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Kabaret ELITA został założony w 1969 roku przez studentów Wydziałów 

Elektrycznego i Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, Jana Kaczmarka, 

Tadeusza Drozdę i Jerzego Skoczylasa oraz późniejszego piosenkarza Romana 

Gerczaka. 

 

Zespół dość wcześnie opuścili Drozda i Gerczak, a ich miejsce zajęli Leszek Niedzielski i 

Stanisław Szelc, którzy pozostają w składzie do dzisiaj. Szefem muzycznym zespołu był 

zmarły w 2005 r. Włodzimierz Plaskota. Za swojego mistrza członkowie Kabaretu uważali i 

uważają Andrzeja Waligórskiego, którego 20-lecie śmierci przypadło w 2012 roku. W 2007 

roku pożegnaliśmy również Jana Kaczmarka. 

 

Kabaret początkowo występował na festiwalach studenckich ( m. in. FAMA ), a w 1971 r. 

zdobył główną nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od początku jest znany ze 

swoich piosenek ("Kurna Chata", "Hej, szable w dłoń", "Do serca przytul psa", "Nie odlecimy 

do ciepłych krajów", "Czego się boisz głupia", "Warto było czekać" i wielu innych). Od 

wczesnych lat 70. współpracuje z Polskim Radiem tworząc magazyny satyryczne, z których 

najbardziej znane jest "Studio 202" (obecnie najstarsza audycja rozrywkowa w Polskim 

Radiu). Tak też nazywa się Redakcja we wrocławskim oddziale Polskiego Radia, którą 

założył Waligórski, a w której ELITA tworzy i pracuje do dziś. Kabaret współtworzył 

również magazyny satyryczne jak: „Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy” czy "60 minut na 

godzinę" (w tym kultowe mini słuchowisko Rycerzy Trzech) dla Radiowej Trójki. 

 

Grupa objechała cały świat od Europy, USA i Kanady po Republikę Południowej Afryki i 

Australię. W dalszym ciągu koncertuje w kraju i za granicą. Bierze udział w programach 

telewizyjnych i kontynuuje działalność radiową. ELITA prowadziła program "TelePeReLe" 

emitowany w TVP 2  Z udziałem członków kabaretu nakręcono również serial telewizyjny 

"Chłop i baba" (wg pomysłu Stanisława Szelca). W styczniu tego roku we Wrocławskim 

Teatrze Komedia miała miejsce premiera sztuki autorstwa Jerzego Skoczylasa pt. „Ta nasza 

klasa”, w której można zobaczyć członków kabaretu oraz: Katarzynę Skoniecką i Małgorzatę 

Szeptycką. Sztuka wystawiana jest we Wrocławiu i na scenach teatralnych całej Polski. 

Twórcy kabaretu wciąż dostarczają nam nowych audycji, żartów, skeczy, piosenek i 

monologów. Więc, mimo upływu lat, sztandarowe zawołanie ELITY: „Hej szable w dłoń !” 

nadal jest aktualne. 
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