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Kraków, 4 października 2013 

 

NASZA ELITA DO KSIĘGI GUINNESSA 

 

 Wrocławski kabaret Elita będzie jednym z gości III Krakowskiej Gali 

Kabaretowej w ramach Grechuta Festival 2013 w Krakowie. Elita to jeden 

z najstarszych polskich kabaretów, założony w 1969 roku (dłuższym stażem może 

pochwalić się jedynie kabaret pod Egidą). Ma za sobą ponad 4 tysiące występów na 

całym świecie, 8 wydanych płyt, 10 kaset i blisko 200 programów telewizyjnych. Ich 

występy ogląda już trzecie pokolenie Polaków w kraju i na całym świecie. 

 

 Jednak najbardziej wyjątkowa w dorobku artystów jest najprawdopodobniej 

najdłużej trwająca cykliczna audycja satyryczna na świecie. Autorzy kabaretu 

współtworzą od 1973 roku  bardzo lubiane i popularne magazyny rozrywkowe 

Polskiego Radia: „Studio 202”, „Studio 203”, „Studio 204”.  Organizatorzy Grechuta 

Festival na profilu Marka Grechuty na Facebooku zainicjowali akcję wpisania audycji 

do księgi rekordów Guinnessa. „Są fantastyczni. Od lat bawią, śmieszą  

i wzruszają. Sami piszą teksty i muzykę, sami wymyślają sobie gagi. Chcemy pomóc 

im zmierzyć się z procedurą wpisania na listę światowych rekordów” - mówi rzecznik 

festiwalu Kuba Baran.  

 

 Nieco krótszym stażem artystycznym może pochwalić się kolejny gość Gali - 

Andrzej Poniedzielski. Już w 1977 r. otrzymał wyróżnienie na Spotkaniach 

Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie i nagrodę Naczelnej Redakcji Muzyki 

Estradowej PR i TV na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 1995 roku 

rozpoczęła działalność, stworzona wspólnie z Elżbietą Adamiak, Piwnica Artystyczna 

„Przechowalnia”, w której od 1999 r. wraz z Arturem Andrusem prowadzi wieczory 

kabaretowe (fragmenty wydano na trzech składankach CD). Poniedzielski jest 

współautorem wielu spektakli estradowych (scenariusz, reżyseria, prowadzenie), 

m.in. Wielkiej Gali 80-lecia Polskiego Radia, Koncertu „Inny świat, Monsieur 

Chopin”, Gali Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej dla Janusza Gajosa  

i Wojciecha Młynarskiego, czy koncertu jubileuszowego Seweryna Krajewskiego  

http://www.poniedzielski.art.pl/index.php?p=88


 

Fundacja "Korowód" im. Marka Grechuty KRS: 0000456829 

 

ul. Miodowa 33/11 NIP: 6762464273 
31-052 Kraków info@grechutafestival.pl 

www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial 
 

w Opolu. Pisał także teksty dla Edyty Geppert, Anny Marii Jopek, Seweryna 

Krajewskiego, Maryli Rodowicz, Lory Szafran, Anny Treter, Grzegorza Turnaua  

i Tadeusza Woźniaka. W 2008 roku został laureatem Nagrody Polskiej Estrady 

„Prometeusz” przyznawanej za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz „Małego Berła” 

– nagrody przyznanej mu przez laureata Złotego Berła 2008 Wojciecha 

Młynarskiego, który docenił Andrzeja Poniedzielskiego jako kontynuatora Jego 

dzieła. 

 Trzeci gość III Krakowskiej Gali Kabaretowej to działający od 1994 roku 

kabaret Jurki - jeden z filarów tzw. Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Fanom 

kabaretu znani są z kultowego serialu improwizowanego Spadkobiercy (Agnieszka 

„Marylka” Litwin Sobańska w roli Harriet oraz Znany Wojtek Kamiński w roli 

Kena). Trójka scenicznych indywidualności, od lat współpracuje ze sobą, doskonale 

wyczuwający potrzeby publiczności. Ich twórczość zdominowana jest przez tematy 

społeczno-obyczajowe. Mocno czerpią z tematów literackich, przetwarzając je za 

pomocą nieco absurdalnego poczucia humoru. W 1996 otrzymali I-szą nagrodę na 

przeglądzie kabaretów PaKa w Krakowie.  

 Najmłodszym wykonawcą Gali Kabaretowej, który także wystąpi na scenie 

Kijów.Centrum podczas Grechuta Festival będzie kabaret Kuzyni. Narodzili się  

w 1999 roku, w trzydzieści lat po powstaniu kabaretu Elita. Chociaż jak twierdzą 

mają znacznie dłuższe tradycje. „Zapraszamy na Arenę Kabaretu KUZYNI, którego 

korzenie sięgają końca XIX w. W owym to czasie debiutował na deskach scenicznych 

nasz Św. Pamięci Pradziadek - założyciel „rodu komików”. Swoje doświadczenia  

w sztuce rozweselania przekazał swojemu synowi, a naszemu Dziadkowi. Dziadek 

zaś wtajemniczył w arkana rozśmieszania naszego Tatusia. Dzisiaj, my - KUZYNI 

kontynuujemy rodzinną tradycję.” – tak brzmią pierwsze słowa spektaklu,  po których 

następuję prawdziwa eksplozja zdarzeń. W ich szlagierowym spektaklu „Bardzo 

dobrym” pojawiają się groteskowe postaci: iluzjonista, klaun, fakir, żongler, kowboj, 

siłaczka, tancerka i wielu innych „artystów” prezentujących swój kunszt w krzywym 

zwierciadle. Kuzyni choć najmłodsi są już bardzo utytułowanym kabaretem – 

zdobywcą m.in. Grand Prix PaKa w Krakowie w roku 2000, oraz Grand Prix 

Festiwalu Sztuki Estradowej w Warszawie. Ponadto współtwórca kabaretu Andrzej 

Talkowski otrzymał tytuł Mistrza Sztuki Kabaretowej Związku Artystów Scen 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edyta_Geppert
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Jopek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Krajewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Krajewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maryla_Rodowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lora_Szafran
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Treter
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Turnau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Wo%C5%BAniak_(muzyk)
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Polskich. 

 Galę poprowadzi Adam Grzanka - współzałożyciel krakowskiej formacji 

Chatelet. Były jej członkiem do października 2012 r. Wielokrotny laureat festiwali 

kabaretowych i artystycznych. Prowadził program Maraton Uśmiechu w telewizji 

TVN oraz reality game show pt. „Hole in the Wall” w TV 4.  

Po raz pierwszy organizatorem Grechuta Festival jest nowo powołana 

Fundacja Korowód im. Marka Grechuty z siedzibą w Krakowie. Media Partnerami 

Festiwalu są  TVP S.A. Program 2, Radio RMF FM i RMF Classic, dziennik 

Rzeczpospolita, portal Interia.pl oraz firma outdoorowa Stroer.  Sponsorem festiwalu 

są Delikatesy Alma. Partnerami Festiwalu są – m.in. - Narodowe Centrum Kultury, 

Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa 

Małopolskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Scena Tęcza. 

 Więcej informacji znajduje się  na www.grechutafestival.pl i profilu Marka 

Grechuty na facebooku www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial 

 

 

 W razie pytań pozostaję do dyspozycji.  

       Jakub Baran 

       Rzecznik prasowy 

       tel. 606 36 55 90 

       jakubbaran@grechutafestival.pl 
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