpiewała i tańczyła ! Chórki wykonywała ( jak już wielokrotnie
) LIDIA JAZGAR, a DOMINIKA KURDZIEL grała na bębenkach ! Właśnie DOMINIKA,
odśpiewała pieśni, którymi wygrała tegoroczne Debiuty Festiwalu Polskiej Piosenki
Opole ‘97.
Wystąpili również: ANETA RYNCARZ, BARBARA STĘPNIAK (obecnie
Stępniak - Wilk), GRUPA JANABANDA pod dowództwem JANA GANCIARCZYKA
(debiut wieliczkowego MANHATTAN TRANSFER )
Oczywiście gospodarzem był zespół GALICJA.
___________________________________________________________________________

24. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
studencki
26listopada 1997
9

CK Rotunda
Tym razem koncert odbył się jako główny punkt programu VIII
AKADEMICKIEGO FORUM KULTURY. Przybyli wszyscy, którzy są, byli lub będą
studentami. Gościem specjalnym był zespół BIG DAY, który przywiózł ze sobą trochę
„gorącego lata”. Były tańce , śpiewy, ale też słuchanie wielce poetyckich pieśni za sprawą
zespołu „NIEBIESKI TRAMWAJ NADZIEI”.
Inną twarzą kultury studenckiej była STUDENCKA GRUPA TEATRALNA,
działająca przy kolegiacie św. Anny. Opowiadali nam (jak to studenci) bajki Jana Brzechwy.
Kabaret PO ŻARCIE dał popis swoich piosenkarskich możliwości. Był oczywiście zespół
GALICJA.
Okazało się, że „STUDENCI W KULTURZE” to temat rzeka...
___________________________________________________________________________

25. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
jubileuszowy
17grudnia 1997
CK Rotunda
Zabawa była szalona i podwójnie jubileuszowa ! Po raz dwudziesty piąty spotkaliśmy
się, aby jeść, pić, śpiewać i tańczyć ! Przewodziła zabawie „dwudziestoletnia” GRUPA
„POD BUDĄ” z Anną TRETER i Andrzejem SIKOROWSKIM na czele !
Byli inni znakomici artyści ! Wśród nich: BEATA RYBOTYCKA, zespół
„MANTICA”, JANUSZ PUSTUŁA, góralski zespół „PROMYKI KRAKOWA” !
Właśnie z góralkami zespół „POD BUDĄ”, wykonał „historyczną wersję” „Bardzo smutnej
piosenki retro”. W finale jeszcze raz wszyscy, zgodnym chórem poprosiliśmy aby nie
przenosić nam stolicy do Krakowa !
Nie mniej ważnym punktem programu było zjedzenie trzynastokilogramowego tortu
ufundowanego przez Dyrektora hotelu CRACOVIA, pana TOMASZA KOWALSKIEGO !
Ale było pysznie ! Tego jak zwykle nie da się opisać !
___________________________________________________________________________

26. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
standardowy
14stycznia 1998
CK Rotunda
Standardowo, muzycznie, po galicyjsku rozpoczęliśmy Nowy Rok !
Gwiazdą wieczoru była standardowo wspaniała KRYSTYNA PROŃKO, która zaśpiewała
swoje największe przeboje i piosenki z najnowszej płyty.
Standardy piosenkowe (od „Gdybym miał gitarę” po „Przeżyj to sam”) śpiewaliśmy
wszyscy. Wystąpili: DAGMARA SIUTY (przeboje musicalowe), EWELINA
BOCZKOWSKA, JANEK GÓRSKI (solista zespołu cygańskiego „ROMA”), ANDRZEJ
KNAPIK. Standardowo „GALICJA” pełniła honory domu. Najprawdziwsze standardowe
tańce przedstawili: AGNIESZKA MAKSYJAN I DARIUSZ KASZTULSKI z Klubu
Tańca Towarzyskiego ENCEK.
___________________________________________________________________________

27. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
po-walentynkowy
10

18lutego 1998
CK Rotunda
Kiedy szaleństwo walentynkowe minęło, kiedy ochłonęliśmy po godzinach wielkich
uniesień, kiedy powróciła szara (mniej czerwona) rzeczywistość - spotkaliśmy się, aby
wzajemnie „podnosić się na duchu”.
Wieczór uświetnił stuprocentowy mężczyzna i stuprocentowy artysta - RYSZARD
RYNKOWSKI, którego najnowszej płycie pt. „JAWA” przyznano właśnie status „złotej
płyty” !
Z wielką przyjemnością wręczyliśmy Artyście wielkie czerwone serce
(z czekoladkami w środku) jako dowód naszego uznania i miłości wszystkich w Krakowie
kobiet i mężczyzn ! Wzruszony Artysta rozdał czekoladki spragnionemu tłumowi...
Śpiewaliśmy głównie o miłości nieszczęśliwej i przemijającej, ale cóż, tak to już
z miłością jest...

Wystąpili ponadto:
jedyna w swoim rodzaju GRUPA RAFAŁA KMITY (z piosenkami z najnowszego
programu „WSZYSCYŚMY Z JEDNEGO SZYNELA”); ANETA RYNCARZ, JANUSZ
PUSTUŁA, „LUBIEŻNICY FOLKLORU (miłość w folklorze bałkańskim, sycylijskim,
cygańskim), ELA BANASIAK i JOANNA BEDNAREK (piosenki z kabaretu
STARSZYCH PANÓW).
Zespół „Galicja” dostosowując się do sytuacji, opowiedział klasyczną „Historię
jednej znajomości” i historię „Małego Rycerza”, który przez miłość nie najlepiej skończył...
___________________________________________________________________________

28. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wyjątkowo łagodny
18marca 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
WOLNA GRUPA BUKOWINA , Elżbieta ADAMIAK, Jarosław WASIK, Gosia KNAP,
Łukasz MRZYGŁÓD, Kabaret VON TROBA, Zespół GALICJA.
___________________________________________________________________________

29. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
czadowy
15kwietnia 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
Grzegorz MARKOWSKI i Dariusz KOZAKIEWICZ z zespołu PERFECT,
Łada Marija GORPIENKO, Zdzisława MUZOLF, Marcjusz MOROŃ, Krzysztof
JANICKI, Zespół GALICJA.
Grzegorz Markowski udowodnił, że jest w formie lepszej niż kiedykolwiek. Na prawdę było
czadowo! Sala szalała, odśpiewując i odtańcowując prawie wszystkie piosenki.
Wszak PERFECT to kopalnia przebojów.
___________________________________________________________________________

30. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
jubileuszowy
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4 maja 1998
Teatr LUDOWY, Kraków
Edycja specjalna odbywająca się w ramach NOWOHUCKIEJ WIOSNY MUZYCZNEJ.

Wystąpili:
Katarzyna SKRZYNECKA, Marta BIZOŃ, Agnieszka CHRZANOWSKA, Dominik
KWAŚNIEWSKI, Stefan BŁASZCZYŃSKI, Piotr PIECHA, Kabaret INTRO, Jacek
LUBART-KRZYSICA, Zespół GALICJA.
Mnóstwo świeżych, pachnących kwiatów, piękne kobiety, wspaniali mężczyźni, dużo poezji.
__________________________________________________________________________

31. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
quasi - śmieszny
20maja 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
Krzysztof DAUKSZEWICZ, Kabaret Moralnego Niepokoju, Zespół DES MOINES,
Stanisław SMALAWSKI, Jola ŁADA a także Zespół GALICJA.
___________________________________________________________________________

32. GALICYJSKI WIECZÓR Z PIOSENKĄ
auto - ironiczny
16czerwca 1998
CK Rotunda
Koncert odbył się w trakcie trwania inauguracyjnego meczu Mistrzostw Świata w piłce
nożnej `98. Mimo to sala wypełniona była po brzegi a koncert należał do najbardziej
udanych.
Wygraliśmy!

Wystąpili:
TERCET, CZYLI KWARTET /Hanna ŚLESZYŃSKA, Piotr GĄSOWSKI, Robert
ROZMUS, Wojciech KALETA/, Zespół YES KIEZSIRUMEM, Michał
ŚLUSAKOWICZ, Zespół Skalni, oraz GALICJA.
Leżeliśmy dłuuugo na nowym Rotundowym parkiecie, zwijając się ze śmiechu...
___________________________________________________________________________

33. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„róbmy swoje”
28października 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
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Wojciech MŁYNARSKI, Beata CZERNECKA, Kapela Podwórkowa z Domu Pomocy
Społecznej „Helclów” - „HELCLUSIE”, Jolanta ŁADA, Dzidka MUZOLF, Katarzyna
JAMRÓZ, GALICJA.
Po wakacjach „Wieczory” powróciły! W myśl przeboju Wojciecha Młynarskiego - „Róbmy
swoje...”
___________________________________________________________________________

34. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„bingo”
25listopada 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
Beata KOZIDRAK i zespół BAJM, Maciej STUHR, Zespół „BRAThANKI”(historyczny
pierwszy koncert zespołu - nagrali tu swoje pierwsze DEMO!), para tańca towarzyskiego z
Klubu „Encek”, Michał ŚLUSAKOWICZ, prawdziwy LAJKONIK, GALICJA.
Nie po raz pierwszy odbył się kiermasz wyrobów niepełnosprawnych artystów z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Radwanowicach.
Słodyczy było więcej niż zwykle, ponieważ promowaliśmy nowy produkt firmy „Lajkonik
Snacks S.A.” - ciastka BINGO.
Beata była jak zwykle wspaniała. Śpiewaliśmy wszyscy. Ala wcześniej zadebiutował zespół
BRATHANKI (obecnie Gwiazda).
___________________________________________________________________________

35. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
przedświąteczny
16grudnia 1998
CK Rotunda
Wystąpili:
Justyna STECZKOWSKA z zespołem, Katarzyna JAMRÓZ, Michał ŚLUSAKOWICZ,
Zespół Ukraiński „Wieczorny Dzwon”, Lidia JAZGAR z GALICJA.
Kolędowaliśmy, jedliśmy i piliśmy - jak to w święta! A Justyna Steczkowska w roli Anioła
z prawdziwymi skrzydłami była najpiękniejszym prezentem pod choinkę!
___________________________________________________________________________

36. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
energetyzujący
20stycznia 1999
CK Rotunda
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Wystąpili: Hanka BIELICKA, Kabaret Macieja Stuhra „PO ŻARCIE”, zespół
„TROT”, Lidia Jazgar z zespołem GALICJA.
Konfrontacja dwóch pokoleń kabaretowych dała piorunująca dawkę energii - tak potrzebnej
na początku roku! A pani Hanka ... tego nie da się opisać. Wulkan! Pozazdrościć...
___________________________________________________________________________

37. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
zadumany
24lutego 1999
CK Rotunda
Wystąpili:
Mietek SZCZEŚNIAK z zespołem, Aneta RYNCARZ, Elżbieta KRAKOWSKA, Marcin
WASILEWSKI-KRUK, Lidia JAZGAR z GALICJĄ.
„Dumka na dwa serca” zawojowała polski rynek muzyczny. My, bez „Ognia i Miecza”, ale
było pięknie... Na finał - Edytę Górniak zastąpiła w duecie z Mietkiem - Lidia Jazgar.
Sala szalała... Śpiewali wszyscy!
___________________________________________________________________________

38. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
przedwiosenny
17marca 1999
CK Rotunda
Wystąpili:
Dominika KURDZIEL z zespołem, Łukasz NOWAK, Formacja CHATELET, Żanna
GERASIMOWA (z Ukrainy), KAPELA Zespołu Pieśni i Tańca „NOWA HUTA”, Lidia
JAZGAR z GALICJĄ.
Wywoływaliśmy wiosnę topiąc Marzannę ... w wiaderku! Nareszcie będzie ciepło!
___________________________________________________________________________

39. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
czadowy
21kwietnia 1999
CK Rotunda
Wystąpili:
Małgorzata OSTROWSKA z zespołem, Zespół „FORTE”, Jolanta ŁADA, Zespół
„NERVY”, Piotr FRĄCZEK, Lidia JAZGAR z zespołem GALICJA.
Małgorzata Ostrowska powróciła. I to jak! Obok przebojów „Lombardu” - nowe piosenki.
Było czadowo!

40. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
czterdziesty
8 maja 1999
Teatr Ludowy, Kraków
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Wystąpili:
Katarzyna JAMRÓZ, Leszek DŁUGOSZ z zespołem, Przemysław BRANNY, Kabaret
Maćka Stuhra „PO ZARCIRE”, Stefan BŁASZCZYŃSKI, Lidia JAZGAR z GALICJĄ.
Kolejny jubileusz Wieczorów! Scena pełna bzów, wiosna, radość, piękna muzyka.
Ach! Sto lat...
___________________________________________________________________________

41. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
plenerowy
19 czerwca 1999
Dziedziniec CK „Rotunda” i DS „Żaczek”
Wystąpili w nocy - pod gwiazdami:
Antonina KRZYSZTOŃ z zespołem, Michał ŚLUSAKOWICZ, Lidia JAZGAR
z GALICJA.
Zakończenie sezonu ...Dziesiątki słuchaczy w oknach „Żaczka”, nieprzebrana rzesza na
dziedzińcu. Wszyscy śpiewają o perłowej łodzi, o deszczu, o wędrowaniu, o miłości. Jest
dobrze i pięknie...Choć żal. Trochę. Bo żegnamy się z „Galicyjskimi Wieczorami”.
Wakacje...
___________________________________________________________________________

42. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
piwniczny
23 czerwca 1999
Piwnica pod Baranami
Koncert Lidii JAZGAR z zespołem GALICJA.
Gościem Specjalnym był GRZEGORZ TURNAU.
Odwiedził nas też nieoczekiwanie Jacek FEDOROWICZ ze swoim Dziennikiem
Telewizyjnym.
Podsumowanie sezonu odbyło się w miejscu szczególnym, z którym zespół „Galicja”
związany jest od dawna.
___________________________________________________________________________

43. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wiosenno - jesienny
27października 1999
CK Rotunda
Po przerwie wakacyjnej spotkaliśmy się znów !
Pośpiewaliśmy nostalgicznie, rzewnie, jesiennie i ... wiosennie ! Żeby się ogrzać
i przygotować na większe chłody. Najważniejsze, że wszyscy razem !
Nie mogło być inaczej, skoro Gościem Specjalnym Wieczoru był zespół SKALDOWIE.
Specjalnie dla nas przybył z Nowego Jorku Andrzej Zieliński. W ten sposób zespół
zagrał znów w pełnym składzie !
Były tańce i hulanki, a w wielkim finale, którym była „wiosna” szaleli wszyscy:
artyści (zespół „MAŁE KINO” z Żywca, Karolina LESZKO, Tomasz MARS, Bogusław
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KACZMARCZYK z kabaretu PO ŻARCIE, GALICJA, oraz aktor Starego Teatru - Piotr
CYRWUS, którego znamy jako Ryszarda Lubicza z telewizyjnego „Klanu”) i publiczność.
Koncert trwał ponad trzy godziny.
___________________________________________________________________________

44. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
romantyczny
15listopada 1999
CK Rotunda
Gościem Specjalnym była KASIA KOWALSKA.
Wystąpili ponad to Jolanta ŁADA, Wojciech ŁYSKO, Łukasz NOWAK.
W cyklu WIELCY ARTYŚCI – WIELKA LITERATURA (WAWL) – aktor Teatru im.
Juliusza Słowackiego – Jacek CHMIELNIK.
Była także GALICJA.
Skoro „Imię Jego Czterdzieści i Cztery ...” było o wiele bardziej romantycznie niż zwykle,
nawet Kasia Kowalska wystąpiła w romantycznym trio. Towarzyszył jej m.in. znakomity
gitarzysta Ryszard SYGITOWICZ.
___________________________________________________________________________

45. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
odświętny
15grudnia 1999
CK Rotunda
Było pięknie. Już prawie świątecznie: z opłatkiem, choinką i Gwiazdą Betlejemską.
Świątecznymi Gośćmi byli: Basia STĘPNIAK-WILK, Agata MOCHNAL i Tadeusz
KROK (Kabaret Marcina Dańca).
Gwiazdą Wieczoru był MICHAŁ BAJOR.
Nie zabrakło GALICJI. Koncert trwał ponad trzy godziny. Śpiewaliśmy i
kolędowaliśmy na cały głos, a Wieczór zakończyła „Cicha Noc” na trąbkę i sześćset głosów
(publiczność + artyści)
Największą niespodzianką Wieczoru (oprócz tony smakołyków) była niespodziewana
wizyta Marcina DAŃCA(!), który rozśmieszył nas do łez. Godnie też zaprezentował się
w cyklu „WAWL”.
___________________________________________________________________________

GALICYJSKI WIECZÓR z ... KOLĘDĄ
28grudnia 1999
Kościół św. Bartłomieja w Mogile
Lidia JAZGAR wspólnie z GALICJĄ zaprosiła wszystkich do kolędowania.
W przepięknym gotyckim kościółku było wyjątkowo. GALICJA wykonała pastorałki
ze swojej płyty „Za oknem zamieć”, a tradycyjne polskie kolędy śpiewali wszyscy!
Wieczór zakończył się łamaniem chleba, którego wystarczyło dla wszystkich.
16

Koncert był transmitowany „na żywo” przez Radio ALFA. Dzięki internetowi mógł
kolędować cały świat.
___________________________________________________________________________

46. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
spokojny
19stycznia 2000
CK Rotunda
W odróżnieniu od „milenijnego szaleństwa”, jakie ogarnęło świat, my przywitaliśmy
rok dwutysięczny – spokojnie ...Głównie za sprawą spokojniejszych tym razem niż zwykle
artystów.
Wystąpili: GRZEGORZ TURNAU, który stworzył niezwykle „spokojny” duet z perkusistą
Sławkiem BERNYM. Największe przeboje i nasze ulubione romantyczne piosenki, po raz
pierwszy w historii wykonane zostały na głos, fortepian i perkusję!
Ponadto w koncercie udział wzięli: Wojciech ŁYSKO, Maja BURACKA, Krzysztof
JANICKI (aktor Piwnicy Pod Baranami – cykl WAWL) i oczywiście GALICJA.
Nie zabrakło tradycyjnie zaskakujących prezentacji scenicznych przedstawicieli
widowni, którzy obdarowani zostali muzycznymi upominkami (Księgarnia Muzyczna
„Kurant”).
A pysznych ciasteczek i czekoladek od Bahlsena i Alpen Gold wystarczyło dla
wszystkich. Jak zawsze.
___________________________________________________________________________

47. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
jubileuszowy
16lutego 2000
CK Rotunda
Tym razem świętowaliśmy jubileusz 15-lecia istnienia STAREGO DOBREGO
MAŁŻEŃSTWA. Był tort z 15-toma świeczkami, było odnowienie przysięgi małżeńskiej,
były gratulacje i życzenia. Było chóralne, na baczność wykonane 100 lat. Ale przedtem:
wspaniały koncert! Największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach. Wraz z artystami,
wszystkie piosenki od początku do końca (trzy godziny!) śpiewała głośno publiczność, której
liczba trudna była do określenia ...
Biletów zabrakło już bowiem tydzień przed koncertem, a w dniu imprezy kolejka tych,
którzy nie stracili nadziei ustawiła się w godzinach wczesno-popołudniowych... Ściany
ROTUNDY są chyba elastyczne, bo padł kolejny rekord frekwencji. W obawie przed
wizytacją Straży Pożarnej (dbającej o nasze bezpieczeństwo), nie podajemy dokładnej liczby
uczestników...
Rolę Poety Historycznego pełnił godnie zaprzyjaźniony z SDM – Adam
ZIEMIANIN, który jest przecież autorem tekstów do ich piosenek.
Wystąpili ponadto: Monika BABICZ, zespół GALICJA, Ochotniczy
Przedstawiciele Publiczności.
Tortu nie starczyło dla wszystkich, ale wszyscy zajadali ciasteczka i czekoladki
Bahlsena i Alpen Gold...
___________________________________________________________________________

48. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
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rytmiczny
29marca 2000
CK Rotunda
Wydarzeniem Wieczoru było akustyczne wydanie zespołu VOO VOO, czyli
niesamowity duet Mateusza POSPIESZALSKIEGO i Wojciecha AGLEWSKIEGO się
działo nie sposób opisać. Nagłe zmiany rytmu i nastroju swoiste „czary –mary”, nie
pozwoliły publiczności odpocząć ani na chwilę... Mateusz jako multiinstrumentalista godny
podziwu; wokalista nieujarzmiony, był entuzjastycznie przyjmowany...
To przecież jedna z najbardziej znanych i najciekawszych formacji muzycznych
w Polsce. Była „Flota Zjednoczonych Sił” i hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
dzięki której artyści przeszli już do historii... Było dużo swobodnej improwizacji.
Było pięknie...
Ale zanim...
zespoły: GALICJA, FORTE rytmicznie przygotowały publiczność na to co może się zdarzyć.
Aktor: Jakub KOSINIAK brawurowo wykonał najbardziej rytmiczny wiersz Juliana
Tuwima
o „Lokomotywie”, która stoi na stacji ...
Było też dużo teorii, czyli o tym co to jest RYTMIKA, słuch muzyczny i słyszenie
w ogóle. Było odgadywanie rytmów, które na perkusji „wygrywał” młody jazzman Tomasz
GROCHOT.
Wieczory mają przecież bawić, ale i uczyć...
RYTMICZNIE chrupaliśmy niesamowite ilości ciastek i czekoladek od Bahlsena
i Alpen Gold. Dla najlepszych były nagrody muzyczne od KURANTA.
___________________________________________________________________________

49. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wolny
26kwietnia 2000
CK Rotunda
Aby odpocząć po Świętach Wielkanocnych, aby nareszcie „wyjść z zimy”, aby poczuć
się wiosennym i wolnym (jak na połoninach), wróciliśmy do źródeł.
Gościem Specjalnym była WOLNA GRUPA BUKOWINA. Równie ekologicznie
stało się za sprawą legendarnego Andrzeja MROZA (założyciel niezapomnianej grupy
KOCIOŁEK).
Słynne „Lato z ptakami odchodzi” i inne przeboje piosenki turystycznej, których jest
autorem, śpiewał wraz z małżonką.
Wystąpili również uczestnicy krakowskiej Giełdy Środowiskowej (eliminacje do
tegorocznego Studenckiego Festiwalu Piosenki), Zespół złożony z uczniów Szkoły
Muzycznej im. M. Karłowicza w Krakowie (tuż przed wejściem na scenę wymyślona została
nazwa - ZESPÓL EKOLOGICZNY NIKOMU NIE WADZĄCY).
Była też oczywiście GALICJA.
I ciastka i czekoladki.
___________________________________________________________________________

50. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
pięćdziesiąty
9 maja 2000
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„SŁOWO – CIAŁEM”
Sala Widowiskowa Akademii Ekonomicznej, Kraków
Wielki Jubileusz świętowaliśmy inaugurując 36 Festiwal Piosenki Studenckiej. To
właśnie na tym festiwalu zapoczątkowały swoje kariery późniejsze wielkie gwiazdy polskiej
piosenki, wykonawcy Galicyjskich Wieczorów.
Po oficjalnym otwarciu Festiwalu przez władze miasta, rozpoczęło się wielkie
muzykowanie, spotkali się wielcy poeci śpiewający, którzy wymieniali między sobą
i publicznością refleksje na temat wszystkiego, co ważne.
Wystąpili: Edyta BARTOSIEWICZ, Robert KASPRZYCKI, Mirosław
CZYŻYKIEWICZ, Andrzej PONIEDZIELSKI, zespół GALICJA i LUBELSKA
FEDERACJA BARDÓW (Jan Kondrak, Jolanta Sip, Marcin Różycki, Marek
Andrzejewski, Igor Jaszczuk, Piotr Selim, Vidas Svagzdys, Paweł Odorowicz).
Lidia Jazgar zaprosiła do współprowadzenia koncertu Andrzeja Poniedzielskiego,
który w myśl swojego hasła: „Jest wolność, można mówić wolno”, lirycznie nadawał
„tempo”. Spotkanie trwało więc tylko cztery godziny.
„Słowo ciałem się stało, lecz tego ciała ciągle za mało”, tę piosenkę Igora Jaszczuka
śpiewali w finale wszyscy.
Był ogromny tort czekoladowy z CRAVOVII, było 50 świeczek, kosze kwiatów
i życzenia. Najlepsze życzenia.
___________________________________________________________________________

51. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„nowohucka wiosna muzyczna”
15 maja 2000
Teatr Ludowy,Kraków
Po raz trzeci Galicyjski Wieczór znalazł się w programie Nowohuckiej Wiosny
Muzycznej (festiwalu artystycznego, organizowanego przez Ośrodek Kultury im. C.K.
Norwida w Krakowie).
Teatr Ludowy zamienił się w ogród pełen bzów (prawdziwych!!!). W tej romantycznej
scenerii prezentowali się: Zbigniew WODECKI, Krzysztof PIASECKI, Barbara
STĘPNIAK-WILK, CHÓR KRAKOWSKIEJ MŁODEJ FILHARMONII pod dyr.
Rafała MARCHEWCZYKA i GALICJA.
Po raz pierwszy w historii koncert składał z dwóch części połączonych przerwą,
służącą najedzeniu się smakołykami.
Miłość, o której śpiewali artyści połączyła wszystkich, więc z czystym sumieniem
odśpiewano w finale (łącznie z publicznością): „Drodzy rodacy, szanowni bliźni, niech się
w nas goi, niech się zabliźni...” Z tymi słowami na ustach artyści zbratali się z publicznością.
Uściskom, uśmiechom, dobrym życzeniom, łzom wzruszenia nie było końca.
Program transmitowało „na żywo” Radio ALFA, a jego fragmenty można znaleźć
w Internecie.
___________________________________________________________________________

52. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
bez krzeseł
14czerwca 2000
CK Rotunda
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Sezon zakończyliśmy totalnym szaleństwem, do którego doprowadziła nas, dawno nie
słyszana w Krakowie, RENATA PRZEMYK z całym zespołem.
Mniejsza niż zwykle ilość krzeseł spowodowała, że miejsca do tańców i hulanek było
dość!
Lidia Jazgar z GALICJA pożegnała gości na nieco dłużej...do jesieni...
___________________________________________________________________________

53. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
na życzenie
5października 2000
CK Rotunda
Zgodnie z życzeniem Publiczności (przeprowadzona ankieta), Gwiazdą Wieczoru było
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO! Jak zwykle - nadkomplet Widzów, fantastyczna
atmosfera, wspólne śpiewanie od pierwszego do ostatniego słowa!
W koncercie udział wzięli także : Ada FIJAŁ (studentka PWST w Krakowie), Maciej
KLIŚ(student Prawa UJ) i oczywiście GALICJA. W stałym kąciku „Z nieprzebranych
Źródeł Folkloru” - najprawdziwszy Lajkonik, uderzający buławą, „na szczęście”!
Stałe pozycje, to: Kącik Poezji Waszej (KPW), Kącik Muzyczny Biesiadno –
Patriotyczny (KMBP), Gimnastyka Śródkoncertowa (GŚ).
Oczywiście, ciasteczka (nowość! - ciasteczka LU firmy DANONE! i powróciły soki
z TYMBARKU, hura!), czekoladki od ALPEN GOLD i muzyczne upominki od Księgarni
Muzycznej KURANT.
Świętowaliśmy też pojawienie się Galicyjskich Wieczorów na antenie Radia PLUS!
Odtąd, autorskich programów Lidii Ja zgar.
___________________________________________________________________________

54. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
zwyczajny - niezwyczajny
15listopada 2000
CK Rotunda
Gościem Specjalnym był zwyczajny - niezwyczajny PIOTR BAŁTROCZYK,
dożywotni Konferansjer Przeglądu Kabaretów PaKA, prezenter znanego z 1 PR TVP
programu, człowiek niezwykły. Opowiadając anegdoty „z życia Jego i naszego wzięte”,
sprawił, że energii przybyło nam wiele! Na jesienne wieczory - jak znalazł.
Koncert zakończył się naturalnie piosenką - historycznym duetem Lidia Jazgar
Piotr Bałtroczyk! Piosenka „Czego się boisz głupia”(!), pochodząca z telewizyjnego
programu „Miłość, Wiosna i Kabaret”(PR 2TVP), wywołała aplauz Publiczności!
Zanim nastąpił finał, w koncercie wystąpili wspaniali jak zwykle Artyści : Karolina
POLAK i Ewa ŚLIWIŃSKA (licealistki z Gliwic, laureatki Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej
w Szczygłowicach), Agata MOCHNAL i Tadeusz KROK (Kabaret
Marcina Dańca). Tu trzeba wspomnieć, że odbyło się prawykonanie nowej piosenki naszego
ulubionego Tadeusza!
Specjalnie z Warszawy przyjechała do nas Beata OSYTEK, laureatka Studenckiego
Festiwalu Piosenki w 2000 roku!
Zaprezentowała się Krakowianka Jedna, z Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”.
Była oczywiście GALICJA. I stałe punkty programu i słodkości i niespodzianki i prezenty.
Bez zmian ...Na szczęście!
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___________________________________________________________________________

55. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
piękny
13grudnia 2000
CK Rotunda
Nie mógł być inny, skoro Gościem Specjalnym był nasz ulubiony MICHAŁ BAJOR.
Prawdziwa choinka, świece odświętna atmosfera, a na finał „Cicha noc” w wykonaniu
wszystkich Artystów i Publiczności...Jeszcze raz udało się dowieść, że Święta mogą trwać tak
długo jak chcemy! (teza propagowana przez Lidię Jazgar od dawna i nieustająco).
Zanim Michał Bajor zaśpiewał nasze ulubione piosenki i utwory z najnowszej płyty,
wystąpili: Łukasz NOWAK, w roli Aniołów - Ola DUDZIAK i Ewa BAJEK (uczennice
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie), Dominik KWAŚNIEWSKI i
Boguś KACZMARCZYK(artyści Kabaretu Loch Camelot, laureaci tegorocznego
Studenckiego Festiwalu Piosenki), Krakowiaczek Jeden (KAZIU CYGAN) i oczywiście
GALICJA.
Pożegnaliśmy odchodzący wiek pięęęęęknie ...
___________________________________________________________________________

56. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
małomówny
17 stycznia 2001
CK Rotunda
Skoro zapowiadany koniec świata się nie odbył, robimy swoje, ale trochę inaczej ...
Tym razem, mniej słów, więcej niedomówień i przemyśleń, które nastąpiły na pewno „po”
koncercie.
Tezę: „Więcej gadania to wcale nie znaczy - lepiej” (jako alternatywę dla Świata na
Trzecie Tysiąclecie), udowodnił i to jeszcze jak, Gość Specjalny, wyjątkowo małomówny,
mim, IRENEUSZ KROSNY, laureat Przeglądu Kabaretów PaKA, Gwiazda estrady
i telewizji. Przyjechał do nas prosto z Festiwalu Pantomimy w Korei... Śmiechu było , oj
było!
To chyba najlepsze lekarstwo na rozterki końca i początku wieków.
Małomówni ale pięknie śpiewający byli: CHÓR KRAKOWSKIEJ MŁODEJ
FILHARMONII, pod dyr. Rafała MARCHEWCZYKA(chór obchodzi w tym roku swoje
10-lecie) - jeszcze pokolędowaliśmy..., Magdalena JAZGAR (uczennica piątej klasy Szkoły
Muzycznej im. M. Karłowicza w Krakowie), z muzyką J.S. Bacha, Sara BECK (niezwykłe
psalmy) i oczywiście GALICJA.
Zakończyło się inaczej niż zwykle. Bez słowa. Czyli...można...
Stałe punkty programu, mimo zmian w kalendarzu - ciągle trwają!
Choć jedna zmiana bolesna dla Wieczorów nastąpiła... Browar OKOCIM S.A., przestał być
naszym opiekunem finansowym. Cóż, wiedząc, że tak to już czasem jest (!?!)
DZIĘKUJEMY BROWAROWI OKOCIM S.A. ZA CZTERY LATA WSPANIAŁEJ
WSPÓŁPRACY, DZIĘKI KTÓREJ GALICYJSKIE WIECZORY MOGŁY SIĘ
ODBYWAĆ !
__________________________________________________________________________

21

57. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wyjazdowy
23 lutego 2001
Pruszków
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Specjalna - wyjazdowa edycja Wieczorów odbyła się w zaprzyjaźnionej
pruszkowskiej muzealnej oranżerii. Było pięknie, bo miejsce to niezwykłe! Program
wypełniła głównie muzyka GALICJI, entuzjastycznie przyjmowana przez Publiczność.
Wieczór zakończył się w muzealnych piwnicach - przy pysznym winie i pysznych
ciasteczkach (upieczonych przez Pana Dyrektora - gospodarza obiektu)!
Nie bójcie się Pruszkowa ...
___________________________________________________________________________

58. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„premierowopłytowy”
14 marca 2001
CK Rotunda
Hurrraaa!!!
Nareszcie zespół GALICJA wydał swoją kolejną płytę, zatytułowaną
„CZASEM”!
Dzień wcześniej odbyło się podpisywanie jeszcze gorących egzemplarzy
w zaprzyjaźnionej księgarni muzycznej Kurant, w Rynku Głównym.
Przybyli fani z całej Polski!
Ten Galicyjski był więc koncertem promocyjnym. Tłumy na widowni i tłumy na
scenie.
Wystąpili artyści zaprzyjaźnieni z Galicją, mający duży wkład w ostateczny kształt
płyty, m.in.: Leszek Szczerba, Jacek Dewódzki. Na krążku usłyszeć można także: Jacka
Królika, Stefana Błaszczyńskiego, Roberta Kubiszyna, Józefa Michalika, Piotra
Wyleżoła, Kingę Halibożek. Pora w tym miejscu nareszcie podać aktualny, optymalny
skład zespołu, który zawsze krótko określa się GALICJĄ: Lidia Jazgar, Monika
Chrzanowska, Ryszard Brączek, Janusz Chrzanowski, Krzysztof Cyran, Maciej Mąka,
Rafał Mazur, Michał Woźniak, Tomasz Grochot.
Kto jeszcze Galicji nie słyszał, niech ...posłucha ...
Aha, ciasteczka od DANONE i czekoladki od ALPEN GOLD były! I jeszcze płyty Galicji dla
wybrańców, od KURANTA oczywiście!
___________________________________________________________________________

59. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
piwniczne
5 kwietnia 2001
Piwnica Pod Baranami
Kolejna specjalna edycja, bo tę Piwnicę (która właśnie świętuje jubileusz 45- lecia istnienia!)
GALICJA lubi szczególnie ...
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Oprócz gospodarzy wystąpili reprezentanci na tegoroczny Studencki Festiwal Piosenki: Ewa
NIEWDANA, Paweł SOLECKI z zespołem , Tomasz MARS z zespołem.
Humory nasze poprawiał Bartłomiej PATKOWSKI.
Jak to w Piwnicy, było wyjątkowo.
Nie zabrakło pysznych czekoladek ALPEN GOLD, Delicji od DANONE i muzycznych
upominków od księgarni KURANT!
___________________________________________________________________________

60. GALICYJSKI WIECZÓR Z PIOSENKĄ
Nowohucka Wiosna Muzyczna
7 maja 2001
Teatr Ludowy, Kraków
Kolejny raz (czwarty z rzędu!), Wieczory zagościły na Nowohuckiej Wiośnie
Muzycznej.
Prawdziwy teatr, prawdziwa cisza, prawdziwe światła, prawdziwa wiosenna scenografia,
z prawdziwych jak zwykle kwiatów! Tym razem były to czerwone różaneczniki (dziękujemy
kwiaciarni Pana Gurgula!!!). Koncert, przekornie nosił podtytuł: „Nie zakocham się tej
wiosny już w nikim...”, co przez dwie godziny udowadniali znakomici Artyści : Barbara
STĘPNIAK-WILK, Łada GORPIENKO, studentki PWST w Krakowie: Joanna
LISZOWSKA, Magda SEKUŁA, Katarzyna WEREDYŃSKA, Katarzyna
PRZEDPEŁSKA, oraz: Przemysław BRANNY, Marek BAZELA, Grzegorz GRYBOŚ,
TRIO REVIRADO z którym gościnnie na bandoneonie zagrał Guillermo Destaillats z
Argentyny! Zabrzmiała też oczywiście GALICJA.
Piękne, rzewne pieśni z tangami Astora Piazzoli na czele, przeplatane dygresjami
Lidii Jazgar (na temat niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą wiosenna miłość) ułożyły się
w niezwykłą opowieść. Nieszczęśliwe uczucie, najlepiej osłodzić ciasteczkiem i czekoladką!
Postarały się o to życzliwe firmy: ALPEN GOLD i DANONE ciastka.
Puenta zaśpiewana przez L. Jazgar, zaczerpnięta z piosenki J. Wasowskiego
i J. Przybory, radośnie wyjaśniła wszystko: „ Nie zakocham się tej wiosny już w nikim (...)
zakochałam ja się...zimą. Już wcześniej...”
___________________________________________________________________________

61. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
czyli „Szukam, szukania mi trzeba...”
10 maja 2001
Hala Widowiskowa Akademii Ekonomicznej, Kraków
Koncert odbył się jako impreza 37 Studenckiego Festiwalu Piosenki. Absolutnym
ewenementem była Szanowna Frekwencja, która przeszła najśmielsze oczekiwania
organizatorów, artystów i samej Publiczności !!! Rozpoczęcie koncertu opóźniło się o ok. pół
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godziny, ponieważ trzeba było dowieźć krzesła i inne ławki z zaprzyjaźnionych miejsc !
Przybyło ponad 2 tysiące ludzi!!!
A potem było długo( na życzenie Widowni) i pięknie. Koncert dedykowany był Wojtkowi
Bellonowi, w 16 rocznicę śmierci. Artyści oprócz własnych utworów, prezentowali
premierowe piosenki, napisane specjalnie na ten koncert, do tekstów Bellona.
Wystąpili: Paulina BISZTYGA z zespołem, Mirosław CZYŻYKIEWICZ z zespołem,
Marek ANDRZEJEWSKI z zespołem, oraz zespoły: RAZ DWA TRZY, WOLNA
GRUPA BUKOWINA, GALICJA. Tym razem, honory domu czynił wraz z Lidią
JAZGAR, Andrzej PONIEDZIELSKI.
Były też upominki słodko - muzyczne od naszych Stałych Sponsorów, a jakże!
___________________________________________________________________________

62. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
na dziedzińcu
20 czerwca 2001
Dziedziniec CK „Rotunda” i DS „Żaczek”
Edycje „pod gołym niebem” są zawsze wyjątkowe. To był zaczarowany wieczór. Zapewnił to
zespół KROKE. Prawdziwe Gwiazdy. Koncertują i nagrywają na całym świecie,
z najlepszymi! M.in. z Peterem Gabrielem i Nigelem Kennedym! Laureaci prestiżowych
międzynarodowych Festiwali. Najrzadziej można ich posłuchać w Polsce. Tym razem była
wyjątkowa okazja. Muzyka klezmerska w najlepszym wydaniu!
Była tez sensacja!!!
Jak gdyby nigdy nic, pojawił się na Wieczorze (i został do końca!) sam Mistrz - NIGEL
KENNEDY!!!
Była GALICJA. Też.
___________________________________________________________________________

63. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
neronowy
4 października 2001
CK Rotunda
Premiera „Quo Vadis”, już za nami.
Jako pierwsi w Polsce, mieliśmy zaszczyt gościć samego Nerona - Michała BAJORA!
Pierwszy po premierze filmu recital Artysty, odbył się właśnie jako wydanie specjalne
Wieczorów. Po raz kolejny było wyjątkowo pięknie. Były piosenki z najnowszej płyty
”Kocham jutro”, była muzyka z „Qvo Vadis”, było „Nie opuszczaj mnie”. Niczego do
szczęścia nie brakowało.
Neron Artystą próbował być. Bajor Artystą jest.

64. GALICYJSKI WIECZÓR Z PIOSENKĄ
„jeszcze inny”
23 października 2001
CK Rotunda
Szaleństwo. Tak jest zawsze, kiedy Gościem Specjalnym koncertu jest STARE DOBRE
MAŁŻEŃSTWO.
Tego nie da się opisać .Kiedy przyjadą następnym razem - po prostu przyjdźcie. Sami się
przekonacie. Fenomen na skalę światową. Dla całkiem niewtajemniczonych, powiem tylko,
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że mam na myśli m.in. Szanowną Frekwencję (pękają ściany), i chóralne śpiewanie
Publiczności z Artystami, od początku do końca (niezwykła znajomość utworów).
Ale zanim do Tego doszło, zdążyła wystąpić GALICJA. A z Galicją, uwaga, uwaga - sama
Teresa Drozda (zwana DROŻDŻÓWKĄ)!. O wszelakich talentach Tereni głośno w Krainie
Łagodności, bo w strefie piosenki przebywa od zawsze (www.strefapiosenki.pl.). Na co
dzień, pomaga wszystkim śpiewającym jak umie (dzięki Teresiu!). A od tego momentu sama
zaczęła śpiewać! Na dobry początek wybrała „Horyzont” Galicji (zaśpiewany bezbłędnie w
duecie z Lidią Jazgar!) i pięęęękną pieśń Tomka Olszewskiego. Trzymamy kciuki!
Sensacją koncertu był (po raz pierwszy w wieloletniej historii Wieczorów!) - pokaz
mody Galerii Centrum.Była to odpowiedź na jedną z próśb męskiej części Publiczności „więcej pięknych kobiet i więcej pięknych strojów!” Wszystko było. Prawda prosze Panów?
Nie zabrakło ciasteczek LU. Były Chio Chips. Były upominki od Galerii Centrum.
Dawno nie przypominaliśmy, że jak zawsze, miały swoje miejsce wszystkie stałe kąciki:
KPW (Kącik Poezji Waszej), KMBP (Kącik Muzyczny Biesiadno Patriotyczny), GŚ
(Gimnastyka Śródkoncertowa), ZNŹF (Z Nieprzebranych Źródeł Folkloru).
___________________________________________________________________________

65. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„eksperymentalny”
27 listopada 2001
CK Rotunda
Eksperyment polegał przede wszystkim na tym, że Publiczność musiała dotrzeć do Rotundy
(a zaspy śnieżne były wieeelkie). Następnie poddać się huśtawkom nastrojów, że ho ho.
Zaczęło się niby „normalnie” - GALICJA ... Ale zaraz potem dużo było folkloru rodzimego
(para Krakowiaków - Marta i Kazimierz). Była muzyka Mozarta (arie w wykonaniu
Joanny TRAFAS). Był Lajkonik (prawdziwy), który prawie wszystkich „zdzielił na
szczęście”.
Był Gość Specjalny: FIOLKA z zespołem! Szaleństwo taneczne. Na finał, krzesła poszły „na
bok”! Wszak spotkaliśmy się w przeddzień Andrzejek.
Mimo, a może „dzięki” szokującemu zestawowi wykonawców, koncert był
wyjątkowy.
_________________________________________________________________________

66. GALICYJSKI WIECZÓR z KOLĘDĄ
19 grudnia 2001
CK ROTUNDA
Spotkaliśmy się w najpiękniejszym czasie. Tuż przed najcieplejszymi Świętami.
Rotunda aż iskrzyła się od światełek (prawdziwych ). Była prawdziwa choinka i Stół
Wigilijny dla wszystkich, zastawiony suto (świąteczne Delicje od Firmy Danone Polska).
Przybyli najcieplejsi i najłagodniejsi Artyści. Wśród nich: BASIA STĘPNIAK-WILK,
TOMASZ MARS, DOMINIK KWAŚNIEWSKI, ROBERT KASPRZYCKI, TOMASZ
HERNIK. Zadebiutowały (i to jak!) PIERWSZE KWIATY WIOSNY. Specjalnie z
Zakopanego przybyły dziewczyny z zespołu AKORD z Danielą na czele (ale głosy!). Był
mim z Odessy - OLEG JEMCEW. Przybyło też Stare Dobre Małżeństwo „inaczej”, czyli
legendarna współzałożycielka zespołu - OLA KIEŁB, której towarzyszył ROMEK
ZIOBRO. Zagrała oczywiście GALICJA.
Z nieba sfrunął nawet prawdziwy malutki Aniołek (Mateuszek)! Ze skrzydełkami! To
na pewno Dobry Znak dla Wszystkich.
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Przedstawiciel Widzów, wierny Przyjaciel Wieczorów - Pan Jerzy, przeczytał
specjalnie napisany tekst świąteczno-życzeniowy.
Śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, a także świąteczne i odświętne pieśni.
Śpiewaliśmy wszyscy! Także (pełną piersią ) niezawodna Publiczność! A kiedy na finał
zabrzmiała „Cicha noc”(trębacz na balkonie WŁADYSŁAW GROCHOT), śpiewaliśmy
cichutko i łamaliśmy się wielkimi bochnami chleba, życząc sobie aby Go nigdy nie zabrakło.
A potem były kolejne finały! Głośne i nastrojowe na przemian. Publiczność (mimo iż
od rozpoczęcia spotkania minęły 3 godziny) nie chciała bowiem opuszczać sali, bijąc brawo
„na stojąco”!
A to jest to, co Artyści lubią najbardziej ...
I tak nie da się opowiedzieć tego co się wydarzyło...To był zaczarowany wieczór. Jak
każda Wigilia
Proszę zapytać tych, którzy byli. A było ich wielu ...
___________________________________________________________________________

67. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„inaczej”
23stycznia 2002
CK „ROTUNDA
Gościem specjalnym był zespół RAZ, DWA, TRZY. Nowy zapas energii na nowy rok!
„Inaczej”, polegało na tym, że Lidia Jazgar obecna była „wirtualnie”.
Kilka dni po premierze Filmu „Harry Potter i kamień filozoficzny” , nie dziwiło nic ...
Jeśli „ktoś” , „czegoś” nie mógł dostrzec, to niezawodny znak, że jest MUGOLEM!

68 GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„raczejspokojny”
27 lutego 2002
CK ROTUNDA
Gość Specjalny - ZBIGNIEW WODECKI.
Ale najpierw wystąpiła Galicja, potem: przeboje na gitarze klasycznej wygrywał Krzysztof
Cyran, następnie głos niezwykły zaprezentował Mirosław Witkowski. Łukasz Raś (uczeń IV
LO) opowiadał o ślimakach na wiosnę. Obchodziliśmy też hucznie:1-sze (Mateusz), 18-ste
(Klaudia), 25-te (dyrektor Rotundy Krzysztof Wołos) i 91-sze (!!!Pani Władysława!!!) urodziny przedstawicieli Publiczności!
Były wszystkie stałe punkty programu z muzycznymi upominkami od „Kuranta” i
nieprzebranymi ilościami ciasteczek od Bahlsena i Danone a.
Zbigniew Wodecki śpiewał fantastycznie. W chórkach towarzyszyła mu Lidia Ja zgar,
a w wielkim finale - wszyscy „Drodzy rodacy, szanowni bliźni”...
Artysta zapowiedział ukazanie się swojej najnowszej płyty (4 marca br.)
Posłuchamy. I polubimy na pewno
__________________________________________________________________________

69. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„rocznicowy”
13 marca 2002
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CK „ROTUNDA
Koncert LIDII JAZGAR z zespołem GALICJA, w rocznicę wydania płyty „CZASEM” !
Okazało się , że Publiczność zna repertuar zespołu na tyle, aby mogły się odbyć „śpiewy
chóralne”. A i indywidualne występy fanów miały miejsce. Ulubionym fragmentem piosenki,
okazał się ten o „szarej suuuuuuuuuuuukni”... Kto zna, ten wie ☺
__________________________________________________________________________

70. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„lekkojubileuszowy”
24 kwietnia 2002
CK ROTUNDA
Spotkaliśmy się po raz siedemdziesiaty!!!
Czasy są nie najłatwiejsze, więc sztucznych ogni nie było, ale uczta muzyczna - bardzo
energetyzująca - owszem!
Wszystko za sprawą grupy MYSLOVITZ, która wykonała utwory ze swojej najnowszej
płyty
„Korova milky bar”. Były też oczywiście największe przeboje, z „Długością dźwięku
samotności” na czele. Efekty świetlne dopełniały wrażenia...Szanowna frekwencja wyniosła
ponad ... 500 osób! Na krzesła nie wystarczyło już miejsca. Zresztą, przy takiej muzyce
siedzieć nie trzeba.
A „po” koncercie, dla Lidii Jazgar - szampan, własnoręcznie wykonane ciasto (pt.
kilimandżaro!) i konwalie... od najwierniejszych Fanów, na tę siedemdziesiątkę!!!
Oby nam się!

71. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„jak to łatwo powiedzieć”
29 maja 2002
CK ROTUNDA
Kolejny, niepowtarzalny wieczór ( jak to łatwo powiedzieć...) Tym razem, za sprawą
Legendy polskiej piosenki - PIOTRA SZCZEPANIKA! „Żółte kalendarze”, „Kormorany”,
„Kochać jak to łatwo powiedzieć” - śpiewali wszyscy! Chóralnie! Aż się Pan Piotr
wzruszył...Może przez to,
stawał się bardzo liryczny, śpiewając niezwykle poetyckie piosenki do wierszy polskich
poetów...Były bisy i owacje. Było pięknie!
Niezwykłych wrażeń dostarczyli też inni występujący Artyści: zespół „PO
GODZINACH”(poezja...), MARYSIA SADOWSKA („Tango kat”), KAZIMIERZ
OĆWIEJA TRIO (Jan Kędziora, Andrzej Srzednicki) - muzyczna podróż do Lwowa..,
MAGDALENA JAZGAR(uczennica szkoły muzycznej w klasie fortepianu - „Krakowiak”
Karola Szymanowskiego), PIOTR ROMAN („Statki na niebie” - odpowiedź na ulewny
deszcz jaki padał na zewnątrz)
Była oczywiście GALICJA. Były ciasteczka i muzyczne upominki. Jak zawsze.

72. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
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„ prawdziwie rycerski”
5 czerwca 2002
DZIEDZINIEC CK ROTUNDA i DS ŻACZEK
Ostatni raz przed wakacjami, spotkaliśmy się na wielkim podwórku Rotundy. W same
urodziny naszego miasta (5 czerwca 1257 roku, nadano Krakowowi dokument lokacyjny!).
W porze deszczu, zdarzył się jeden piękny, słoneczny dzień! A było prawdziwie
rycersko. Za sprawą rycerzy oczywiście, czyli KONFRATERNI RYCERSKIEJ.
Prawdziwe zbroje, prawdziwi rycerze, prawdziwa walka. Kto chciał, mógł osobiście
spróbować, jak strzela się z łuku, kuszy, jak rzuca się włócznią do celu. Przybył cały Dwór z
Możnowładcą na czele. Żeby było jeszcze bardziej podniośle.
Nastroje „rycerskie” w narodzie , które nieco przysnęły, po przegranym meczu z
Koreą (Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Korea Japonia Polska -Korea 0:2) - obudziliśmy
i to jeszcze jak! Do „walki”, zagrzewała odśpiewywana chóralnie „Pieśń o Małym Rycerzu”.
Uczta muzyczna, była zasługą najsłynniejszego Rycerza wśród Bardów - MIRKA
CZYŻYKIEWICZA. Tylko On tak potrafi...
Była GALICJA. Przedstawiciel Publiczności mógł się tez wykazać znajomością poezji
dworskiej i zaimprowizować „wyznanie miłosne” wybrance swego serca...
Na uczcie rycerskiej nie mogło zabraknąć pysznych ciasteczek od DANONE
i BAHLSEN SWEET. Były tez zdrowe soczki od TARCZYNA.
I ja tam byłam, miód i wino piłam, a co się jeszcze działo ...i tak nie da się słowami opisać ...
Była też GALICJA.
___________________________________________________________________________

73. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„powitanie z Afryką”
22 października 2002
CK Rotunda
Tego na Wieczorach jeszcze nie było!
Uwaga całej Polski skupiła się na problemie „wejścia do Europy”, a my, przekornie - od razu
do Afryki! A właściwie Afryka przyszła do nas, za sprawą niesamowitego zespołu z Zambii THE SAKALA BROTHERS. Gorrrące, afrykańskie rytmy, były najlepszym lekarstwem na
pierwsze chłody. „nic dwa razy się nie zdarza”. Taki koncert, też się juz nie powtórzy.
Szaleństwo wieczoru afrykańskiego, dopełniła wystawa pamiątek przywiezionych z Czarnego
Lądu, przez Salezjański Wolontariat Misyjny (DZIĘKUJEMY za pomoc w realizacji
koncertu! Szczególnie Rafałowi Boniśniakowi!)
GALICJA, też była afrykańska! I ciasteczka też.
__________________________________________________________________________

74. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„antidotum”
6 listopada 2002
CK Rotunda
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Jesień zadomowiła się na dobre, więc potrzebowaliśmy duuuuuuuuużo ciepła. A właściwie
gorąca. Najlepszym antidotum na wszelkie niedostatki, także te jesienne, jest oczywiście
Wieczór Galicyjski!
Szczególnym antidotum, okazała się tym razem przede wszystkim KASIA KOWALSKA
z zespołem, która przybyła promować swoją najnowszą płytę (a tytuł płyty? „Antidotum”,
oczywiście!). Były więc „jeszcze ciepłe”piosenki i największe przeboje Kasi. Były światła,
lasery, dymy i inne efekty. Padł rekord frekwencyjny. 800 osób „na stojąco”!
Wystąpiła też oczywiście GALICJA, a także zadebiutował zespół BEAUTY FREE. No.
___________________________________________________________________________

75. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„i z choinką”
18 grudnia 2002
CK Rotunda
Spotkaliśmy się już „pod choinką”. Ale było „ciepło”... Wystąpili Najłagodniejsi
z Artystów: ANETA ŁASTIK (dawno w Polsce nie słyszana, prosto z Paryża!), ADA
FIJAŁ, AGATA RYMAROWICZ i TADEUSZ KROK (prezentacja nowej płyty!),
PAWEŁ ORKISZ, duet MYENSEMBLE (harfa i skrzypce), BASIA STĘPNIAK-WILK
i TOMASZ MARS (prezentacja nowej płyty!)siostry KULIK z zespołem i oczywiście
GALICJA.
Po raz drugi w historii Galicyjskich wieczorów i w historii „muzyki” w ogóle,
wystąpiła TERESA DROZDA (bardziej znana jako Drożdżówka!) - Gość Specjalny ;-)
A zaśpiewała swój ukochany „Horyzont” (piosenkę z repertuaru Galicji)...
Fruwały prawdziwe Anioły...na uwagę zasługuje najmniejszy Aniołek - Mateuszek,
który udzielił nawet Lidii Jazgar wywiadu!
Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, łamaliśmy się prawdziwym chlebem, życzyliśmy sobie:
WZSYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE...!
Nie zabrakło świątecznego poczęstunku...
Ach ...i tak nie da się opowiedzieć...

76. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„tydzień po”
8 stycznia 2003
CK Rotunda
Spotkaliśmy się „tydzień po”...szaleństwach Sylwestrowej Nocy. Tydzień, bo pierwszy dzień
Nowego Roku (właśnie dzięki w.w. szaleństwom!), jest, a jakoby go nie było...
Ci którzy 31 grudnia ubiegłego roku zabawę rozpoczęli, mogli kontynuować! Ci, którzy w
2003 rok weszli wyjątkowo spokojnie, mogli się zabawić i to jeszcze jak!
Wystąpili: zespół LATAJĄCE TALERZE (warto zapamiętać!), WOJCIECH
„PINOKIO” SOCHACZEWSKI, zatańczyła BEATA RUGAŁA („odkrycie” L.Jazgar
z Andrychowa)
Gwiazdą Wieczoru był zespól BOBA JAZZ BAND, który wspólnie z LIDIĄ
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JAZGAR, wykonał niezapomniane szlagiery przedwojenne! „Na dziewiątą”, umawiał się
muzycznie RAFAŁ JĘDRZEJCZYK! Powróciliśmy jak za dawnych lat,
w zaczarowanych bajek świat ... I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń !
Tak było! Tańce, hulanki, swawole! Prawdziwe wydanie karnawałowe!

77. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
26 lutego 2003
CK Rotunda
Tym razem, było ...polsko - szkocko - bretońsko - walijsko - amerykańsko - irlandzko!
W stylu „folk”! Spotkaliśmy się w „tłustą środę”, czyli w „ostatki karnawałowe”.
Energetyzująco - odstresowująca muzyka, nauka tańca, zabawy i konkursy, zwyczajowo niezwyczajny poczęstunek (oprócz ciasteczk, prawdziwa irlandzka whiskey!) i jak zawsze
duuużo niespodzianek!
Wśród gości Specjalnych, zespół FORANN, a także SARAH SEVERSON (prosto
z USA!). I GALICJA.
Prawie cztery godziny szaleństwa! Krzesła poszły w kąt, co nie było łatwe, bo sala
Rotundy, wypełniona była po brzegi !

78. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
wydanie nadzwyczajne !!
wtorek, 11 marca 2003
CK Rotunda
Nadzwyczajny koncert, w ramach europejskiej trasy koncertowej!
Światowej sławy skrzypek - NIGEL KENNEDY i Przyjaciele: Jarosław ŚMIETANA
(gitara), Joachim MENCEL (fortepian), Adam CZERWIŃSKI (perkusja),
Tomasz KUPIEC (kontrabas), Tomasz NOWAK (trąbka), Z.STAR (śpiew).
Taki koncert, można było tylko „przeżyć”... Opowiedzieć się nie da ...

79. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„białym latawcem...”
czwartek, 13 marca 2003
CK Rotunda
„Białym latawcem” odlecieliśmy, za sprawą JANA WOJDAKA i zespołu WAWELE,
obchodzącego właśnie jubileusz 30 - lecia istnienia ! Nie mogło zabraknąć w Galicyjskich
Wieczorach, zespołu o najbardziej krakowskiej nazwie... Tym bardziej, iż okazało się , że
Wawele nie koncertowały w Krakowie od ... 15 lat !!!
Było sentymentalnie, pięknie, ale przede wszystkim żywiołowo! Jak na prawdziwym
koncercie rockowym!
Trzydzieści tulipanów i frezji żółto-wiosennych, oraz niejednokrotnie odśpiewane przez
publiczność „STO LAT”, dopełniło całość jubileuszu.
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W koncercie wystąpili także: rodzeństwo Izabela i Dawid ZIELIŃSCY, Grzegorz
KUŚ, Krakowianka Jedna, czyli Marta; Krzyś NAZAREWICZ.
Nie zabrakło GALICJI ...i ... pysznych ciasteczek.

80. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„nie(za)długikoncertprzeddłuuugimweekendem”
30 kwietnia 2003
CK „Rotunda”
Doroczny, wiosenny koncert LIDII JAZGAR z zespołem GALICJA.
Tym razem, z okazji okrągłego jubileuszu Galicyjskich Wieczorów, rejestrowany będzie
materiał na płytę „live” !
Odbędzie się też konkurs, na najciekawszą interpretację piosenki z repertuaru zespołu!
Wybrany utwór, znajdzie się na w.w. na płycie.

81. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„zamkowy”
30 maja 2003
Dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach
Na dziedzińcu ....
Ale było pięknie!
GALICJA, KROKE (trio + na instrumentach perkusyjnych - Tomasz GROCHOT). Tuż
przed wyjazdem na kolejne tournee europejskie z Nigelem Kennedy).
W trakcie koncertu odbyła się prezentacja nowej płyty zespołu...
Niepowtarzalna sceneria zamku, gwiazdy, kilkusetosobowa, zasłuchana publiczność ...ach!

82. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„przede wszystkim akordeonowy”
29 października 2003 CK Rotunda
Zaczęło się głośno i wyraźnie! Jak to po przerwie wakacyjnej...
„Septet energiczny”, w składzie: Ola GUGUŁA (trąbka solo!), Michał KUBIK, Dominik
GROMADZKI, Michał WIERBA, Marek MARS, Łukasz KURZYDŁO, Filip MOZUL
(zespoło uczniów Szkołu Muzycznej im. M. Karłowicza w Krakowie, kierowany do niedawna
przez Andrzeja Cudzicha – obecnie, przez – Tomasza Grzegorskiego.
Były więc uroczyste fanfary. A następnie garść energizującej muzyki!
Słomkową herbatę, piliśmy przy dźwiękach piosenek Wiernych Przyjaciół Wieczorów
– Tadeusza KROKA i Agaty RYMAROWICZ...
Brawami „bisowanymi”, przyjęta została Agata ŚLAZYK, wraz z akompaniującym
jej na fortepianie – Tomaszem KMIECIKIEM. Częstochowianie z urodzenia, Krakowianie
(od roku!)
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z wyboru! Częsty przypadek ☺
I GALICJA bisowała. Wszak dawno na Wieczorach nie grała ☺
A potem już „cuda wyprawiane na akordeonach”, czyli Gość Specjalny, znane w całej
Europie (już w świecie!), (krakowskie!) MOTION TRIO.
Janusz WOJTAROWICZ, Paweł BARANEK, Marcin GAŁAŻYN.
W 1996 roku, wystąpili na Galicyjskim Wieczorze, jako nikomu nie znane Emotion Trio...
Przez ten czas, wiele się zmieniło. Wydali 4 płyty, grali z „Największymi”(Urbaniak, Stańko,
Mc Ferrin)... Wykładowcy Uniwersytetu w Chicago Przyjechali do nas, prosto z koncertu
w Zurychu. A prosto z Rotundy, odlecieli do Kanady ...
Ciasteczka też były. Pyszne.

83. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„spacero - logiczny”
19 listopada 2003 CK Rotunda
To był niezwykły koncert...dziwny...tego nie da się opisać...
Może dlatego, ze postanowiliśmy iż wobec sytuacji panującej dokoła(czytaj: dziadostwo!),
„spacerologia” będzie naszą ideologią!
Zanim wystąpił Gość Specjalny: MARIUSZ LUBOMSKI, który „doszedł do tego”
już kilkanaście lat temu ☺, zagrali i zaspiewali (pięknie): Agnieszka SKOTNICZNA
(gimnazjalistka), tenor Leszek ŚWIETLICKI-PAPROCKI (spacer po Sorrento), małżeński
duet Adrianna BUJAK-CYRAN i Krzysztof CYRAN (po właśnie zakończonym „Miesiącu
Miodowym!), w Kąciku ZNŹFolk –poznaliśmy „polkę z nogi” (taniec rzeszowski) – za
sprawą pary: Marta FILIPOWSKA i Kazimierz CYGAN. Zagrała oczywiście także
GALICJA.
Poznaliśmy klasyfikację spacerów, jedliśmy ciastka, rozdawaliśmy muzyczne
upominki – jak zawsze.
A na finał, Mariusz LUBOMSKI z zespołem zaśpiewał tak, że...ach. Była
„Spacerologia” i „Zamaluję stare tło”, i „Zegarek’ i...nowe piosenki...
To był niezwykły , sentymentalny spacer...

84. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Na Boże Narodzenie 2003”
28 grudnia 2003
BazylikaOO. Cystersów Kraków, Mogiła
Wystąpili:
LIDIA JAZGAR z zespołem GALICJA, CHÓR BAZYLIKI OO. CYSTERSÓW
w Mogile, orkiestra KRAKOWSKA MŁODA FILHARMONIA. Dyrygent – Tomasz
CHMIEL.
Poprowadziła wieczór, oczywiście Lidia JAZGAR.
Ale było...!
Pastorałki Galicji z płyty „Czas prezentów” i tradycyjne kolędy. Na zespół, chór i orkiestrę.
I... publiczność oczywiście!
Lidia Jazgar jeszcze raz udowodniłać tezę, że „Święta, mogą trwać tak długo jak chcemy!”
Ważne, żeby chcieć ☺
Szanowna frekwencja, pobiła chyba rekord... Bazylika mogilska, z trudem pomieściła
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wszystkich przybyłych gości...
Dlatego, zatarła się granica, między artystami i publicznością.
Dosłownie i w przenośni...
________________________________________________________________________

85. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Marzycielski”
28.01.2004
CK Rotunda
„Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne...marzenia”......
Zanim z Gościem Specjalnym, którym był CZERWONY TULIPAN, zaśpiewaliśmy o
naszych marzeniach i złudzeniach...,
wystąpili: GALICJA; Jacek LUBART-KRZYSICA – poeta z Wieczorami zaprzyjaźniony,
który tym razem promował swoją nową książkę „Nikodem wnuk Nikodema”(zbieżność
imion, nieprzypadkowa!); Pan Doktor Stanisław BROMBLIK, z pieśniami Stanisława
Moniuszki;
i oczywiście, jak zawsze Reprezentanci Widowni, których to prezentacji, nie da się opisać...

86. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Opowieści Starszej Hani”
10.02.2004
CK Rotunda
Tadeusz KROK i Agata MOCHNAL – z nowymi piosenkami, Grześ WAWRYSZCZUK,
jako Andrea Bocelli, Ludowy Zespół prosto z KOREI (!); oczywiście – GALICJA; ale
nade wszystko,
Szanowna Pani HANKA BIELICKA (nie po raz pierwszy na Wieczorze), w swoich
niesamowitych, pełnych energii, radości i optymizmy – monologach!
Wtórował Jej JERZY FILAR (lider legendarnej „Naszej Basi Kochanej”), z którym
śpiewaliśmy na cały głos „Sambę Sikoreczkę” i ulubione piesni biesiadne, a na koniec całkiem spokojnie wypiliśmy „trzecią kawę”....z ciastkami, oczywiście!

87. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„a może NOWE TANGO?!”
10.03.2004
CK Rotunda
Szaleństwo! Tak można najkrócej opisać ten koncert.
Tango, we wszelkich możliwych odmianach, śpiewanych i tańczonych!
Ciarki przechodziły po plecach, a nogi – same rwały się do tańca... choć zatańczyć tango
argentyńskie, łatwo nie jest.
Ale zanim tancerze zawodowi – Anna Iberszer i Konstantin RŰGER (z Berlina!),
pokazali, jak to się robi......wystąpili:
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GIPSY JAZZ BAND – muzyka romska w nowatorskim opracowaniu; Jacek LUBART
KRZYSICA w wierszu „na temat”; Kazimierz OĆWIEJA z „Tangiem KrakowskimLudwinowskim”; tancerze Klubu Tanca Towarzyskiego ENCEK, z „La Cumparsitą”;
Galicja, ze „Smukłą”;
I Gość Specjalny: TANGATA QUINTET, czyli tanga Astora Piazzoli, w najlepszym
wydaniu – z bandoneonem, oczywiście!
Ach....

88. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Sentymentalni Mężczyźni na... wiosnę”
28 kwietnia 2004
CK Rotunda
Pięęęknie było....!
Sentymentalnie, poetycko, przystojnie.... bo wyjątkowo Pięęekni Mężczyźni śpiewali
wyjątkowo pięęękne piosenki... o miłości oczywiście. Jak to na wiosnę...
Nazwiska, mówią same za siebie:
LESZEK DŁUGOSZ, JACEK DEWÓDZKI, RAFAŁ JĘDRZEJCZYK, BOGUSŁAW
KACZMARCZYK, DOMINIK KWAŚNIEWSKI, TOMASZ MARS, MAREK
MICHALAK, PAWEŁ ORKISZ, TOMEK WACHNOWSKI, YES KIEZ SIRUMEM i
jako jedyna kobieta –
LIDIA JAZGAR, oczywiście z Mężczyznami z zespołu GALICJA....
Żonkile i tulipany pierwsze wiosenne, też były.. I ciastka. A jakże!

89. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„jak gdyby nigdy nic...”
28 maja .2004
Dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach
Po raz drugi, Galicyjski Wieczór Inaugurował uroczyście Dni Niepołomic.
Było poetycko, mądrze, niezwykle...dzięki tekstom, muzyce, przyjaznemu Niebu i
Księżycowi.... Mimo „szalejącej dokoła rzeczywistości”, zaproszeni Artyści, jak gdyby nigdy
nic, śpiewali o tym, co najważniejsze. A licznie zgromadzona Publiczność, zasłuchiwała się
pięknie....
W swoich recitalach, wystąpili: LESZEK WÓJTOWICZ, TAMARA
KALINOWSKA z Zespołem i GALICJA.
___________________________________________________________________________

90. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
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„na jesień – nowe flamenco!”
28 października 2004
CK Rotunda
Na jesień – gorrrące rytmy, czyli nowe flamenco, w krakowskim wydaniu.
A to oznacza zespół QUE PASSA!
A także:Marcin MAGIERA, Małgorzata DRZAŁ i oczywiście GALICJA.
Szaleństwo!

91. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Serwus madonna”
17 listopada 2004
CK Rotunda
Wystąpili:
Mateusz MIJAL – trębacz pięknie śpiewający, uczeń krakowskiej szkoły muzycznej;
Dominika KASPRZYCKA , ze Skarzyska Kamiennej (jeszcze o Niej usłyszymy!);
GALICJA i JANUSZ RADEK, który promował swoją najnowszą płytę „Serwus madonna”.
Zawiera ona najsłynniejsze piosenki Piwnicy Pod Baranami, głównie z repertuaru Ewy
Demarczyk.
Pięknie było....

92. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„jeszcze nie świąteczny, ale już piękny”
16 grudnia 2004
CK Rotunda
Tuż przed Świętami Bozego Narodzenia, musi być pięęeknie, ciepło, przytulnie, refleksyjnie,
kolorowo.... Dlatego, Lidia JAZGAR, zaprosiła piękne Kobiety, pięknie śpiewające.
Wystąpiły:
ANETA RYNCARZ, MAGDA SEKUŁA, MARTA BIZOŃ, BASIA STĘPNIAK,
MAŁGOSIA KOŚCIELNIAK, IWONA KONIECZKOWSKA.
Także Młode Talenty: Julia GROCHOT – 9-letnia pianistka(!) i kwartet (jeszcze bez
nazwy): Anna BUDZOWSKA, Wiktoria ZAWISTOWSKA, Olga BARGAN, Marlena
SZPAK, mieszkające w Jaśle, Oświęcimiu, Ełku i Suchej Beskidzkiej....
Trochę (choć niezamierzenie), już kolędy się pojawiły. Dzięki Publiczności.
Przygotowanej, jak zawsze.
WESOŁYCH Świąt Bożego Narodzenia!
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93. tego jeszcze nie było!
środa, 26 stycznia 2005
Klub Akademicki Arka, Kraków
Tego naprawdę jeszcze nie było..!
Kraków stał się „miastem zamkniętym”. Na uroczystości związane z 60tą rocznicą
wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, które odbywały się w następnym dniu, przybyło do
naszego miasta 10 000 dyplomatów! W tym najbardziej znane Nazwiska, ze świata polityki.
Służby porzadkowe, zamknęły wiekszość ulic.
Do tego - atak prawdziwie syberyjskiej zimy, który znów zaskoczył drogowców...
Miasto – „stanęło” naprawdę. Zamówienie taksówki, graniczyło z cudem...
W tych warunkach, w nowym miejscu(ARKA), odbył się najprawdziwszy
GALICYJSKI BAL KARNAWAŁOWY! Pierwszy, w historii Wieczorów!
Kiedy już wydawało się, ze chyba nikomu nie uda się dotrzeć na miejsce zdarzenia...
zjawiło się prawie 200 osób! Sala była pełna.
Zaczęło się jak gdyby nigdy nic – od koncertu GALICJI, w trakcie którego,
uhonorowano Gościa Specjalnego – ulubioną DROŻDŻÓWKĘ, która przybyła ze stolicy.
Uhonorowano pieśnią „Sto lat”, bedącą prezentem urodzinowym dla Teresy, a także
Premierowym (dla Niej), wykonaniem piosenki, powstałej do Drozdżówkowego tekstu
(z muzyką Ryśka Brączka)...
Następnie – po wykonaniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszystkich przybyłych,
zaczęły się tańce, hulanki i swawole, pod zawodowym okiem światowej sławy Wodzirejów:
KAZIMIERZA HOJNY i JÓZEFA HOJNY.
Walce, tanga, kankany, zorby i inne....
Tego nie da się opowiedzieć. Żałują ci, którzy nie dotarli. I słusznie.
Acha, ciasteczka pyszne i woda bardzo mineralna, też oczywiście były!
Ku pokrzepieniu, nadwątlonych w czasie tańca, ciał...

94. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„a może gospel ..?”
23 lutego 2005, CK Rotunda, Kraków
Hucznie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, który przypada właśnie na dzień 23 lutego. W
Rosji, świętuje się te datę, jako Dzień Mężczyzny... Okazje były szczególne, więc i wykonawcy niecodzienni!
Zanim zagościła muzyka gospel (po raz pierwszy na Wieczorach, w takiej dawce), zagrała GALICJA,
a w roli Młodych Talentów: MONIKA ŻYREK(absolwentka klasy skrzypiec, Szkoły Muzycznej z ul.
Basztowej w Krakowie) i GABRIELA STAŃDO -uczennica tejże szkoły. Warto te nazwiska zapamiętać...
A potem już królowała muzyka duszy..., w najlepszym krakowskim wydaniu.
Wystąpili legendarni – THE WILLOWS REVIVAL SINGERS, w składzie: Renata Ciaputa-Joniec,
Małgorzata Duda, Roma Kastner-Sieraczyńska, Monika Wołowczyk, Andrzej Brońka, oraz: Lesław
Wydrzyński-kontrabas, Marek Woźniak-perkusja
i Dowódca-Roman Michalik ☺
Spontaniczność i radość Chóru JOYFUL VOICE, udzieliły się wszystkim!
Chóralne śpiewy i... tańce trwały długo! Alleluja ☺
___________________________________________________________________________

95. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„moje fascynacje”
15 marca 2005, CK Rotunda, Kraków
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Fascynacji jest wiele... Marzeniem Galicyjskich Wieczorów(do tej pory niespełnionym), było zaproszenie do
udziału w koncercie, jedynego w swoim rodzaju... MARIANA OPANI! Udało się tej wiosny ☺. Pan Marian,
przedstawił nam z kolei – swoje fascynacje muzyczne i „tekstowe”. Były „Cukierki dla panienki” i inne nasze
ulubione... a oklaskom i bisom nie było końca. Publiczność była zachwycona, a nasz Gość Specjalny –
szczęśliwy...
Wystąpili również: MARCIN MAGIERA, który zaprezentował autorska piosenkę o tym jak wspaniałe
są Wieczory i Lidia Jazgar... ☺
KRZYSZTOF NAZAREWICZ wygrywał pięęęknie na flecie, a MATEUSZA MIJALA, też zapamiętamy na
pewno...

96. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„WIELKI NIEOBECNY”
2 kwietnia 2005, godz. 21.37
Kwietniowy koncert nie odbył się.
Wszyscy, przeżywaliśmy odejście naszego UKOCHANEGO OJCA ŚWIĘTEGO...
„Zabierz mnie, Mistrzu, do Efrem i pozwól tam z sobą pozostać

Gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków
Jak zieleń, jak fala bujna, nie zmącona dotknięciem wiosła,
Jak koło szerokie na wodzie nie spłoszone cieniem przestrachu
Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku
I w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem,
Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką,
Kochasz miejsca bezludne i puste.
Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem,
Uwolnij mnie już od głosu,
A przejmij tylko dreszczem Twojego istnienia,
Dreszczem wiatru, w dojrzałych kłosach”
Karol Wojtyła
___________________________________________________________________________

97. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„Wieczór u Franciszkanów, czyli tajemnice odkrywane przy muzyce”
9 maja 2005, Bazylika OO. Franciszkanów, Kraków
Bazylika OO. Franciszkanów w Krakowie, to miejsce niezwykłe...
Galicyjskie Wieczory, skorzystały więc skwapliwie z zaproszenia Ojca Gwardiana, aby uczcić święto św.
Stanisława, biskupa i męczennika..
Koncert, odbył się na krużgankach bazyliki. To zaczarowanie miejsce... Galeria biskupów
krakowskich... GALICJA, grała i śpiewała, a o tajemnicach tego Miejsca, opowiadali: KRZYSZTOF
CZYŻEWSKI z zamku Królewskiego na Wawelu i O. ANDRZEJ ZAJĄC OFMConv – kustosz bazyliki.
Niezwykle było...
Ojcom Franciszkanom, PIĘKNIE ZA GOŚCINĘ DZIĘKUJEMY i powrócić chcemy!
Kto nie był, niech... nie żałuje, tylko czym prędzej do Franciszkanów się udaje
i sam tajemnice poznaje ☺
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98. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„spotkanie z żywą legendą”
9 czerwca 2005, CK Rotunda, Kraków
W roli „żywej legendy”, wystąpił... KWARTET JORGI!
Legenda, okazała się baaaaaardzo żywa ☺
Porywająca muzyka, łącząca w sobie wszystko co należy, żeby porwać słuchacza!
Niezwykłe instrumenty (cały stół!), niezwykli muzycy (MACIEJ RYCHŁY – piszczałki, WALDEMAR
RYCHŁY – gitara, ANDRZEJ JANUSZ – perkusja), niezwykłe brzmienia,
niezapomniany koncert...
A wcześniej zagrała GALICJA, zaśpiewała przejmująco ANETA RYNCARZ
A na gitarze klasycznej, „Verano Porteńo”, brawurowo wykonał MARCIN KUŹNIAR
(uczeń szkoły z Basztowej, w klasie prof. Adama Makowskiego).
Na stadionie obok, jak gdyby nic, Cracovia, pokonała Pogoń Szczecin...
Andrzej Janusz mieszkający w Szczecinie (Kwartet Jorgi), nie był z tego powodu zadowolony..., ale koncert
zakończył się jak najbardziej szczęśliwie ☺

99. GALICYJSKI WIECZÓR z PIOSENKĄ
„20-lecie Czerwonego Tulipana”
20 października 2005, Sala PWST im. St. Wyspiańskiego, Kraków
Kolejna Edycja Specjalna Wieczorów!
Koncert, odbył się w ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki.
Świętowaliśmy hucznie jubileusz olsztyńskiego TULIPANA, któremu towarzyszyła GRUPA MO CARTA.
Zagrała oczywiście takze GALICJA. Wszystko odbyło się wśród niezliczonej ilości tulipanów krakowskich
pięknych, a publiczność, została obdarowana Aniołkami z drewna, na szczęście... ☺ !
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