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W  przyszłym roku wypada setna rocznica 
nadania pierwszej audycji radiowej na świe-
cie. Historia polskiej radiofonii jest o pięć lat 
krótsza – w  lutym 1925 roku wyemitowa-
no próbny program, a w sierpniu powołano 
spółkę Polskie Radio. Zanim przyjdzie czas 
na celebrację tych wydarzeń, jeszcze w bie-
żącym roku, swój dziesiąty jubileusz obcho-
dzi RadioJAZZ.FM – jedyna stacja w  Polsce 
nadająca głownie jazz. Rocznice skłaniają 
do zastanowienia się nad rolą radia w roz-
woju tego gatunku muzycznego w Polsce.

Szkoła

„Jeśli nie wsiądziesz do metra linii A, zro-
zumiesz, że ominąłeś najkrótszą dro-

Od Głosu Ameryki  
do RadioJAZZ.FM 

gę do Harlemu” – śpiewała Ella Fitzgerald 
w utworze Take the „A” Train. Przez lata dla 
milionów osób w Europie Wschodniej me-
lodia ta była sygnałem ogłaszającym wej-
ście do innego świata. Parafrazując tekst 
piosenki: „Jeśli nie włączyłeś radia, straci-
łeś szansę na poczucie wolności”. W  1942 
roku rząd Stanów Zjednoczonych powołał 
rozgłośnię Voice of America (Głos Amery-
ki), której mottem było: „Podajemy wiado-
mości dobre i  złe, ale zawsze prawdziwe”. 
Od 7 maja 1942 roku jej program docierał 
do Polski i  choć w  okresie zimnej wojny 
był zagłuszany, nie przeszkodziło to zyskać 
rozgłośni wielkiej popularności.
Głosem utożsamianym ze stacją był bary-
ton Willisa Conovera, prowadzącego pro-

radiowa  
historia  
polskiego  
jazzu

 10 lat RadioJAZZ.FM



JazzPRESS, październik  2019       |3 10 lat RadioJAZZ.FM

gram Voice of America Jazz Hour (Godzina 
Jazzu). Przez czterdzieści lat rozpoczynał go 
wycinek wspomnianego Take the „A” Train, 
sprawiając, że melodię w wykonaniu orkie-
stry Duka Ellingtona znali wówczas wszy-
scy. By zrozumieć, jak ważna dla środo-
wiska jazzowego była ta godzina w  eterze, 
wystarczy sięgnąć po jakąkolwiek biogra-
fię polskiego muzyka – już na pierwszych 
jej kartach znajdziemy deklarację, że był to 
pierwszy kontakt z mistrzami zza oceanu. 
„Dzieci Conovera”, tak to pokolenie nazwał 
Paweł Brodowski1.
Wspomnianą audycję kierowano wyłącz-
nie do zagranicznych odbiorców, dla któ-
rych oprócz źródła muzyki, za sprawą nie-
nagannej dykcji autora, była też lekcją 
obcego języka. W drugiej połowie lat pięć-
dziesiątych programu słuchało 100 milio-
nów osób na całym świecie, a o Conoverze 
mówiono, że wybił w  murze berlińskim 
„większą dziurę niż jakikolwiek polityk”. 
O miłości, jaką Amerykanina darzono nad 
Wisłą, osobiście przekonał się on w  1959 
roku, kiedy po raz pierwszy odwiedził 
Warszawę. „Takiej audycji nigdy przedtem 
nie było i nigdy już nie będzie”2, powiedział 
Andrzej Trzaskowski, który wraz ze swoim 
triem wystąpił na scenie Filharmonii Na-
rodowej ku czci gościa.
W  systemie uznającym wszystko co za-
chodnie za element wywrotowy Godzi-
na Jazzu była antidotum na brak dostępu 
do jazzowych nagrań. Powszechnym sta-
ło się tworzenie zapisów nutowych ze słu-
chu, jak wspominał Jan Ptaszyn Wrób-
lewski: „Najczęściej siadaliśmy w  dwójkę 
z Krzysztofem [Komedą] przy radiu i mie-

liśmy ustalone metody pracy: ty spisujesz 
pierwszy i  drugi takt, ja trzeci i  czwarty 
(…). Wszystko robiliśmy po omacku”3. An-
drzej Trzaskowski dodawał, że „dość czę-
sto na falach średnich występował zanik 
dźwięku. Wtedy trzeba było wydzwaniać 
po znajomych i pytać: «słuchaj, stary, może 
próbowałeś zapisać taki temat, (…) może 
u ciebie nie było zaniku?»”4. Tomasz Stań-
ko w tym procesie szlifował tak kluczową 
dla jego stylu umiejętność improwizacji: 
„Samo spisywanie jest poznawaniem. Kie-
dy grane są niepełne nuty i zastanawia się 
pan, jak to idzie, poznaje pan logikę im-
prowizatora”5. Dla zbuntowanych adeptów 
klasycznie zorientowanych uczelni, gdzie 
jazz traktowano jak karykaturę prawdzi-
wej sztuki, to właśnie radio okazało się 
prawdziwą szkołą.

Spadkobiercy

Gdy po śmierci Stalina w 1953 roku nasta-
ła „odwilż”, władza ludowa zezwalała na 
coraz śmielsze muzyczne inicjatywy. Choć 
media początkowo nazywały je „chuligań-
skimi wybrykami”, wkrótce i  one musiały 
dostrzec ich potencjał. Coraz częściej z  ra-
diowych głośników płynął jazz, zaczęły 
pojawiać się poświęcone mu audycje. Już 
w  1950 roku w  Programie Pierwszym Pol-
skiego Radia zadebiutowała audycja Muzy-
ka i aktualności, początkowo jedyna umoż-
liwiająca słuchanie tego gatunku. Przez 
ponad pięćdziesiąt lat emisji z programem 
związało się wielu dziennikarzy, z Królową 
Radia – Maliną Zasadzińską na czele. W la-
tach pięćdziesiątych jazz pojawiał się też 
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w  Rozgłośni Harcerskiej. Marek Gaszyń-
ski wspominał, że w 1958 roku wraz z Wi-
toldem Pogranicznym (obaj później byli 
dziennikarzami Polskiego Radia) prowa-
dził tam audycję 30 minut rytmu6.
W  1962 roku powołano Program Trze-
ci Polskiego Radia, który stał się ważnym 
medium promocji gatunku. Swoje pro-
gramy prowadzili wówczas między inny-
mi Mateusz Święcicki (Mój magnetofon), 
Edward Steinhagen (Z nieznanych nagrań 
Benny Goodmana, Nie wszystko o  swin-
gu, Taki był jazz) oraz Roman Waschko 
(Roman Waschko i  jego płyty). Prawdzi-
wym spadkobiercą misji Conovera okazał 
się jednak Jan Ptaszyn Wróblewski. Sak-
sofonista od 1970 roku prowadzi audycję 
Trzy kwadranse jazzu, co czyni ją jednym 
z  najdłużej nadawanych programów ra-
diowych w Polsce.
„Dostałem wolną rękę, audycję ułożyliśmy 
razem z  dyrektorem, który stwierdził, że 
jest w porządku. Udzielił kilku radiowych 
wskazówek i tyle. Poszło”7 – wspominał po-
czątki z  typową dla siebie skromnością. 
Autor znakomicie dobiera prezentowaną 
muzykę, przywołuje również anegdoty ze 
swojego środowiska, zarażając miłością do 
jazzu kolejne pokolenia. W  różnych okre-
sach Ptaszyn dzielił mikrofon z Janem Bor-
kowskim, Pawłem Brodowskim, Marcinem 
Kydryńskim oraz Tomaszem Szachow-
skim. Niewątpliwie popularyzacja gatun-
ku wśród melomanów w Polsce jest zasłu-
gą właśnie tej piątki.
Warto wskazać na osobliwy aspekt jazzo-
wych audycji – ich sygnały. Wspominany 

wcześniej Take the „A” Train ma w naszym 
kraju status kultowy, podobnie jak kompo-
zycja La Nevada Gila Evansa, która od po-
czątku otwiera audycję Wróblewskiego. 
Borkowski na czołówkę swoich występów 
wybrał utwór Errolla Garnera That’s My 
Kick, Steinhagen Sing, Sing, Sing Benny’ego 
Goodmana, Roman Waschko zaś Hot Fudge 
Billa Doggetta.
Szczególny wymiar miał sygnał Muzy-
ki wśród przyjaciół – cotygodniowej audy-
cji na antenie Programu Pierwszego, w któ-
rej Andrzej Jaroszewski prezentował treści 
przygotowane przez Willisa Conovera. Ot-
wierającą go melodię Far Off, Close By na-
pisał bowiem... sam Willis. Konsekwentne 
użycie jednego tematu utrwalało wśród 
słuchaczy znajomość standardów, ucząc 
ich elementów charakterystycznych dla 
danego muzyka czy stylu.
Popularyzatorską rolę odegrały też rozgłoś-
nie regionalne. Witold Miszczak od 1972 
roku na antenie Radia Lublin przez dwa-
dzieścia lat prowadził audycję Jazz i  Jazz-
mani – drugi tego typu program w  Polsce 
po Trzech kwadransach jazzu8. Znakomi-
te jazzowe audycje nadawano na antenie 
Polskiego Radia Wrocław, kiedy od 1990 
roku ze stacją związał się Jan Mazur, jeden 
z  organizatorów festiwalu Jazz nad Odrą. 
W  jego autorskiej audycji Teraz Jazz regu-
larnie pojawiał się saksofonista Piotr Ba-
ron, później (w  latach 1994-2011) sam gosz-
czący na antenie z  własnym programem. 
Od 1977 roku z  rozgłośnią Radia Kraków 
związany jest Antoni Krupa, autor między 
innymi cyklu Historia krakowskiego jazzu. 
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Jak wspomina, jego pierwszą audycją był 
Muzyczny Świat Johna Coltrane’a przygoto-
wany dla Programu Drugiego w 1977 roku9. 
Również Radio Łódź, które wystartowało 
w  drugiej połowie lat siedemdziesiątych, 
może pochwalić się istotnymi audycjami 
o tematyce jazzowej. W tym czasie ze stacją 
związał się Jan Targowski, autor m.in. pro-
gramu Jazz przed północą.
Niestety, naznaczone prywatyzacją lata 
dziewięćdziesiąte oraz walka z  rynkową 
konkurencją w  kolejnej dekadzie sprawi-
ły, że ważny stał się inny, mniej wyma-
gający odbiorca. Kolejne audycje znikały 
z  eteru, a  tym, które przetrwały, przesu-
wano emisję na późniejsze godziny. Śro-
dowisko jazzowe nie ukrywało oburzenia 
– swoje rozgoryczenie przedstawiali czy-
telnicy w  listach do redakcji Jazz Forum, 
a także muzycy, między innymi Wojciech 
Karolak10.
By uzupełnić dotkliwą lukę, 6 grudnia 
1996 roku z inicjatywy Mariusza Adamia-
ka powołano Jazz Radio. Radiostacja swo-
ją misję realizowała przez dwanaście lat, 
po czym, nie mając szczęścia do kolej-
nych właścicieli, straciła pasmo transmi-
syjne. W  ciągu zaledwie miesiąca od jej 
zamknięcia powstał projekt RadioJAZZ.
FM – zakładający przeniesienie radiosta-
cji w przestrzeń internetu. Przez kolejnych 
dziesięć lat dzięki zaangażowaniu słucha-
czy i  ekipy redakcyjnej radio rozwijało 
się, będąc jedyną taką inicjatywą w kraju. 
Obecnie tygodniowa ramówka obejmuje 
kilkanaście popularyzatorskich audycji, 
z  których nie sposób pominąć najdłużej 

trwającej – Jazz Kameralny Piotra Wickow-
skiego, czy nadawanego od 2011 roku Ka-
nonu Jazzu, w którym Rafał Garszczyński 
przybliżył już przeszło 300 ważnych albu-
mów z historii gatunku.

Praca

Gdy w 1945 roku Władysław Szpilman po-
wrócił do pracy w  Polskim Radiu, zaczę-
ło odżywać środowisko muzyczne. Radio 
dawało najlepszą okazję do prezentowa-
nia swojej twórczości, stąd nie brakowało 
chętnych do pracy na antenie. Wielu mu-
zyków szlifowało umiejętności w  radio-
wych orkiestrach pod batutami Jerzego 
Haralda (Rozgłośnia Śląska), Jerzego Ger-
ta (Rozgłośnia Krakowska), Jana Cajmera 
(Rozgłośnia Warszawska) czy Stefana Ra-
chonia (Orkiestra Symfoniczna w  War-
szawie).
Choć po odwilży władza ludowa mniej re-
strykcyjnie podchodziła do rodzaju gra-
nej muzyki, nie mogła pozwolić na promo-
cję amerykańskich wzorców. Wykonawcy 
o  jazzowych aspiracjach musieli dobierać 
więc repertuar tak, by umiejętnie przemy-
cać interesujące ich elementy. Prym w  tej 
dziedzinie wiódł radiowy zespół Edwar-
da Czernego. Kompozytor był pasjonatem 
jazzu i gdy w  latach 1959-74 prowadził Or-
kiestrę Taneczną Polskiego Radia, umiejęt-
nie wplatał do jej gry zachodnie niuanse.
Gdy w  końcu i  jazz zyskał uznanie wśród 
dygnitarzy, kierownictwo nad zespoła-
mi radiowymi obejmowali przedstawicie-
le tego środowiska. Andrzej Kurylewicz 
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dyrygował radiowym big-bandem w  la-
tach 1964-66, co zarejestrowano na albumie 
w  serii Polish Jazz. Dużo dłuższą karierę 
zrobił w  tej dziedzinie Andrzej Trzaskow-
ski. Prawie dwadzieścia lat (1974-91) pełnił 
funkcję dyrektora i  kierownika artystycz-
nego Orkiestry Polskiego Radia i  Telewi-
zji Studio S-1, z  którą nagrał ponad tysiąc 
utworów instrumentalnych i piosenek.
Nieocenioną pracę dla radiowych zespołów 
wykonał Bogusław Klimczuk. W  1962 roku 
założył Studio M2, w którym zebrał obiecują-
cych młodych aranżerów. Była to grupa o ot-
wartym charakterze, chętnie podejmująca 
pracę z jazzmanami. W latach 1964-66 ze Stu-
diem ściśle związał się Polish Jazz Quartet, 
którego liderzy – Wojciech Karolak i Jan Pta-
szyn Wróblewski doskonalili tam swój aran-
żacyjny kunszt. Drugi z nich w 1968 roku po-
wołał do życia Studio Jazzowe, bezpośrednio 
kontynuujące dzieło poprzednika.
Jak wspominał Tomasz Stańko, był to „ro-
dzaj workshopu. (…). Pełne zawodowstwo, 
szybko przegrywaliśmy kompozycje już 
w  trakcie sesji i  nagrywaliśmy (…). Ra-
dio za wszystko dobrze płaciło”11. Skład ze-
społu zmieniał się w  zależności od rodza-
ju przedsięwzięcia, zawsze skupiał jednak 
śmietankę polskiego jazzu, między inny-
mi Włodzimierza Nahornego, Zbigniewa 
Namysłowskiego, Zbigniewa Seiferta, To-
masza Stańkę i  Michała Urbaniaka. Przez 
dziesięć lat zespół zarejestrował dla Pol-
skiego Radia 187 utworów, nagrywał autor-
skie płyty i akompaniował solistom.
Szczególne miejsce wśród jazzmanów ro-
biących radiowe kariery zajmuje Jerzy Mi-

lian. Gdy w  latach sześćdziesiątych więk-
szość środowiska przeniosła się do stolicy, 
on zdecydował się pozostać w  rodzinnym 
Poznaniu. Z  tamtejszą rozgłośnią związa-
ny był od 1953 roku, kiedy wystąpił na an-
tenie z autorskim kwintetem. W 1957 roku 
Stanisław Kubiak (dyrektor Poznańskiego 
Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego) powołał 
taneczno-rozrywkową orkiestrę Poznań-
ska Piętnastka Radiowa. Przez większość 
czasu jej istnienia jej kierownikiem był 
Zygmunt Mahlik, a  w  składzie obok naj-
ważniejszych lokalnych muzyków wystę-
pował też Milian. Oprócz funkcji instru-
mentalisty wibrafonista realizował się tam 
jako aranżer. „Praca w  poznańskiej roz-
głośni była moją pierwszą poważną prak-
tyką w  pisaniu partytur na orkiestrę”12 
– wspominał Milian. Z  wielkopolską ra-
diostacją współpracował do 1973 roku, kie-
dy otrzymał propozycję kierowania Orkie-
strą Rozrywkową PRiTV w Katowicach. Był 
jej dyrektorem w latach 1974-91 i wychował 
wówczas wielu cenionych muzyków. Z  or-
kiestrą nagrywały wtedy niemal wszystkie 
gwiazdy polskiej estrady.
Poza możliwością pracy Polskie Radio ofero-
wało muzykom przestrzeń do realizacji na-
grań. Nie sposób wymienić wszystkich płyt, 
jakie przez lata zarejestrowano w  tamtej-
szych studiach. Dość powiedzieć, że aż sześć 
albumów jazzowych nagrodzonych Fryde-
rykiem wyprodukowano właśnie w  Pol-
skim Radiu (Circle Piotra Wojtasika, Chopin 
tria Andrzeja Jagodzińskiego, Lyrics Henry-
ka Miśkiewicza, Places Atom String Quartet, 
Ravel tria Dominika Wani). Również młode 
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pokolenie dostrzega potencjał tych sal – na-
grywali tu choćby Kamil Piotrowicz, Kuba 
Więcek i Piotr Orzechowski.

Archiwum

Polskie Radio jest zobligowane również do 
pełnienia funkcji dokumentacyjnej. Ra-
diowe zbiory gromadzono od początku jego 
istnienia, jednak najstarsze archiwa znisz-
czone zostały podczas działań wojennych. 
Po 1945 roku zaczęto sprowadzać do War-
szawy materiały z  całej Polski i  przez lata 
zgromadzono imponującą kolekcję. Jak 
mówił Andrzej Mietkowski (szef portalu 
polskieradio.pl), „W  bazie komputerowej 
mamy około miliona nagrań. Jedna trze-
cia z nich ma już postać cyfrową. (…) jeste-
śmy depozytariuszem dźwiękowej historii 
Polski”13. Poza śladami historycznych wyda-
rzeń są tam też rejestracje koncertów oraz 
liczne realizacje studyjne.
W 1996 roku powstała wytwórnia muzycz-
na, od 2011 funkcjonująca pod nazwą Agen-
cji Muzycznej Polskiego Radia, której za-
daniem jest wydawanie najciekawszych 
pozycji z  archiwalnych zbiorów. Wśród 
najważniejszych kolekcji należy wymie-
nić serię Polish Radio Jazz Archives zawie-
rającą nagrania transmitowanych na ante-
nie koncertów oraz wykonań z radiowych 
studiów. Do dzisiaj ukazały się trzydzie-
ści dwa wolumeny tej serii. Inną produkcją 
jest ośmioczęściowa seria Krzysztof Kome-
da w Polskim Radiu – bez wątpienia najbar-
dziej kompleksowa prezentacja dorobku 
wielkiego kompozytora i pianisty.

„Oglądam dużo baseballu w radiu” – stwier-
dził prezydent USA Gerald Ford. Ten żartob-
liwy cytat świetnie charakteryzuje potęgę 
radia, pobudzającego wyobraźnię odbiorcy 
jak żadne inne medium. Dostarczanie roz-
rywki to jednak nie wszystko. Radio potra-
fi oddziaływać na różne aspekty życia po-
litycznego, społecznego czy kulturowego. 
Z  jednej strony może być kreatorem zda-
rzeń, z  drugiej zaś pozostawać świadkiem 
historii, odpowiedzialnym za zachowanie 
pamięci o niej. To niezwykle cenne dla nas 
wszystkich wartości, o  których nigdy nie 
powinno się zapomnieć. �

Jakub Krukowski
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Piotr Wickowski: Nie możemy zacząć ina-
czej niż od Willisa Conovera, który walnie 
przyczynił się do zaistnienia jazzu w  po-
wojennej Polsce.

Paweł Brodowski: Willis Conover jest w  ja-
kimś sensie ojcem chrzestnym polskiego 
jazzu. Oczywiście jazz i  radio były w  Polsce 
dużo wcześniej, ale ta siła była tak potężna, 

że przyczyniła się do wielkiego przełomu lat 
pięćdziesiątych, a  nawet, jak twierdził nasz 
przyjaciel Marek Karewicz, do obalenia muru 
berlińskiego. Nie wszyscy sobie z tego zdajemy 
sprawę, ale to była bardzo wpływowa audycja.

Jerzy Szczerbakow: Pawle, użyłeś kiedyś 
sformułowania, że to było pokolenie dzieci 
Conovera.

Na	czym	wzorowały	się	pierwsze	audycje	jazzowe	w	polskich	rozgłośniach	radiowych?	Jaką	

rolę	odegrały?	Czy	w	obecnych	czasach	radio	ma	szanse	w	starciu	z	serwisami	streamingowy-

mi?	Między	innymi	na	te	tematy	dyskutowali	Paweł Brodowski,	redaktor	naczelny	Jazz	Forum	

i	autor	audycji	emitowanych	w	Polskim	Radiu,	Mariusz Bogdanowicz,	kontrabasista,	pedagog,	

prezes	Polskiego	Stowarzyszenia	Jazzowego,	Piotr Wickowski,	redaktor	naczelny	e-miesięcz-

nika	 i	gazety	JazzPRESS	oraz	–	w	roli	gospodarza	reprezentującego	RadioJAZZ.FM	–	Jerzy	

Szczerbakow.	Oto	fragmenty	rozmowy	ze	studia	jedynego	polskiego	jazzowego	radia.

fot.	Piotr	Gruchała

Coraz więcej energii
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Paweł Brodowski: Wszyscy jesteśmy dzieć-
mi, wnukami i  prawnukami Willisa Co-
novera. Miałem przyjemność znać go oso-
biście bardzo blisko, on przyjeżdżał tu 
ponad 20 razy. Poznałem go dopiero w sie-
demdziesiątym drugim roku, w  redakcji 
Jazz Forum, kiedy tam zaczynałem praco-
wać. Od tego czasu zawsze byłem tym, któ-
ry spotykał go na lotnisku, wiózł do amba-
sady, holował na koncerty, odprowadzał do 
Akwarium wieczorem i  z  tego Akwarium 
z  powrotem do hotelu. Miałem też przy-
jemność być w Głosie Ameryki w Waszyng-
tonie i u niego w domu.
Jego audycja weszła na antenę w  styczniu 
pięćdziesiątego piątego roku. Nie wszyscy 
to wiedzą, weterani czy pionierzy polskiego 
jazzu mówią czasem: „Słuchaliśmy audy-
cji Willisa Conovera na początku lat pięć-
dziesiątych”. Zaciera 
się w pamięci, że ta 
audycja weszła do-
piero 5 stycznia 1955 
roku, a  więc wtedy, 
kiedy jazz w  Polsce 
wychodził z  pod-
ziemia. I  to była audycja, która dodawa-
ła skrzydeł i otuchy. Audycja nazywała się 
Music USA Jazz Hour, nadawana była o go-
dzinie 22.15, trwała 45 minut. To była dru-
ga audycja, bo wieczorami w  Głosie Ame-
ryki Willis miał dwie: najpierw o  21.15, ze 
standardami jazzowymi i  muzyką orkie-
strową, i potem o 22.15, właśnie Jazz Hour, 
która rozpoczynała się słynnym wstępem 
Duke’a  Ellingtona Take the A  Train. Wyda-
je mi się, że dzięki temu ten utwór stał się 

najsłynniejszym, najbardziej rozpoznawal-
nym standardem jazzowym na świecie. 
Ocenia się, że w  okresie największej słu-
chalności, w  drugiej połowie lat pięćdzie-
siątych, słuchało Willisa Conovera 100 mln 
ludzi na całym świecie. W Chinach, na Ku-
bie, ale w  Polsce szczególnie. W  Polsce lat 
pięćdziesiątych muzycy słuchali tych au-
dycji codziennie. Oni nie tylko słuchali, oni 
czekali na te audycje!

Jerzy Szczerbakow: To była audycja co-
dzienna?

Paweł Brodowski: Codzienna, nadawana 
pięć albo sześć razy w tygodniu. Byłem za 
mały, żeby słuchać Willisa Conovera w la-
tach pięćdziesiątych, słuchałem dopie-
ro w  sześćdziesiątych, więc więcej wiem 

z opowieści samego 
Willisa i  muzyków. 
Andrzej Trzaskow-
ski mówił, że au-
dycja Willisa Cono-
vera była pierwszą 
akademią jazzu, 

kiedy nie było innej akademii. Jan Ptaszyn 
Wróblewski opowiadał, że sekstet Komedy 
w momencie formowania się zespołu spo-
tykał się po to tylko, żeby słuchać zbioro-
wo tej audycji. Umawiali się, bo nie mieli 
magnetofonów: „Ty spisujesz pierwsze dwa 
takty, a ja spisuję dwa następne, następne 
ty…”. Z  ogromną intensywnością słuchali 
tej audycji.
Na czym polegała wielkość Conovera? To 
była szkoła smaku, to była szkoła stylu, to 

Wszyscy jesteśmy dziećmi, 
wnukami i prawnukami  
Willisa Conovera
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była szkoła kultury, ogromnej wiedzy. Eru-
dycja i szkoła języka angielskiego  – on mó-
wił tym swoim dźwięcznym barytonem 
bardzo powoli po to, żeby jego słowa były 
wyraźnie słyszalne na całym świecie. Słu-
chacze uczyli się języka angielskiego, słu-
chając Willisa Conovera.

Piotr Wickowski: Willis Conover miał chy-
ba poczucie misji rozprzestrzenienia jazzu 
na cały świat. W jego w audycjach pojawia-
ły się też polskie zespoły.

Paweł Brodowski: Wszystko się zaczęło od 
słynnej wizyty w  pięćdziesiątym dziewią-
tym roku. Odbyło się wtedy jego spotkanie 
w filharmonii z polskimi muzykami. Czo-
łowe grupy jazzowe grały dla Willisa, on 
słuchał, to wszyst-
ko było nagrywane 
i  wydane pod tytu-
łem Willis Conover 
Meets Polish Jazz. Po 
raz pierwszy z  ta-
ką siłą, takiej wiel-
kości czcionką po-
jawił się na płycie 
napis „Polish Jazz”. 
Wtedy to zjawisko 
zostało sformuło-
wane i tak dobitnie pokazane. Wtedy Wil-
lis dawał rady muzykom. Oni pytali go, jak 
wypadli, a on mówił: „Jest kilku wybitnych 
muzyków wśród was, kilkunastu dobrych, 
ale mam zastrzeżenia do sekcji rytmicznej. 
Perkusiści i  kontrabasiści – tu macie naj-
więcej do zrobienia. Radzę wam, studiuj-

cie własną muzykę, wprowadźcie elemen-
ty własnej muzyki do tego, co gracie, żeby 
się odróżnić od amerykańskiego jazzu, bo 
w bezpośrednim starciu z gigantami ame-
rykańskiej muzyki jazzowej raczej nie ma-
cie szans, a  nawet gdybyście mieli szansę, 
to zawsze będzie to muzyka wtórna. A liczy 
się oryginał”.

Mariusz Bogdanowicz: Ja mam też bardzo 
subiektywne i  osobiste wspomnienia, je-
śli chodzi o  Conovera. Kiedy założyliśmy 
zespół Heavy Metal Sextet, który świę-
cił triumfy, wygrywał festiwale, konkur-
sy, i  kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, to 
ktoś musiał mu tę płytę wręczyć. Oczywi-
ście nie znaliśmy wtedy jeszcze Conovera, 
gdzieś go tam widzieliśmy z daleka, na Jazz 

Jamboree, pojawiał 
się jako mityczna 
postać, zabrakłoby 
śmiałości, żeby po-
dejść. Nie wiem, jak 
to się w końcu stało, 
ale ta płyta do nie-
go dotarła. I pamię-
tam, jak Ptaszyn za-
dzwonił do nas do 
akademika, bo już 
się znaliśmy z  nim, 

żeby nas uprzedzić, że będziemy w… audy-
cji Conovera. Poszedł mój utwór Proszę na-
tychmiast przestać padać. Jak to usłyszałem, 
to niebo się zatrzęsło i ziemia pod nogami – 
po prostu coś pięknego.
Chciałbym nieco sparafrazować fenome-
nalną sentencję Pawła, że jesteśmy dzieć-

Muzyka jazzowa jest z samej 
definicji, z natury muzyką 
wolności, w każdym aspek-
cie. Jest muzyką zawsze 
z jakąś odrobiną fantazji, 
szaleństwa, wolności wybo-
ru na każdym etapie.
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mi Willisa Conovera. Moje pokolenie mo-
że powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Jana 
Ptaszyna Wróblewskiego. W  latach sie-
demdziesiątych były przede wszystkim 
Trzy Kwadranse Jazzu, audycja w Progra-
mie Trzecim Polskiego Radia, w  ponie-
działki, środy i  piątki, od 22.15 do 23.00. 
W  poniedziałki były aktualności, które 
prowadził Jan Borkowski, w  środy prob-
lemy, które prowadził właśnie Jan Pta-
szyn Wróblewski, i w piątki dyskografie. 
Później zamieniono miejscami aktual-
ności z  problemami. Z  zapartym tchem 
czekaliśmy na te poniedziałkowe, śro-
dowe i  piątkowe audycje. Właśnie au-
dycje Ptaszyna, który poruszał proble-
my techniczne, tak na dobrą sprawę były 
jedynym źródłem, żeby się dowiedzieć 
ważnych szczegółów. Byliśmy jeszcze za 
młodzi, żeby jeździć na warsztaty, jeszcze 
nie umieliśmy grać, ale już pasja do jazzu 
w nas była wielka.
Dla mojego pokolenia, które zaczynało się 
interesować jazzem w  latach siedemdzie-
siątych, głównym źródłem jazzu było wte-
dy wychodzące jeszcze pismo Jazz, Jazz 
Forum i  Trzy Kwadranse Jazzu. Słuchali-
śmy radia namiętnie, nie było takiej opcji 
w  ogóle, żeby odpuścić słuchanie Trzech 
Kwadransów Jazzu. Nagrywaliśmy na 
szpulowe magnetofony ZK-120, później ZK-
140 już czterościeżkowy. Odsłuchiwaliśmy, 
uczyliśmy się z  tych nagrań. Ptaszyn ge-
nialnie opowiadał, zwracał uwagę, co jest 
ważne. Bo Ptak mówi tak, że to jest przy-
stępne, komunikatywne, nie zagłębia się 
w  meandry, które byłyby dla 90 procent 

słuchaczy niezrozumiałe. Przybliża nawet 
laikom, tak żeby było zrozumiale i czytel-
nie. Wielkim fenomenem jest potrafić tak 
mówić.

Paweł Brodowski: Nie zapominajmy, że 
Ptaszyn zdobył tytuł Mistrza Mowy Pol-
skiej. To, co on mówi, sposób, w jaki on mó-
wi, jest literaturą.
Wracając do Willisa Conovera – na wzór 
jego audycji zostały stworzone Trzy Kwa-
dranse Jazzu, nawet o tej samej godzinie – 
22.15, 45 min z charakterystycznym, powta-
rzającym się sygnałem rozpoczynającym 
audycję.
Jazz, radio i film – to są wynalazki XX wie-
ku, nowe formy sztuki, które się uzupeł-
niały. Dzięki radiu w  Ameryce, w  okresie 
przedwojennym, jazz mógł na taką ska-
lę rozkwitnąć i  stać się muzyką rozryw-
kową, słuchaną przez miliony ludzi. Były 
audycje nadawane z klubów na żywo, któ-
rych masowo słuchano. Potem przyszła 
wojna, ale ten proces jeszcze w  Ameryce 
trwał, może w  mniejszej skali, natomiast 
w  Europie został totalnie przystopowa-
ny przez dwa zderzające się totalitaryzmy, 
dla których muzyka jazzowa stanowiła 
zagrożenie. Bo muzyka jazzowa jest z  sa-
mej definicji, z  natury muzyką wolności, 
w  każdym aspekcie. Jest muzyką zawsze 
z jakąś odrobiną fantazji, szaleństwa, wol-
ności wyboru na każdym etapie. Każda 
nuta jest decyzją własną, jest decyzją wol-
ną, suwerenną każdego z  muzyków. Na 
tym polega fenomen tej muzyki jako mu-
zyki wolności.
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W  latach powojennych w  polskim ete-
rze pojawiała się muzyka jazzowa bar-
dziej taneczna, przedwojenna, w  stylu 
Glenna Millera. W  roku czterdziestym 
dziewiątym to zostało zastopowane, mu-
zyka jazzowa zeszła do podziemia, zosta-
ła totalnie wyrugowana z  anten Polskie-
go Radia. Wtedy miłośnicy jazzu słuchali 
radiostacji zagranicznych. Przede wszyst-
kim trzech: Monachium, BBC i  Berlin – 
Radio RIAS. W  Polsce pierwszą jaskółką 
zmian w  radiu były koncerty grupy MM 
176 Andrzeja Kurylewicza. Ten zespół in-
strumentalny spotykał się na dziedziń-
cu Piwnicy pod Baranami i  gdzieś koło 
południa nadawano codziennie audycje, 
nie były one tylko stricte jazzowe, tam by-
ła również muzyka rozrywkowa, ale wte-
dy właśnie zaczęto słuchać jazzu w  pol-
skim radiu. W  pięćdziesiątym szóstym 
Leopold Tyrmand, na fali swojej ogrom-
nej popularności po ukazaniu się powie-
ści Zły, miał już swoją audycję.

Mariusz Bogdanowicz: Chciałbym rozwi-
nąć temat orkiestr radiowych. Na przykład 
w  latach sześćdziesiątych Studio M1 Bogu-
sława Klimczuka było takim swego rodza-
ju warsztatem młodych muzyków i  aran-
żerów. Tam mój tato Leszek Bogdanowicz 
zaczął przynosić swoje aranże, Wojtek Ka-
rolak też tam zaczynał. Bardzo wielu zna-
komitych twórców tam właśnie zaczynało. 
Później powstało Studio Jazzowe Polskiego 
Radia, oczywiście pod dowództwem Ptaka, 
gdzie grała plejada polskich jazzmanów, 
grali wszyscy najlepsi.

Paweł Brodowski: I  takich orkiestr w  tej 
chwili nie ma.

Mariusz Bogdanowicz: Niestety tak. Póź-
niej powstały orkiestry o profilu raczej roz-
rywkowym, do nagrań i do – mówiąc nie-
ładnie – obsługi festiwali, w  których też 
grało bardzo wielu jazzmanów. Te orkie-
stry nagrywały również utwory jazzowe.
Ale ważny jest ten nagraniowy aspekt… 
Przecież dla radia nagrywały czołowe pol-
skie zespoły jazzowe. Były sesje nagranio-
we niemalże równoległe z nagraniami pły-
towymi. Rejestrowano czasami te same 
utwory w innych wersjach.

Jerzy Szczerbakow: W latach dziewięćdzie-
siątych nastąpiły radykalne zmiany, zmie-
nił się ustrój polityczny i  z  anten radio-
wych zniknęły programy jazzowe, bo były 
inne potrzeby.

Piotr Wickowski: Pojawienie się wielu komer-
cyjnych stacji nie pociągnęło za sobą jakiejkol-
wiek popularyzacji jazzu, wręcz przeciwnie, 
można powiedzieć, że jazz został zupełnie po-
minięty przez te nowe stacje. Sprofilowanie 
programu spowodowało, że zabrakło miejsca 
na jazz. I właściwie tylko Radio Jazz, które za-
łożył Mariusz Adamiak w  połowie lat dzie-
więćdziesiątych, grało tę muzykę.

Jerzy Szczerbakow: Zawsze się znajdą pasjo-
naci, którzy jazz przemycą z potrzeby serca. 
Nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy zebrani, 
też potrzeba serca skłoniła do zajmowania 
się tym, czym się zajmujemy zawodowo.
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Paweł Brodowski: Radio jest w trudnej sy-
tuacji, zresztą nie tylko radio, prasa papie-
rowa, wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji, 
bo teraz wszystko jest dostępne, wszystko 
zastępuje YouTube, Facebook.

Jerzy Szczerbakow: Największym problemem 
jest w zalewie mnóstwa wartościowych i bez-
wartościowych mediów znalezienie czegoś 
ciekawego. Bo tak jak powiedział Paweł, jest 
YouTube, są serwisy streamingowe z muzyką. 
Właściwie można sobie samemu słuchać…

Mariusz Bogdanowicz: Można sobie same-
mu skonfigurować program radiowy.

Jerzy Szczerbakow: A czy radio ma dla cie-
bie jakąś inną wartość?

Mariusz Bogdanowicz: Ma, i to wielką. Ma-
gia radia polega na tym, że tu siedzi prowa-
dzący, w tym studiu 
jest sam, ale ma po-
czucie więzi ze słu-
chaczami. Wydaje 
mi się, że jest tak sa-
mo, jak było zawsze, 
i  to się nie zmieni. Będzie audycja prowa-
dzona na żywo, będą emocje, że teraz słu-
chamy razem ze słuchaczami tej muzyki, 
komentujemy ją na żywo, na bieżąco. Ra-
dio to jest zjawisko, telewizja jest dosłowna, 
wszystko widać, kawa na ławę… Dlatego ro-
la radia jest nie do przecenienia.

Piotr Wickowski: Faktem jest jednak, że 
radio stanęło przed dużym wyzwaniem. 

Coraz więcej ludzi w ogóle nie słucha ra-
dia, w tym również jazz fani nie słucha-
ją. Spotykam się z  muzykami jazzowymi 
młodszych pokoleń, dla których serwis 
streamingowy jest głównym źródłem in-
formacji. Są nawet tacy, którzy przed-
kładają to, co podpowiada automat na 
podstawie dotychczasowego gustu, na 
podstawie tego, czego się słuchało wcześ-
niej, nad pracę prezentera, redaktora, któ-
ry układa audycję.

Jerzy Szczerbakow: Piotrze, a  co dla ciebie 
w radiu jest wyjątkowe?

Piotr Wickowski: Człowiek, który mówi do 
słuchaczy i który wybiera własny program. 
Ten człowiek może nawet się mylić, może 
błądzić, może mieć gust, który mnie, jako 
słuchaczowi, nie odpowiada, ale jest to je-
go indywidualny wybór, który jest czymś 

podyktowany. Jest 
w  tym jakaś logika, 
jest w tym jakaś hi-
storia. Natomiast 
automat jest po pro-
stu automatem.

Jerzy Szczerbakow: Wszyscy kiwamy gło-
wami w tym momencie.

Paweł Brodowski: W  każdym razie, mo-
im zdaniem, najważniejsze jest żywe radio. 
Nie chodzi o  puszczanie płyt, płyty są po-
wszechnie dostępne, ale o żywe radio.

Mariusz Bogdanowicz: Słowo, tak.

Najważniejsze jest żywe 
radio
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Jerzy Szczerbakow: Można powiedzieć 
górnolotnie – z serca do serca. Czyli z jed-
nej strony jest ktoś, kto przeżywa muzykę 
i chce się swoimi emocjami podzielić. Lu-
bię słuchać radia głównie dlatego. Oczy-
wiście mogę dotrzeć do każdej muzyki, 
ale idę według własnego klucza, we włas-
nej głowie, sięgam swoimi schematami, 
natomiast słuchając czyjejś audycji, po-
znaję nowe rzeczy, nowe skojarzenia, no-
we sposoby rozumienia muzyki, czasa-
mi nowe pomysły do eksploracji. Zdarza 
mi się również korzystać z serwisów stre-
amingowych i  ich algorytmów, które mi 
podrzucają podobne. I  za każdym razem 
to są takie mechaniczne oczywiste oczy-
wistości.

Piotr Wickowski: Jest jeszcze bardzo 
ważny aspekt tych ludzi, którzy prowa-
dzą te audycje. Zazwyczaj jest tak, je-
śli chodzi o  muzy-
kę jazzową, że tę 
muzykę naprawdę 
prezentują pasjo-
naci, eksperci. Lu-
dzie, którzy wiedzą 
niemal wszyst-
ko, bądź przynaj-
mniej starają się 
dowiedzieć nie-
mal wszystkiego, wyszukują ciekawostki 
itd. Więc tego właśnie nie zastąpią stre-
amingi, bo człowiek, który drąży temat, 
który robi to z pasji, ma zupełnie coś in-
nego do zaproponowania.

Mariusz Bogdanowicz: Oczywiście, ta pasja 
jest w ogóle tym, co wyróżnia ludzi, którzy 
zajmują się muzyką jazzową.

Paweł Brodowski: Oczywiście wielkie 
wyzwanie czeka radiowców, bo jest co-
raz trudniej, wraz z  rozwojem technolo-
gii. Jest coraz więcej pracy, coraz większa 
jest odpowiedzialność. Jazz to jest dźwięk 
i  radio to też jest dźwięk. Radio zawsze 
będzie towarzyszyło muzyce – i tej nagra-
nej, i  tej wykonywanej na żywo na kon-
certach. Jest przyszłość, tylko duże roz-
proszenie środków przekazu stało się 
głównym niebezpieczeństwem. Trzeba 
ogromny wysiłek włożyć w  promocję te-
go, co się robi. Coraz więcej wysiłku. Ni-
gdy już nie będzie łatwiej, będzie tylko 
trudniej.
Wyczuwam w światowym jazzie – w euro-
pejskim, a  w  polskim szczególnie – jakąś 

nieprawdopodob-
ną energię, która 
wzrasta, przybiera 
na sile. My jesteśmy 
walczącymi wojow-
nikami. Nie skła-
damy jeszcze broni, 
ale czujemy za ple-
cami nowe pokole-
nie. Jesteśmy spo-

kojni o  nich, bo oni nawet nie muszą się 
od nas uczyć. Oni w  momencie swojego 
startu mają większe rozpoznanie sytuacji, 
większe umiejętności techniczne, techno-
logiczne. �

Trzeba ogromny wysiłek 
włożyć w promocję tego, 
co się robi. Coraz więcej 
wysiłku. Nigdy już nie będzie 
łatwiej, będzie tylko trudniej
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RadioJAZZ.FM powstało z  miłości. Do jazzu 
i do radia. Bo po zniknięciu z radiowego ete-
ru Jazz Radia wielu dziennikarzy związanych 
ze zlikwidowaną stacją czuło potrzebę wypeł-
nienia jazzowej pustki w polskich mass me-
diach.
Taką możliwość dawał wtedy internet. Tech-
niczna infrastruktura radiowa nie wymaga-
ła już dużych nakładów. I tak w styczniu 2009 
roku RadioJAZZ.FM rozpoczęło nowy etap 
w  historii jazzu w  polskich mediach. Przez 
pierwszych kilka miesięcy radio składało się 
z komputera z bazą muzyki, programem na-
dawczym i strony internetowej. Ale prawdzi-
we radio to dziennikarze i  autorzy audycji. 
A  do żywego radia potrzebne jest studio na-
dawcze.

fot.	Piotr	Gruchała

Pierwsze studio powstało w  maju 2009 roku 
na warszawskim Mokotowie, w  niedużym 
pokoiku u babci pomysłodawcy i szefa projek-
tu Jerzego Szczerbakowa. Ponieważ od same-
go początku radio dysponowało nowoczesną 
stroną internetową, zaprojektowaną przez Be-
atę Wydrzyńską, wielu gości radia było moc-
no zaskoczonych, widząc, jak wygląda ono „od 
kuchni”. Zaskoczenie szybko zamieniało się 
w serdeczność i podziw dla starań tworzących 
je dziennikarzy, pomimo surowych warun-
ków, w jakich przyszło im pracować.
W  ciągu dziesięciu lat istnienia radio mia-
ło łącznie cztery lokalizacje, w  tym pokoik, 
„bunkier”, czyli podziemia pod mokotowskim 
pawilonem handlowym czy pomieszcze-
nia w Pałacu Szustra, aż w 2015 roku w końcu 

Dekada jedynego jazzowego 
radia w Polsce

fo
t.

	P
io

tr
	G

ru
ch

ał
a



16|	  10 lat RadioJAZZ.FM

zakotwiczyło w Bemowskim Centrum Kultu-
ry. To właśnie BCK stał się bezpieczną przysta-
nią po latach prób utrzymania niekomercyj-
nej inicjatywy w komercyjnym świecie.
Drugim ważnym dla istnienia stacji wydarze-
niem, do którego doszło w tym samym roku, 
była pomyślnie zakończona akcja crowdfun-
dingowa, zorganizowana w  celu podtrzy-
mania istnienia jedynej jazzowej rozgłośni 
w Polsce. W akcji tej zebrano ponad 60 tysię-
cy złotych (zamiast planowanych 30 tysięcy), 
co świadczy o tym, jak bardzo RadioJAZZ.FM 
wrosło w krajobraz kulturalnych mediów. Te 
dwa fakty sprawiły, że od czterech lat dzienni-
karska ekipa ma zapewnioną spokojną przy-
szłość i może skupić się na tworzeniu jak naj-
lepszego jazzowego radia.
Studio radiowe oraz redakcja mieszczą się 
w Bemowskim Centrum Kultury w Warsza-
wie, stamtąd nadawane są pasma dzienne 

Jazz Do IT (11.00-13.00) i JazzPRESSjonizm (13.00-
15.00) oraz większość wieczornych audycji au-
torskich.
Ponieważ radio od początku było inicjatywą 
wolontariacką, w redakcji następowała natu-
ralna rotacja tworzących je ludzi. Przez radio-
wą redakcję w ciągu minionych dziesięciu lat 
przewinęło się kilkudziesięciu dziennikarzy 
i  zapewne kilkuset gości. Obecnie trzon ra-
dia to założyciel Jerzy Szczerbakow, Piotr Wi-
ckowski (będący także redaktorem naczel-
nym JazzPRESSu) oraz zajmująca się radiem 
od strony promocyjnej i  PR Agnieszka Hol-
wek.
Zgodnie z  założeniami programowymi sta-
cji swoje miejsce na antenie mają nie tylko 
gwiazdy, takie jak Leszek Możdżer, Michał 
Urbaniak, Adam Makowicz czy Aga Zaryan, 
ale także młodzi muzycy, dla których udział 
w audycjach jest pierwszym krokiem do po-
pularyzacji ich twórczości.
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Radio pełni także funkcje edukacyjne. Na an-
tenie mają stałe miejsce programy Rafała Gar-
szczyńskiego: Kanon jazzu, Polish Jazz – Ka-
non Polskiego Jazzu czy Mistrzowie Polskiego 
Jazzu. Oprócz tego oczywiście są też nowości, 
w tym Płyta tygodnia czy Znak Jakości IMIT 
(audycja przygotowana razem z  Instytutem 
Muzyki i Tańca).
Z  okazji jubileuszu radia, dzięki wsparciu 
Narodowego Centrum Kultury, 4 paździer-
nika w  Bemowskim Centrum Kultury od-
był się koncert We Want Jazz! 10 lat RadioJAZZ.
FM, gwiazdą wieczoru był jeden z najważniej-
szych obecnie zespołów europejskiego jazzu – 
Marcin Wasilewski Trio.
Przez dziesięć lat swojego istnienia Radio-
JAZZ.FM stało się ważnym elementem na ma-
pie polskiej kultury.

Andrzej Kowalczyk
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Finaliści Międzynarodowego 
Konkursu na Plakat  
WE WANT JAZZ

Oto autorzy finałowych prac:

Atefeh Biyajiyan (Iran)
Maria Bożycka (Polska)
Aleksiej Cecocho (Polska)
Faldin Family (Rosja)
Stanisław Gajewski (Polska)
Tomek Głowacki (Polska)
Hame-Ei Meysam (Iran)
Peter Javorik (Słowacja)
Daniel Kubacki (Polska)
Izabela Lewkowicz (Polska)
Kaja Marzec (Polska)
Katarzyna Nachman (Polska)
Tomasz Opaliński (Polska)
Peter Pocs (Węgry)
Jerzy Skakun (Polska)
Tytus Słonina (Polska)
Jouri Toreev (Białoruś)
Piotr Trusik (Polska)
Zorana Urumovic (Bośnia i Hercegowina)
Maja Żurawiecka (Polska).

354 prace artystów z  25 krajów wpłynę-
ły na Międzynarodowy Konkurs Plakato-
wy WE WANT JAZZ, zorganizowany przez 
Fundację EuroJAZZ z  okazji 10-lecia ist-
nienia RadioJAZZ.FM. Jury pod przewod-
nictwem prof. Lecha Majewskiego, kie-
rownika Katedry Komunikacji Wizualnej 
Akademii Sztuk Pięknych w  Warszawie, 
w  którego składzie znaleźli się również 
Tomasz Kipka, adiunkt w Instytucie Sztu-
ki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego, Agnieszka Sobczyńska, art de-
signer, oraz Agnieszka Holwek, wiceprezes 
Fundacji EuroJAZZ, 22 października 2019 
roku do finału zakwalifikowało prace 20 
autorów.
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Atefeh Biyajiyan (Iran) Maria Bożycka (Polska)

Alleksiej Cecocho (Polska) Faldin Family (Rosja)
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Hame-Ei Meysam (Iran) Peter Javorik (Słowacja)

Tomek Głowacki (Polska)Stanisław Gajewski (Polska)
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Daniel Kubacki (Polska) Izabela Lewkowicz (Polska)

Kaja Marzec (Polska) Katarzyna Nachman (Polska)
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Jerzy Skakun (Polska) Tytus Słonina (Polska)

Peter Pocs (Węgry)Tomasz Opaliński (Polska)
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Jouri Toreev (Białoruś) Piotr Trusik (Polska)

Zorana Urumovic  
(Bośnia i Hercegowina)

Maja Żurawiecka (Polska)


