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Magda Piskorczyk, Andrzej Potoczek, Michał Worgacz i My z OB.  

Dzisiejsza sobotnia Radiowa Kafejka została zaplanowana przez Antoniego Krupę 

jako kolejne, trzecie już spotkanie forumowiczów z internetowej strony „Okolice 

Bluesa”. Pomysł tej towarzyskiej symbiozy zrodził się u Antoniego już w zeszłym 

roku. Pamiętam, jak zaciekawiona każdym szczegółem wchodziłam pierwszy raz do 

zielonooszklonego gmachu Radia Kraków.  

Zaprzyjaźniliśmy się z Naszym Redaktorem najpierw wirtualnie. Podczas kilku 

audycji, które w każdym tygodniu prowadzi, logujemy się na muzycznym forum, 

piszemy komentarze do prezentowanych przez Antoniego utworów, 

sympatyzujemy ze sobą i żartujemy. W okresie świątecznym lub jak teraz przed 

wakacjami, Antoni zaprasza nas na kawę. Jest to propozycja nie do odrzucenia:) 

Przyjeżdżają te osoby z naszego grona, które mają do Krakowa relatywnie blisko 

i przede wszystkim dlatego, że pragną takiego spotkania. Tak więc można 

powiedzieć, że forumowo-radiowa integracja weszła już do kanonu Kafejki. 

Hol Radia Kraków. 

 



Antoni Krupa, prezenter i dziennikarz muzyczny z ponad półwiecznym 

doświadczeniem, nadto artysta grający na gitarze i komponujący własne utwory, 

posiada wrodzony dar stwarzania rodzinnej i przyjacielskiej atmosfery. Czujemy 

się w jego obecności swobodnie, jakbyśmy osobiście znali się długo i w trakcie 

rozmowy nie mamy tremy, choć byłaby ona naturalna, gdyż Nasz redaktor należy 

do elity artystycznej Krakowa. 
Antoni Krupa. 

 
 



Nad całością prawidłowego przebiegu dzisiejszej audycji czuwać będzie 

dźwiękowiec Michał Karoń. 

 

Spośród zaproszonych do programu Gości jako pierwszy zaprezentował się  

w eterze krakowski  muzyk i pedagog Andrzej Potoczek. Ma on bogaty dorobek 

artystyczny i jest liderem zespołu Revolver.  

 

Tu możesz posłuchać jak gra Revolver:  

http://www.youtube.com/watch?v=gwHZnFQdEWk 

Andrzeja miałam okazję poznać na ślubie i weselnym przyjęciu Sylwii i Wietka 

Kołodziejskich. Gospodarzą oni od lat i organizują świetne koncerty w osławionej 

http://www.youtube.com/watch?v=gwHZnFQdEWk


Muzycznej Owczarni w Szczawnicy-Jaworki. Świadkiem Sylwii i Wietka podczas 

ceremonii zaślubin był angielski skrzypek jazzowy i klasyczny Nigel Kennedy oraz 

polski gitarzysta Marek Raduli, zaś Andrzej Potoczek pełnił rolę tłumacza.  

Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za chwilę Iwonka,  

forumowa koleżanka, powie nam, że miała z nim podczas studiów lektorat z języka 

angielskiego. Jak to człowiek z człowiekiem może spotkać się w okolicznościach,  

o jakich nawet by nie przypuszczał.  

Andrzej, podczas audycji, opowiedział słuchaczom i nam o swoich artystycznych 

projektach i najbliższych koncertowych planach. 

 

Następnie na radiowej estradzie wystąpiły Magda Piskorczyk i Ola Siemieniuk. 

Dziewczyny przyjechały z Warszawy, gdzie obecnie mieszkają. To od lat 

nierozłączne przyjaciółki muzyczne. 

 



Magda śpiewa i gra na gitarze, a Ola towarzyszy jej grą na gitarze rezofonicznej 

zwanej gitarą Dobro. Ich koncerty cieszą się powodzeniem w Polsce i za granicą. 

Madzię miałam przyjemność poznać zeszłej jesieni w Ostrowie Wielkopolskim,  

na festiwalu bluesowym Jimmiway. To utalentowana wokalistka i gitarzystka. 

Wielu jej odbiorców uważa, że w niektórych utworach ma prawdziwie murzyńską 

barwę głosu. Czuje muzykę całym sercem i przekazuje ze sceny nastrój gospel, 

soul, jazz i blues. Pełna osobistego wdzięku i wewnętrznego spokoju. Emanuje  

z niej ciepło i pozytywna energia.  

Tego dnia Magda podarowała mi dużo dobrych emocji. 

 

Tu możesz posłuchać duetu Magdy i Oli: 

http://www.youtube.com/watch?v=qXn7450iSzI&feature=related 

Podczas audycji dziewczyny opowiedziały słuchaczom o udanej serii koncertów  

w Liverpoolu, gdzie Magda była jedną z nielicznych białych wokalistek.  

http://www.youtube.com/watch?v=qXn7450iSzI&feature=related


W trakcie występów, również w Katedrze Metropolitalnej, Magda śpiewając 

utwory gospel, zagłębiała się w tłum zachęcając do wspólnego tańca, zabawy  

i modlitwy.  

Kiedy Magda i Ola opowiedziały nam o koncertach, zagrały słuchaczom kilka 

utworów.  

 

Korzystając z chwili, kiedy płynie w eterze muzyka, przedstawię Ci pierwszą 

garstkę naszej forumowej grupy.  

Pierwsza z lewej Krysia, tak samo jak ja, jest matematyczką i uczy w krakowskiej 

szkole. Iwonka pracuje w tarnowskim Domu Kultury, a ponadto wykształcona 

muzycznie uczy gry na pianinie. Ewci profesji nie znam, a Kaziu jest wychowawcą 

w świetlicy środowiskowej. Tak oto splata się muzyka z naszym pedagogicznym 

powołaniem.  

I niech te buzie przekażą Ci metafizycznie, że tak właśnie jest. 

 



 

Magda z akompaniamentem Oli śpiewa kolejną kompozycję. 

 

Głęboko w serce zapadły mi dwa utwory: 

1. Santa Maria – Magda zaśpiewała ją w malijskim dialekcie języka Bambara. 

Wcześniej nakreśliła nam rys tego utworu. Autorem jest Boubacar Traore. To 

piosenka o klubie w Kayes, w którym miejscowa ludność spotyka się, aby 

rozmawiać o sprawach narodu, niepodległości Mali, o miłości i przyjaźni.  

W tekście autor wspomina, w jakich okolicznościach poznał miłość swego życia, 

żonę Pierrette, która zmarła w trakcie narodzin ich dziecka. Ten fragment 

audycji est tu: http://www.youtube.com/watch?v=zuzB74_fxvs 

2. Hearts – zajmuje obecnie czołowe miejsce na Alternatywnej Liście Przebojów. 

Magda przetłumaczyła nam angielski tekst: Są ci o sercach tak otwartych, że 

możesz wejść nawet bez pukania. Są ci, o sercach bardzo wrażliwych, że możesz 

ich złamać nawet dotykiem. I nigdy nie będą mogli znaleźć swego domu i żyć tak 

jak my, normalni ludzie. W ich oczach widzę wiele różnych potrzeb.  

W ich oczach widzę palące pragnienie i prośbę - kochaj mnie.  

Tego utworu posłuchasz tu: http://www.youtube.com/watch?v=NIHtiS8TJKs 

Były to kompozycje nieobecne do tej pory w sieci. Dlatego po powrocie do domu 

zrobiłam do nich wideoklipy i umieściłam je na You Tube. Bardzo pomógł mi 

forumowicz Wojtek U, wierny fan Magdy Piskorczyk. Nagrał, siedząc przy 

komputerze w Anglii, całą dzisiejszą audycję i miałam dostęp do całego pliku  

jeszcze tego samego dnia. Dziękuję Ci Wojtku. 

http://www.youtube.com/watch?v=zuzB74_fxvs
http://www.youtube.com/watch?v=NIHtiS8TJKs


 

Kolejny ważny gość Kafejki to Michał Worgacz Matragon, lider świetnego 

krakowskiego zespołu Pikantik, gitarzysta i kompozytor. Pełnił dzisiaj rolę 

zarówno forumowicza, jak i muzyka. Przyszedł z żoną Etną oraz synkami Oskarem 

i Mikołajem. To druga garstka naszej forumowej grupy.  

Monika (Etna) i Michał (Matragon) wraz z dzieciakami. 

  

Posłuchaj Oskara, jak zaprawia się w muzyce: 

http://www.youtube.com/watch?v=m3feSuE8MDQ 

 

Obligatoryjnie podczas audycji wystąpiła także Krysia Święcicka-Wójcik.  

W każdej Radiowej Kafejce ma 2-3 wejścia na antenę i ten fragment programu 

nazywa się Kantorek. Krysia oferuje słuchaczom bezgotówkowe zamiany różnych 

przedmiotów, np. sprawnej lodówki na 5 kg cukru, komputera na książki, itp.  

http://www.youtube.com/watch?v=m3feSuE8MDQ


A wszystko to za jednostkę przetargową CDU czyli „Coś Do Uzgodnienia”.  

Jest to bardzo pożyteczna dla słuchaczy aukcja. 

Krysia Święcicka-Wójcik. 

 

Antoni, mistrz dyskretnie kontrolowanej improwizacji, poprowadził tak ciekawie  

audycję, że po prezentacji Gości, wygospodarował czas na  wspólne jam session. 

  
 

 



Utwory, które zaprezentowały Magda i Olga, zostały w pięknym stylu wzbogacone 

akompaniamentem gitary Andrzeja, Michała i Antoniego. 

 
 

 



 

  
 

  

Strona internetowa Magdy Piskorczyk: www.magdapiskorczyk.com 

Strona internetowa Oli Siemieniuk: www.gitarzystki.pl/a-z/siemieniuk/ 

Strona internetowa Antka Krupy: www.antonikrupa.pl 

Mam nadzieję, że powstaną kiedyś internetowe strony również Michała Worgacza 

i Andrzeja Potoczka. Wtedy jeszcze wiecej dowiemy się o tych artystach. 

 

http://www.magdapiskorczyk.com/
http://www.gitarzystki.pl/a-z/siemieniuk/
http://www.antonikrupa.pl/


Antoni ma serce dla drugiego człowieka. Każdemu poświęci czas na rozmowę, 

każdego traktuje po przyjacielsku. Zawsze ze sobą nosi harmonijkę i dzisiaj 

także zagrał nam na niej. 

 
 

 



Magda i Michał. 

  

Ewcia i Andrzej. 

 
 



 

Miałam i ja swoje 5 minut. Przyjemnie mi było opowiedzieć na antenie  

o zaplanowanej tego roku wyprawie do Meksyku, Gwatemali i Belize.  

Nade wszystko jednak najważniejsze dla mnie było, aby przekazać słuchaczom, 

jak cenne dla naszego osobistego rozwoju jest podejmowanie odważnych kroków  

i śmiałych decyzjii. Procentują one w przyszłości i czynią nasze życie bogatszym. 

Nawet tysiąckilometrowa podróż zaczyna się od postawienia  pierwszego kroku. 

Audycja powoli kończy się. 

 
 

Było super - magicznie i fotograficznie, aby oprócz wspomnień móc kiedyś 

obejrzeć zdjęcia ilustrujące to spotkanie. 

Radio Kraków może być dumne, że ma w swoim zespole takiego prezentera. 

  

 



 

Z Madzią i Olą. 

 
 

Gdy przebrzmiały wszystkie dźwięki dzisiejszego programu i studyjny zegar 

wybił godzinę dwunastą, zeszliśmy na parter do radiowej restauracji i tam 

przebiegał  dalszy ciąg naszej integracji. A Antoni, który już nie musiał troszczyć 

się o każdą sekundę audycji, nareszcie mógł nie patrząc na zegarek opowiedzieć 

nam  ciekawostki ze swej dziennikarskiej pracy. Dowiedziałam się, że jest  

w trakcie pisania książki, której temat zdradzę Ci wkrótce. 

To był pełen wrażeń i bardzo dobrze spędzony sobotni czas. 

Pozdrawiam Cię muzycznie i życzę Ci oprócz podobnych przeżyć również 

pogodnego lata. 

Zielona Gałązka 

 

 

 


