
 

od 15.10.2004 do 08.01.2014 

Magda, Kielce 
08.01.2014 
Koncert 4.01 wzruszający. Dziękuję za emocje które dostarczyliście 
   
Marcin, Grodzisk Mazowiecki 
01.01.2014 
Witam, Byłem na Waszym koncercie Pod Caryńską w Ustrzykach Górnych 30-go grudnia i było super :} 
Pozdrowionka, Marcin 
   
Damian, Leszno Wlkp 
24.11.2013 
witam. te piosenki spiewalem 27 lat temu......dobrze ze istniejecie.... 
   
Wołosatki 
04.11.2013 
Nie mamy wszystkich podkładów naszych piosenek, zwłaszcza tych najstarszych. Udostępniamy też do 
ściągnięcia tylko niektóre. 
   
Wołosatki 
04.11.2013 
W odpowiedzi: Wołosatki nie są drużyną harcerską, tylko zespołem o repertuarze głównie 
turystycznym.Śpiewamy głównie własne autorskie piosenki.Mamy też własne stroje org.-koszulki z 
logo zespołu.  
 
Wojciech, Malbork 
09.10.2013 
Witam, jako nastoletni harcerz słuchałem Wasze starsze koleżanki z zapartym tchem. Teraz już jako 
52-letni nieharcerz słucham Was dziewczęta z podobnym wzruszeniem. Pozdrawiam serdecznie W.L.   
 
Harcerz z Lomzy, Łomża 
01.10.2013 
Czuwaj, byłem w sobotę na Waszym koncercie. Jedynie nad czym ubolewam, to to, że nie byliście w 
harcerskich mundurach. Co to za zespół harcerski bez mundurków? 
   
Marta, Tarnow 
26.09.2013 
Czy można prosić o udostepnienie pobrania podkładu Wędruj z nami   



  

Nick: marek  

Data: 11-06-2013 15:05:50 

Treść: Świetna spółka autorska Pomorski-Buchcic. Oprócz Po sezonie najbardziej lubię Babkę w 
klapkach i Zima w Wołosatem. Życzę Panu Buchcicowi powrotu do zdrowia. 

 

Nick: karczmarka    

Data: 04-06-2013 21:14:13 

Treść: ŚWIETNE WYKONANIE WSPANIAŁYCH TEKSTÓW I PIĘKNA MUZYKA.MAM ZASZCZYT ZNAC 
OSOBIŚCIE AUTORA TEKSTÓW WIEŚKA BUCHCICA KTÓRY W TEJ CHWILI JEST BARDZO CHORY. MOŻE 
WOŁOSATKI ZAŚPIEWALYBY COS DLA NIEGO W NOWYM SACZU ? POZDRAWIAM ANKA 

 

Nick: Stasio  

Data: 26-05-2013 21:07:34 

Treść: Byliście na 100 leciu harcerstwa na ziemi garwolińskiej i pierwszego dnia tego jubileuszu był 
wasz koncert. Było super, Piotrek wymyślił wam nazwę do piosenki. Szkoda, że na naszych terenach 
rzadko bywacie i rzadko gracie, ale może kiedyś jeszcze zagracie na naszych terenach. A śpiewacie i 
gracie super. :D 

 

Nick: Alicja    

Data: 26-05-2013 14:23:32 

Treść: Wołosatki są kul. 

 

Nick: Alicja    

Data: 26-05-2013 14:22:36 

Treść: Wołosatki są kul. 

 

Nick: RP  

Data: 04-02-2013 22:12:52 

Treść: Podobno słabo działa mechanizm księgi. Sprawdziłem i udało się coś napisać.Proszę próbować. 

 

Nick: blondyn gitarzysta  



Data: 21-11-2012 22:15:26 

Treść: Również pozdrawiam :) 

 

Nick: Wiola  

Data: 27-10-2012 22:16:49 

Treść: Pozdrawiam blondyna gitarzystę :-) jestem Twoją fanką! 

 

Nick: Ewcia  

Data: 17-10-2012 09:08:15 

Treść: Super koncert z Kasą, chórki świetne i Wy z tą orkiestrą genialnie. 

 

Nick: Mirek  

Data: 05-10-2012 19:49:41 

Treść: Właśnie wysłuchałem zachęty do wpisu podczas koncertu w Radiu Rzeszów. Bardzo udany 
koncert ;) 

 

Nick: Majka  

Data: 02-10-2012 12:51:50 

Treść: Dziękujemy za wspaniały koncert w Toruniu 

 

Nick: Jola    

Data: 30-09-2012 15:32:14 

Treść: Wasze piosenki są tak wspaniałe, że chce się je śpiewać. Czy w niespodziance mogłoby się 
pojawić jeszcze kilka fajnych podkładów? Np. takich standardów jak "Bo ja szukałam ciebie", "Krajka", 
"Bieszczadzki rajd". Gorąco pozdrawiam cały zespół! 

 

Nick: Ewa  

Data: 21-09-2012 11:24:05 

Treść: Kolejna płyta.Wspaniale.Ogromny dorobek zespołu i autorów piosenek.Dla fanów to 
naprawdę dobre wieści.Jesteście już historią.Oby jak najdłużej ona trwała.  

Gorące pozdrowienie z Łodzi. 

 



Nick: em.  

Data: 07-09-2012 10:48:30 

Treść: Wszystko można znaleźć w zakładce "galeria" oraz wchodząc w zakładkę "o nas" można 
również przejść do poprzednich składów :)  

 

Pozdrawiam! 

 

Nick: Biko    

Data: 07-09-2012 09:42:04 

Treść: W czasach gdy świat pędzi jak szalony do przodu, w cenie są rzeczy trwałe. Wydaje mi się, że 
za mało na stronie traktujecie o historii. Jesteście z organizacji o bogatej tradycji. Gdzie stare zdjęcia, 
gdzie "starzy" członkowie zespołu, gdzie Wasze korzenie? 

 

Nick: Piotrek      

Data: 01-09-2012 08:13:44 

URL: http://www.zuziawdrodze.cba.pl/ 

Treść: Piosenki Wołosatek zawsze będą mi przypominać piękne chwile z czasów harcerstwa i moją 
"wybuchową" drużynę :)  

Pozdrawiam cały zespół. 

 

Nick: Ania  

Data: 25-08-2012 21:58:44 

Treść: Wróciły mi wspomnienia z dawnych harcerskich lat a jestem teraz w Bieszczadach...Dzięki 

 

Nick: Gosia    

Data: 10-08-2012 16:46:02 

URL: www.jp2centrum.wroclaw.pl 

Treść: Pierwszy raz na koncercie Wołosatek w Ustrzykach Górnych byliśmy.  

Płyty kupiliśmy.  

Słuchamy we Wrocławiu:) 

 

Nick: Gosia    



Data: 10-08-2012 16:16:14 

URL: www.jp2centrum.wroclaw.pll 

Treść: Pierwszy raz na koncercie Wołosatek w Ustrzykach Górnych byliśmy.  

Płyty kupiliśmy.  

Słuchamy we Wrocławiu:) 

 

Nick: Szymek    

Data: 07-08-2012 14:06:48 

Treść: Bardzo dziekuję za wszystkie koncerty w Bieszczadach 2012! Jesteście kochane ! :) Do 
zobaczenia za rok ;D 

 

Nick: Szymek    

Data: 07-08-2012 14:05:35 

Treść: Bardzo dziekuję za wszystkie koncerty w Bieszczadach 2012! Jesteście kochane ! :) Do 
zobaczenia za rok ;D 

 

Nick: Anna    

Data: 26-06-2012 10:16:24 

URL: http://kurier-przesylki.portabilo.pl/ 

Treść: Planuję wypad w Bieszczady z moim 2 letnim synkiem - możecie polecić jakieś miejsca warte 
odwiedzin?! 

 

Nick: Muki      

Data: 25-04-2012 20:10:01 

URL: kiejsiwbeskidach.cz 

Treść: Dzieki Wam poszerzyłem troche repertuar swojej gitary.Zapraszam na moje strony.Pozdro z 
Czeskiej Republiki,Zaolzie,Trzyniec. 

 

Nick: Ewa  

Data: 20-04-2012 10:25:50 

Treść: Koncert w Gdańsku był cudowny.Dziękuję za przywołanie wspomnień.Po sezonie jest moją 
piosenką życia. Poznałam przy niej chłopaka,który jest teraz moim mężem. 



 

Nick: Jacek  

Data: 17-04-2012 21:30:49 

Treść: Znakomity koncert w radiu. Pełen profesjonalizm.Chodzę tu kilka lat, ale ten Wasz koncert 
urzekł mnie świeżością tekstów, muzyki, wykonaniem i wdziękiem kapeli.Super 

 

Nick: Nina  

Data: 15-04-2012 20:28:49 

Treść: Piękny koncert w Gdańsku. Dziękuję :) 

 

Nick: Włodek  

Data: 21-03-2012 21:00:54 

Treść: Pozdrowienia dla Wołosatek i dh Pomorskiego od strasznie starego Bieszczadnika. Dziękuję za 
piękne piosenki 

 

Nick: marek  

Data: 26-02-2012 13:13:36 

Treść: Fajny występ w Faktach TVN. Udany protest 

 

Nick: Kicikici  

Data: 30-01-2012 09:34:50 

Treść: Lubię Was 

 

Nick: Ewa  

Data: 02-01-2012 11:34:20 

Treść: Kochani wszystkiego co najlepsze dla Was w 2012 roku. Śpiewajcie, twórzcie przepiękne 
piosenki jak najdłuzej 

 

Nick: RP  

Data: 14-12-2011 12:04:04 

Treść: Uwaga !!! Wołosatki wszystkich krajów łączcie się. Opłatek wołosatkowy w siedzibie 27 grudnia 
o 18 00. 



 

Nick: Aga  

Data: 12-12-2011 11:22:12 

Treść: Super koncert zagraliście w Giszowcu 

 

Nick: DS  

Data: 02-12-2011 15:13:52 

Treść: Proszę, szukać na youtube:D Bądź w zakładce YouTube-koncert:D 

 

Nick: Tom  

Data: 01-12-2011 11:22:30 

Treść: Mam propozycję żeby wrzucać na stronę jakieś wersje koncertowe Waszych piosenek.Ciężko 
trafić na koncert, a tak to chociaż namiastka.  

Pozdrawiam 

 

Nick: Radom      

Data: 21-11-2011 20:21:26 

URL: http://radio.kultura.lezajsk.pl/ 

Treść: Bardzo przyjemny występ. Właśnie go sobie słucham. Wielkie dzięki. I jeśli chcecie się 
posłuchać w radiu to zapraszamy na naszą stronę. Koncert będzie leciał codziennie aż do 4 grudnia o 
godzinie 18.00 i 9.00. 

 

Nick: enzo      

Data: 21-11-2011 11:02:41 

Treść: Świetny koncert w Leżajsku! Jeszcze przyjemniej słucha się Was na żywo niż tylko na 
nagraniach. ;) Dziękuję Wam w imieniu całego zespołu JAAAMW-u za książkę z autografami "Wołosatki 
- dyskografia, teksty, zdjęcia". To będzie dla nas najmilsza pamiątka z festiwalu HiT 2011. :D Serdeczne 
pozdrowienia dla całego zespołu a szczególnie dla Wołosatki, która stała z lewej strony sceny (patrząc 
z widowni) w pomarańczowej koszulce! ;) Pozdrawia chłopak w zielonej koszulce :D ;) 

 

Nick: Kris  

Data: 20-11-2011 23:08:45 

Treść: Cudowny koncert w Leżajsku. Wielkie dzięki 



 

Nick: Jola  

Data: 15-11-2011 20:07:13 

Treść: Czekamy na każdą nową piosenkę. Wszystkie Wasze dotychczasowe są wspaniałe. Dla mnie 
jesteście niedoścignioną historią harcerskiej piosenki.Mądre teksty, wspaniała muzyka i świetne 
wykonanie i kultura muzyczna wyróżnia was z szarej masy bylejakości. Jestem zachwycona tym co 
robicie , obserwuję to od wielu lat.Spiewajcie i twórzcie jak najdłużej. Do zobaczenia w Bieszczadach. 

 

Nick: RP  

Data: 12-11-2011 17:57:38 

Treść: Dziękujemy za zainteresowanie, ale niestety tej duńskiej płyty już nie ma i nie można jej 
wznowić. Proponujemy zwykłą przepałkę od jakiegoś szczęśliwego jej posiadacza.My żyjemy 
teraźniejszością, a więc ukończeniem najnowszej płyty pod optymistycznym tytułem "Dobre wieści" 

 

Nick: bartek    

Data: 05-11-2011 21:04:13 

Treść: super piosenki pozdrawiam serdecznie wszysykie wolosatki a w szczególności dziewczyny zi 
chlopakow z lat 1993- 1999 i chcialbym sie dowiedziec gdzie mozna kupic płytę z bla sommer bo mi 
zginęła pozdrawiam bskielce 

 

Nick: Dan    

Data: 22-10-2011 23:31:21 

Treść: Pozdrowienia z Pomorza Zachodniego ! Piękne piosenki, piękne Bieszczady ! 

 

Nick: jaruś  

Data: 03-10-2011 23:18:22 

Treść: Stare piosenki są świetne, a nowe też.Żagań miał szczęście Was gościć i nie żałuje.W Bieszczady 
daleko,ale spróbuję dojechać, żeby w warunkach naturalnych dla Was posłuchać jeszcze 
raz.Pozdrawiam 

 

Nick: wisza07    

Data: 30-09-2011 20:45:42 

Treść: Dziewczyny super śpiewacie dałyście czadu na koncercie w Starym Sączu ---dziękujemy . 

 



Nick: Ola  

Data: 24-09-2011 18:00:41 

Treść: No cóż! Nagrania już za nami, za nami rówież godziny ciężkej pracy i świetnej zabawy w studiu. 
Mamy nadzieję, że nowa płyta okaże się pełna radości, którą mają nadzieję Wołosatki dzielić się z wami 
już na najbliższych koncertach!! 

 

Nick: Ibik    

Data: 05-09-2011 08:26:19 

Treść: Bylem na letniej scenie w kielcach i bylo super dzienkuje :) 

 

Nick: pan w 3 rzedzie w białej koszulce - gołdap      

Data: 02-09-2011 21:08:45 

Treść: Pozdro dla całego zespołu. Bardzo podobają mi się wasze piosenki 

 

Nick: Ania      

Data: 02-09-2011 20:51:22 

URL: http://takie-sobie-pisanie.blogspot.com/ 

Treść: Właśnie wróciłam z koncertu w Gołdapi. Bawiłam się świetnie! Pięknie dobrane i zgrane głosy, 
sympatyczne prowadzenie. Cieszę się, że zespół nadal trwa i koncertuje. Pozdrawiam i trzymam za Was 
kciuki:) 

 

Nick: Tomek  

Data: 29-08-2011 11:51:39 

Treść: Witam cały super zespół , a szczególnie witam jedną Wołosatkę Anię... Gratuluję wczorajszego 
udanego koncertu i fajnej atmosfery którą potraficie stworzyć. Super zagrane i zaśpiewane. Legenda 
37 lat istnienia zespołu zobowiązuje do profesjonalnego wykonania i wychodzi Wam to fantastycznie. 
Widać i słychać Waszą ciężką pracę włożoną na próbach i ogranie na koncertach. Dzięki za wczorajszy 
wieczór w Pałacyku. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich i życzę super płyty, która niebawem się ukaże. 
:-)))) 

 

Nick: Aneta  

Data: 29-08-2011 10:03:04 

Treść: Fajny koncert zagraliście wczoraj w Pałacyku 

 



Nick: Witek  

Data: 16-08-2011 08:27:20 

Treść: Byliśmy na 3 pięknych koncertach w Bieszczadach w sierpniu 2011.Wspaniałe ,nowoczesne 
brzmienie i bardzo dobre teksty dopełniły przeżycia związane z wędrówką.  

Z niecierpliwością czekam na nową płytę. 

 

Nick: Kinga  

Data: 12-08-2011 23:45:35 

Treść: Jesteście super.Koncert extra 

 

Nick: Mateusz  

Data: 11-08-2011 10:10:35 

Treść: Wołosatki drogie,koncert w Kremenaros był fantastyczny.Dotąd znałem Was tylko z płyt.Na 
żywo jest o wiele lepiej. Atmosfera na koncercie nie do opisania.Podziwiam Was za świetne 
teksty,muzyke i wykonanie.Nowe piosenki, o dziadku , o niedżwiedziu o czarnoskórych góralach 
rewelacyjne. Czekam na płytę, zróbcie ją jak najszybciej.Plis  

Pozdrawiam z Chorzowa 

 

Nick: Seba  

Data: 19-07-2011 16:20:17 

Treść: Witam.Właśnie kilka dni temu wróciłem z Wołosatego po tygodniowym wędrowaniu,a teraz 
pozostało mi słuchanie Waszych piosenek i oglądanie fotografii z wielkim sentymentem.Pozdrawiam i 
do zobaczenia na szlaku. 

 

Nick: Czarek  

Data: 16-07-2011 16:24:41 

Treść: Każdy kto robi coś ponadprzeciętnego ma zawsze przeciw sobie pewne stado zawistniko-
zazdrośników. Nie przejmujcie się. Jesteście świetnym, niepowtarzalnym zespołem i nic takie marne 
wpisy nie zmienią.Siemanko. 

 

Nick: ...  

Data: 15-07-2011 16:51:52 

Treść: Ale tylko te uargumentowane. 



 

Nick: ...  

Data: 15-07-2011 16:46:45 

Treść: Słowa krytyki też się liczą. 

 

Nick: Czarek  

Data: 14-07-2011 12:22:34 

Treść: Ty Kaziu jesteś fantastyczna, zaśpiewaj nam coś. 

 

Nick: kazia  

Data: 13-07-2011 17:28:21 

Treść: jesteście beznadziejni! 

 

Nick: janusz_z    

Data: 06-07-2011 20:58:21 

Treść: bardzo lubie spiewac a takze sluchac wasze piosenki a szczegolnie te starsze maja w sobie cos 
czego sie nie da zapomniec...pozdrawiam wolosatki 

 

Nick: Anna  

Data: 23-06-2011 09:14:38 

Treść: Ten koncert w Berlinie to była dla nas uczta polskości,Już dawno nie mieliśmy okazji usłyszeć 
tylu prawdziwych pięknych polskich słów w piosenkach.Szkoda tylko,że nie zaśpiewaliście We wtorek 
po sezonie. 

 

Nick: Rysiek    

Data: 19-06-2011 09:43:05 

Treść: Witam, koncert w Berlinie byl super. Dziekuje za piosenke, ktora byla dla mnie dedykowana 
(niebieska koszula) :)) Pozdrawiam i trzymajcie tak dalej! 

 

Nick: Dominik  

Data: 09-06-2011 22:39:30 

Treść: pozdrawiam SIEBIE:D 



 

Nick: Dawidzio  

Data: 09-06-2011 21:36:24 

Treść: Pozdrawiam Dawidzia 

 

Nick: fan  

Data: 09-06-2011 15:29:40 

Treść: Pozdrawiam Dominika 

 

Nick: fanka  

Data: 04-06-2011 23:53:57 

Treść: Pozdrawiam Kasię:) 

 

Nick: Kasia  

Data: 31-05-2011 21:05:56 

Treść: pozdrawiam Magdę 

 

Nick: Beata  

Data: 21-05-2011 09:06:49 

Treść: Byłam w Legionowie.Swietny koncert.Jesteście klasą sami w sobie.Powspominaliśmy stare 
bieszczadzkie czasy.Nareszcie usłyszałam super wykonanie Bieszczadzkiego traktu, bo harcerze 
wykonują to fatalnie. 

 

Nick: Ela  

Data: 17-04-2011 14:45:55 

Treść: Bardzo fajna ta czeska wersja i przy tym trochę śmieszna 

 

Nick: RP  

Data: 07-04-2011 12:25:20 

Treść: Polecam bardzo oryginalną propozycję zespołu Gama z Namysłowa zamieszczona w zakładce 
Wirtualna Scena Dla Gości, która mnie rozczuliła do łez, a mianowicie piosenka " Okulary, on i ja" po 
czesku. 



 

Nick: robert  

Data: 18-03-2011 21:11:35 

Treść: Wołosatki jesteście super.Piosenki nie do podrobienia, Wasze głosy również.Pozdrowienia ze 
Śląska 

 

Nick: RP  

Data: 06-03-2011 09:10:48 

Treść: Wywołany do tablicy, nie ukrywam satysfakcji z efektów naszej działalności w Bieszczadach w 
latach 80-tych. Jak widać, jest jeszcze parę osób które to pamiętają, a nawet śledzą nasze poczynania 
dzisiaj.Spotykam się z bardzo miłymi wpisami w tej księdze,które utwierdzają mnie w przekonaniu ,że 
przygodę z Wołosatkami warto kontynuować.Chociaż gramy dzisiaj trochę po nowemu,to wszyscy 
którym wspomnienia spać nie dają...znajdą w nowych piosenkach stare klimaty.Zapraszamy w 
Bieszczady na początku sierpnia. 

 

Nick: Anioł    

Data: 26-02-2011 00:38:42 

Treść: Kochani!  

Przypadkowo na youtube wysłuchałem Waszego NOWEGO śpiewania. Przywołaliście wspomnienia 
sprzed lat. Lat najcudowniejszych. "Wołosatki" słuchałem na początku lat 80. Na festiwalach w 
Wołosatem i Bukowcu. Nie pytajcie ile mam lat. Ludzie tyle nie żyją, ale "Aniołowie" tak. Komendant 
Stanicy Siedleckiej w Jaworzcu w latach 1983 i 1984  

hm Anioł Roman Litwiński  

Jak najwartościowszą relikwię przechowuję "Śpiewniczek Bieszczadniczek" z dedykacją Ryśka 
Pomorskiego 

 

Nick: Dorota  

Data: 21-02-2011 18:05:15 

Treść: Hej Wolosatki! Planuje wypad w Bieszczady w Sierpniu no i potrzebuje "gdzie i kiedy! tam 
bedziecie? Moje dzieciaki nigdy w Bieszczadach nie byly a ja ostatnim razem bylam w Wolosatem 
tylko...17-scie lat temu.. Pozdrawiam 

 

Nick: Barbara  

Data: 19-02-2011 14:14:37 



Treść: Moi drodzy, pozdrawiam Was gorąco.Akurat słucham Waszej płyty i cóż, co druga piosenka 
przywołuje u mnie wspomnienia.Jeśli wiecie co się kryje pod pojęciem dreszcze podczas słuchania, to 
też mi się zdarzyło je przeżyć.Nie znam nowych piosenek, ale zaraz coś z tym zrobię.Po zapoznaniu się 
podzielę się moimi refleksjami.Podziwiam Was za to co zrobiliście dla harcerskiej i turystycznej piosenki 
i życzę kolejnych piosenek.Zaraz zamawiam nową płytę.Trzymajcie się ciepło. 

 

Nick: Żanetka  

Data: 09-02-2011 22:47:43 

Treść: Stary Koniu (?), nawet nie wiesz, jak to miło, że ktoś się troszczy o nas. Nie musisz sie jednak 
martwić. Ciężko pracujemy po prostu nad nowym materiałem, nagrania się przesunęły troszkę w 
czasie, ale to tylko ze względu na naszą troskę o jak lepszą formę. Chcemy dopracować parę szczegółów 
technicznych. Co do zimy, trochę jest mało zimowa, dlatego żaden z zespołowych niedźwiedzi nie 
zdołał usnąć, tylko się snują po kątach. Jak mniemam, to jest przyczyną ciszy np na forum naszym.  

Pozdrawiam z przymrużeniem oka - Wołosatka 

 

Nick: stary koń  

Data: 02-02-2011 14:17:47 

Treść: Pozdrawiam rzecz jasna cały zespół . Drogie Wołosatki... co tak cicho ostatnio u Was i o 
Was...???? Macie faktycznie tyle pracy czy też zima Was zamroziła na amen...? Czekam na ten nowy 
materiał na płycie oczywiście, ale zaczynam się martwić bo ostatnio nic nowego nie pojawia się na 
Waszej stronie... a jeśli już to bardzo mało jakoś tych newsów jest. Haloooooooooooooooooo.........!!!!! 
jest tam ktooooooooooo....?????? No echo jak w bieszczadach o północy... Wszyscy zdrowi??? 
Żyjecie...???? 

 

Nick: tom  

Data: 15-01-2011 08:56:08 

Treść: Pozdrawia Was Ruda Śląska 

 

Nick: WK  

Data: 19-12-2010 22:30:12 

Treść: Pozdrowienia z Poznania 

 

Nick: Tk  

Data: 30-11-2010 20:54:42 

Treść: Jesteście extra 



 

Nick: Kasia    

Data: 16-11-2010 19:56:19 

Treść: Wołosatki też pozdrawiają !!! :D 

 

Nick: Ewcia  

Data: 16-11-2010 11:02:34 

Treść: A ja Was wszystkich kocham, że śpiewacie wartościowe piosenki i nie dajecie się tej otaczającej 
nas szmirze.Mądre teksty, wysublimowana muzyka,niebanalne wykonanie to u nas rzadkość. A u Was 
to wszystko jest, do tego jeszcze macie swój styl.A więc kocham Was za to i pozdrawiam drogie 
Wołosatki. 

 

Nick: Darek  

Data: 13-11-2010 17:35:40 

Treść: Fan z Fanką to by była para 

 

Nick: fanka  

Data: 11-11-2010 23:29:15 

Treść: może ten przy bębenkach Cię pokocha : D 

 

Nick: Darek  

Data: 11-11-2010 19:00:31 

Treść: A mnie kto pokocha,też jestem fannnn 

 

Nick: fanka  

Data: 11-11-2010 16:42:31 

Treść: fajny?!!! jak możesz tak mówić! jest super. kocham go :D ;* 

 

Nick: Wika  

Data: 10-11-2010 09:22:22 

Treść: Ten przy bębenkach jest fajny 



 

Nick: Laczek        

Data: 09-11-2010 23:02:27 

URL: www.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: A panowie to nieładni?  

O śpiewających mówię, bo sekcja, myślę, się nie obrazi ;) Mamy brzmieć, a nie wyglądać ;)  

Pozdrawiam :) 

 

Nick: paweł  

Data: 09-11-2010 21:56:40 

Treść: Ładne dziewczyny tu śpiewają 

 

Nick: Dominik  

Data: 25-10-2010 23:55:29 

Treść: http://www.youtube.com/watch?v=cKhcNckI2TA -Wołosatki- nagranie z 1987. 

 

Nick: ania  

Data: 09-10-2010 08:17:53 

Treść: Marzy mi się zobaczyć i posłuchać Was w Bieszczadach latem.A tu zima za progiem, jak w 
Waszej piosence.Właśnie jej słucham.Piękna.Pozdrawiam 

 

Nick: Dominik  

Data: 29-09-2010 23:38:51 

Treść: Kupa została... nagrana:D 

 

Nick: Kinimod  

Data: 19-09-2010 20:31:29 

Treść: Też chcę w Bieszczady!!!! 

 

Nick: Marcin  



Data: 19-09-2010 18:07:04 

Treść: Pzdr z Bieszczad 

 

Nick: Barbara  

Data: 02-09-2010 22:23:54 

Treść: Wołosatki jesteście kochani.Widziałam i słyszałam Was w Ustrzykach.Pozdrawiam 

 

Nick: Ela  

Data: 31-08-2010 14:12:47 

Treść: W pałacyku w niedzielę było jak z płyty /może playback ? /Super, chociaż nie było jak zawsze 
zabawy.Ale trochę inaczej.Jesteście extra. 

 

Nick: Laczek        

Data: 28-08-2010 22:18:48 

URL: www.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: Aniu...  

Jeśli chodzi o nasz zespół to, jak zapewne wiesz, jego historia sięga 36 lat wstecz. I oczywiste jest to, że 
składy się zmieniają, ludzie przychodzą, odchodzą.  

Obecny skład kształtuje się w zasadzie od 2008 roku, choć mamy tych bardziej doświadczonych 
(2005r.)i tych troszkę mniej. Ale tak naprawdę skład dzisiejszy wyklarował się i "usamodzielnił" dopiero 
w 2009 roku...  

Nasze próby odbywają się raz w tygodniu, trwają najczęściej dwie godziny, w porywach do trzech :)  

Co do playbacku, o którym nasi goście pisali. Nie wiem, czy do końca są świadomi o czym mówią z taką 
"Magiczną" pewnością siebie: "I playback wyraźny jeszcze.". A więc może rozjaśnię:  

 

Playback (czyt. plejbek) – odtwarzanie wcześniej nagranej ścieżki dźwiękowej.  

 

Używa się go najczęściej na koncertach, głównie ze względów technicznych lub braku umiejętności 
wokalnych osoby śpiewającej.  

(Źródło: Wikipedia)  

 

Dla wykonawcy, z jednej strony jest to wspaniała pochwała - "brzmicie, jak z płyty" ;] Heh... Ale z 
drugiej, czy jest to do końca fair w stosunku do nas?  



 

Pozdrawiam wszystkich gości naszej strony i zapraszam na nasz jutrzejszy koncert :)  

 

Piotr Laczek - leworęczny gitarzysta 

 

Nick: Ania  

Data: 27-08-2010 21:47:39 

Treść: Śpiewam w takim zespole w Bytomiu i nigdy nie śpiewałam na takiej dużej scenie jak w 
Krakowie.To musi być świetne,Zazdroszczę wam.Piosenki są super i jeszcze na głosy. Czy długo 
śpiewacie razem i czy często macie próby? 

 

Nick: Wojtek      

Data: 27-08-2010 21:33:39 

Treść: Ktoś napisał, że zazdrośników jest najwięcej we własnym gnieździe czyli w Kielcach. Być może, 
ale zaznaczyć trzeba wyraźnie, że nie w Gnieździe Chorągwi Kieleckiej! Tam wszyscy bawili się świetnie, 
o czym własnym honorem jako komendant tej imprezy zaświadczam. Załączam pozdrowienia dla 
dziewczyn, winszuję wspaniałej pracy i świetnej atmosfery na koncercie! 

 

Nick: Były bieszczadnik  

Data: 27-08-2010 21:28:42 

Treść: Nie wiem o co chodzi z tą psią kupą, jestem po raz pierwszy na tej stronie, chociaż znam Wasze 
piosenki to o takiej nie słyszałem.To ciekawy problem i nikt nie ma odwagi go poruszyć.Jeżeli coś 
takiego spiewacie to medal za odwagę, chociaż fani tego nie lubią.Każdy ortodox lubi tylko to co już 
zna, jak inż Mamoń.Pozdrawiam 

 

Nick: Majka  

Data: 27-08-2010 16:36:59 

Treść: Krakusie... chodziło mi o to, że "we wtorek..." jest własnie świetną piosenką, która mi się 
ogromnie podoba i po prostu cały jej klimat zostaje zburzony gdy śpiewa się po niej o psiej kupie. A co 
do mega ważnych światowych problemów, takich jak sprzątanie psich kup to proponuję autorowi 
tekstów żeby następną piosenkę napisał o zasikanych deskach klozetowych, albo innym równie 
apetycznym temacie...  

Jesli chodzi o członków zespołu to nic do nich nie mam... szkoda, tylko że nie wstydzą się spiewac takich 
piosenek... 

 



Nick: patriota  

Data: 27-08-2010 14:40:41 

Treść: Nie przejmujcie się dziewczyny , zazdrośników bez pozytywnej energii jest na tym świecie 
wielu, a najczęściej chyba we własnym gnieżdzie, czyli Kielcach. Zamiast się chlubić zespołem jakich w 
Polsce niewiele, albo jeszcze mniej wylewają swoje frustracje na Was. Niechby może Oni coś 
zaśpiewali, chociaż wygodniej jest przecież mędzić.Znam w Kielcach takich 

 

Nick: Martyn      

Data: 26-08-2010 21:13:15 

Treść: Łał... Czyli jak się wszyscy bardzo staramy i jakoś nam to wychodzi to jest gorzej, bo osoby, 
które widocznie niewiele się znają na tym co robimy uważają, że śpiewamy z playbacku... Śpiewam w 
zespole już 4 lata i przez ten czas na pewno nie odbył się żaden koncert z playbacku.  

Co do piosenki o psiej kupie to wydaje mi się, że nie wszyscy rozumieją jej przesłanie. Większość ludzi 
bierze ją za żart, inni uważają, że psujemy klimat koncertu a to właściwie chodzi o taką pewnego 
rodzaju prośbę o sprzątanie za swoim psem, bo chyba nikomu nie sprawia przyjemności spacerowanie 
po parku wśród psich odchodów.  

Dziękujemy za każde miłe słowa i tych którym się podobało zapraszamy na kolejne koncerty:) Najbliższy 
już w niedzielę o godzinie 17 w Kielcach w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego:)  

I bardzo się cieszę, że najbardziej podobały się "okulary on i ja" bo mam przyjemność śpiewać tam 
jedną solówkę, tym bardziej mi miło ;) 

 

Nick: Darek  

Data: 26-08-2010 15:14:32 

Treść: Byłem też w Krakowie.Niech żyje psia kupa.Super koncert, ale playback mógł być bo coś za 
dobrze było słychać.Ale tylko stare piosenki chyba, bo nowe raczej chyba nie.Przyznajcie się.Ale i tak 
mi się podobało, a najbardziej chłopak w okularach 

 

Nick: Magik  

Data: 26-08-2010 13:27:01 

Treść: W Krakowie nie byłem, ale występy w Kielcach (dwa, identyczne w całości) wyraźnie położyły 
kreskę na Wołosatkach. Gusty gustami, ale dawno takiej zmasowanej ilości kiczu, przedszkolnych 
piosenek i PRLowskiej stylistyki nie słyszałem. I playback wyraźny jeszcze. Oczywiście nie mogę złego 
słowa powiedzieć o samych wykonawcach - dajecie radę jak najbardziej. Ale niestety wasz talent 
marnowany jest przez waszych opiekunów. Pozdrawiam i życzę szczęścia w przyszłości. 

 

Nick: Krakus  

Data: 26-08-2010 09:22:25 



Treść: Koleżanko Majko, jestem chyba sporo starszy od Ciebie i dlatego mogę wybaczyć Ci frustrację 
wynikającą chyba z jakiejś chorej zazdrości,że tacy super młodzi ludzie dają nam niezawistnym radość 
ze sceny.Ta piosenka o psiej kupie to coś nowego i niestety dla inteligentnych.Jeżeli " Wtorek ... też Cie 
nie porusza, to już tylko Twój problem 

 

Nick: Majka  

Data: 25-08-2010 23:41:52 

Treść: Byłam na waszym koncercie na Zlocie w Krakowie i jestem zdegustowana... Nie jestem w stanie 
pojąc jak można śpiewać "We wtorek..." i jakąś piosenkę o psiej kupie! Przez wasze disco-polowe wycie 
o psich odchodach i murzyńskich góralach "Dom o zielonych progach" zaśpiewał tylko kilka piosenek!  

I to nie jest tylko moje zdanie! I mam nadzieję, że już nigdy nie będę miała tego wątpliwego szczęście 
słuchać waszego śpiewania :/ 

 

Nick: Instrumentalistka    

Data: 24-08-2010 19:20:55 

Treść: Byłam na Waszym koncercie na zlocie w Krakowie. Zaśpiewaliście super, kilka piosenek od razu 
znalazło się w moim śpiewniku : ) Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów ; ) 

 

Nick: górol  

Data: 24-08-2010 19:12:12 

Treść: Chciołbyk tak piknie grać i śpiwać jak te pikne dzieuszki i cało kapela! Cepry widać tyż 
potrafio...! Słysłołem Wos w Krakowie i tak zem tańcówoł ze az mi oscypki z gaciów powypadały com 
w kiesyniach trzymoł.  

 Heeeej!!!  

 

Grojta drodzy ile wlizie i do kóńca świata!  

 

Pozdrowiom Wos! 

 

Nick: fan  

Data: 24-08-2010 18:27:20 

Treść: Zgadzam się z przedmówcą. Pełen profesjonalizm i wyczucie muzyczne jakiego można tylko 
pozazdrościć. Biorąc pod uwagę średnią wieku to przecież bardzo młodzi ludzie. Tak się składa, że znam 
ich trochę osobiście i mimo legendy i profesjonalizmu jaki prezentują na scenie, to bardzo otwarci, 
serdeczni i pełni życzliwego ciepła koledzy i koleżanki.Żadnej bufonady i chorego gwiazdorstwa... Grają 



i śpiewają bo to lubią. Natomiast co do profesjonalizmu...? Życzę wszystkim zespołom takiego obycia, 
wyczucia, słuchu muzycznego, itd. itd. Scena weryfikuje wszystko i to się słyszy... Wołosatki na 
koncertach grają, śpiewają i brzmią rewelacyjnie. O płytach nawet nie wspomnę, ale polecam 
wszystkim płytę ,,Prognozy" Jest tam kilka ,,perełek" do odsłuchania...Czekam już z niecierpliwością na 
nowy krążek ... słyszałem parę nowości na koncertach i są naprawdę świetne. Jedno mnie tylko dziwi 
w tym wszystkim. Czemu nie powstał jeszcze jakiś program o tym zespole...? Mój przedmówca miał 
rację. Na zachodzie to nie do pomyślenia żeby taki zespół ( perełka na skalę naszego kraju) nie był 
dostrzegany i doceniany przez media. Wielka szkoda... Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i ktoś 
decyzyjny i o poukładanym rozumie to przełamie... Życzę Wam tego z całego serca.  

 

Pozdrawiam cały zespół! 

 

Nick: fan  

Data: 24-08-2010 18:26:05 

Treść: Zgadzam się z przedmówcą. Pełen profesjonalizm i wyczucie muzyczne jakiego można tylko 
pozazdrościć. Biorąc pod uwagę średnią wieku to przecież bardzo młodzi ludzie. Tak się składa, że znam 
ich trochę osobiście i mimo legendy i profesjonalizmu jaki prezentują na scenie, to bardzo otwarci, 
serdeczni i pełni życzliwego ciepła koledzy i koleżanki.Żadnej bufonady i chorego gwiazdorstwa... Grają 
i śpiewają bo to lubią. Natomiast co do profesjonalizmu...? Życzę wszystkim zespołom takiego obycia, 
wyczucia, słuchu muzycznego, itd. itd. Scena weryfikuje wszystko i to się słyszy... Wołosatki na 
koncertach grają, śpiewają i brzmią rewelacyjnie. O płytach nawet nie wspomnę, ale polecam 
wszystkim płytę ,,Prognozy" Jest tam kilka ,,perełek" do odsłuchania...Czekam już z niecierpliwością na 
nowy krążek ... słyszałem parę nowości na koncertach i są naprawdę świetne. Jedno mnie tylko dziwi 
w tym wszystkim. Czemu nie powstał jeszcze jakiś program o tym zespole...? Mój przedmówca miał 
rację. Na zachodzie to nie do pomyślenia żeby taki zespół ( perełka na skalę naszego kraju) nie był 
dostrzegany i doceniany przez media. Wielka szkoda... Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i ktoś 
decyzyjny i o poukładanym rozumie to przełamie... Życzę Wam tego z całego serca.  

 

Pozdrawiam cały zespół! 

 

Nick: fan  

Data: 24-08-2010 18:22:42 

Treść: Zgadzam się z przedmówcą. Pełen profesjonalizm i wyczucie muzyczne jakiego można tylko 
pozazdrościć. Biorąc pod uwagę średnią wieku to przecież bardzo młodzi ludzie. Tak się składa, że znam 
ich trochę osobiście i mimo legendy i profesjonalizmu jaki prezentują na scenie, to bardzo otwarci, 
serdeczni i pełni życzliwego ciepła koledzy i koleżanki.Żadnej bufonady i chorego gwiazdorstwa... Grają 
i śpiewają bo to lubią. Natomiast co do profesjonalizmu...? Życzę wszystkim zespołom takiego obycia, 
wyczucia, słuchu muzycznego, itd. itd. Scena weryfikuje wszystko i to się słyszy... Wołosatki na 
koncertach grają, śpiewają i brzmią rewelacyjnie. O płytach nawet nie wspomnę, ale polecam 
wszystkim płytę ,,Prognozy" Jest tam kilka ,,perełek" do odsłuchania...Czekam już z niecierpliwością na 
nowy krążek ... słyszałem parę nowości na koncertach i są naprawdę świetne. Jedno mnie tylko dziwi 
w tym wszystkim. Czemu nie powstał jeszcze jakiś program o tym zespole...? Mój przedmówca miał 
rację. Na zachodzie to nie do pomyślenia żeby taki zespół ( perełka na skalę naszego kraju) nie był 



dostrzegany i doceniany przez media. Wielka szkoda... Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni i ktoś 
decyzyjny i o poukładanym rozumie to przełamie... Życzę Wam tego z całego serca.  

 

Pozdrawiam cały zespół! 

 

Nick: Grzegorz  

Data: 23-08-2010 16:41:10 

Treść: Wkład zespołu w kształtowanie gustu i propagowanie poziomu artystycznego w Polsce jest nie 
do przecenienia.Prawie 20 lat śledzę losy zespołu i widzę szalona konsekwencje w działaniach.A co u 
innych? Krzykliwość i brak wrażliwości.Wydzieranie się podczas śpiewania piosenek turyst. , poetyckich 
przez różne, nie tylko harcerskie zespoły jest dla mnie nie do zniesienia. Nie ma to żadnego związku z 
kulturą i smakiem. Wy jesteście za to wzorem dla innych.Taki zespół za granicą byłby pewnie noszony 
na rękach, ale u nas nie do końca docenia się taką wartość jak Wy. Popieram przedmówców. Byłem na 
koncercie na Błoniach i twierdzę wciąż,że Wołosatki wyprzedzaja pozostałych o klasę.To zespół z innej 
ligi.Widziałem kawałek Waszej próby.Profesjonalizm w działaniu i zachowaniu. Wiedzieliście czego 
chcecie i wymagaliście od akustyków bez żadnych kompleksów spełnienia Waszych potrzeb, jak 
zawodowcy.Bardzo mi wtedy zaimponowaliście.Wtedy postanowiłem do Was napisać.Prowadzę 
szkolny chór w Krakowie i doceniam wszystko co robicie / taaakie harmonie / , bo jest się od Was czego 
uczyć.Jeszcze raz gratuluję i życzę dalszych sukcesów. 

 

Nick: Majka  

Data: 23-08-2010 16:23:53 

Treść: A kiedy w Kielcach? 

 

Nick: Martyn    

Data: 23-08-2010 15:37:38 

Treść: Dziękujemy za wszystkie miłe słowa :) nam się bardzo dobrze śpiewało przede wszystkim dzięki 
wspaniałej publiczności:) jak tylko widzimy, że Wy się tak bawicie trudno jest się nie zarazić ;) 
zapraszamy na kolejne koncerty o których możecie się dowiedzieć na bieżąco z tej strony w zakładce 
"aktualności". 

 

Nick: LD  

Data: 22-08-2010 20:59:27 

Treść: Każdy ma prawo do innego odbierania pewnych rzeczy. Koledze się spodobało. Ja byłem w 
świetnym nastroju po tym koncercie. Daliście mi masę energii, która towarzyszyła mi przez cały pobyt 
w Krakowie. Jesteście rewelacyjni. dziękuję wam za to, że mimo wielu słowów krytyki, które padały 
zresztą od kieleckiej braci harcerskiej, nie poddajecie się i robicie swoje. Pozdrawiam was gorąco.  



Czuwaj! 

 

Nick: Krakus  

Data: 21-08-2010 07:58:09 

Treść: Trochę koleś przesadziłeś z tym noszeniem instrumentów przez popistów, ale faktycznie 
koncert na Błoniach był rewelacyjny.Dlaczego tak świetnie gracie i spiewacie ja nie wiem , ale brzmicie 
jak zawodowe zespoły.Słyszałem o Was jako o legendzie, słyszałem jednak po raz pierwszy na 
żywo.Więc z tą legendą nie ma przesady.Wielkie gratulacje od Krakusa. 

 

Nick: Szary  

Data: 20-08-2010 10:31:03 

Treść: Świetny koncert w Krakowie!!!!! Moje gratulacje! Buty mi spadły razem ze spodniami! Świetnie 
nagłośnione i kapitalnie zagrane kawałki. Te gwiazdy polskiego popu i masowej kultury muzycznej 
promowanej przez media mogą Wam czyścić buty i nosić za Wami instrumenty. Moje wielkie gratulacje 
dziewczyny i chłopaki! Oby więcej takich czadowych koncertów. Dużych, na dużej i profesjonalnie 
nagłośnionej scenie. Brzmicie rewelacyjnie!  

 

Raz jeszcze wielkie dzięki za to co czułem stojąc na krakowskich błoniach tamtego wieczoru. 

 

Nick: Kasia    

Data: 15-08-2010 21:59:15 

Treść: Już dzisiaj zapraszamy na kawę :) 

 

Nick: Aneta    

Data: 15-08-2010 19:21:53 

Treść: co ja będę dużo pisać- do zobaczenia we wtorek..;) 

 

Nick: Tomasz    

Data: 15-08-2010 11:38:24 

Treść: Pozdrowienia od przypadkowego bieszczadzkiego łazika. Spotkać Was na szlaku po raz drugi 
(po dwóch latach) i być przywitanym przez Waszą gościnność to ogromna radość. Mam nadzieję na 
pyszną kawę kiedyś jeszcze:-) 

 

Nick: Martyn    



Data: 16-07-2010 12:41:51 

Treść: Przyjedziemy jak obiecaliśmy i prawdopodobnie wszystkie koncerty będą w terminie od 6 do 
12 sierpnia, więc serdecznie Was zapraszamy:) 

 

Nick: Ala i Maciek  

Data: 11-07-2010 10:46:10 

Treść: Czy przyjedziecie w sierpniu w Bieszczady jak obiecaliście w tamtym roku? Mamy nadzieję Was 
posłuchać między 6 a 14 sierpnia. Płyt Waszych słuchamy cały rok na okrągło. a teraz czas posłuchać 
na żywo. 

 

Nick: Pitek  

Data: 02-07-2010 07:46:37 

Treść: Ładnie śpiewacie ... 

 

Nick: RP  

Data: 30-06-2010 13:00:47 

Treść: Zgodnie z życzeniem zamieściliśmy podkład "Zawieja oblodzonych słów" w zakładce 
Niespodzianka. Na zdrowie. 

 

Nick: Jola  

Data: 27-06-2010 18:26:15 

Treść: Pozdrawiam was gorąco drogie Wołosatki!Jesteście super! Mam też wielką prośbę do was. Czy 
moglibyście na swojej stronie umieścić podkład do piosenki " Zawieja oblodzonych słów " ? Z góry 
dziękuje. 

 

Nick: nieznajoma :D  

Data: 21-06-2010 20:53:20 

Treść: Pocieszne z Was robaczki :D 

 

Nick: Darek  

Data: 14-06-2010 13:00:44 

Treść: Pozdrawia Was gorąco z Sosnowca  



Wasz wieloletni fan 

 

Nick: Darek  

Data: 14-06-2010 12:58:54 

Treść: Pozdrawia Was gorąco z Sosnowca  

Wasz wieloletni fan 

 

Nick: tak!  

Data: 14-05-2010 20:17:11 

Treść: http://natropie.zhp.pl/content/view/1455/64/  

 

przeczytajcie, bo to o Was! 

 

Nick: Ż.  

Data: 06-05-2010 15:36:12 

Treść: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Belon  

 

ktoś wpisał w Utwory poświęcone Wojciechowi Belonowi piosenkę Wołosatek  

 

ciekawe kto... :D 

 

Nick: Ż.  

Data: 06-05-2010 14:47:05 

Treść: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Belon  

 

ktoś wpisał w Utwory poświęcone Wojciechowi Belonowi piosenkę Wołosatek  

 

ciekawe kto... :D 

 

Nick: Ż.  



Data: 06-05-2010 14:45:34 

Treść: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Belon  

 

ktoś wpisał w Utwory poświęcone Wojciechowi Belonowi piosenkę Wołosatek  

 

ciekawe kto... :D 

 

Nick: Klaudia i Tomek  

Data: 19-04-2010 20:16:23 

Treść: Kochamy wszyyystkie wołosatki! 

 

Nick: Katarzyna  

Data: 02-04-2010 15:20:15 

Treść: Dziewczyny, gratuluję Wam super piosenek i fajnych chłopaków w zespole.Wołosatki są 
świetne.Pozdrawiam świątecznie. 

 

Nick: W.Pernal  

Data: 26-03-2010 10:50:10 

Treść: Dziękuję Wam za piękne, niepowtarzalne piosenki.Odróżniacie się od wszystkich zespołów 
jakie znam.Oby jak najdłużej powstawały kolejne.Bieszczady powinny być z Was dumne.Właśnie sobie 
słucham Połaczyła nas muzyka  

Pozdrawiam gorąco 

 

Nick: DS  

Data: 15-03-2010 23:33:13 

Treść: Będziemy w Bieszczadach od 31 lipca, do ok. 14 sierpnia. Informacje o koncertach będą 
prawdopodobnie zamieszczone w zakładce "Aktualności", przed naszym wyjazdem;D Pozdrawiam 

 

Nick: Pawlo  

Data: 14-03-2010 08:35:55 

Treść: Kiedy będziecie w Bieszczadach i czy będą tam Wasze koncerty.Wybieram się w tym roku, po 
10 latach przerwy i marzę żeby Was posłuchać na żywo.Z płyt robię to prawie na codzień..Ostatnio 



jestem przy Wam i wyobrażam sobie co czują dziewczyny poprzednie.Ostatni koncert jaki widziałem 
to w 2000 r w Amfiteatrze w Wołosatem.Tego się nie zapomina.W samochodzie dyżurne i odnawiane 
ciągle płyty wożę i słucham.  

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za super piosenki 

 

Nick: Jerzy      

Data: 07-03-2010 18:45:05 

Treść: Kochani,  

dziekuje za fantastyczne wspomnienia.  

Serdecznie pozdrawiam  

j 

 

Nick: plkrst      

Data: 19-02-2010 23:25:27 

URL: http://solariumdlakoni.wiatrak.info.pl/ 

Treść: Wreszcie jakś wolna księga gości. 

 

Nick: detailnig_ror      

Data: 19-02-2010 23:13:19 

URL: http://radom.ajzol.com.pl/ 

Treść: Dobrze że są ludzie którzy jasno wyrażają swoja opinie. 

 

Nick: Ewcia  

Data: 17-02-2010 13:02:41 

Treść: Ja też byłam na tym koncercie, a potem jeszcze w Ustrzykach Górnych.Było cudnie  

Pozdrawiam 

 

Nick: Kasia  

Data: 16-02-2010 19:31:46 

Treść: Ja również pozdrawiam :) 

 



Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:17:26 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 

 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:17:09 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 

 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:16:51 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 

 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:16:18 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!!  

Aga 

 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:15:53 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 



 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:15:30 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 

 

Nick: agga97    

Data: 13-02-2010 19:15:04 

Treść: Cześć!  

Pamiętacie mnie z dnia Żubra w Lutowiskach w 2009r? Miałam tchórzofretkę Tosię.  

Pozdrowienia dla waszej grupy, a szczególnie dla Kasi!!! 

 

Nick: RP  

Data: 07-02-2010 14:21:02 

Treść: Misiu, nie wiem nic o liście.Twarz przywieź kiedyś do Polski, to cegła się znajdzie.A wyklęcie 
zamienimy w zaklęcie, tylko się odezwij mailem, bo nie wiem który z Twoich licznych jest 
właściwy.Nagrania z koncertu się znajdą , ale dopiero po wypowiedzeniu uzgodnionego zaklęcia.  

Pozdrawiam z zaśnieżonych i słonecznych Kielc. 

 

Nick: Basistka  

Data: 02-02-2010 16:14:32 

Treść: Za gorami, za lasami i nad Jeziorem Lemanskim, zyje sobie pewna Wolosatka, ktora niedlugo 
dostanie CEGLA W TWARZ, bo nie zjawila sie na Swietym Zlocie...  

Te basistke tak wciagnal wir pracy i nauki, ze nawet jej rodzinne gwiazdy nie przywiodly do domu na 
wigilie =(  

A Tymczasem owa Wolosatka ma dwa pytanka  

- czy zostala juz wykleta? ;)  

- czy list doszedl?  

- gdzie szukac nagrania z Jubileuszu?  

Caluje cala moja wolosatkowa rodzine. Strasznie mi Was brakuje... 

 



Nick: Marek  

Data: 03-01-2010 21:08:03 

Treść: Pozdrowienia od wiernego fana 

 

Nick: majchrzak    

Data: 19-12-2009 15:03:01 

Treść: Wolosatki drogie, zycze Wam wszystkim rozspiewanych i radosnych Swiat oraz sukcesow w 
2010! Gratuluje rowniez kolejnej pieciolatki! Ogladalam koncert, zalowalam ze nie bylam z Wami, ale 
w koncu za 5 lat czeka nas kolejna impreza wiec co sie odwlecze to... 

 

Nick: KK  

Data: 07-12-2009 15:00:23 

Treść: Wszyscy Wam strasznie kadzą, ale widać szczerze.Chciałbym wpisać jakąś negatywną ocenę , 
ale sie nie mogę zmusić.Jesteście the Best, a koncert ostatni rewelka, miodzio z cukrem. 

 

Nick: Czarek  

Data: 06-12-2009 14:03:29 

Treść: Witajcie kochane Wołosatki  

Wiedziałem o transmisji Waszego koncertu, nie miałem wtedy za bardzo czasu/terminowa robota do 
wykonania/, ale tak mnie wciągnęło że zapomniałem o wszystkim co się wokół dzieje.Fantastyczny 
koncert, fantastyczne piosenki, fantastyczne wrażenia i poziom.Dajecie swoim fanom wiarę w to że 
Wasze na wierzchu, a radio i telewizja ze swoim chłamem nie jest potrzebna.Tu jest wielka wartość , a 
nie tam.Ale jak zwykle to bywa/ przykładem jest Wojtek Belon / doceni to ktoś kiedyś po latach. Mam 
nadzieje,że zostanie na świecie jeszcze troche ludzi wrażliwych na piękno i prawdziwą sztukę.Gratuluję 
Wam i życzę wielu sukcesów w przyszłości. 

 

Nick: Szary  

Data: 05-12-2009 12:29:39 

Treść: Witam serdecznie cały zespół i chylę czoło...  

Chylę czoło przed całym składem, bo to co usłyszałem na koncercie 35- lecia (wielkie gratulacje 
pięknego wieku...) było po prostu piękne. Młodzi, zdolni, utalentowani ludzie, którzy godząc obowiązki 
szkolne i nie tylko znajdują jeszcze czas na wspólne muzykowanie, które sprawia im frajdę i mnóstwo 
pozytywnych przeżyć. Mało tego, to wykonują to na takim poziomie wokalnym i instrumentalnym, że 
aż miło posłuchać i wzruszyć ponieważ niektóre teksty chwytają za serce w tak wyjątkowy sposób, że 
w gardle ściska... Podziw dla prowadzącego Pana R, który jest w stanie okiełznać tyle młodych 
temperamentów, nastroić je wszystkie i zagrać tak piękną i mądrą muzykę. Piękne, dziewczęce głosy 
okraszone równie pięknymi glosami młodych mężczyzn,zespół instrumentalny bawiący się nutkami i 



frazami ze wszystkich stron świata. Kochani jesteście WIELCY! i nigdy nie przestawajcie grać, bo robicie 
to po prostu wspaniale! Wielkie brawa na stojąco!  

 

Pozdrawiam cały zespół życząc dalszego rozwoju i sukcesów. 

 

Nick: Ryszard eM  

Data: 01-12-2009 21:48:38 

Treść: Nie miałem,niestety,stworzonej możliwości aby podziękować Wołosatkowej rodzince za 
pomoc w napisaniu książki na jubileuszowe święto.Osobiste przeżycia,nastrojowe refleksje stały się 
okrasą tego opracowania.Chciałbym tą drogą podziękować tym wszystkim,którzy podzielili się swoimi 
wspomnieniami o latach minionych i stali się...współautorami "Połączyła nas muzyka" rym :)) 

 

Nick: Dorota  

Data: 01-12-2009 21:22:50 

Treść: Drogie Wolosatki!  

 

Szczesliwie dolecielismy do domu i caly czas wspominamy sobotni koncert i oczywiscie niezapomniana 
zabawe! Bardzo, ale to bardzo Wam wszystkim dziekujemy za nie samowite kilka godzin! Jestem tak 
dumna z bycia Wolosatka! Jeszcze raz bardzo dziekujemy i serdecznie pozdrawiamy, Dorota z Rodzina 

 

Nick: Darek  

Data: 29-11-2009 19:07:07 

Treść: Lubię i podziwiam Wasz zespół. Koncert 35 lecia był fantastyczny.Nie spodziewałem się jednak 
po zespole harcerskim takiego wykonawczego zawodowstwa.Piosenki Wasze wbijały mnie w fotel.Do 
teraz jestem pod ogromnym wrażeniem i przeżycie z tego koncertu na długo zostanie w mojej 
pamięci.Moje serdeczne gratulacje i podziękowania za piosenkę Daleko stąd. Ja też jeżdziłem kiedyś w 
Bieszczady i przy niej miałem mokro pod oczami.Życzę sukcesów i czekam na kolejny jubileusz. 

 

Nick: Bożena    

Data: 28-11-2009 21:15:01 

Treść: Dziękuję za wspaniałe wrażenia na koncercie jubileuszowym! Zaraz po powrocie włączyłam 
piosenki liryczne i słucham już kolejny raz! Ah...Piękne! Gratuluję!  

(stara :) Wołosatka 1982) 

 

Nick: Żanetka  



Data: 24-11-2009 15:53:25 

Treść: też bym chciała ją mieć ;) 

 

Nick: :)  

Data: 23-11-2009 23:10:33 

Treść: Nowa płyta. Już chce ją mieć!!! 

 

Nick: anka  

Data: 23-11-2009 21:42:26 

Treść: Kochani , nie mogę się doczekać tego koncertu 35-lecia.Szybciej 

 

Nick: fanka  

Data: 22-11-2009 18:35:01 

Treść: piotrusiu laczku! uwielbiamy cie! założyłyśmy twój funklub. jestesmy na każdym koncercie! 
aaaaaaaaaaaa  

 

 

twoje fani:* 

 

Nick: Rafał P.  

Data: 20-11-2009 13:56:15 

Treść: pozdrawiam  

udanej zabawy na 35 leciu  

 

Do zobaczenia na szlaku. 

 

Nick: Darek  

Data: 04-11-2009 09:21:00 

Treść: 35 lat, ho ho ładny wiek 

 



Nick: Kris  

Data: 30-10-2009 13:15:21 

Treść: A ja byłem kiedyś na koncercie w Bydgoszczy i bardzo mi się podobało 

 

Nick: Andrzej z Poznania  

Data: 27-10-2009 19:20:41 

Treść: Wszedłem na Waszą stronę,szukając tekstu piosenki Połączyła nas muzyka.Piosenka jest 
fantastycznym połączeniem słów i muzyki.Jestem nauczycielem muzyki, uczę wielu Waszych piosenek 
moich podopiecznych i doceniam dojrzałość literacką i kompozytorską twórców.Macie niebywałe 
szczęście do autorów.Większość z nas boryka się w szkołach z brakiem repertuaru, chcąc unikać 
koszmarnych propozycji autorów podręczników szkolnych.Ja nie mam z tym problemu.Wynalazłem 
Was ponad 10 lat temu, dzięki płycie odkrytej u mojego kolegi i trwam przy Was wiernie.Nie wpadłem 
jednak na to że macie stronę internetową z której dowiedziałem się o Waszych podróżach i o wielu 
płytach o których nie wiedziałem.Szczerze gratuluję pięknych piosenek i zaraz zamówię te których nie 
posiadam.W kolejnym etapie muszę trafić na Wasz koncert.Może przyjedziecie do Poznania, albo 
gdzieś w pobliżu? Do zobaczenia. 

 

Nick: rym  

Data: 21-10-2009 23:46:01 

Treść: Z tym Stargardem w galerii to chyba pomyłka.Spoglądam na zdjęcie w galerii z datą 25 
października a dziś jest dopiero...21.10.09:)) 

 

Nick: kasiek    

Data: 16-10-2009 13:52:10 

URL: http://mojefinanse.fulportale.pl 

Treść: Bardzo piękne :) 

 

Nick: Adrian  

Data: 13-10-2009 08:08:26 

Treść: Ale czad w tej Waszej dyskografii, nie wiedziałem że Turystyczna piosenka z Idola to Wasz 
utwór.Tylko nie wiem czy umiecie tak zatańczyć jak ten facio. 

 

Nick: Kamil  

Data: 11-10-2009 22:41:54 

Treść: To niestety nie byłem :( 



 

Nick: pik  

Data: 11-10-2009 22:34:58 

Treść: To jest masyw Tarnicy. Na dole widać rozgałęzienie szlaków pod szczytem Tarnicy. 

 

Nick: Kamil    

Data: 10-10-2009 22:59:15 

URL: http://przedsiebiorstwo.wordpress.com 

Treść: Z jakiego miejsca te tło dokładnie?. Mam wrażenie że tam byłem :/ hmm.. 

 

Nick: Witek  

Data: 04-10-2009 21:45:20 

Treść: Kiedy zagracie w Opolu? Czeka na Was parę osób. 

 

Nick: pejduska  

Data: 27-09-2009 19:23:24 

Treść: Witam! Pozdrawiam Wołosatki i cierpliwie czekam na jakiś koncert w Pile lub okolicach:) 

 

Nick: pejduska  

Data: 27-09-2009 19:23:11 

Treść: Witam! Pozdrawiam Wołosatki i cierpliwie czekam na jakiś koncert w Pile lub okolicach:) 

 

Nick: metrufka  

Data: 22-09-2009 20:39:52 

Treść: ...może pomyślicie o wprowadzeniu chwytów na gitare do waszych piosenek ?? było by 
super...pozdrawiam 

 

Nick: radek    

Data: 22-09-2009 11:19:34 

URL: http://naklo.blogspot.com 



Treść: spoko zespół :) 

 

Nick: Majka  

Data: 21-09-2009 15:34:59 

Treść: Kochani, z mojego punktu widzenia Wołosatki to jedyne i niepowtarzalne w naszym kraju 
zjawisko.Kto drugi taki ma tyle fantastycznych piosenek, charakterystyczne brzmienie i tak długą 
historię? Nie znam.Gratuluję długowieczności i niezmiennie wysokiego poziomu. Kto nie występował, 
nawet amotorsko na scenie nie wie pewnie o czym piszę.Bądżcie ponad, bo głusi i ślepi/na muzykę/ 
przecież racji nie mają. 

 

Nick: Wojtek z Krzeszowic  

Data: 18-09-2009 13:43:23 

Treść: Co za zazdrosny i sfrustrowany gość dba o wolny rynek.Nic nie piszesz o poziomie artystycznym 
mega gwiazdy w srodowisku harcerskim jaką są Wołosatki, o ich klasie tylko interesuje cię magiel, jak 
naszych polityków.Znam piosenki Wołosatek od wielu lat,wychowało się na nich parę pokoleń 
turystów, a co Ty zrobiłeś w życiu oprócz krytykowania innych?Wiem,że wielu chciałoby być na ich 
miejscu, ale nie każdy może i ma szczęście brać udział w tworzeniu historii harcerskiej 
piosenki.Gratuluję Wołosatkom talentu , świetnych piosenek i możliwości podróżowania.A Ty 
wolnorynkowcu przemyśl swoją nieprzemyślaną wypowiedż,bo mi wstyd ,że mój krajan się tak 
wygłupił.Byłem przecież na tym samym super koncercie i jeszcze raz wielki szacun dla zespołu 

 

Nick: Ż.P.  

Data: 18-09-2009 10:59:07 

Treść: Czasem się trzeba zastanowić niestety, zanim się kogoś oskarża o dziwne rzeczy. Po piewsze 
ten ktoś, kto tu jest anonimowy, widać ma mało wyobraźni, skoro uważa, że z tylko jednego źródła 
można dostać pieniądze. po drugie, nic nie wiedząc o zespole, a domyślam się, że tylko raz widzał na 
koncercie w Krzeszowicach, feruje wyrokami. Może najpierw porozmawiaj z chociaż jedną Wołosatką, 
a nie próbuj opowiadać sobie historii?  

i nie sądź, by nie być sądzonym. 

 

Nick: marianna    

Data: 17-09-2009 08:59:43 

URL: www.kielce.szkolyjazdy.org 

Treść: swietny koncert w Kielcach, czekam z niecierpliwoscia na kolejny. Goroce pozdrowienia!!! 

 

Nick: Małgorzta  



Data: 16-09-2009 14:02:16 

Treść: Jak wiadomo zespół Wołosatki nie ma nic wspólnego z kasą państwową. Zespół koncertując 
zarabia pieniądze, tak jak wszystkie zespoły, na całym świecie. Każdy może znaleźć sponsorów. Kiedy 
tylko ktoś ma więcej kasy, staje się obserwowany przez ludzi. To bardzo normalne zjawisko, więc Ci się 
nie dziwie. O ile mi wiadomo Wołosatki nie są zespołem, który jest finansowany przez ZHP, czy inną 
organizację państwową. A to, że Wołosatki utrzymują się na rynku jest efektem 35 lat pracy...  

Pozdrawiam niedoinformowanych wolnorynkowców. 

 

Nick: Wolny rynek górą  

Data: 16-09-2009 13:29:43 

Treść: Mnie to tylko zastanawia skąd wy macie pieniądze na te wszystkie podróże... Chiny, Bruksela 
itd. Nic nie wspominacie o finansowaniu zespołu, nigdzie takiej informacji na stronie nie znajdziemy. 
Konkluzja jest prosta jeźdzcie za pieniądze podatników, rozdysponowane na cele rzekomej animacji 
kultury, ciekawi mnie czy wasz zespół pozbawiony środków państwowych miałby w ogóle szanse się 
utrzymać na rynku... Jakoś nie widzę tego ja i moi znajomi wolnorynkowcy. Pozdrawiam z Krzeszowic. 

 

Nick: Wolny rynek górą  

Data: 16-09-2009 13:28:59 

Treść: Mnie to tylko zastanawia skąd wy macie pieniądze na te wszystkie podróże... Chiny, Bruksela 
itd. Nic nie wspominacie o finansowaniu zespołu, nigdzie takiej informacji na stronie nie znajdziemy. 
Konkluzja jest prosta jeźdzcie za pieniądze podatników, rozdysponowane na cele rzekomej animacji 
kultury, ciekawi mnie czy wasz zespół pozbawiony środków państwowych miałby w ogóle szanse się 
utrzymać na rynku... Jakoś nie widzę tego ja i moi znajomi wolnorynkowcy. Pozdrawiam z Krzeszowic. 

 

Nick: Wolny rynek górą  

Data: 16-09-2009 13:28:18 

Treść: Mnie to tylko zastanawia skąd wy macie pieniądze na te wszystkie podróże... Chiny, Bruksela 
itd. Nic nie wspominacie o finansowaniu zespołu, nigdzie takiej informacji na stronie nie znajdziemy. 
Konkluzja jest prosta jeźdzcie za pieniądze podatników, rozdysponowane na cele rzekomej animacji 
kultury, ciekawi mnie czy wasz zespół pozbawiony środków państwowych miałby w ogóle szanse się 
utrzymać rynku... Jakoś nie widzę tego ja i moi znajomi wolnorynkowcy. Pozdrawiam z Krzeszowic. 

 

Nick: Wiciu  

Data: 14-09-2009 15:21:02 

Treść: Fajnie śpiewaliście w Krzeszowicach podabało mi sie 

 

Nick: Żanna  



Data: 10-09-2009 23:45:53 

Treść: a jutro już koncert kolejny w Krzeszowicach o 20. 

 

Nick: rym    

Data: 04-09-2009 22:47:24 

Treść: Z dużą uwagą śledzę ciekawe wpisy,które chciałbym wykorzystać w książce kolejnej o 
Wołosatkach,jaką przygotowuję na 35 urodziny zespołu.Gdyby ktoś zechciał swoimi refleksjami na 
temat Jubilata szerzej się podzielić,to oczekuję na wypowiedzi pod swoim adresem mailowym 
mazurys@wp.pl Pozdrawiam Wołosatki i wielbicieli zespołu.rym. 

 

Nick: rym    

Data: 04-09-2009 22:46:41 

Treść: Z dużą uwagą śledzę ciekawe wpisy,które chciałbym wykorzystać w książce kolejnej o 
Wołosatkach,jaką przygotowuję na 35 urodziny zespołu.Gdyby ktoś zechciał swoimi refleksjami na 
temat Jubilata szerzej się podzielić,to oczekuję na wypowiedzi pod swoim adresem mailowym 
mazurys@wp.pl Pozdrawiam Wołosatki i wielbicieli zespołu.rym. 

 

Nick: Iza  

Data: 31-08-2009 16:14:40 

Treść: Koncert był boski 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:22:04 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:22:04 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:21:30 



Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:20:50 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:19:58 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:19:11 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:18:29 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych 

 

Nick: Wołosatki  

Data: 30-08-2009 00:17:47 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych. 

 

Nick: Wołosatka  

Data: 30-08-2009 00:17:08 

Treść: zapraszamy serdecznie na nasz koncert jutro w niedziele 31.08.09.r. w Kielcach w Domu 
Środowisk Twórczych 

 



Nick: Nieznajoma  

Data: 27-08-2009 20:36:48 

Treść: Ale macie też fajnych chłopaków. 

 

Nick: DD  

Data: 26-08-2009 21:49:02 

Treść: I najpiękniejsze 

 

Nick: Robuś  

Data: 21-08-2009 22:14:00 

Treść: Wołosatki są najlepsze i tego się trzeba trzymać 

 

Nick: SzySzka      

Data: 19-08-2009 22:20:50 

Treść: ...Byłem na waszych 2 koncertach w Wołosatym i w Ustrzykach Górnych. Piosenki macie cuuud 
malina można słuchać, słuchać, słuchać i nigdy nie przestać... do Zobaczenia za rok :D 

 

Nick: Cichy wielbiciel  

Data: 18-08-2009 18:21:13 

Treść: A skąd macie takie świetne piosenki? Teksty super a muzyka to juz brak słów. Mogę Was 
słuchać na okrągło.Brakuje mi tylko jednej płyty,tej wydanej w Danii,ale wiem że jej już po prostu nie 
ma . wszystkie inne stare czy nowe są bardzo dobre i zastępują mi ten kicz który rzęzi w każdym 
radiu.Pozdrawiam turystycznie 

 

Nick: ...Peron...      

Data: 17-08-2009 11:53:24 

Treść: Dokładnie...mogę potwierdzić. Sam byłem na koncercie w Górnych i była świetna zabawa...  

Wielkie dzięki i pozdrowienia dla Wołosatek... 

 

Nick: bzzyk  

Data: 15-08-2009 10:33:15 

Treść: Było super zabawa przednia " Pod Carynską " 



 

Nick: Paweł  

Data: 14-08-2009 12:47:03 

Treść: Ciekawa historia.Może się ona zaczynać tak " Wołosatki przyjechały z Chin prosto na koncert 
do baru Pod Caryńską.  

Szkoda że mnie tam nie było, czy było tam coś chińskiego np.skośne oczy Wołosatek? 

 

Nick: Tomala    

Data: 12-08-2009 22:32:24 

Treść: Dzięki za wspaniały koncert "Pod Caryńską" - 9 sierpnia 2009 w Ustrzykach Górnych! To było 
super!!! Pozdrowienia dla całego zespołu od Kasi i Tomka z Lublina 

 

Nick: ...Peron...      

Data: 12-08-2009 12:42:48 

Treść: Mają ekstra piosenki, ładnie śpiewają...  

po prostu nic dodać nic ująć... 

 

Nick: Mikołaj    

Data: 08-08-2009 19:56:48 

Treść: Zrobicie coś na reggae w najbliższym czasie ?  

bo mi się podobało :D a przecież nie ma nic lepszego niż muzyka reggae xD  

i tekst o turystach w gumofilcach i pani w klapkach jest świetny :P  

pozdrowienia xD 

 

Nick: Laczek        

Data: 04-08-2009 14:12:54 

URL: http://www.forum.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: Bieszczady bójcie się!  

Nadjeżdżamy !!! :)  

Do zobaczenia :) 

 



Nick: iwonka i żanetka  

Data: 29-07-2009 14:39:44 

Treść: Już jesteśmy w Chinach i to prawie od tygodnia! 

 

Nick: iwonka i żanetka  

Data: 29-07-2009 14:38:45 

Treść: Już jesteśmy w Chinach i to prawie od tygodnia! 

 

Nick: Paweł  

Data: 19-07-2009 10:30:07 

Treść: Jedziecie do Chin? Ale czad 

 

Nick: Maruś  

Data: 14-07-2009 22:22:05 

Treść: Mnie w Bieszczadach nie będzie w tym roku, ale płyt Waszych słucham z 
przyjemnością.Ostatnio mam na tapecie Antka Piekło 

 

Nick: Kuba  

Data: 08-07-2009 12:57:43 

Treść: A zagracie w Wołosatem taki fajny koncert jak w ubiegłym roku?Byłem wtedy i bardzo mi się 
podobało.W tym roku również będę.Do ewentualnego zobaczenia. 

 

Nick: Martyna    

Data: 28-06-2009 23:39:07 

Treść: w Bieszczadach będzie można nas spotkać około 5-15 sierpnia. Kilka koncertów na pewno 
zagramy (: zapraszamy ! 

 

Nick: Jola  

Data: 27-06-2009 10:54:05 

Treść: Czy można usłyszeć gdzieś Wołosatki na żywo podczas wakacji? Na przykład w Bieszczadach? 

 



Nick: cg  

Data: 19-06-2009 15:15:03 

Treść: A gdzie wyniki scyzoryków? 

 

Nick: cg  

Data: 19-06-2009 15:14:56 

Treść: A gdzie wyniki scyzoryków? 

 

Nick: Darek  

Data: 26-05-2009 21:36:02 

Treść: We wtorek w schronisku....własnie z niego wróciłem,we wtorek!!! Pozdrawiam kochane 
Wołosatki 

 

Nick: Marysia    

Data: 25-05-2009 12:00:21 

Treść: super!! 

 

Nick: Marysia    

Data: 25-05-2009 12:00:09 

Treść: super!! 

 

Nick: echodina.eu  

Data: 12-05-2009 23:03:58 

Treść: Wołosatki zostały nominowane w plebiscycie Scyzoryki Muzyczne 2009 w kategorii muzyka 
poetycka oraz płyta roku. Można głosować na nich wysyłając sms o teści POETYCKA.6 POD NUMER 
71601 lub PLYTY.10 POD NUMER 71601. Nominowany został również Dominik Skrzyniarz (kat. 
wokalista roku,)wokalista zespołu: WOKALISTA.10 POD NUMER 71601.  

 

Szczegóły na echodnia.eu 

 

Nick: Jola  

Data: 21-04-2009 23:02:26 



Treść: Wołosatki mają 35 lat.Ładny wiek, dokładnie taki jak mój.Pozdrawiam Was gorąco 

 

Nick: WJ  

Data: 05-04-2009 22:27:53 

Treść: Wszystkiego najlepszego na święta kochane Wołosatki 

 

Nick: Krzysiek      

Data: 29-03-2009 19:04:01 

Treść: Płyta prognozy jest piękna, bardzo lubie waszą muzyke na prawde jest cudowna i te śpiewy 
przecudowne.Mam nadzieje, że za jakiś czas będą wznowione płyty Wołosatek z lat 80-tych. 

 

Nick: Majka  

Data: 29-03-2009 15:48:20 

Treść: Wysłuchałam piosenki Piekło w Bieszczadach.Piosenka piękna, a ja znam tego Pana.Świetnie 
że został tak uhonorowany.Będę w tym roku w Bieszczadach to może się spotkamy 

 

Nick: Laczek        

Data: 21-03-2009 23:35:17 

URL: www.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: Kielce pozdrawiają Kraków ! ! ! :* 

 

Nick: Kraków  

Data: 18-03-2009 09:26:18 

Treść: Pozdrawiam moje kochane wołosatki, Wasza wołosatka. Do zobaczenia! 

 

Nick: EVA      

Data: 16-03-2009 23:28:31 

URL: http://z-kotem-na-kolanach.blog.onet.pl/ 

Treść: Witam, odsłuchałam właśnie płytę PROGNOZY bardzo mi się podoba:)I dziękuję za 
pośrednictwem Księgi Gości za super wykonanie moich piosenek nie wiedziałam że mogą brzmieć tak 
pięknie.Pozdrawiam ciepło Ewa Gazda -Wierszyc 

 



Nick: Dominik  

Data: 08-03-2009 22:47:09 

Treść: Wszystko jest w Aktualnościach z lewej strony:)  

Pozdrawiam 

 

Nick: Dorota    

Data: 08-03-2009 22:41:30 

Treść: Hej wszystkim, czy wiadomo juz cos na temat 35-lecia? Dokladne daty, miejsce itd.... 

 

Nick: Grzech  

Data: 08-03-2009 12:42:28 

Treść: Popieram Marzenę 

 

Nick: Marzena  

Data: 04-03-2009 22:03:19 

Treść: Wołosatki drogie macie piękne piosenki,świetnie śpiewacie- byłam raz na koncercie.Wasze 
płyty to u mnie w domu podstawowa muzyka.Pozdrawiam Was gorąco. 

 

Nick: ehhh  

Data: 04-03-2009 01:17:32 

Treść: Czy w zespole śpiewa w ogóle ktoś kto ma 21 lat? Nie wiem dlaczego "Gość" pisze takie dziwne 
rzeczy w zupełnej niewiedzy... Ja myślę, że nie powinno się wypowiadać na tematy o których się nie 
ma bladego pojęcia. Tym bardziej osądzać tego czegoś bez bliższego poznania. Nic to... Życzę Ci drogi 
"Gościu" więcej pokory:) 

 

Nick: Kasia  

Data: 02-03-2009 10:08:09 

Treść: Ten smutny gość/pewnie dziewczyna/ może nie dostał się kiedyś do Wołosatek,bo był za słaby 
i ból okropny przez niego przemawia.Ja śpiewałam w Wołosatkach,wspominam cudownie te lata,a 
konczyłam tę muzyczna przygodę w wieku 19 lat.Pozdrawiam malkontentów,niech pozytywna moc 
Was oświeci 

 

Nick: :)  



Data: 02-03-2009 01:11:16 

Treść: To Ty tak myślisz... Twój problem. 

 

Nick: Gość  

Data: 01-03-2009 19:50:41 

Treść: Dziecinada straszna te Wołosatki, aż dziw bierze, że osoby w wieku 18-21 lat biorą w tym udział, 
wsytd po prostu i infantylizm... 

 

Nick: Gość  

Data: 01-03-2009 19:50:10 

Treść: Dziecinada straszna te Wołosatki, aż dziw bierze, że osoby w wieku 18-21 lat biorą w tym udział, 
wsytd po prostu i infantylizm... 

 

Nick: GG  

Data: 27-02-2009 22:12:40 

Treść: O coś się poprawiło w księdze. 

 

Nick: Martyn    

Data: 19-02-2009 19:35:21 

Treść: hmm... no taka na odwrót ;D 

 

Nick: :(  

Data: 17-02-2009 23:55:48 

Treść: Coś jest niehalo z tą księgą... 

 

Nick: Żanetka  

Data: 09-02-2009 20:31:40 

Treść: a właściwie tylko troszeczkę 

 

Nick: Martyn    

Data: 08-02-2009 17:56:11 



Treść:  tylko trochę ;D 

 

Nick: Dominik    

Data: 07-02-2009 20:48:43 

Treść: Widzę, że jak poszliśmy z Dawidem, to wam się wyjątkowo nudziło... 

 

Nick: Żanet i Martyn      

Data: 07-02-2009 09:49:45 

URL: www.wolosatki.pl 

Treść: :* 

 

Nick: Kasia Fiała i Zespół GAMA        

Data: 29-01-2009 20:20:45 

URL: www.sp4-gama.blog.onet.pl 

Treść: Super piosenki !  

Wysłałam nagranie na której jest piosenka "Okulary on i ja" wykonana przez zespół GAMA w 
Namysłowie. Jeśli ktoś chciałby to nagranie, prosze napisac na gg lub e-maila.  

Pozdrowienia dla Wołosatek! 

 

Nick: Dorota  

Data: 24-01-2009 22:30:34 

Treść: Dziękuję za piękne piosenki.Właśnie sobie słucham Waszej płyty Połaczyła nas muzyka i jest mi 
cudownie. 

 

Nick: Martyna    

Data: 14-01-2009 16:31:20 

Treść: no bardzo prawie. ;] 

 

Nick: Mik  

Data: 14-01-2009 12:37:06 

Treść: To prawie z Warszawy 



 

Nick: Ola    

Data: 10-01-2009 18:50:47 

Treść: Ba! Nie tylko z samych Kielc, ale również z okolic! 

 

Nick: Krzych  

Data: 09-01-2009 23:05:58 

Treść: Mieszkam niedaleko Kielc i dowiedziałem się będąc niedawno w Zakopanem,od ludzi z Opola 
ze Wołosatki są z Kiec.Szok.Znam trochę Waszych piosenek,ale myślałem że to zespół z Warszawy.Extra 
się poczułem,chociaż głupio,że mi to uświadomili obcy.Pozdrawiam serdecznie posezonowo. 

 

Nick: Igor        

Data: 04-01-2009 14:28:24 

URL: www.booom.pl 

Treść: Juz po świętach i po nowym roku... Zarówno ja jak i każdy to czytający ma za soba wyjątkowe 
chwile. Wyjatkowo piękne a czasem i wyjatkowo przykre. Łączy też nas to, że kązdy ma noworoczne 
postanowienia które mają sprawić byśmy za rok byli szczęśliwsi i lepsi. Z całego serca życzę Wam 
wszystkim byście w tych postanowieniach wytrwali.  

Mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczę i usłyszę Was na scenie i nie raz zakręci się łza w moim oku 

 

Nick: Laczuś      

Data: 02-01-2009 20:57:42 

URL: http://www.forum.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: Kurczaki, szkoda że przy internecie, jaki ma Żanetka nie ma stałego IP xD  

Bo bym Wam udowodnił, że to Żanetka xP  

Czy tam z jej komputera xD  

 

Pozdrawiam wszystkich  

 

Nick: Martyn    

Data: 02-01-2009 20:52:27 

Treść: haha ja nawet wiem kto to był;D  



dlaczego nie chcesz pozdrawiać swoich fanów?  

 

Nick: Prawidziwa Żanetka    

Data: 02-01-2009 19:08:11 

Treść: to jakieś pomówienie Ktoś mi zrobił joke'a podpisując się moim imieniem  

pozdrawiam wszystkich wołosatkowych Sympatyków i życzę samych pomyślności w nowym roku 

 

Nick: Żanetka    

Data: 31-12-2008 19:05:07 

Treść: Pozdrawiam moich wszystkich fanów ) 

 

Nick: Julka    

Data: 30-12-2008 21:51:34 

Treść: Szczęśliwego i udanego Nowego Roku dla WSZYSTKICH obecnych i byłych Wołosatek  

 przesyła Julka z Wrocka ) 

 

Nick: RP  

Data: 30-12-2008 10:16:46 

Treść: Dziękuję wszystkim przybyłym na wczorajsze wołosatkowe spotkanie.Kto nie był może 
żałować.  

Fanom i miłośnikom życzę udanego Nowego Roku.Przeżywajcie go oczywiście w otoczeniu dżwięków 
swojego ulubionego zespołu 

 

Nick: RP  

Data: 19-12-2008 20:01:21 

Treść: UWAGA!!! Poświąteczne spotkanie opłatkowe Wołosatek 29 grudnia o godz 15 00 

 

Nick: przem  

Data: 02-12-2008 19:16:49 

Treść: Witam  

Czy mógłbym prosić o podkład piosenki Taki spacer ? pozdrawiam 



 

Nick: MireK  

Data: 28-11-2008 18:11:30 

Treść: Wasze piosenki wędrują ze mną od 1985.  

Mam nadzieję że co najmniej jeszcze drugie tyle będziecie mi umilać szlak.Powodzenia Pozdrowienia  

Wędrownik Żarówa 

 

Nick: Mirka  

Data: 21-11-2008 17:54:16 

Treść: Mnie też zachwyciła w "trójce" piosenka Piekło w Bieszczadach,ale puszczali tez inne w tym 
klimacie.Tworzycie niesamowity nastrój.Zaraz zamawiam płytę. 

 

Nick: Dorota  

Data: 20-11-2008 20:49:26 

Treść: Czesc Wolosatki,  

 

Serdeczne pozdrowienia, mam nadzieje ze wszscy trzymacie sie cieplutko! Jeszcze raz pozdrawiam, 
"Stara" Wolosatka 

 

Nick: Domin      

Data: 20-11-2008 13:49:40 

Treść: ja również wpadłem na wasz zespół całkiem przypadkiem ,mianowicie dzięki wieczornej 
audycji w radiu Trójka ,gdzie usłyszałem 'Piekło w Bieszczadach'. coś pięknego  już zbieram kase na 
płyte bo jak sie okazuje warto. strasznie wchłoneła mnie wasza muzyka.  

 

a więc pozostaje mi trzymać za was ksiuki  oby tak dalej  Czuwaj ! 

 

Nick: biotytek    

Data: 06-11-2008 20:14:57 

Treść: wpadłem zupełnie przypadkiem na adres waszej strony... i nie żałuje... niesamowity klimat 
tworzycie, wasza muzyka jest tak ciepła i radosna ze nie potrafie ukryc wzruszenia...  

dziekuje wam za chwile spedzone przy waszych głosach dziewczyny  



serdecznie pozdrawiam  

łukasz 

 

Nick: Roxana      

Data: 30-10-2008 21:53:08 

Treść: Hmm.. Piosenki Wołosatek strasznie mi się podobają.. Mają w sobie to coś.. Bardzo ładną treść 
mają.. Niektórych, jak mam okazję posłuchać , to zbiera mi się momentami na płacz. Wzrusząjące..!  

 

PS. Pozdrowienia z Oleśnicy - Roxana Fejcho 

 

Nick: Robert  

Data: 30-10-2008 19:05:24 

Treść: Pozdrowienia ze Skarżyska 

 

Nick: Dominik    

Data: 28-10-2008 18:06:36 

Treść: I już po Belgii... 

 

Nick: Laczuś        

Data: 21-10-2008 22:41:14 

URL: www.forum.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: No to do Belgii !!  

 

Nick: widoczek    

Data: 15-10-2008 23:34:55 

URL: http://radio.widoczek.nets.pl 

Treść: Pozdrowienia dla Wołosatek ! 

 

Nick: JK  

Data: 11-10-2008 10:51:17 



Treść: Dziewczyny!!!  

historia za Wami,przyszłość przed Wami 

 

Nick: Anna  

Data: 04-10-2008 10:14:06 

Treść: Dziękuję za wszystkie Wasze piękne piosenki.Słucham Was od lat,a raz w 2002r byłam na 
koncercie.Uczę moich uczniów w szkole od dawna Wilijną pastorałkę,Wędruj w duecie,Lato ucieka i 
Balladę pożegnalną, a teraz Połączyła nas muzyka i Czym jest muzyka.Zakupiłam wczoraj najnowszą 
płytę Prognozy i jestem nią wręcz zachwycona.Spróbuję powiększyć repertuar naszego szkolnego 
zespołu o coś nowego.Śledzę Wasze poczynania,otarłam się kiedyś o Bieszczady i żałuję że nie miałam 
szczęścia znależć się w Waszym gronie.Pozdrawiam gorąco i śpiewajcie jak najdłużej. 

 

Nick: Laczek        

Data: 01-10-2008 22:33:10 

URL: www.forum.czarnyszczep.ezhp.pl 

Treść: A dziękujemy, dziękujemy  

 

Nick: Ola      

Data: 30-09-2008 21:48:14 

Treść: Aha, rozumiem Laczuś, że Ty już podziękowałeś za ten komplement   

 

A tak wogóle to...  

Najlepsze życzenia dla wszystkich chłopców, szczególnie dla naszych drogich Wołosatków D:*D:*L:*T:* 
Buziaki:* 

 

Nick: Laczuś    

Data: 29-09-2008 21:59:00 

Treść: A dziękujemy   

Pozdrawia Wołosatkowa Sekcja  

 

Nick: Jacek  

Data: 26-09-2008 22:43:58 



Treść: Wołosatki jesteście genialne muzycznie a przy tym jeszcze ładne.Nie to co ja 

 

Nick: Monika  

Data: 22-09-2008 16:44:50 

Treść: Tak sobotni koncert byl poprostu super...!!! Świetnie sie bawilam...:) pozdrawiam Was 
wszystkich;** 

 

Nick: Grzes  

Data: 21-09-2008 14:07:42 

Treść: Byłem na wczorajszym koncercie.Jestem w szoku.Szacunek. 

 

Nick: Gwiazdor :D:D:D  

Data: 20-09-2008 22:40:16 

Treść: Taki żarcik...  Tym razem niemuzyczny  

 

Nick: Gwiazdor :D:D:D  

Data: 20-09-2008 22:36:53 

Treść: Dziękuję mojemu Fan Clubowi   

 

Nick: Grześ  

Data: 20-09-2008 08:11:53 

Treść: Mimo,że słabo chwalicie się dzisiejszym koncertem promujacym Waszą nową płytę,to ja i tak 
przyjdę do Pałacyku. 

 

Nick: Dominik    

Data: 09-09-2008 18:22:18 

Treść: Niestety nie mamy na razie planów koncertowych co do Ostrowca, aczkolwiek gramy 20 
września w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach o godz. 18 Zapraszam... 

 

Nick: Grześ  

Data: 09-09-2008 17:35:04 



Treść: A ja nie słyszałem Wołosatek juz długo,chociaż jestem Waszym fanem od 16 lat.Kiedy 
przyjedziecie do Ostrowca? 

 

Nick: milczarkus      

Data: 09-09-2008 12:21:45 

Treść: "Prognozy" - milo was znow uslyszec, choć tylko na plycie... - ale zawsze:) pzdr 

 

Nick: Boiron    

Data: 07-09-2008 19:14:06 

Treść: Dzięki z ucztę dla ducha, oka i ucha w Katowicach 6 września 2008  

Ten od autografów  

Maciek 

 

Nick: Remek  

Data: 04-09-2008 07:10:02 

Treść: A ja pamiętam rewelacyjny koncert w Rudzie Śląskiej.Jesteście wspaniali,macie super 
piosenki.Mam prawie wszystkie Wasze płyty i szykuję się już do tej nowej.Pozdrawiam 

 

Nick: milczarkus      

Data: 31-08-2008 12:01:15 

Treść: witajcie:) sledze wasza strone ale ciagle nie widac w galerii zdjec ze Zlotu ZHP w Kielcach:) lecz 
widze ze znow ekipa sie zmienila... dawno na zywo was nie slyszalem.. pzdr 

 

Nick: Przemo    

Data: 27-08-2008 15:36:00 

Treść: Operacja Bieszczady 40 byłem tam od 1979 roku. Ech, dawne czasy.......Wspomnienia 
cudowne. Już nigdy nie będzie takich Bieszczadów, jak kiedyś...A szkoda... 

 

Nick: Laczek      

Data: 23-08-2008 00:17:04 

Treść: Ten sam. Antoni Piekło.  

 



Nick: Tomasz  

Data: 22-08-2008 22:22:28 

Treść: Zbereżek 

 

Nick: Grzegorz  

Data: 22-08-2008 00:15:23 

Treść: Nabyłem Waszą płytę Prognozy na Bieszczadzkich Aniołach.Gratululuję,bo świetnie sie jej 
słucha.Niby tak jak przed laty , a inaczej.Podoba mi sie najbardziej Angina i Piekło w Bieszczadach.Czy 
to jest może ten gościu z Bereżek? 

 

Nick: Ania  

Data: 18-08-2008 09:43:30 

Treść: My również gorąco pozdrawiamy  Wyprawa na Słowację bardzo udana  Pogoda dopisała, sił 
nam starczyło, a całą wędrówkę zwieńczyliśmy naleśnikami z jagodami, które serwuje schronisko pod 
Małą Rawką. 

 

Nick: Kasia H-Ż    

Data: 15-08-2008 21:51:28 

Treść: Pozdrowienia dla wszystkich obecnie śpiewających Wołosatek i grających też! Jak udała się 
wyprawa po słowackiej stronie Bieszczadów? 

 

Nick: Igor      

Data: 12-08-2008 01:25:14 

Treść: Już po spontanicznym wyjeździe w góry... Wspaniale było Was znów zobaczyć i usłyszeć.  

Nowa płyta naprawdę jest dobra, zwłaszcza piosenka o Antku Piekło 

 

Nick: Dominik    

Data: 01-08-2008 00:16:50 

Treść: Zobaczyłem to odrazu po napisaniu wcześniejszego postu:] 

 

Nick: martyn  

Data: 31-07-2008 21:03:54 



Treść: no czytaj strone dokładniej 

 

Nick: Dominik    

Data: 31-07-2008 16:54:00 

Treść: Jak to? 

 

Nick: martyn  

Data: 29-07-2008 20:01:11 

Treść: ale Leworęcznego nie będzie na płycie... smutne w sumie. 

 

Nick: Milczarkus    

Data: 24-07-2008 04:00:04 

Treść: tak jest nareszcie :DD 

 

Nick: Dominik    

Data: 21-07-2008 17:20:21 

Treść: Nareszcie zwiastun nowej płyty w "NIESPODZIANKA"  

 

Nick: Żanetka    

Data: 18-07-2008 21:32:48 

Treść: Hajmonie,  

W Bieszczadach będziemy od 31 lipca przez 2 tygodnie. Pierwszy koncert odbędzie się 2 sierpnia w 
Lutowiskach. Dokładnie jeszcze godzina nie jest znana, lecz na pewno będą ogłoszenia powywieszane. 
Tak więc zapraszamy!  

 

Do zobaczenia na szlaku (lub na koncercie). 

 

Nick: Hajmon      

Data: 17-07-2008 18:16:38 

Treść: Czuwaj!  



Jestem aktualnie w Bieszczadach. Dzisiaj odwiedziłem Wołosate, a tu przykra niespodzianka, stanicy i 
harcerzy już nie ma ( Czy wszystko musi się zmieniać na tym Świecie!? Pamiętam Wołosatki z operacji 
Bieszczady 40 i chciałem Was jeszcze raz zobaczyć i usłyszeć. Gdzie to będzie w najbliższym czasie 
możliwe? Macie jakiś plan wakacyjny, bo nic na stronce o przyszłych koncertach nie ma. Koniecznie 
podajcie swoją trasę koncertową!  

pozdrawiam druh Krzysiek 

 

Nick: brack Nicka    

Data: 16-07-2008 18:24:13 

Treść: Bardzo ciekawa strona, zdjęcia o ciekawej tematyce. 

 

Nick: Dominik    

Data: 13-07-2008 13:46:44 

Treść: Pisze, pisze... i to nawet dużo 

 

Nick: wojtek  

Data: 07-07-2008 23:11:24 

Treść: Czytam te księgę i jako fan też zaczynam czekać na tę płytę.Nie wiedziałem że jeszcze 
wydajecie.Skąd tyle energii i pomysłów.Pamietam Piosenkę weterana i pare innych.Czy druh R jeszcze 
coś pisze? 

 

Nick: Dominik    

Data: 02-07-2008 08:51:08 

Treść: Nowa, nowa... a jaka nowa... oj nowa... nowa że aż strach... najnowsza... 

 

Nick: Laczuś    

Data: 30-06-2008 23:03:16 

Treść: *płyta  

 

Nick: Laczuś    

Data: 30-06-2008 23:02:47 

Treść: Hehe... Nowa płyra  



 

Nick: Ania    

Data: 18-06-2008 12:49:37 

Treść: CZUWAJ!  

Pozdrowienia dla całych WOłOSTEK. Serdeczne dzięki za wspaniały koncert w Tomaszowie 
Mazowieckim 15 czerwca na XI Ogólnopolskim Rajdzie Integracyjnym "U Modrych Wód". Byliście 
WSPANIALI. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy (tylko już w pełnym składzie). Bawiłam się 
świetnie. Do tej pory mam chrypkę (to chyba mówi samo za siebie). Zapraszamy ponownie.  

P.S. Dajcie znać na GG kiedy ukaże się nowa płyta, bo te które kupiłam na Waszym koncercie są świetne, 
właśnie ich słucham.  

dh. Ania Smolarek (podpisywaliście mi plakat). 

 

Nick: Ania    

Data: 17-06-2008 10:21:36 

Treść: My również serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się dla Was 
zaśpiewać. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, ja osobiście w szczególności :) 

 

Nick: Łosiu    

Data: 16-06-2008 23:19:30 

Treść: Cześć, czuwaj, pozdrawiam was gorąco i dzięki za koncercik na XI Rajdzie Integracyjnym "U 
Modrych Wód" w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Nick: konrad  

Data: 16-06-2008 21:32:34 

Treść: tak trzymac harcerz konrad 

 

Nick: Lena.    

Data: 13-06-2008 19:12:25 

Treść: bardzo dziękuję. *:  

 

pozdrawiam.  

Lena. 



 

Nick: RP  

Data: 10-06-2008 23:30:49 

Treść: Prośba o podkład spełniona 

 

Nick: Lena.    

Data: 05-06-2008 16:34:51 

Treść: hej.(:  

ja mam wielką prośbę o udpostępnienie podkładu do piosenki : ''Dzień dobry Nadziejo''.  

 

pozdrawiam. *:  

Lena. 

 

Nick: princess      

Data: 30-05-2008 12:44:53 

URL: www.coffeemedia.pl 

Treść: dzisiaj jest tak a jutro inaczej, trzeba działać 

 

Nick: Ewa  

Data: 28-05-2008 13:49:08 

Treść: Jesteście kapitalnym zespołem :D 

 

Nick: Wernik        

Data: 21-05-2008 18:25:50 

URL: www.jungi-meskie.zj.pl 

Treść: Chyba nie mogę powiedzieć inaczej - po prostu jesteście super. Podobał mi sie wasz koncert 
na XXXI Rajdzie Wisła. Dzięki za dedykacje 

 

Nick: Sotka    

Data: 20-05-2008 16:01:25 



Treść: You are super!!! I love you. It will be for me this my the largest present, that some of you can 
to me once it will write...I like scouting very and I love sitting near fire and singing song, beyond this 
detain this brotherly boundary strip boy scouts. 

 

Nick: Sotka    

Data: 20-05-2008 15:56:35 

Treść: Hi, I love ,,Wołosatki"!!! And I love ZHP. 

 

Nick: Kabaret z Konopi      

Data: 15-05-2008 23:36:01 

URL: www.zkonopi.art.pl 

Treść: Pozdrawiamy cały zespół (szczególnie wokalistki) i dziękujemy za dedykację))  

Do zobaczonka gdzieś na scenie) 

 

Nick: Sylwuśka_xD        

Data: 11-05-2008 13:34:18 

URL: nie mam  

Treść: Macie świetne piOsenki...Ja też należe do zespołu w Rudniku nad Sanem o nazwie "5 sekund". 
Śpiewamy zazwyczaj wasze piOsenki bo są najlepsze xD.....Pozdrawiam ;* 

 

Nick: Hiciu  

Data: 11-05-2008 08:53:46 

Treść: Wołasatki kocham was!!!!!!! 

 

Nick: swb  

Data: 09-05-2008 04:49:08 

Treść: Ja wiem dlaczego "we wtorek..." Prowadziłem schronisko pn. Stanica Harcerska i w poniedziałki 
zawsze się ktoś jeszcze zawieruszał w szacownych świerkowych ścianach. Wtorek zwykle był pierwszym 
dniem całkowitej pustki w Stanicy. To jest prozaiczna literatura faktu. Że komuś się to jeszcze chce 
śpiewać? 

 

Nick: Tomimimi  



Data: 08-05-2008 20:10:09 

Treść: Kablem, nawiasem mówiąc :] 

 

Nick: Ania  

Data: 08-05-2008 20:06:58 

Treść: Że co!?  

Puszka to wiesz...ja się bardzo do mikrofonu przywiązałam :D 

 

Nick: Dominik    

Data: 07-05-2008 23:40:22 

Treść: Ok! Ania będzie przyjeżdżała na koncerty grać na puszce 

 

Nick: iwonka    

Data: 07-05-2008 21:06:14 

Treść: Dominiku drogi, na moim przykładzie powinieneś sie nauczyć, że PAŹDZIERNIK znaczy niewiele 

 

Nick: Ania  

Data: 07-05-2008 18:33:21 

Treść: Ciiichutko :P 

 

Nick: Dominik    

Data: 05-05-2008 17:18:42 

Treść: No poczekajmy do października... 

 

Nick: Ania  

Data: 04-05-2008 09:48:15 

Treść: Ja tam się na emeryturę jeszcze nie wybieram - tak łatwo się mnie nie pozbędziecie :P 

 

Nick: Przem  

Data: 03-05-2008 14:35:12 



Treść: Nie wiem czy wiecie,ale odkryłem,ze jacyś kolesie handlują Waszymi piosenkami pod postacią 
Karaoke za 8 zł sztuka.Sprawdżcie sobie.Dochodzi już do jakiejś paranoi.Myslałem,że tylko komerchę 
można sprzedawać.A poza tym to gratuluję super piosenek i świetnych koncertów. 

 

Nick: migowy    

Data: 25-04-2008 05:55:58 

URL: http://migowy.blogspot.com/ 

Treść: Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu 
zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje. 

 

Nick: RP  

Data: 23-04-2008 20:05:32 

Treść: Często dojścia do wieku emerytalnego nie zauważają nie tylko sami zainteresowani, ale też i 
najbliżsi.Emerytura wołosatkowa,czyli nowe życie po życiu zaczyna sie zwykle właśnie po maturze.A 
Ania na pewno jest kobietą. 

 

Nick: TG  

Data: 23-04-2008 16:22:54 

Treść: Dementuję wszelkie plotki 

 

Nick: Ania  

Data: 23-04-2008 14:10:33 

Treść: Dobrze, że nikt nie ma wątpliwości co do mojej osoby :D  

Tomasz kobietą! - Ciekawe co na to Klaudia? :P 

 

Nick: Dominik    

Data: 23-04-2008 00:52:20 

Treść: A z tych trzech dziewczyn tylko 2 to maturzystki... A może Tomasz jest kobietą?? Kto wie... 

 

Nick: alicja  

Data: 22-04-2008 23:28:39 

Treść: To az cztery dziweczyny odchodza z zespolu? A ja myslalam ze trzy i Tomasz...  



 

Nick: stara bieszczadniczka  

Data: 22-04-2008 20:49:09 

Treść: Właśnie przesłuchałam i jestem pod wrażeniem piosenki Wam.Bardzo wzruszająca, pewnie dla 
Wołosatek.Ale ja tez to czuję.Pozdrawiam cały zespół gorąco 

 

Nick: muzyk69    

Data: 21-04-2008 21:24:01 

Treść: Witam! Piosenka jest, tam właśnie ją odsłuchałam, mi chodziło o podkład instrumentalny. 
Pozdrawiam 

 

Nick: Dominik    

Data: 21-04-2008 19:07:20 

Treść: No właśnie... ja bardzo chętnie usłyszę... 

 

Nick: TG  

Data: 21-04-2008 19:05:11 

Treść: A propos najnowszej "Aktualności" - kto usłyszał, ten usłyszał... :) 

 

Nick: RP  

Data: 20-04-2008 17:28:54 

Treść: Jak się dobrze poszuka to się w Niespodziance da znależć poszukiwany utwór. 

 

Nick: muzyk69    

Data: 15-04-2008 21:30:05 

Treść: OB40 - Terebowiec - stanica opolska...piękne wspomnienia! Znam wiele przebojów Wołosatek 
i śpiewam je ze swoimi uczniami. Nowych się uczę i też podśpiewuję z córką. Podoba się nam "Bo ja 
szukałam Ciebie". Córa chciałaby ją zaśpiewać w szkole. Czy jest szansa, że znajdzie się kiedyś w 
Niespodziance? Pozdrawiam Beata 

 

Nick: Cyś  

Data: 13-04-2008 17:14:05 



Treść: Ja też.We wtorki piję herbatkę non stop 

 

Nick: Agnieszka  

Data: 04-04-2008 21:49:32 

Treść: Pozdrawiam serdecznie cały zespół.Spiewacie piękne piosenki i dla Was to pewnie normalne a 
nie macie prawdopodobnie pojęcia ile przywołujecie wspomnień i ile radości sprawiacie nam 
turystom,swoją oryginalną muzyką.Nie znam w kraju takiego drugiego zespołu jak Wy.Szczere 
gratulacje i dodam, że ja "tej herbaty nigdy nie mam dość" 

 

Nick: vyevyoor  

Data: 03-04-2008 10:01:22 

Treść: Bo poniedziałek ma za dużo sylab i nie brzmi, a wtorek jest zaraz po poniedziałku.  

 

Mam też inną teorię nt dlaczego we wtorek, ale nie nadaje się chyba do zamieszczenia na stronach 
harcerskich... 

 

Nick: Dorota  

Data: 01-04-2008 21:41:55 

Treść: Hey wszystkim  

 

Wlasnie ogladalam wasze najnowsze zdjecia w galerii i musze przyznac ze Wolosatki chyba dobrze 
robia Ryskowi bo nic sie zmienia!!! Jak twoj sekret Rysiu?  

Caluje i pozdrawiam Dorota (K) 

 

Nick: KM  

Data: 31-03-2008 23:39:49 

Treść: Czy ktoś się zastanawiał, dlaczego we wtorek? 

 

Nick: mianovNick      

Data: 31-03-2008 05:53:24 

Treść: Słucham Wołosatek od roku 1980. Miałem wtedy 15 lat i zakochałem się... w samotnym 
wędrowaniu po górach. Minęło od tego czasu 28 lat, po górach wędruję z rodziną i... nadal śpiewam 
"We wtorek w schronisku...". Co ja mówię... cały świat mi śpiewa.  



Pozdrawiam. 

 

Nick: Król Maciuś I  

Data: 30-03-2008 22:28:02 

Treść: Pozdrawiam Wołosatki.Dla mnie jesteście najlepsze na świecie,taki Perfekt piosenki 
harcerskiej.Mam nadzieje,że usłyszę Was w tym roku gdzieś w Bieszczadach 

 

Nick: KSH 25+      

Data: 30-03-2008 22:11:36 

URL: www.zuchy.pl 

Treść: Dziekuję jeszcze raz za Wasz przyjazd do Kędzierzyna. Pozdrawiam i do zobaczenia 

 

Nick: LJ  

Data: 30-03-2008 21:24:13 

Treść: WRB 

 

Nick: Beata  

Data: 18-03-2008 20:54:50 

Treść: Nie widziałam i nie słyszałam na żywo Wołosatek od 13-stu lat.Nie schodzicie z poziomu,a 
wręcz odwrotnie.Jak wtedy pewność,dojrzałość,kontakt z publicznością/prowadząca świetna/,a 
przede wszystkim piękne piosenki i dobre niebanalne teksty.Gratuluje Panu Ryszardowi wytrwałości i 
kompozycji.Każda piosenka inna , a połączone są tym samym klimatem.Teraz w domu słucham Was na 
okragło 

 

Nick: Joanka    

Data: 18-03-2008 14:59:30 

Treść: Dziękuję za koncert w Kędzierzynie-Kożlu! Bardzo miło było znowu usłyszeć Wołosatki  

Do zobaczenia - mam nadzieję...  

Pozdrowienia dla całego zespołu - szczególnie dla RP!  

 

Nick: Madzik ;p  

Data: 17-03-2008 21:31:43 



Treść: Łukasz...Podzielisz się ?? :P:P:P:P 

 

Nick: druhna Dorota    

Data: 17-03-2008 09:23:42 

Treść: Czuj! Czuwaj!  

Wiosennie i Szałamajowo z Kwidzyna ślemy gorące pozdrowienia dla Wołosatek i pana R!  

Jeszcze wspominamy Festiwal i Koncert z Waszym udziałem.  

Moc radości i pogody ducha na nadchodzące Świeta. dh Dorota 

 

Nick: Dominik    

Data: 16-03-2008 22:34:26 

Treść: ooooo... już dawno nikt sie tak nie rozpisywał! Oby tak dalej Pozdrawiam 

 

Nick: RP  

Data: 16-03-2008 21:54:04 

Treść: ŁUKASZ-WYGRAŁEŚ,zgodnie z instrukcją w aktualnościach napisz maila ze swoim adresem i 
czekaj z utęsknieniem na przesyłkę od Wołosatek,a potem pochwal się w księdze gości  

swoim prezentem 

 

Nick: Łukasz Namyslow      

Data: 16-03-2008 21:40:39 

Treść: juuupiii !!! nagrooode!! 

 

Nick: Łukasz Namyslow    

Data: 16-03-2008 21:40:05 

Treść: Ja chce nagrode ^^ 

 

Nick: Łukasz Namyslow    

Data: 16-03-2008 21:39:11 

Treść: Arek, jak włosy po oleju? lol2 xD 



 

Nick: Łukasz    

Data: 16-03-2008 21:36:59 

Treść: Bylem na festiwalu w Kedzierzynie i chce nagrode ^^ !! 

 

Nick: Łukasz      

Data: 16-03-2008 21:36:01 

Treść: Bylem na festiwalu w Kedzierzynie i chce nagrode ^^ !! 

 

Nick: Kindżał  

Data: 16-03-2008 17:28:36 

Treść: Załatwię Was wszystkich i zgarne tę nagrodę za 20 000 wpis.Szkoda,że nie piszecie w 
aktualnościach co to będzie.Może to piosenka o MNIE? 

 

Nick: Elka xD  

Data: 16-03-2008 16:55:52 

Treść: hej hej..xD  

byliście genialni ; **  

 

dzięki za koncert w KK. xD  

było suuuper ; ) 

 

Nick: Madzik    

Data: 16-03-2008 15:52:29 

Treść: No zgadzam się z innymi... Po koncercie w Kędzierzynie cały czas was słucham... hehe...Było 
świetnie :D:D:D 

 

Nick: Arek    

Data: 16-03-2008 10:31:50 

Treść: No Wołosatki ładnie ładnie Dzieki za koncert w Kędzierzynie i za kalendarz hehe... ten chłopak 
z białymi pagonami... 



 

Nick: AM      

Data: 15-03-2008 21:23:08 

Treść: CZeść! Wołosatki, jesteście wspaniałe! 

 

Nick: JK  

Data: 12-03-2008 22:59:55 

Treść: Fajny pomysł z tym konkursem.Pozdrawiam wszystkie dziewczyny oraz śpiewających i 
grajacych o nazwie Wołosaci 

 

Nick: iwonka    

Data: 11-03-2008 16:11:00 

Treść: Wolosatki oczywiście nie biorą udziału w konkursie 

 

Nick: Jacuś  

Data: 08-03-2008 23:26:26 

Treść: Jakby tu wygrać ten konkurs co piszecie o nim w aktualnościach.Chyba w ten dzień przywiążę 
sie do kompa 

 

Nick: Wołosatki - płeć brzydka  

Data: 08-03-2008 21:29:56 

Treść: Jako przedstawiciele tej brzydszej części zespołu Wołosatki, chcielibyśmy z okazji Dnia Kobiet 
złożyć tej piękniejszej części najlepsze życzenia, bo czym byśmy byli, gdyby nie Wy, drogie Wołosatki? 
:)  

 

Wasi oddani - D. D. L. i T. 

 

Nick: milczarkus  

Data: 08-03-2008 19:39:43 

Treść: Witajcie:) pare kawalkow z nowej plyty slyszalem na koncercie ktory daliscie na Zlocie ZHP w 
kielcach... dlugo trzeba czekac by je uslyszec jeszcze raz.. z tym, ze juz na plycie choc to nie to samo co 
koncert na zywo.. ale naprawde warto.. pozdrowienia dla calej ekipy:) 



 

Nick: Karolina    

Data: 07-03-2008 15:39:14 

Treść: Witajcie. Bardzo lubię słuchać i śpiewać Wasze piosenki. Uczę je moich uczniów. W związku z 
tym mam prośbę, czy możecie w Niespodzience umieścić podkład do Piosenki nazych druchen oraz "tu 
w dolinach wstaje". chciałabym przesłać wam nagranie moich uczniów. Pozdrawiam jeszcze zimowo z 
Beskidu Żywieckiego. Karolina 

 

Nick: Kasiulka :)    

Data: 01-03-2008 15:10:45 

Treść: Suuuper śpiewacie, a piosenki niormalnie miodzio  Czasami śpiewamy je z koleżankami na 
konkursach i zawsze twedy wygrywamy  pozdrawiam :* 

 

Nick: magda        

Data: 26-02-2008 15:57:06 

URL: nie mam 

Treść: jesteście super chciala byb być jedną z was na prawde 

 

Nick: Dominik    

Data: 23-02-2008 18:15:35 

Treść: Płyta już wkrótce... Na pewno będzie sie bardzo różnić od "Połączyła nas muzyka"... W jakich 
będzie klimatach dowiecie sie po wydaniu Pozdrawiam... 

 

Nick: Ula  

Data: 23-02-2008 08:29:45 

Treść: Kiedy nowa płyta i czy będą fajne piosenki?Macie ich tak dużo ale każda następna jest 
inna.Jestem bardzo ciekawa czy beda rózne od ostatniej płyty Połączyła nas muzyka.Tam są świetne 
utwory,a najlepszy to tytułowy 

 

Nick: mysza  

Data: 15-02-2008 02:45:29 

Treść: a nie ma sprawy Dominik  

 



Nick: Dominik    

Data: 09-02-2008 21:29:08 

Treść: Dziękuje droga "MYSZO" za komplement 

 

Nick: RP  

Data: 09-02-2008 14:10:43 

Treść: Polecam najnowsze zdjęcia w galerii 

 

Nick: mysza    

Data: 06-02-2008 03:47:06 

Treść: No ciesze sie, ze mnie pamietacie choc spedzilismy razem troche malo czasu... Ale tak to w 
zyciu bywa, fajne chwile uciekaja nam miedzy palcami, a my choz mlodzi, silni nie dajemy rady ich 
zatrzymac... Ale co tam! Usmiech i jedyne co trzeba teraz zrobic to gnac przed siebie dalej  A zdjecia 
zawsze mozna skopiowac od Dominika, ktory (znowu zaczne sie podlizywac...) REWELACYJNIE spiewa. 
No dobra, kazdy z Was ma moze troche wiecej talentu ode mnie  A spotkanie???? Hmmmm 
przyjezdzam za poltora roku na sierpien, wiec juz szykujcie jakis koncercik  Pozdrawiam cieplo z 
Wietrznego Miasta cala gromade! 

 

Nick: Ania  

Data: 02-02-2008 16:08:16 

Treść: Moje zdjęcia troszkę mniej udane, ale to na pewno wina aparatu :P  

Bardzo miło było Cię poznać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzisz. Pozdrawiam gorąco. :* 

 

Nick: Dominik    

Data: 01-02-2008 21:49:49 

Treść: O wydaniu płyty na pewno sie dowiesz od Klaudii, zdjęcia się udały-dziękuje Mam nadzieje że 
sie jeszcze niedługo zobaczymy! Pozdrawiam serdecznie! 

 

Nick: misia    

Data: 31-01-2008 19:02:56 

Treść: heeeeejjj geniusze   

koncert w Sandomierzu byl rewelacyjny!!!! Kiedy bedzie Wasza plyta? Chce ja miec z autografami  
zaluje, ze mi slon nadepnal na ucho (jak to mowi Klaudus, ktora i tak kocham pomimo tego co 



powiedziala  ), bo bym sobie moze z Wami spiewala, bo to jest cos hmmm lapiacego za serce  
powaznie..... mam nadzieje, ze zdjecia sie udaly! pozdrawiam buzka 

 

Nick: Ania  

Data: 31-01-2008 16:13:37 

Treść: Bardzo dziękujemy za wszystkie miłe słowa ;) Pozdrawiamy gorąco. 

 

Nick: krecik      

Data: 31-01-2008 11:16:46 

URL: www.woodcrafterzy.CBA.pl 

Treść: Czuwaj!!!!!  

 Kilka dni temu otrzymałem dwie Wasze płyty. Są one naprawde cudowne.  

 Ja równierz jestem harcerzem a podczas słuchania waszych świetnych piosenek ożyły wspomienia. te 
niedalekie i te dalsze.  

 Im dłużej słucham tych piosenek i im dłużej siedzę na waszej stronie to uważam was za naprawdę 
świety zespół.  

Serdeczne pozdrowionka.  

Krecik 

 

Nick: druhna Dorota    

Data: 30-01-2008 14:59:19 

Treść: Czuwaj!  

Tu Hufiec Kwidzyn. Dotarła do mnie radosna wieść, że koncertować będziecie u nas na Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej "Szałamaja"2008.  

Wy macie XXX lat, my dopiero XXIV. I jako "doświadczone sześćiolatki napewno dacie nam "pokaz". 
Czekamy!!!! Pozdrawiam Kom . dh Dorota 

 

Nick: Dżordż  

Data: 25-01-2008 22:28:56 

Treść: Wołosatki to debeściaki.Swietny był Wasz koncert na zlocie 

 

Nick: Agata    



Data: 25-01-2008 17:14:04 

Treść: Dziękuje w imieniu całego zespołu bardzo nam miło 

 

Nick: Askaaa14    

Data: 22-01-2008 00:22:12 

Treść: Mieliście świetny koncert w Sandomierzu.Jeszcze nigdy na żadnym koncercie nie bawiłam sie 
tak świetnie 

 

Nick: RP  

Data: 16-01-2008 12:07:50 

Treść: Uwaga! Harcerze i turyści z Sandomierza-gramy dla Was 19.01 0 g. 19 00 w DK na ul 
Portowej.Do usłyszenia. 

 

Nick: RP  

Data: 13-01-2008 17:59:07 

Treść: Odeszła od nas na zawsze Bogusia Kranz-sołtys Wołosatego,przyjaciel zespołu.Miała 52 
lata.Bogusiu, będziemy o Tobie pamiętać. 

 

Nick: Martuska-Obsluga        

Data: 08-01-2008 20:53:55 

URL: www.xxxihrztrasa6.republika.pl 

Treść: VI TRASA VI!!!  

XXXI Harcerski Rajd Zimowy Głuchołazy  

[INTEGRACJA]+ [PRZYJAŹŃ]+ [SPONTAN]= VI TRASA  

Tematem tegorocznej VI jest „Maly mundur”. Mimo historycznej tematyki trasy w tym roku stawiamy 
przedewszystkim na dobra i spontaniczna zabawe! Zagladajcie na strone 
www.xxxihrztrasa6.republika.pl czytajcie, oglądajcie zdjęcia z poprzednich lat, wysylajciezgłoszenia i 
przyjeżdżajcie! Dozobaczenia na szlaku!  Czuwaj! 

 

Nick: Jacek  

Data: 01-01-2008 21:42:41 

Treść: Najlepsze życzenia noworoczne dla kochanych Wołosatek.Trzymajcie tak dalej,śpiewajcie 
coraz to nowe piosenki i nie zapominajcie o starszych.Udanych koncertów 



 

Nick: tomek  

Data: 25-12-2007 19:12:14 

Treść: Pozdrowienia dla całego zespołu wołosatki. 

 

Nick: Taborecik      

Data: 25-12-2007 12:16:01 

URL: http://www.huba.ostrowiec.zhp.pl 

Treść: Dziś jest wigilia. Na całym świecie w domach harcerzy i harcerek pali się "Betlejemskie 
Światełko pokoju". Niech to światełko zapłonie również w sercach wszystkich harcerzy naszej drużyny 
i całego ZHP.  

 

"(...)Wieczorem brzask, choinki blask  

Opłatkiem się dzielić zaczynasz  

Najbliżsi już życzenia ślą  

Dom cały kolędą rozbrzmiewa  

 

Na stole już dwanaście dań  

I miejsce jest dla gościa  

Pamiętaj więc, że taki dzień  

Raz tylko zdarza się w roku"  

 

Zdrowych i Wesoły Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2008.  

 

Życzy 41 Drużyna Harcerska "HUBA"  

 

Nick: Dave  

Data: 24-12-2007 20:29:59 

Treść: Wesołych Świąt dla wszystkich, którzy to czytają;) 

 

Nick: Dominik    



Data: 24-12-2007 16:47:21 

Treść: Wesołych Świąt dla wszystkich wołosatkowych fanów! 

 

Nick: ela    

Data: 23-12-2007 22:16:40 

Treść: Cudnie było zobaczyć Was wszystkich!  Jeszcze raz życzę wesołych świąt!  

 

Nick: Dominik    

Data: 23-12-2007 21:52:21 

Treść: To była polska (wołosatkowa) wigilia z chińskim akcentem 

 

Nick: Laczek    

Data: 22-12-2007 14:25:01 

Treść: Przypominam !!! o 15 na Wojska Polskiego Wigilia !!! 

 

Nick: Elune      

Data: 22-12-2007 04:34:59 

URL: www.horoskop.polecam.info/waga.html 

Treść: Fajna strona, ale błagam zmieńcie kolory! 

 

Nick: iwonka    

Data: 17-12-2007 19:03:52 

Treść: Napisz do mnie na gg, podam Ci nr tel do Pana Ryska, lub wyślij maila w tej sprawie pod adres 
erpomorski@wp.pl i po prostu sie umówicie, żebyś przyszła przed którąś próbą i spróbowała swoich 
sił, bo jakieś większe przesłuchanie póki co nie jest planowane. 

 

Nick: Madzia      

Data: 16-12-2007 19:21:05 

Treść: hello wszystkim ja mam pytanko czy jest zaplanowane jakies przesluchanie do wolosatek bo 
bym chciala wziasc udzial?:)...podoba mi sie was zespol kiedys spiewalam w mlodszych 
wolosatkach;P..Pozdrawiam wszystkich a szczegolnie Piotrusia Laczka-gitarzyste i Agatę i Dominika 
śpiewających,którzy chodzą ze mna do szkoły;)...zycze powodzenia na dalszej drodze zespolu:) 



 

Nick: alicja    

Data: 15-12-2007 11:32:19 

Treść: Koncerty w Bieszczadach zawsze sa dla nas wyjatkowe i napawaja radoscia, co mysle 
podkreslalysmy kilkakrotnie podczas koncertu. To my dziekujemy za zaproszenie i do zobaczenia latem  

 

Nick: WDMN  

Data: 14-12-2007 21:04:35 

Treść: Witam was, tworzycie wyjątkowa muzykę,która mi się bardzo spodobała  dzięki wielkie za 
Odwiedzenie Ustrzyk Dolnych. A tak po za tym to Ma ktoś nr. gg lub coś w tym stlu do niejakiej Alicji, 
tej co było w czerwonej koszulce. Będę wdzięczny Pzdr. 4 all. 

 

Nick: Waś  

Data: 13-12-2007 19:02:27 

Treść: skoro już tu jestem i wszystko obejrzałam to wstyd by był gdybym się nie wpisała...więc 
pozdrawiam Was serdecznie a szczególnie Laczka...miłej i owocnej dalszej pracy 

 

Nick: RP  

Data: 12-12-2007 15:22:29 

Treść: Zapraszamy na wołosatkową wigilię obecne i byłe/czyli wieczne/ Wołosatki 22 grudnia na godz. 
15 00.Z fanami przełamiemy się wirtualnie. 

 

Nick: Dominik    

Data: 11-12-2007 17:52:13 

Treść: Dziękujemy bardzo za miłe słowa... Obyś słuchał nas jeszcze dłużej! Nowa płyta już tuż 
tuż(będzie czego posłuchać)...pozdrawiam 

 

Nick: Bartek  

Data: 10-12-2007 22:30:42 

Treść: Kochane Wołosatki,podziwiam Waszą muzykę,piękne piosenki.Dziękuje,że dajecie ludziom 
radość,chociaż może nie zdajecie sobie z tego sprawy.Słucham Waszej muzyki od 15 stu lat,dzięki 
starszej siostrze,która katowała płytami Wołosatki i Wołosatki na bis cały dom,w tym młodego 
brata.Ale teraz wiem ,że miała rację i miłość do Was wpoiła mi doszczętnie.Od 10 ciu lat słucham już 
Was nie za karę,a z wielka przyjemnością i życzę kolejnych tak udanych piosenek jak dotychczasowe. 



 

Nick: Ania  

Data: 10-12-2007 15:00:23 

Treść: Serdeczie dziękujęmy za miłe słowa. :) My również mamy nadzieję, że spotkamy się kiedyś na 
koncercie.  

 

Pozdrowienia. 

 

Nick: Puszczyk    

Data: 09-12-2007 22:55:03 

Treść: Wpadłem na waszą stronkę przypadkowo . Ale muzyki waszej słucham już od conajmniej 20 lat 
i ciągle uważam że śpiewacie super super fajnie . Nie miałem okazji was słuchać na żywo ale mam 
nadzieję że kiedyś mi sie uda . Tak trzymajcie i nic nie zmieniajcie . Będę was słuchał conajmniej drugie 
tyle albo jak Owsiak mówi do końca świata i dłużej . 

 

Nick: Gucio      

Data: 26-11-2007 15:51:43 

URL: www.agamidae.cba.pl 

Treść: Czesc. Fajna strona i fajne piosenki.  

Pozdrawiam. 

 

Nick: Dominik    

Data: 25-11-2007 22:04:54 

Treść: Solówka w 'Podrywaczom precz'- I klasa!! naprawdę... pogratulować głosu i 
interpretacji(przede wszystkim)! 

 

Nick: alicja  

Data: 25-11-2007 20:01:01 

Treść: Ach to solo!  

A z piosenka aktualnie probujemy sie zmierzyc, choc nie wiadomo, czy to nie lepiej zebysmy ja 
pozostawily zapamietana taka jaka jest na nagraniu, bo nie wydaje mi sie zeby ktos umial jej teraz 
sprostac choc w polowie tak dobrze   

 



 

Kandalbara to jeszcze niestety nie za moich czasow, ale jego echa odbily sie i na mnie- bo to tak dobrze 
umiec spiewac po czesku 

 

Nick: Kasia S  

Data: 25-11-2007 18:06:16 

Treść: Właśnie odkryłam, że do ściągnięcia udostępniono moją ulubioną piosenkę, która niestety nie 
została zamieszczona na Obietnicy a ja zgubiłam gdzieś płytę z nią: Podrywaczom precz. Uważam że 
solo Agnieszki S. może być w czołówce najlepszych wołosatkowych solówek. Posłuchajcie...to chyba 
najlepszy bluesowy głos wśród wołosatek.  

Mam nadzieję, że obecny skład śpiewa tę piosenkę.  

 

Pozdrawiam  

Była Wołosatka 

 

Nick: Dominik    

Data: 24-11-2007 21:52:35 

Treść: Nieznane Wołosatki również pozdrawiają Igora i również dorośleją... 

 

Nick: Igor    

Data: 24-11-2007 21:46:07 

Treść: Tak sobie wpadłem na Wołosatkową stronkę... Miło Was zobaczyć i ocenić jak "doroślejecie"  
Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkie znane mi obecne i byłe Wołosatki.  

Oczywiście te mi nieznane też pozdrawiam.  

 

Szczególnie natomiast wysyłam pozytywny vibe do Pana Ryśka i Komendanta...  

 

PS  

Kto z Was pamięta KANDALBARA??  

 

Nick: florcz    

Data: 24-11-2007 18:24:51 



Treść: dziekuje powinnyscie spiewac wiecej solo. Wasz dozywotni fan, ktoremu serce ucieka z piersi 
gdy was slucha... jestescie wszystkie przecudowne, chlopaki tez dajecie rade na instrumentach  dzieki 
za pozywke dla nadziei i wiary w niej zakletej  

 

Nick: Ania  

Data: 24-11-2007 08:39:20 

Treść: Mhm. Dokładnie środek :)  

Ten moment śpiewa Sylwia Zapała. 

 

Nick: florcz    

Data: 23-11-2007 22:41:43 

Treść: ok   

 

sciagnalem ta piosenke z Waszej strony chodzi mi o osobe ktora spiewa dokladnie srodek  wybaczcie 
nie posiadam polskiej czcionki na kompie  pozdrawiam i szczerze mowiac mam nadzieje ze kiedys 
zagracie dla polonii w UK,albo ze moj pobyt w PL zgra sie z Waszym koncertem  

 

Nick: Ania    

Data: 23-11-2007 14:03:08 

Treść: Myślę, że bedziesz musiał się bardziej sprecyzować...:) Chodzi Ci o osobę, która śpiewa ten 
moment na płycie, czy może aktualną Wołosatkę śpiewającą refren na koncertach? ;)  

 

Przy okazji, że już się tu znalazłam, pozdrawiam i gorąco całuję wszystkich obecnych na ostatnim 
koncercie w Pabianicach :)  

A Bombę bardzo serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich członków zespołu do Kielc. Tak w ramach 
wykazania wielkiej sympatii do Wołosatek ;P  

 

:* 

 

Nick: florcz    

Data: 22-11-2007 22:49:32 

Treść: hej  

 



czy wiecie, napewno wiecie  ale czy podzielicie sie ze mna informacja kto dokladnie spiewa "okulary 
on i ja" a dokladnie ta srodkowa czesc?  

 

 

pozdrawiam  

 

Nick: p-ce  

Data: 22-11-2007 00:39:18 

Treść: dzięki za koncert! patrzymy z jasnej strony (: 

 

Nick: alicja  

Data: 20-11-2007 18:12:21 

Treść: a apropo slodyczy lizakow to rozmowimy sie pozniej  

 

Nick: alicja    

Data: 20-11-2007 18:10:40 

Treść: Wy wiecie że calym sercem graliśmy dla Was, co zreszta chcielismy podkreslic pozytywem. Milo 
czytac że koncert sie podobał,choc tesknawo troche do klimatu nieformalnych ognisk pelnych plasow 
i dymu oczywiscie (co bysmy za dobrze nie widzieli kogo tak obcalowujemy pozdrawiam :* 

 

Nick: Kordian  

Data: 20-11-2007 01:53:53 

Treść: I jeszcze jedno...  

Mamy nadzieję, że lizaki smakowały przynajmniej tak samo dobrze, jak pizza bez sosu 

 

Nick: Kordian  

Data: 20-11-2007 00:59:01 

Treść: Kolejne magiczne spotkanie...  

Aż trudno uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się naprawdę  

Wiecie co?  

Nie mam pojęcia kto kogo bardziej lubi, ale jedno wiem na pewno. Rok bez BIESZCZAD jest rokiem 
straconym, a od tych wakacji BIESZCZADY bez WAS nie są będą już BIESZCZADAMI...  



Do zobaczenia więc.  

Gdziekolwiek, kiedykolwiek  

Pozdrowienia dla WSZYSTKICH Wołosatek i Wąsaczy 

 

Nick: Ewa Sowińska    

Data: 19-11-2007 21:39:07 

URL: http://www.lpr.pl/ 

Treść: gej + gej = wrong way! 

 

Nick: Laczek - Tinki Winki        

Data: 19-11-2007 21:11:56 

URL: www.wolosatki.pl 

Treść: Bardzo gorąco pozdrawiamy całą "Bombę" !!! ;* ;* Rzeczywiście, ta pizza bez sosów smakowała 
wyjątkowo... I my też Waas bardziej lubimy ;P ;p ;p ;* ;* Szkoda że tak krótko...  "Za krótka noc..." ;* ;* 

 

Nick: Kamila        

Data: 18-11-2007 22:48:21 

URL: Bomba :P 

Treść: Już żyję następnym koncertem.. Pizza bez sosów popijana niewidzialną wodą, nie smakowała 
mi tak nigdy, jak dziś ...  Dziękuję za "spójrz na to z jasnej strony" , za skradziony kamień, za pamięć  
Jesteście najlepsi  i to my Was bardziej lubimy  Tinki winki rulezz  :* 

 

Nick: Agata  

Data: 16-11-2007 21:40:54 

Treść: już nie koniec kariery na tle wokalnym Tomaszu...xP 

 

Nick: Tomek  

Data: 14-11-2007 16:16:17 

Treść: A ja śpiewam!!!  

 

Nick: Marta  



Data: 13-11-2007 19:56:22 

Treść: oo..a mnie przechrzcili na Martyne... 

 

Nick: Dominik    

Data: 12-11-2007 21:14:33 

Treść: A gdzie moje zdjęcie??? ;/ 

 

Nick: Tomek      

Data: 08-11-2007 20:48:23 

Treść: Moje gratulacje Dominiko z okazji zmiany nazwiska. Dla mnie to i tak zawsze będziesz pani 
Jaśkowska, choć Dominika Tiuszkiewicz też brzmi ślicznie. Niech Ci się Dominiko jak najlepiej układa w 
małżeństwie i oby każdy Wasz dzień był tak cudowny i piękny jak dzień Waszego ślubu. Pozdrawiam. 

 

Nick: Ania  

Data: 05-11-2007 22:37:11 

Treść: Może nie są to 'prawdziwe' chwyty do tej piosenki, ale da się przy nich śpiewać ;P  

Najwyżej mnie gitarzyści poprawią :D  

 

a hm F E a  

a F E a  

d G C a  

d E a G  

 

ref. C E F C  

 G F G C  

 C E F C  

 G F G C  

 

Proszę :) 

 

Nick: nvm  



Data: 05-11-2007 19:17:54 

Treść: W harcerstwie jestem od roku, ale Wasze utwory znam odkąd pamiętam (dzięki mamie :*) 
Pierwszy raz usłyszałam Was na Zlocie w Kielcach... (jak macie fotki to dodajcie na strone) Wtedy też 
zakochałam się w piosence "Za krótka noc" Byłabym wdzięczna za napisanie tutaj (jak najprostszych) 
chwytów do tej piosenki? Byłabym wdzięczna  

 

Nick: iwonka    

Data: 01-11-2007 21:25:16 

Treść: Wołoatki od lat i niezmiennie w Bieszczadach (a dokladniej w Wołosatem) obozują w pierwszej 
połowie sierpnia. W tym czasie na 100% można nas tam spotkać na szlaku i nie tylko. 

 

Nick: mellow    

Data: 01-11-2007 17:43:07 

Treść: Ech... )  

 

Pozdrawiam serdecznie Zespół i wszystkich miłośników.  

 

Osobiście miałem przyjemność tylko raz słuchać Was na żywo. Było to w 1994 roku oczywiście w 
Wołosatem. To zresztą było moje pierwsze spotkanie z Wołosatkami. Od tego czasu kocham Was 
niezmiennie gorąco  Potem niestety nastąpiło kilka lat rozstania z Bieszczadami, lecz zawsze miałem 
przy sobie Waszą - dziś już po wielu renowacjach - kasetę. (teraz jestem co roku i to czasem kilkakrotnie 
choć to kawał drogi)Mam nadzieję kiedyś jeszcze Was spotkać w Bieszczadach, tylko błagam napiszcie 
wcześniej gdzie i kiedy zawitacie w Bieszczady, bo zgadzam się, że tam brzmicie najpiękniej   

 

jeszcze raz pozdrawiam  

 

dk 

 

Nick: Tomek  

Data: 31-10-2007 22:49:17 

Treść: Oj nie tylko w Mafię,by sie pograło, ale i popływało w Wołosatce, posłuchało, pospało i znowu 
posłuchało występów na Festiwalu w amfiteatrze nad Szczawinką, móc być obudzonym przez trąbkę 
Komendanta. TYLE tego dobrego, było,że aż się łezka w oku człowiekowi kręci na samo wspomnienie.  

Barzdo się cieszę, że Zespół nie ustaje w działaniach i już niebawem, będzie można posłuchać Waszej 
kolejnej płytki, bo tę ostatnią(jeszcze ostatnią) moje dzieciaki znają już na pamięć i o dziwo nie chcą w 



samochodzie słuchać innej(to pewnie mają po rodzicach). Działajcie więc jak najbardziej owocnie i 
proszę dajcie znać jak coś się urodzi. Pozdrawiam. 

 

Nick: Magda S.    

Data: 28-10-2007 22:52:40 

Treść: Nie wspominajac juz o rozegraniu partyjki w "Mafie" 

 

Nick: Magda S.  

Data: 28-10-2007 22:48:01 

Treść: Przeczytalam wpis o graniu w siatunie na stanicy i nie moge sie powstrzymac zeby nie przeslac 
pozdrowien dla Druha Obwoznego Zatem: pozdrawiam serdecznie Tomku, mam nadzieje ze jeszcze 
kiedys bedzie okazja do spotkania w Bieszczadach i uda sie posluchac Wolosatkowego koncertu jak i 
pograc w siatunie 

 

Nick: iwonka    

Data: 28-10-2007 14:37:46 

Treść: No i zapomniałabym zupełnie. "ostatnia" płyta wołosatek już niedługo nie będzie "ostatnia", 
bo jesteśmy w trakcie nagrywania NAJNOWSZEJ 

 

Nick: iwonka    

Data: 28-10-2007 14:35:30 

Treść: Jako PRAWIE jedyna wołosatka reprezentująca obecny skład, a pamięająca Cię z wielu mocnych 
bieszczadzkich (i nie tylko) akcji, bardzo się cieszę widząc tu twój wpis, bo to oznacza, że wołosatkowa 
brać nie śpi, tylko czuwa i czasem w sympatyczny sposób sie ujawnia Pozdrawiam Cię Tomku S ("S" jak 
Sarna-gdyby ktoś się może nie zorientował). Pamietaj, że Bieszczady zawsze aktualne-termin znasz 

 

Nick: Tomek      

Data: 24-10-2007 23:40:31 

Treść: Witam cały Zespół. Właśnie przesłuchałem sobie Waszą ostatnią płytkę (już po raz n) i jak 
zwykle odżyły wspomnienia sprzed kilku lat. W tym roku minęło 17 lat jak pierwszy raz wraz z 
Wołosatkami pojechałem na obóz do Wołosatego na Stanicę. Wiele się zmieniło od tego czasu, bo nie 
ma już Stanicy, nie ma już tych wszystkich ludzi w Zespole, z którymi pełniło się warty na kuchni, grało 
w siatunię, wędrowało po niezdobytych jeszcze wtedy przez nikogo szlakach (Komendant to ma 
zdrowie) itp., ale najważniejsze, że są Wołosatki, które wciąż, bez względu na skład tak samo cudownie 
śpiewają za co dzięki dla dh. Ryśka i Komendanta. Mam nadzieję,że jeszcze będę miał nie raz 
przyjemność posłuchać Was na koncercie w ukochanych Bieszczadach, bo tylko tam tak naprawdę 
czuję się magię Waszych piosenek. Pozdrawiam. Tomek S. 



 

Nick: Iga  

Data: 21-10-2007 18:31:28 

Treść: Widziałam Was dzisiaj na kalendarzu i jak mi sie zatęskniło za Wami i za Bieszczadami.Od razu 
puściłam sobie płytę Wołosatki na bis z tym innym wykonaniem piosenki Połączyła nas 
muzyka.Trzymajcie się ciepło.Czekam na następne piękne piosenki 

 

Nick: Ania    

Data: 18-10-2007 18:23:45 

Treść: My również gorąco pozdrawiamy ;) 

 

Nick: Marek        

Data: 13-10-2007 01:29:23 

URL: www.carunska.pl 

Treść: SERDECZNE POZDROWIENIA DLA ZESPOLU OD AKUSTYKA Z KONCERTU W ZAJEZDZIE "POD 
CARYNSKA" ZAPRASZAMY CZESCIEJ ORAZ PROSZE O KONTAKT POZDRAWIAM SERDECZNIE 

 

Nick: Krecik  

Data: 09-10-2007 13:49:21 

Treść: witam zespół. nie wiedziałem że tyle świetnych piosenek jest waszego zespołu. słyszałem o 
was od dawna ale dopiero niedawno odwiedziłem waszą stronę i bardzo mile się zaskoczyłem. mam 
szczerą nadzieję że ukaże się jeszcze wiele płyt i że wszystkie będą równie piękne jak pozostałe. nie ma 
takiego ogniska Harcerskiego czy zwykłego żeby nie były śpiewane wasze cudowne piosenki. 
pozdrawiam. 

 

Nick: Dominik    

Data: 09-10-2007 00:00:23 

Treść: No.. kiedyś tam będzie ale jeszcze dużo pracy czeka naszą sekcje... wokale już nagrane 
pozdrawiam 

 

Nick: Aga  

Data: 06-10-2007 11:59:31 

Treść: Czy to prawda,ze Wołosatki nagrywają nową płytę,kiedy ona bedzie bo jestem spragniona 
Waszych nowych piosenek.Są takie inne od wszystkiego czego słucham 



 

Nick: dominika jaśkowska    

Data: 19-09-2007 22:43:12 

Treść: Witajcie Wołosatki!!!!Gorąco pozdrawiam!!!!!!!!!!!Komendancie!!!Bardzo dziekujemy za 
kwiaty i życzenia!!!!Szkoda, że nie udało Wam się zaszczycić nas swoją obecnością ,ale mam nadzieję, 
że sobie to odbijemy!!!!! Do zobaczenia!!Gorąco całuję!!!!!!!!Dominika(już)Tiuszkiewicz 

 

Nick: konto6        

Data: 09-09-2007 17:15:01 

URL: www.mapy.warszawa.pl/bialoleka.html 

Treść: pozdrowienia z małopolski od stałego bywalca :) 

 

Nick: doris      

Data: 07-09-2007 12:38:13 

Treść: Kochani. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo ucieszyła mnie Wasza nowa płyta wydana z 
okazji XXX-lecia Waszego istnienia. Przypomniała mi ona bowiem wspaniałe chwile, które spędziłam 
na obozach wędrownych w Bieszczadach z 15 Bieszczadzką Żeńską Drużyną Starszoharcerską PŁOMIEŃ 
z Elbląga, podczas słynnej akcji OB-40. Do stanicy Kieleckiej miałam okazję zbaczać z dziewczynani z 
trasy przy okazji festiwalu w Wołosatem. I tu duże podziękowania dla Pana Ryszarda Pomorskiego, 
który był dla nas jak drugi ojciec - zawsze wyrozumiały :-) Pozdrawiam serdecznie. 

 

Nick: gepard87    

Data: 02-09-2007 18:28:59 

Treść: Oj dziewczyny,nawet nie wiecie jak mi brakuje tych Waszych piosenek na zywo,tak jak kiedyś 
w Wołosatem,jeździłem tam na obozy harcerskie z 30 KDH-y 4 lata pod rząd,to były czasy,teraz trochę 
nawet nie mam jak ale jeszcze pojadę tam w Bieszczady,tylko żeby wejść na Tarnice,jeżeli jakaś miła 
harcerka,była bądź obecna ma ochotę jechać w bieszczady a za bardzo nie ma z kim zapraszam 
pozdrawiam z Kielc 

 

Nick: Umbrella  

Data: 30-08-2007 14:45:15 

Treść: to jeszcze raz ja przyjedzcie kiedys do elbaga i dajcie tak super koncert jak w kielcach 

 

Nick: Umbrella  

Data: 30-08-2007 14:43:42 



Treść: hejka! podobał mi się bardzo wasz koncert na zlocie zhp w kielcach. Dzieki niemu zbliżyłam sie 
do pewnego chlopaka na ktory mi zalezy. jesli ktos chce moze do mnie pisac na moj numer komorki 
oto on 669384766 do zobaczenia 

 

Nick: Ania  

Data: 30-08-2007 13:15:07 

Treść: Nie jestem pewna, czy słowo 'tylko' jest tu użyte odpowiednio :P Ale niech będzie jeszcze tylko 
11 :D 

 

Nick: Dominik    

Data: 30-08-2007 00:20:47 

Treść: Wołosatki!!! już 8 piosenek nagranych... jeszcze tylko 11 zostalo... 

 

Nick: Igor  

Data: 26-08-2007 19:26:35 

Treść: Oj i jakoś Was mijam... Na Zlot dotarłem o jeden dzień za późno w Bieszczady o 2 tygodnie za 
późno... Może w końcu 2 wrześnie uda mi się trafić do Kielc...  

Straszmnie się stęskniłem za Wołostakowym koncertem, szkoda, że już nigdy nie będzie powtórki z 
Wetliny 2003... Ehh:/  

 

 

Nick: miziek  

Data: 25-08-2007 20:22:30 

Treść: A i oczywiście pozdrowinia dla was wszystkich Wołosatki i Wołosaci czyli dla "waszej sekty" jak 
wy to mówicie. 

 

Nick: Miziek  

Data: 25-08-2007 20:21:34 

Treść: Daliście świetny koncert na zlocie w kielcach. Cały czas dobrze sie bawiłem i było naprawdę 
SUPER! Pierwszy raz byłęm na waszym koncercie ale jeśli będze taka okazja to może jeszcze na jakiś 
koncert pojade 

 

Nick: Ania    



Data: 25-08-2007 09:48:30 

Treść: Witamy Cię Martusiu! Szkoda, że nie wzmocnisz nas 2 września. A poza tym, że nie wesprzesz 
choćby swą obecnością starszych koleżanek, które od poniedziałku już poważnie biorą się do roboty 
(!płyta!):P Ale tęsknimy i czekamy na Twój powrót! Buziaki gorące :* 

 

Nick: Marta - mokre wlosy :P  

Data: 24-08-2007 21:33:08 

Treść: Witam moje wolosatki i nie tylko  szkoda ze nie moglam zagrac z wami na zlocie i niestety 
rowniez nie bedzie to mozliwe 2 wrzesnia. Niemniej jak tylko pojawie sie w ck lece na kolejna probe  
Serdecznie pozdrawiam Bombe a ten pomysl z duzym domem jest jak najbardziej na miejscu  pod 
warunkiem ze oprocz miejsca na ognisko znajdzie sie nieopodal woda w stanie plynnym, przeciez 
gdzies trzeba umyc wlosy heh 

 

Nick: szpila    

Data: 21-08-2007 22:18:25 

URL: www.wapiti.flusso.pl 

Treść: w kielcach daliście super koncert 

 

Nick: iwonka    

Data: 21-08-2007 21:53:38 

Treść: Nastepne koncerty czyli uwaga, uwaga, np 2 września w Kielcach zagramy na imprezie "Lato z 
ptakami odchodzi" 

 

Nick: Dave  

Data: 21-08-2007 15:54:50 

Treść: Bardzo było miło na koncercie w Kielcach...harcerze fajnie sie bawili...;)pozdrowienia dla 
bomby...bardzo miło ze przyjechaliscie ale na nastepne koncerty przyjedzcie wszyscy:) 

 

Nick: Gusia  

Data: 20-08-2007 23:08:00 

Treść: Wiec...hmmm DRUHU DAWIDZIE odezwij sie do nas na gaduPpozdrowienia! ogólnie bardzo 
fajny zespółP 

 

Nick: nielubierodzynek        



Data: 20-08-2007 17:26:54 

URL: zabel.pl 

Treść: Hej   

Jestem pod wrażeniem Waszego śpiewania na zlocie w Kielcach  Stałem pod sceną po prawej stronie 
(Waszej lewej) i głownie tam pstrykałem zdjęcia, więc jeśli chcecie, to mogę na wskazany email je 
podesłać. Kontakt podałem powyżej  

 

Nick: Kordian  

Data: 20-08-2007 10:49:53 

Treść: Oczywiście, że w Bieszczadach. Gdzieżby indziej  

Zapomniałem jedynie dodać, że nie będziemy mieli kominka. Będziemy na samym środku podłogi 
rozpalać ognisko. Zresztą jakie "rozpalać". Rozpalimy raz i tak już pozostanie  

"...wieczny bieszczadzki ogień..." 

 

Nick: Ania    

Data: 20-08-2007 09:30:24 

Treść: Szukam, szukania mi trzeba  

Domu z gitarą i piórem  

A góry nade mną jak niebo  

A niebo nade mną jak góry...  

 

Każdy chciałby mieć taki domek :) 

 

Nick: Emilka  

Data: 20-08-2007 08:54:12 

Treść: Hej!!! bardzo podobał mi sie wasz koncert w Kielcach!!! pozdrowionka!!!  

 

Nick: iwonka    

Data: 19-08-2007 22:00:29 

Treść: Jeden wielki dom...to juz bardzo sekciarskie...  

Polecam zdjecie Agatki (bidulka nie nauczyla sie tekstu...) w dziale Galeria... 



 

Nick: Martyna    

Data: 19-08-2007 18:14:06 

Treść: Chodzi najprawdopodobniej o "żegnaj ameryko" :)  

 

co do wypowiedzi Kordiana uważam, że ten dom powinien powstać w bieszczadach (:  

pozdrowienia dla całej bomby :** 

 

Nick: Pszczółka        

Data: 19-08-2007 18:10:42 

URL: http://pszczolka36.blog.onet.pl 

Treść: Chciałabym zapytać się ktoś może podaż mi tytuł piosenki która zawiera słowa "(...) do 
zobaczenia w Nowym Orleanie(...)" czy coś takiego. Śpiewana była na koncercie w Kielcach. Będę 
bardzo wdzięczna :-) 

 

Nick: Kordian  

Data: 19-08-2007 17:27:39 

Treść: No i koniec... Znowu na płaskim... Ech... Lepiej się witać niż żegnać, więc... Kiedyś zbuduję 
wielki, drewniany dom i zamieszkamy tam wszyscy razem. Nie będziemy się wtedy żegnać na dłużej niż 
jeden, nie-za-długi sen.  

Pozdrowienia dla Kieleckiej filii Bomby 

 

Nick: iwonka    

Data: 18-08-2007 23:07:14 

Treść: Dziekujemy naszej publiczności (zarówno tej, która po raz pierwszy spotkała się z naszą 
muzyką, jak i stałym bywalcom naszych koncertów, czyli rodzinkom, Wołosatkom z poprzednich 
składów, wszystkim ludziom związanym z nami w jakiś sposób oraz naszym nowym znajomym z 77PDH 
BOMBA)za koncert na Zlocie. Daliscie nam poczuc, ze to, co robimy sprawia wam radoche.  

Do zobaczenia podczas kolejnych takich imprez 

 

Nick: Ania    

Data: 18-08-2007 18:58:44 

Treść: Ja dopiero co wróciłam z rodzinnych wakacji i od razu wpadłam na stronę :)  



Kiedy tylko opuściliśmy Wołosate i Biszczady zaczęłam tęsknić, a teraz to już w ogóle... Tym bardziej, 
że tegoroczny wyjazd zaowocował powiększeniem grona naszych przyjaciół :) Pozdrowienia i buziaki 
dla BOMBY :*  

 

3majcie się ciepło Kochani :) 

 

Nick: Agata    

Data: 17-08-2007 23:48:13 

Treść: Gorące pozdrowienia dla wspaniałej publiczności ze zlotu w Kielcach no i oczywiście dla całej 
naszej bratniej sekty :* 

 

Nick: Kamila      

Data: 17-08-2007 20:16:52 

Treść: Gracie teraz koncert gdzieś daleko w Kielcach a mnie serce boli na myśl, że nie mogę tam być... 
Uzależniłam się od Waszej muzyki   Mam nadzieję że Maciek i Żuczek Was wszystkich od nas godnie 
wyściska  i że następny koncert zagracie troche bliżej kochanych Pabianic...  w mojej głowie dziś "to 
jest ballada na do widzenia.. na lepszy sen, pogodny los, przychylność gwiazd... "  

 

Przytul. Pozdrawiać....  

Bomba  

 

Nick: Marta BOMBA      

Data: 17-08-2007 18:58:34 

Treść: Hey Wołosatki i Wołosaci  Tak nam strasznie brakuje tych wieczornych spotkań z Wami (naszą 
bratnią sektą)... było tak cudownie i ten genialny klimat, AZ CHCE SIE ZYC !!  

Pozdrawiam i czekam na kolejne spotkania :*  

"A ja szukałam Ciebie... na bezchmurnym niebie" 

 

Nick: RP  

Data: 16-08-2007 23:23:18 

Treść: Zapraszamy na jutrzejszy koncert na Zlocie w Kielcach na godz. 20 00.Dobrej zabawy. 

 

Nick: Grzech    



Data: 16-08-2007 13:31:23 

Treść: witam, ehh przypominają się dawne czasy - Wołosate 88,89,90 i kilka następnych,jarmarki, 
pierwszy kupiony Bieszczadniczek, placki ziemniaczane, pierwszy (mój) rajd bieszczadzki z 1988r. moja 
stanica w Terebowcu i sąsiednia w Wołosatem, gra nocna na I turnusie w 1990r. na kieleckiej, itp,itd...  

Dziś chyba trzeba zaśpiewać: "A wspomnienia spać nie dają i po głowie się tułają - tyle lat a jednak 
ciągle żal..." Pozdrawiam wszystkich z tamtych lat. 

 

Nick: RP  

Data: 16-08-2007 11:07:17 

Treść: Uwaga,niebawem w galerii ukaże się zdjęcie -Rozstanie z Agatą ...tylko dla ludzi o mocnych 
nerwach 

 

Nick: Bartus      

Data: 16-08-2007 10:21:07 

Treść: witam wołosatki czekamy na jakis kontakt i na nastepne spotkanie bylo cudownie soiewac z 
wami pozdrowienia dla was  

Ja chce chlopca miec w okularach niech mnie olsni blask jego szkiel i pojdzie w swiat taka para ja i on 
okulary tez 

 

Nick: iwonka    

Data: 16-08-2007 09:59:53 

Treść: Ej, BOMBA, pozdrowienia pzdrowieniami ale kabel odzyskaliscie?Rzuccie moze jakims 
internetowzm namiarem na was, to sie bedziemy sciskac i pozdrawiac obustronnie 

 

Nick: Kamila      

Data: 16-08-2007 05:26:26 

Treść: No to nie jestem pierwsza ;-( Wołosatki i Wołosaczów  i mokre włosy i świniaki i nawet baranki 
wszelkie  "póki we mnie bije serrrrrce" - nic innego nie było słychać na naszej stanicy od kiedy Was 
poznaliśmy ) Dziękuję za wszystko  Wołosatki są najlepsze/psi sia la la la la ) Bez Was nie byłoby tak 
samo   

 

p.s Maciek zawsze musisz mnie uprzedzać??   

p.s 2 : już ściągam wszystkie pliki mp3 ze stronki :o)  

 



"Jak piękny może być zwyczajny świt po nocy pełnej gwiazd.." no nic, pora wrócić do jawy   

 

Wielkie przytul. i wielkie DZIĘKI   

Pozdrawiać. BOMBA.!! 

 

Nick: maciek p-ce :)    

Data: 16-08-2007 05:17:00 

Treść: Kurka, ledwie wróciłem do domku, za mną 15 godzin w pociągu i całkowicie nieprzespana noc, 
a ja zamiast iśc spac to prosto do komputerka i na waszą stronkę  Jeżeli nie da się na żywo to chociaż 
Was posłucham z tych plików co macie na stronce   

 

I tak w ogóle to bardzo miło jest wejsc na oficjalną stronę Wołosatek i przeczytac wpisy o Bombie  
Fajnie że o nas pamiętacie  My już tęsknimy!  Jeszcze raz dziękuję za wszystko  Te wspólne ogniska były 
cudowne   

 

3majcie się wszyscy   

buziaki dziewczyny  

 

Nick: Laczuś      

Data: 14-08-2007 11:12:31 

Treść: Ja chcę wrócić !!! Pozdrowienia dla wszystkich Bieszczadników, dla Bomby i...  

dla Antka z podziękowaniami za ognisko pożegnalne ;***  

Wołosatki ruleeeeezzzz 

 

Nick: alicja  

Data: 13-08-2007 23:37:16 

Treść: Tak, tak...  

Wolosate i Bieszczady maja swoj urok, a w tym roku wzmocniony dodatkowo urokiem harcerzy BOMBY 
z Pabianic!  

Dziekujemy Wam serdecznie po raz tysieczny nasza pokrewna sekto i odezwijcie sie moze jednak jak 
juz wrocicie :) 

 



Nick: iwonka    

Data: 13-08-2007 21:05:59 

Treść: A ja chcę spowrotem na Wlołosate!! No ale trzeba zyć teraźniejszością: zaczynamy 
przygotowania do koncertu dla harcerzy ze Zlotu 

 

Nick: marta  

Data: 13-08-2007 20:45:52 

Treść: cudowne 2 tygodnie w bieszczdach 

 

Nick: Dominik    

Data: 13-08-2007 18:34:05 

Treść: Cudowny powrót!!! 

 

Nick: Lukdreem    

Data: 13-08-2007 18:04:59 

URL: www.konferencje.net.pl/konferencje,region,w-gorach,2.html 

Treść: Fiu fiu fiu 

 

Nick: qra    

Data: 04-08-2007 01:08:30 

Treść: dzieki za super mikro-koncert na Małej Rawce  z ta panoramą było lepsze od muzycznej 
pocztówki! szkoda ze nie wiedzialem o koncercie Ustrzykach. pozdrawiam! 

 

Nick: RP  

Data: 30-07-2007 17:30:15 

Treść: Muszę Cię zmartwić.Wersji elektronicznej Śpiewniczka Bieszczadniczka nie ma.Ostatnie 
wydanie to wersja papierowa,której już stukneło 15 lat.Bieszczadzka ciuchcia istnieje tylko na płycie 
analogowej.Jak widzisz same nieszczęścia.My natomiast żyjemy przyszłością i przygotowujemy sie do 
nagrania płyty z najnowszymi naszymi piosenkami.Na pewno część z nich zagramy w 
Lutowiskach.Zawieszmy kontakt bieżący,od jutra jesteśmy w Bieszczadach 

 

Nick: Puszek        



Data: 30-07-2007 13:25:08 

URL: www.sosnowiec.zhp.pl 

Treść: Witam - miłośnikiem Wołosatek jestem od... zawsze tzn. od 1989 roku kiedy to byłem pierwszy 
raz w Bieszczadach na Jarmarku Harcerskim w Wołosatem . Ostatnio na koncercie byłem w 
Lutowiskach w 2006 roku i prawie zawsze jak jesteście w Bieszczadach i ja jestem to koncert jest 
obowiązkowy  - zresztą teraz będę w Kielcach.  

Ps.  

Jeśli można to prosiłbym jeśli to możliwe o wersję elektroniczną "Śpiewniczka Bieszczadniczka" również 
z zapisem nutowym   

I co jeszcze powiem to chyba na żadnej płycie CD brak jest "Bieszczadzkiej ciuchci"  także jak można 
wrzucić ja do "Niespodzianki"  

 

Nick: RP  

Data: 29-07-2007 22:42:58 

Treść: Informacja dla zainteresowanych.Gramy w Bieszczadach w pierwszy weekend sierpnia w 
Lutowiskach i Mucznem,w drugi m.in. w piątek w Ustrzykach Górnych.W Kielcach gramy koncert 
podczas Światowego Zlotu 17 sierpnia 

 

Nick: gostia    

Data: 28-07-2007 16:15:53 

Treść: Pozdrawiam serdecznie i bardzo się ciesze że trafiłam na tę stronkę. Wspomnienia powróciły 
Proszę jeśli można o umieszczenie na stronie piosenki "Bo ja szukałam Ciebie" To moja ulubiona 

 

Nick: fan;)    

Data: 21-07-2007 13:21:37 

URL: www.axa.pl 

Treść: A czy można się dowiedzieć jakie są dokładne daty i miejsca koncertów w Bieszczadach? 
Planuję spędzić tam jeden weekend, gdyż na tyle pozwala mi praca:( a co za tym idzie pragnę się 
dowiedzieć kiedy mam przyjechać by zaliczyć koncert lub koncerty:)  

 

Z góry dziękuję za odpowiedź 

 

Nick: *******  

Data: 16-07-2007 09:01:02 



Treść: Milosnicy z zagranicy licza na koncert w Kielcach w drugiej polowie sierpnia... 

 

Nick: TG  

Data: 12-07-2007 22:42:15 

Treść: Zespół pozdrawia PL. 

 

Nick: PL      

Data: 11-07-2007 17:51:48 

Treść: Można by wreszcie wstawić na stronę zdjęcia aktualnego składu... pozdrawiam z nad zimnego 
morza Bałtyckiego ;****** Wszystkie Wołosatki i Wołosatków... Oraz pana Ryśka ;****** Młody 
gitarzysta ;pp ;***** 

 

Nick: RP  

Data: 10-07-2007 14:25:27 

Treść: Dla porządku wymienię kilka nazwisk.Założycielem w 1974 r,pomysłodawcą nazwy Wołosatki i 
pierwszym prowadzącym jest Andrzej Zdyra-świetny gość i miłośnik gór/mieszka sobie teraz wysoko w 
Beskidach/.Po nim schedę objął Piotr Frankowicz - twórca pieknych,klimatycznych i jednocześnie 
charakterystycznych dla niego piosenek.Od 1980 roku do chwili obecnej zespół prowadzi muzycznie 
Ryszard Pomorski.Trzeba też wymienić najważniejszych dla zespołu autorów tekstów:Mirka 
Souczka,Wiesia Buchcica i Wiesia Jarosza oraz dobrego ducha,który szefuje i dba organizacyjnie o 
zespół od 1974r Staszka Adamczaka.Spróbujemy takie informacje zamieścić w zakładce "o nas",w 
której można przeczytać o zespole i jego składach.Napiszemy też co słychać u byłych Wołosatek i 
Wołosatków.Dziękuję za podpowiedż i polecam wchodzenie w różne zakładki , nie tylko w księgę gości. 

 

Nick: Michał        

Data: 09-07-2007 16:34:04 

URL: maroko.freehost.pl 

Treść: Witam !  

 

Myślę, że dobrze byłoby napisać troszkę o historii zespołu, kto go założył , kto był autorem tekstów i 
kto jest całym sercem z zespołem. Nie dalej jak kilka dni temu miałem okazję poznać twórcę zespołu, 
kompozytora, autora wielu znanych dzisiaj tekstow piosenek, ktore są śpiewane dzis rpzez wielu 
harcerzy i nie tylko - mowa tutaj o Piotrze Frankowicz , myślę, że warto byłoby poświęcić kawałek 
miejsca na informacje o tym człowieku bez którego dzisiaj zespołu mogłoby nie być.  

 

-Pozdrawiam- 



 

Nick: Koch  

Data: 27-06-2007 19:11:08 

Treść: Kocham Was dziewczyny 

 

Nick: RP  

Data: 25-06-2007 15:08:56 

Treść: Jesteśmy w Bieszczadach od 31.07 do 12.08.Zagramy m.in. w Ustrzykach 
Górnych,Lutowiskach,Mucznem i nie wiemy jeszcze gdzie,ale poinformujemy wkrótce.W Kielcach 
prawdopodobnie zagramy miedzy 15 a 18 sierpnia i może we wrześniu 

 

Nick: Dorota:-)  

Data: 21-06-2007 18:02:23 

Treść: Serdeczne pozdrowienia z zielonej wyspy! Male pytanko, jakie macie plany na lipiec? Czy 
bedziecie grac w Kielcach?  

 

Nick: wierni fani  

Data: 19-06-2007 09:41:12 

Treść: Czy mozemy prosic o dokladniejszy plan tegorocznej Bieszczadzkiej Akcji Letniej? Moze uda 
nam sie zjawic na ktoryms z koncertow... 

 

Nick: monika    

Data: 18-06-2007 20:34:35 

Treść: fajnie spiewacie, zamowilam juz sobie plytke!! 

 

Nick: ewa:)))    

Data: 18-06-2007 20:33:38 

Treść: hej! czy ma ktos moze numer telefonu do jacka juszczaka?? gral z nami dawniej na gitarze. 

 

Nick: saturnv        

Data: 17-06-2007 23:58:47 

URL: www.mateusz.net.pl 



Treść: ... moze zagralibyscie koncert w jedna z wakacyjnych niedziel w amfiteatrze w Lesku??? 
Cudownie by bylo uslyszec te piekne piosenki... 

 

Nick: saturnv        

Data: 17-06-2007 23:35:05 

URL: www.mateusz.net.pl 

Treść: .... przypadkiem trafilem na Wasza strone... od razu przypomniala mi sie moja mlodosc. W 
szczegolnosci piosenka Po Beskidzie bladzi jesien... gralem ja kiedys siostrze na gitarze przed 
zasnieciem.. az sie lezka w oku kreci.. dzieki!!!! Mam jeszcze Wasze plyty winylowe... Cd jest juz w 
drodze, wlasnie zamowilem Pozdrowienia z Leska i Krakowa... 

 

Nick: RP  

Data: 17-06-2007 19:47:03 

Treść: Własnie wróciliśmy dzisiaj z Niemiec,zamieścimy niedługo troche fotek z tego wyjazdu.W 
Kielcach zagramy jesienią 

 

Nick: iga  

Data: 16-06-2007 01:16:07 

Treść: Kiedy i gdzie będzie można zobaczyć/usłyszeć Wołosatki??? 

 

Nick: A4Tech  

Data: 15-06-2007 18:42:47 

Treść: Witam!!! mam ogromną prośbę czy mógłbym prosić o jakiś namiar do Juli Klimek. Priorytet  
Pozdro dla zespołu 

 

Nick: alga      

Data: 11-06-2007 18:42:15 

Treść: siemka wszystkim wołosatką jestem waszym fanem...boże kocham wasze piosenki...znam tam 
piotrka gitarzyste (tego małego blondyna) zawsze chciałem pojechać za wami w trase ...i mysleze to 
zrealizuje wiem juz że macie koncert w niemieckim Koln więc ja tam napewno będę...WOŁOSTAKI 
RULEZ !!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Nick: "stara" harcerka    

Data: 10-06-2007 12:28:15 



URL: zs-ujezdziec-grochowina@wp.pl 

Treść: Nie wiem, co powiedzieć.Jestem bardzo wzruszona, że mogłam posłuchać Was znowu. Gdy 
byłam nastolatką chowały sie wszystkie przeboje wobec Waszego repertuaru, to one pozwalały mi 
odprężyć sie, dawały siłę. Teraz jestem po 40 - tce i mimo to czuję sie jak wtedy, gdy w harcerskim 
mundurze, " ze starym plecakiem" jeżdziłam na obozy. Marze o płycie CD, bo moich starych nie mam 
na czym odtworzyć. Pozdrawiam. 

 

Nick: Mors    

Data: 04-06-2007 18:11:28 

Treść: miło znów usłyszeć stare utwory śpiewane z moimi "Busz"-menami, między innymi na stanicy 
w Polanie. Pozostały mi jeszcze Wasze "winyle", ale nie mam gdzie ich odtworzyć...... Czuj Duch! 

 

Nick: Dominik    

Data: 03-06-2007 20:42:02 

Treść: Ja też chce takie zdjęcie (dzikie) jak Iwonka... 

 

Nick: darek27    

Data: 02-06-2007 22:08:58 

Treść: to była prawdziwa przyjemność usłyszeć po latach te same piosenki. Miałem okazję 2-krotnie 
być na koncercie zespołu. Dziś, choc minęło sporo czasu miałem znowu kilkanaście lat. Gratulacje z 
okazji XXX-lecia. 

 

Nick: RP  

Data: 30-05-2007 13:42:53 

Treść: Osoba , która dokona wpisu jako nr 11 000 i nie jest aktualną Wołosatką/Wołosatkiem,po 
ujawnieniu swojego adresu otrzyma od nas płytę naszego zespołu.Czas start. 

 

Nick: Dominik    

Data: 29-05-2007 20:15:08 

Treść: Oj Laczuś...  

 

 

Drugi vocal 



 

Nick: dawid  

Data: 24-05-2007 21:36:01 

Treść: Pozdrawiam wszystkich fanów;))Laczuś trzymaj się jesteśmy z tobą ;p 

 

Nick: Laczuś        

Data: 22-05-2007 18:08:00 

URL: www.wolosatki.pl 

Treść: Wspaniale że mamy tylu fanów, nawet... z Ostrowca (pozdro ;*)... Takie dziury masz w 
jedynkach...  Nareszcie chłopcy uruchomili się na stronie ;* Pozdrawiam wszystkich i innych tesh ;*;*  

Żałuję żę mnie nie będzie na próbie ;((( Jest mi niezmiernie smutno... ;(  

 

 

drugi Gitarzysta 

 

Nick: Fani z Ostrowca  

Data: 21-05-2007 20:54:03 

Treść: Pozdrawiaja Was fani z Ostrowca.Zyczymy wielu kolejnych swietnych piosenek.Tylko takich 
słuchamy,nie cierpimy radia brrrr. 

 

Nick: iwonka    

Data: 14-05-2007 16:31:34 

Treść: Serdeczne pozdrowienia dla stałych bywalców na naszej stronie-Artystycznej Drużyny 
Harcerskiej Śpiewograje z Tarnowa Opolskiego. Jeszcze raz dziękujemy za ciepłego maila, który od was 
otrzymaliśmy i życzymy wszystkiego najlepszego na Waszej muzycznej drodze  

 Wołosatki 

 

Nick: Dawid  

Data: 11-05-2007 21:42:09 

Treść: Takie dziury masz w jedynkach.....;Dtekst wymyslony przez Tomasza do piosenki takie dolki 
masz w policzkach;))) 

 



Nick: Młoda17      

Data: 10-05-2007 16:49:22 

Treść: Bardzo fajna stronka. Szkoda tylko, że nie wszystkie teksty są dostępne była bym dźwięczna za 
tekst piosenki "Wierzymy", ponieważ bardzo mi sie podoba. 

 

Nick: Szczep 303  

Data: 09-05-2007 10:36:46 

Treść: Serdeczne pozdrowienia i harcerskie Czuwaj! z Mińska Mazowieckiego. Do zobaczenia na 
szlaku. 

 

Nick: RychÓ    

Data: 08-05-2007 15:53:06 

Treść: rycho.86@wp.pl ) 

 

Nick: RychÓ    

Data: 08-05-2007 15:51:50 

Treść: Bardzo fajna stronka  

mam goraca prosbe do wszystkich pisze prace o festiwalu w jarocinie i  

potrzebuje info o kapelach :  

ostatnie takie trio  

opozycja  

bundeswehra  

obsesja  

kramer z kielc  

dummys hump  

messalina  

chopins hand  

odkryta ameryka z krakowa  

radio bagdad  

POMOCY!!!  

chetni niech napisza cosik mi mailem  



Z GORY WAM DZIEKUJE!!! 

 

Nick: Dominik  

Data: 05-05-2007 17:21:48 

Treść: NOWA PIOSENKa... aaaaaaaaaale fajna... 

 

Nick: FeelDy  

Data: 30-04-2007 14:54:17 

Treść: POzdro dla Mlodego gitarzysty i calych Wolosatek  jak najlepszych i jak najwiecej 
koncertow!!!!! 

 

Nick: Hufiec Mielec  

Data: 29-04-2007 01:09:33 

Treść: Pozdrawiamy dzięki za super koncert ^_^  

 pozdrowionka  

 

Nick: Patryk z Mielca również    

Data: 28-04-2007 21:05:44 

Treść: Siemka! Koncert 1st class. Jesteście bardzo ładne i fajne  Pozdrowienia z Mielca!  

 

Nick: iwonka    

Data: 28-04-2007 21:01:38 

Treść: My też widząc tak rewelacyjnie reagującą widownię bawiłyśmy się świetnie-przy takiej 
publiczności aż chce się śpiewać Pozdrawiamy Mielec 

 

Nick: Damian tesh z Mielca xD    

Data: 28-04-2007 14:44:57 

Treść: elO =* jak tam wrażenia z koncertU w MielcU? xD Wpadnijcie jeszcze kiedyś do naS xD 
zapraszamy xD pozdrO dla całegO zespołu =] 

 

Nick: Fotograf-Mielec      



Data: 28-04-2007 11:03:31 

Treść: jesteście ZAJEFAJNI pierwszy raz was słyszałem ale myślałem że spadnę dlatego cały czas was 
pstrykałem na fotkach.Mam nadzieje że się jeszcze zobaczymy bo było odjechanie.ZAPRASZAMY DO 
MIELCA 

 

Nick: iwonka    

Data: 15-04-2007 13:30:06 

Treść: Zgadza się, Wołosatki jak co roku meldują się w Wołosatem na pierwszą połowę sierpnia 

 

Nick: Darek  

Data: 15-04-2007 10:22:33 

Treść: A ja cieszę się ,że będe w tym roku, po długiej przerwie w Bieszczadach i mam nadzieje zobaczyć 
tam moje kochane Wołosatki.Poczatek sierpnia,to jak pamietam,również był kiedyś Waszym 
terminem.Do zobaczenia we wtorek w pełni sezonu. 

 

Nick: iwonka    

Data: 08-04-2007 18:53:28 

Treść: W imieniu całego zespołu wszystkim miłośnikom piosenki turystycznej życzę Wesołych Świąt i 
dziękuję za ciepłe słowa  

Pozdrawiam Was kochani 

 

Nick: Florian      

Data: 07-04-2007 23:17:09 

Treść: witam,  

 

Wolosatki dla mnie to wedrowka w przeszlosc, najwspanialsze lata beztroski, idealy zamkniete w sloiku 
czekajace na trudne lata. Pamietam was z koncertu w Wolosatem, no moze osoby ktore wtedy tworzyly 
zespol, pamietalem piosenke polaczyla nas muzyka na ktora polowalem conajmniej wiele lat i oto dzis 
mam juz mozliwosc zasypiania w zaczarowanym swiecie tej muzyki. Nie mieszkam od dluzszego czasu 
w Polsce,brakuje mi kraju, dzieki wam ta odleglosc niczym lod na cieplym wietrze radosci, stopniala i 
jest do zniesienia, dziekuje wam za wspaniale glosy, idealizm chwili, przywrocony czas zamkniety w 
butelce dryfujacej po bezkresnym oceanie zapomnienia.. Florian 

 

Nick: Fan  

Data: 07-04-2007 20:47:12 



Treść: Dziewczyny najlepsze życzenia swiąteczne dla całej załogi 

 

Nick: Marcin  

Data: 31-03-2007 14:52:24 

Treść: Było super na koncercie w Łodzi tylko za krótko. Stanowczo za krótko chyba, że będzie 
przyjeżdzały i -li częsciej to wybaczam. Nabyłem do swojej domowej kolekcji kolejne dwie płyty i 
brakuje mi tylko jednej ale może kiedyś ją wznowicie. Jeszcze raz dzięki za wspomnienia w piosenkach 
i za te nowe piosenki też dzięki i do usłyszenia na kolejnym koncercie w Łodzi 

 

Nick: Żantenka  

Data: 29-03-2007 17:46:08 

Treść: Oj...będzie się działo...serdecznie zapraszamy! 

 

Nick: iwonka    

Data: 28-03-2007 22:29:59 

Treść: Będziemy, będziemy i zapraszamy wszystkich serdecznie do Zapiecka 

 

Nick: ela    

Data: 28-03-2007 16:32:30 

Treść: Będą, będą... Zobaczymy się i pośpiewamy...  Do piątku! 

 

Nick: MK  

Data: 28-03-2007 12:38:22 

Treść: czy to prawda ze bedziecie w piatek w lodzi? jesli tak to sie zoabczymy i pospiewamy. 

 

Nick: Żantenka  

Data: 25-03-2007 20:44:25 

Treść: a ja tam najbardziej lubię "Blues 6,05" i "noc w bacówce" 

 

Nick: Madzia  

Data: 22-03-2007 21:47:51 



Treść: A mnie sie bardzo podoba "Diabliszcze" 

 

Nick: Kaha        

Data: 18-03-2007 19:16:40 

URL: nie mam 

Treść: Hejka:) Super jest ten zespół .A najbardziej podoba mi sie ta ich piosenka "Okulary on i ja" .Jest 
poprostu the best! 

 

Nick: ja  

Data: 18-03-2007 16:01:28 

Treść: fajny zespół mówiąc ogólnie... no a chłopcy są najfajniejsi 

 

Nick: artystka-z-siedemnastki  

Data: 09-03-2007 18:59:24 

Treść: dziękuję za rozwianie wątpliwości. Dobrze wiedzieć z kim się ma do czynienia  Pozdrawiam 
pana od muzyki! 

 

Nick: iwonka    

Data: 08-03-2007 21:55:50 

Treść: Ja tego zespołu nie znam więc nie mogę Ci pomóc, ale za to mogę odpowiedzieć na Twoje 
drugie pytanie. Wołosatki miały pewnego świetnego gitarzystę (i nie tylko gitarzystę zresztą) o 
tajemniczych inicjałach KŻ. I jest to z pewnością ten sam KŻ, o którego pytasz 

 

Nick: artystka    

Data: 07-03-2007 17:47:08 

Treść: Trafiłam tutaj jak szukałam coś o zespole Kramer i La Foy . Poszukuję więcej piosenek zespołu 
la foy ( szukam ich płyty) dodam ,że uczę się w teatralce i bardzo lubię muzykę...hmm...czy kiedyś w 
tym zepsole nie grał pan K.Ż od muzyki ?? 

 

Nick: Lonia  

Data: 05-03-2007 00:42:28 

Treść: Kolego Kamilu!  



 

Piosenka, którą słyszałeś była wykonywana przez kielcecki zespół "E.T. Trio" (tytuł: "Hej jaskółeczko") 
w składzie: Ewa Tamborska, Magdalena Wach, Joanna Wiśniewska. Mam nagranie na kasecie 
magnetofonowej, ale myślę, że w oparciu o powyższe daneznajdziesz je bez trudu gdzie indziej. 
Pozdrwiam i życzę powodzenia  

P.s. Nawet, jeśli nie dotrzesz do tego nagrania, to myslę, ze naprawdę niewarto zalowac 

 

Nick: Kamil    

Data: 04-03-2007 23:45:49 

Treść: Cześć wszystkim.  

Zauważyłem, że są tu ludzie którzy mają archiwalne nagrania...  

A więc piosenkę słyszałem kilkanaście lat temu w Kielcach i szła mniej więcej tak.  

"Hej jaskóeczko to twój lot,  

ja wiem jak trudno zrobić taki krok.  

Twym starszym siostrom już udało się..."  

 

Niestety nie pamiętam kto (jaki zespół) wykonywał tą piosenkę, pamiętam jedynie, że były to 3 
dziewczyny.  

 

Jeżeli ktoś jest w posiadaniu - poratujcie.  

 

Pozdrowienia 

 

Nick: Marek G.  

Data: 24-02-2007 22:32:50 

Treść: Ja też śledzę Wazsze poczynania od prawie 20 stu lat i zachwycam sie tak świetnym i 
różnorodnym repertuarem.Jak widzę z dyskografii,że głównie jeden człowiek to wszystko napisał to nie 
mogę wyjść z podziwu,a sam jestem muzykiem.Czapka z głowy.Nie sądziłem,że jedna osoba może w 
różnych klimatach tak stylowo komponować.Aranże bardzo charakterystyczne i można Was rozpoznać 
po pierwszych taktach.Mieszkam w Pińczowie i chetnie przyjechałbym na jakiś koncert do Kielc.Do 
zobaczenia. 

 

Nick: Radek      

Data: 20-02-2007 01:16:44 



Treść: Tyle lat Was szukałem... W latach 80. Rozgłośnia Harcerska "puszczała" na antenie Wasze 
piosenki, a ja się nimi zachwycałem, nie wiedząc kto zacz te "Wołosatki". To był czas wielkiego 
zauroczenia Bieszczadami i Wasza muzyka wpisywała się doskonale w ten fragment mojego życia. 
Dzisiaj jestem okropnie dorosły, ale sentyment do czasów sprzed 20 lat ( i do "Wołosatek" rzecz jasna 
!!!!) pozostał. Dziękuję> 

 

Nick: Tomi  

Data: 10-02-2007 22:38:11 

Treść: Tomatito... taak... 

 

Nick: Igor        

Data: 08-02-2007 15:20:10 

URL: www.ajgor.fotolog.pl 

Treść:  Znów zerknąłem tutaj i znów mi się uśmiecha buzia... Ostatnio Wasza muzyka zrobiła wrażenie 
na chińczykach, szkotach i jednym islandczyku Pozwoliłem sobie obdarować ich Waszymi utworami w 
postaci cyfrowej... W sumie zachacza to o piractwo ale zapowiedzieli, że przy kolejnej wizycie zakupią 
oryginały  

Mam nadzieję, że za jakiś czas powstanie kolejna płyta;>  

PS: Panno Michalino... Miło widzieć panne na liście "profesorów" Gratuluję i głęboko wierzę w panny 
kolejne sukcesy 

 

Nick: Krzysiek    

Data: 07-02-2007 23:00:41 

Treść: Cześć! Jest jakaś próba w sobotę, bo bym sobie pograł? Dlaczego mój wieloletni Szef nie 
odpisuje na moje wdzięczne wpisy?  

 Stary Wołosat z dłuuuuugą brodą 

 

Nick: RP  

Data: 07-02-2007 10:43:12 

Treść: Myślę ,że Ci wielcy mieli też niewątpliwą przyjemność uścisnąć dłoń jednej z czołowych 
Wołosatek XXI wieku i piszą o tym gdzieś w swoim blogu.Misiu pozdrawiamy Cię z lekko zaśnieżonej 
Polski polecając odświeżenie w pamięci piosenki Wam... 

 

Nick: misia    

Data: 04-02-2007 00:40:16 



URL: http://www.ecoledemusiquegex.org/professeurs.htm 

Treść: Kochani,  

przed chwila, po niesamowitym koncercie, Wasza Misia miala okazje uscisnac dlonie wielkich Michela 
Camilo i Tomatito. Mam autografy!!! Pisze o tym, bo to kolejne postaci oczarowane urokiem Wolosatek 
:)  

 

http://www.imnworld.com/michelcamiloandtomatito 

 

Nick: Lucyna  

Data: 02-02-2007 21:57:36 

Treść: Pozdrawia Was stara fanka Waszych swietnych piosenek.Często bywam w schroniskach i miło 
mi niezmiernie jak słucham ludzi grajacych Po sezonie albo Przeżyć, tym bardziej że kocham Bieszczady 
,a Wy kojarzycie mi sie z nimi.Waszej ostatniej płyty słucham na okrągło.No , ale "Gdy szczypia oczy 
trzeba iść już spać" 

 

Nick: Kasia    

Data: 26-01-2007 19:05:51 

Treść: Witaj Wikieli! Przeczytałam Twój apel i mogę Ci pomóc. Jestem bowiem szczęśliwą posiadaczką 
archiwalnego nagrania piosenki " To nie na sprzedaż ". Pochodzi ono z Yapy' 87, nie jest najlepsze 
technicznie, ale to chyba nie jest takie ważne. Pozdrawiam,  

 Kasia Harabin-Żesławska  

 gitaromanka@o2.pl 

 

Nick: RP  

Data: 21-01-2007 19:17:52 

Treść: Koniec.Żadnych prób.Same koncerty.Ty Laczuś będziesz wyjątkiem,polecam Ci indywidualne 
próby z Tomkiem.Życzę sukcesów. 

 

Nick: Laczuś      

Data: 20-01-2007 20:27:09 

Treść: panie Ryśku... Chciałem zapytać o próbę w drugim tygodniu ferii : będzie czy nie ?? Pozdrawiam 
serdecznie wszystkie Wołosatki... 

 

Nick: Buba?a      



Data: 16-01-2007 16:26:44 

URL: www.szczeppomaranczowy.go.pl 

Treść: Cze?? Wam!! niewiem czy mnie pami?tacie ale ja Was tak! jestem harcerk? i spotka?am WAS 
na 40 leciu o?rodka w Ku?nicy Brze?Nickiej.Zar?bi?cie ?piewali?cie!! bardzo mi sie podoba?o!! ale 
ma?o piosenek by?o ;P ale tam trudno :) mam nadzieje ?e sie jeszcze kiedy? z WAMI spotkam :) 
pozdrowienia dla Was ?le 1R?DH "M?ode Wilki" 

 

Nick: Żantenka  

Data: 14-01-2007 03:11:08 

Treść: jeszcze trochę niepewności czyja wina(...)  

dziś dla ciebie czas ponownie się zatrzymał  

i poczułeś w ustach gorzkiej chandry smak  

 

pozdrawiam Kochane Wołosatki bawiące się właśnie na studniówkach 

 

Nick: Zachu    

Data: 13-01-2007 15:32:33 

Treść: Odkąd pamiętam w tle gdzieś słyszałem Wasze piosenki - obozy, rajdy, zbiórki. Teraz mój 4-ro 
letni syn już nuci "We wtorek .. po sezonie" - chyba też mu się podoba. Super wykonanie, super teksty 
i śliczne druhny   

Pozdrawiam. 

 

Nick: RP  

Data: 12-01-2007 12:49:42 

Treść: Piosenka nosi tytuł "To nie na sprzedaż",jest laureatką jednej z Yap w połowie lat 80-
tych.Niestety zespół aktualnie nie ma jej w swoim repertuarze.Może kiedyś się z tą piosenką 
przeprosimy.Nutki i słowa można znależć w ostatnim wydaniu Śpiewniczka Bieszczadniczka,nie 
zachowało się natomiast nagranie-chyba że u organizatorów Yapy lub w Studenckim Radio Żak w Łodzi. 

 

Nick: WIKIELI    

Data: 11-01-2007 17:02:13 

Treść: Witam  

Podobno "swoje propozycje i oczekiwania na mniej znaną piosenkę Wołosatek można składać w 
księdze gości", więc ja chciałabym się dowiedzieć o pewien utwór. Byłam kiedyś na koncercie zespołu 



w Kielcach i tam usłyszałam piosenkę, której zapamiętałam tylko niektóre słowa. Niestety nie mogłam 
jej nigdzie znaleźć. O ile dobrze pamiętam, brzmiało to tak:  

...błąka się pieśń po strunach  

wśród nutek wygranych  

smutkiem zaklęta  

w dźwięk twej gitary...  

...nie daj duszy na sprzedaż  

swoim pieśniom łzawym  

i wspomnień nie oddawaj  

ludziom do zabawy  

bo życie ci wykrzyczy  

prawdę ogromną  

że ludzie duszę zbrudzą  

a pieśni zapomną...  

Nie jestem pewna, czy te słowa są poprawne. Wydaje mi się, że melodia tej piosenki była podobna do 
utworu "We wtorek po sezonie". Bardzo proszę o jakieś wiadomości o tej piosence, bo bardzo mi się 
ona podobała.  

Pozdrawiam 

 

Nick: krzysiek    

Data: 11-01-2007 01:58:01 

Treść: 2 w nocy.....może sen przyjdzie....  

pozdrawiamy cały zespół!!!!!!!!!!!!  

A Wy nie spać tam!!!!Tworzyć!!!!!!!  

 

 Kasia Julka Krzyś Żesławscy 

 

Nick: WIKIELI    

Data: 04-01-2007 18:48:06 

Treść: Witam  



Przy piosenkach Wołosatek spędziłam dzieciństwo i młodość. Dziś staram się przybliżyć je moim 
córkom. Śpiewniczki Bieszczadniczki towarzyszą nam prawie codziennie. W Nowym Roku życzę całemu 
zespołowi: nieustawajcie w swojej działalności - jest nam wciąż potrzebna.  

Pozdrawiam 

 

Nick: Natalia  

Data: 25-12-2006 21:04:24 

Treść: Spędziłam Wigilie z rodziną przy pięknej Wilijnej pastorałce którą ściągnęłam z 
Niespodzianki.Dziękuje Wam,rodzina z Poznania była zachwycona.Pozdrawiam świątecznie 

 

Nick: The Halal  

Data: 23-12-2006 10:55:12 

Treść: Witam Wolosatki. Just a small bunch of words to give you a Merry Xmas and my best wishes 
for this New Year with much more success and songs...  

See you soon. Buziaki!!! 

 

Nick: misia  

Data: 23-12-2006 01:52:54 

Treść: Moje ukochane Wolosatki. Dawno juz nie zostawilam wpisu, choc przyznaje, ze jestem stalym 
gosciem na stronie i dyzurnym podgladaczem ksiegogosciowych konwersacji.  

 

Dzis rano w TV polonia widzialam Basie. Promowala akcje charytatywna w programie "kawa czy 
herbata". Basienko, sliczna z Ciebie pani redaktor. Gratuluje Ci serdecznie.  

 

Ja niestety w tym roku nie podziele sie z Wami oplatkiem, ale -jak juz pisalam- serduszkiem jestem z 
Wami. Przesylam najcieplejsze zyczenia wszystkim spokrewnionym mniej lub bardziej z wolosatkowa 
rodzina. 

 

Nick: ewa  

Data: 22-12-2006 20:05:48 

Treść: podoba mi się ten zespół jest super 

 

Nick: Martik    



Data: 21-12-2006 18:21:47 

Treść: Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia skladam wzsystkim Wolosatkom i 
Wołosatom najserdeczniejsze życzenia rodzinnych i wesolych świąt oraz 365 szczęśliwych dni w 
nadchodzącym 2007 roku! 

 

Nick: Casia  

Data: 18-12-2006 00:39:46 

Treść: Ja tez postaram sie przybyc na wigilie wolosatkowa.  

Przesylam pozdrowienia dla wszytskich wolosatek (szczegolnie mocne dla tych "starych") wprost z nad 
Sekwany. 

 

Nick: Paweł      

Data: 17-12-2006 17:21:06 

Treść: Ileż dni...., ileż nocy z Waszą muzyką. Setki ognisk wypalonych, rzesze cudownych ludzi 
poznanych na szlaku.....Były i miłości i dramaty. Wiele się pamięta, sporo zapomniało ale Wy i Wasza 
muzyka jest dla pokoleń.  

Ogromne dzięki za ten kawał dobrej roboty!! 

 

Nick: Lonia  

Data: 17-12-2006 00:42:22 

Treść: Witajcie kochane koleżankiz zespołu  

 

Zapowiadam swoją obecność na Wigilii - mam nadzieje, że w tym roku nic mi nie przeszkodzi. Zatem 
do zobaczenia 

 

Nick: iwonka    

Data: 14-12-2006 15:00:24 

Treść: Kochane Wolosatki i Wolosaci! oficjalny i zatwierdzony termin Naszej Wigilii to 22.12, 
proponowana godzina to 18.00  

Zapraszam Serdecznie 

 

Nick: RP  

Data: 12-12-2006 12:55:03 



Treść: Fotki z koncertu w Lublinie jak też i innych są w dziale KONCERTY.Zapraszamy do oglądania i 
komentowania 

 

Nick: jAgNa      

Data: 12-12-2006 08:40:04 

Treść: Ja mam małe pytanko: kiedy będą fotki z Lublina?? Prosiłbym o odpowiedź na maila albo gg. 
POZDRO 600 Dla Wołosatek 

 

Nick: gaspar        

Data: 11-12-2006 23:04:21 

URL: www.podmiejska.prv.pl 

Treść: Hej  Widzieliśmy się na koncercie w Zapiecku. Do dziś jestem pod wrażeniem urody - urody 
Waszych głosów, ale nie tylko  Do zobaczenia ponownie w Łodzi! 

 

Nick: Marzenka  

Data: 10-12-2006 13:22:03 

Treść: Bardzo Was lubię kochane Wołosatki 

 

Nick: Beata  

Data: 08-12-2006 08:26:52 

Treść: Ja na koncercie w Zapiecku myślałam,że jestem taka mądra bo wiedziałam,że Po 
sezonie,Piosenka weterana i Lato ucieka - to Wołosatki.A okazało sie ,ze moja mądrość została 
podważona,bo wiele piosenek innych,które śpiewały ja znam,ale nie wiedziałam że one też maczaja w 
tym palce.Kocert w Zapiecku był świetny,zespół ma dużą klasę.Może zawitacie do Łodzi w przyszłym 
roku jeszcze raz? 

 

Nick: Pirdolka    

Data: 05-12-2006 15:00:16 

Treść: no niee, nie wyswietlilo mojego podpisu, rozumiem cenzura :) 

 

Nick: Pierdolka    

Data: 05-12-2006 14:54:29 



Treść: a ja tak sobie poczytalam troche wpisow i si chcialam dowiedziec czy wogole jest mozliwosc 
zebyscie przyjechali na koncert do swidnika, takie moasteczko pod Lublinem. moze nie jest zbyt 
wielkie, piekne itd, ale mysle ze na pewno jest tu wielu waszych fanow, po z atym samych harcerzy 
ammy sporo. po z atym wszystkich chcialam jeszcze dodac, ze jest mi wstyd ze dopiero teraz sie 
dowiaduje czyje sa te wszystkie piosenki ktore spiewamy od wielu, wielu lat :(  

przepraszam strasznie mocno, ale zawsze lepiej pozno niz wcale :)  

dodatkowo chcialabym jeszcze poprosic o wrzucenie do dzialu "niespodzianka podkladu do "piosenki 
weterana" z gory dziekuje  

pozdrawiam Dh *****olka :) 

 

Nick: Olenka  

Data: 03-12-2006 17:46:59 

Treść: jeszcze raz ja swietnie bawilam sie na koncercie w Lublinie...marzy mi sie wiecej waszych 
koncertów sa bardzo harcerskie... 

 

Nick: Olenka    

Data: 03-12-2006 17:43:34 

Treść: dopiero od niedawna znam Wołosatki a juz zdążylam zakochac sie w tych pieknych 
piosenkach.hmmm 

 

Nick: iwonka    

Data: 30-11-2006 17:33:22 

Treść: Drogie (stare:]) wolosatki i wolosaci, jak rowniez przyjaciele. Wolosatkowa Wigilia oczywiscie 
sie odbedzie. Termin postaram sie uzgodnic jak najszybciej, (bedzie to pewnie ktorys z dni 18-22 
grudnia) ale oczywiscie chcialabym, zeby wszystkim pasowalo, wiec prosze zglaszac, jesli ktos ma jakies 
trudnosci zwiazane z konkretna data-sklad aktualny, postara sie dopasowac. Oczywiscie wszystkie 
pomysly i inicjatywy mile widziane. Jakby co wiecie z kim lapac kontakt  

pozdrawiam 

 

Nick: Laczuś      

Data: 28-11-2006 20:15:21 

Treść: http://www.youtube.com/watch?v=rkfwh81jwr0  

 

oto teledysk Doroty Łaty ze starszego squadu wołosatek...  

 



Pozdrawiam: Piotruś... 

 

Nick: Wujek Rysiek  

Data: 27-11-2006 09:56:30 

Treść: Julia,dziękujemy Ci za piękny ślad , który zostawiłaś w tej ksiedze.Mając 11 lat więcej wiesz o 
Bieszczadach, o piosence turystycznej i oczywiście o Wołosatkach niz niejeden dorosły.Na nastepnym 
leciu zespołu,mam nadzieje,że wystąpisz w trio razem z mamą i tatą.Bardzo fajnie spiewasz ,słyszałem 
płytę.Jak Ci się uda przyjechać w tym roku w Bieszczady to moze zrobicie duet z Michałem.Trzymaj się 
ciepło. 

 

Nick: Żuraw      

Data: 25-11-2006 15:00:25 

Treść: Bardzo lubię zespół Wołosatki.Wasza ostatnia płyta jest CUDOWNA! Kocham Bieszczady, a z 
moją mamą ( kiedyś śpiewała w Wołosatkach )przecieramy szlaki. Kilkakrotnie zdobyłam Tarnicę, Rawki 
i Połoninę Caryńską, a także Połoninę Wetlińską, Bukowe Berdo, Rozsypaniec, Szeroki Wierch i Halicz. 
Pozdrawiam wszystkie Dziewczyny i Chłopców z Zespołu, a także Wujka Rysia!  

 Julia ( Żuraw ) Żesławska 

 

Nick: ibizon  

Data: 23-11-2006 23:12:47 

Treść: no to pięknie... nie moge się doczekać:) 

 

Nick: iwonka    

Data: 23-11-2006 16:55:48 

Treść: Już niedługo (tzn. w przyszłym tygodniu jak sądzę) na stronie powinny się znaleźć zdjęcia z 
Lublina 

 

Nick: Klaudia i nie tylko..  

Data: 22-11-2006 18:27:05 

Treść: Dziekujemy za te wszystkie słowa, daje to nam ogromną satysfakcje i świadomość dla jakich 
wspaniałych ludzi śpiewamy i gramy. To prawdziwe szczeście mieć takich odbiorców muzyki jaką 
wykonujemy, dlatego zawsze staramy się dać z siebie wszystko.  

Do zobaczenia na koncertach:] 

 



Nick: bemolek  

Data: 20-11-2006 20:57:19 

Treść: Nutko, masz rację.Ja też dużo słucham a w szczególności Wołosatek.To najlepszy harcersko-
turystyczny zespół w Polsce.Dziewczyny, wielki szacunek dla Was 

 

Nick: nutka    

Data: 20-11-2006 19:19:15 

Treść: słucham Was często, uwielbiam harcerskie piosenki, z tego sie nie" wyrasta"!! 

 

Nick: agatka        

Data: 20-11-2006 07:56:46 

URL: verbumnobile.zhp.lulin.pl 

Treść: Dziekujemy za wspanialy koncert w Lublinie i pozdrawiamy no i oczywiscie czekamy na was 
wczesniej niz dopiero na 17 jesiennych :) łojj wspomnienia z koncertu nie zapomniane :) 

 

Nick: AJ  

Data: 19-11-2006 21:54:22 

Treść: Nie byłam jeszce na koncercie nowego składu i chetnie posłucham wiec czekam na najbliższy 
koncert w kielcach napewno przyjde Pozdrawiam wołosatki :* 

 

Nick: Paulinka94        

Data: 19-11-2006 20:31:02 

URL: www.palina93.photoblog.pl 

Treść: W Lublinie na koncercie było super!! mam nadzieje, że za rok na 17 jesienncyh spotkaniach z 
piosenką też będziecie Macie super piosenki;] pOzdrawiam) 

 

Nick: Gągelek      

Data: 19-11-2006 17:59:57 

Treść: Byłem na koncercie Wołosatek w lublinie. Było super. A za rok zaśpiewacie?? 

 

Nick: iwonka    

Data: 18-11-2006 23:43:20 



Treść: wlasnie udalo nam sie dotrzec do kielc po koncercie w Lublinie-niezapomniana 
atmosfera...Bieszczady pozdrowimy osobiście na pewno w wakacje, jak co roku. 

 

Nick: trewirątka  

Data: 18-11-2006 21:59:30 

Treść: Dziękujemy za koncert w Lublinie :) Było suuuuuuuuuper.Pozdrowniena dla Was i dla 
Bieszczad..... 

 

Nick: doda      

Data: 18-11-2006 21:45:29 

Treść: :) :) :) :) :) :) wołosatki są yo ziomy 

 

Nick: doda      

Data: 18-11-2006 21:43:39 

Treść: dziś WOŁOSATKI śpiewały na koncercie na którym ja byłem. jestem z 7LDH Wulkan. jestem z 
lublina. ma ją bardzo fajne piosenki. śpiewały dla naszego hufca na 16 jesiennych spotkaniach z 
piosenką. chciałbym aby w następnym roku też dla nas śpiewały!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Nick: speeder    

Data: 17-11-2006 17:45:00 

Treść: Cześć! Chcę Wam powiedzieć że każda Wasza piosenka pachnie moimi kochanymi 
bieszczadami, wspaniałymi beztroskimi chwilami spędzonymi w Ustrzykach Górnych i w Wołosatem z 
przyjaciółmi. Żałuję że nigdy nie byłem na prawdziwym harcerskim obozie ale i tak doceniam to że dane 
mi było zasmakować dzikich , kochanych gór z duszą jakimi są Bieszczady.Dane mi jest tam wracać z 
przyjaciółmi co roku.Z każdej wyprawy robię osobny film video i wasze piosenki w nim królują ! 
Pozdrawiam Was gorąco! Tomek 

 

Nick: Ania :D  

Data: 17-11-2006 14:34:01 

Treść: Nawet nie wiecie ile radości mogą srawaić człowiekowi Wasze słowa... śpiewanie to moja pasja 
i szczęście, ale śpiewanie dla kogoś, kto pragnie słuchać jest największą radością jakiej można 
doświadczyć  Dziękuję :* 

 

Nick: Igor    

Data: 17-11-2006 00:20:45 



Treść: hehehe Wołeczku! Ty się naszym piwem tak nie dziel, ok? A co do koncertu, to szkoda, że był 
tak krótki:/ I czemu nie zostałyście na kabaret?? No nic było tradycyjnie ślicznie i śmiesznie (Nie 
wiedziałem tylko na czym grał Pan Rysiek... Chyba na krześle albo na nerwach... Ala...) Jesteście 
naprawdę genialne! Pozdrawiam 

 

Nick: Wołek    

Data: 16-11-2006 17:00:45 

Treść: Szkoda, że Wołosatki są niepełnoletnie bo bym Was zaprosił na 50 litrów piwa które wczoraj 
zdobyliśmy:D To był kolejny Wasz występ który widziałem i było całkiem miło:) Pozdrówki:* 

 

Nick: Taborecik        

Data: 16-11-2006 12:32:00 

URL: www.huba.ostrowiec.zhp.pl 

Treść: cześć ja jestem z Ostrowca :) pies parę lat jeździłem w Bieszczady :) na stanice na obozy milo 
te obozy wspominam ;p nawet byłem na oborze jak były Wolosatki to było w roku 1995 ;p a ostatni ras 
w Wolosakym byłem w 2004r i parę 4 dni wcześnie od obozu a wy tam byliście na biwaku :) może ktoś 
mnie pamięta :) Pozdrawiam  

 

Ps. Przepraszam za błędy :( 

 

Nick: -=PlnA=-      

Data: 15-11-2006 11:33:05 

Treść: bardzo mi sie podobaja wasze piosenki sa naprawde super 

 

Nick: T  

Data: 14-11-2006 21:58:24 

Treść: Co ty wiesz, o małych dzieciach 

 

Nick: Żantenka    

Data: 14-11-2006 14:22:04 

Treść: To zdjęcie jest straszszszne!  

Powinno się nim straszyć małe dzieci jak nie chcą spać! 

 



Nick: iwonka    

Data: 14-11-2006 14:08:22 

Treść: Bardzo nas cieszą wszystkie te miłe słowa które czytamy w księdze, my również staramy się, 
żeby czas spędzony na oglądaniu naszej strony był dla was przyjemny, dlatego polecam galerię, w 
której zamieszczone zostało pewne zdjęcie zrobione po w kieleckim parku. Tego dnia odbyła się sesja 
zdjęciowa do kalendarza na rok 2007, a po sesji chwila zabawy-zobaczcie sami 

 

Nick: Kaśka      

Data: 12-11-2006 20:33:51 

Treść: Kiedy tylko słucham waszych piosenek od razu mam ochotę rzucić wszystko, wsiąść w pociąg 
kierunek Bieszczady  Nigdy nie myślałam że zakocham sie w górach... Z niecierpliwością i nadzieją 
czekam na jakiś koncert w Poznaniu. Świetne piosenki! Pozdrowionka dla Was!! 

 

Nick: Paulinka94      

Data: 11-11-2006 19:10:13 

Treść: Macie superaśne piosenki najlepsza jest "swoboda"  Myślę, że zobaczymy się na jesiennym 
spotkaniu z piosenką w Lublinie  pOzdrawiam  

 

Nick: Irek  

Data: 11-11-2006 12:06:29 

Treść: Kochane Wołosatki,przesłuchałem właśnie Waszą płytę która pożyczył mi kolega i jestem 
oczarowany.Muzyka idealnie pasuje do tekstów,które są bardzo dobre.Aranżacje takie świeże i 
przyjazne dla ucha i wydaje się to takie proste, to zastanawiam sie dlaczego inni tak nie grają tylko 
wszystko komplikują.Każda piosenka z tej płyty inna a najbardzie podoba mi sie Zawieja oblodzonych 
słów i Za krótka noc.Wszystko też chyba z tej strony ściągnę na swojego kompa.Kiedy będziecie w 
Poznaniu? 

 

Nick: RP  

Data: 07-11-2006 23:59:30 

Treść: Przepraszam, ten Lublin to 18 listopad 

 

Nick: RP  

Data: 07-11-2006 22:15:55 

Treść: Potwierdzam koncert w Lublinie 19 listopada.Poza tym gramy 15.11 na Politechnice w Kielcach 
i 24.11 w Zapiecku w Łodzi 



 

Nick: Kacham      

Data: 03-11-2006 17:52:07 

Treść: Podobno zaśpiewacie w Lublinie na Jesiennym Spotkaniu z Piosenką. Może się zobaczymy  

 

Nick: Przemek G  

Data: 31-10-2006 22:07:32 

Treść: Glosowanie jest proste, nalezy najpierw zarejestrowac sie do YouTube (nieodplatnie), pozniej 
wystarczy wpisac  

do wyszukiwarki "Dor Lata" aby po chwili znalezc klip "Dear Love" o numerze 942 w konkursie You 
Tube Underground i oczywiscie po obejrzeniu teledysku nalezy wyrazic swoj entuzjazm wciskajac "I like 
it!" :)  

Korzystajac z okazji chce wyrazic uznanie dla wszystkich osob dzieki ktorym zespol Wolosatki wciaz sie 
rozwija i zdobywa coraz to nowych fanow! Szczere gratulacje! 

 

Nick: Przemek G  

Data: 31-10-2006 22:05:30 

Treść: Witam Szanownych Forumowiczow i Gosci!  

Na wstepie serdecznie pozdrawiam wszystkich przyjaciol i krewnych najwspanialszego wokalno - 
instrumentalnego zespolu harcerskiego o nazwie wiadomo jakiej! Przy okazji chcialbym Was 
poinformowac ze udalo mi sie nawiazac kontakt z byla Wolosatka ktora rozwinela kariere muzyczna za 
granica. Dorota Lata przyjela pseudonim artystyczny Dor Lata i obecnie mozna obejrzec jej videoclip 
na serwerze YouTube! YouTube  

Chcialbym zachecic wszystkich lubiacych dobra muzyke oraz majacych sentyment do naszego zespolu 
o glosowanie na jej piosenke: "Dear Love" w konkursie YouTube Underground Contest! Numer piosenki 
942 Piosenka Doroty  

"Dear Love" 

 

Nick: Maciuś      

Data: 29-10-2006 00:08:13 

Treść: Oj koncert był przewspanmiały!! :D Bardzo miła dla ucha muzyka :D A po koncercie kupiłem 
sobie płytke i wraz z Siwym pozbieraliśmy podpisy od Wołosatek :D Pozdro dla wszystkich od 
Szczecina!! :P Odezwijcie sie kiedyś :P 

 

Nick: Pati:)    



Data: 28-10-2006 20:14:46 

Treść: Jestem z kielc ale mieszkamiw szczecinie byłam u was na koncercie!!Fajnie gracie podoba mi 
się to bo sama jestem, harcerką!! 

 

Nick: Żantenka    

Data: 26-10-2006 19:11:45 

Treść: ach! ach! to juz jutro! to już za niecale 24 godziny! nie moge sie doczekac Kochane Wolosatki!  

 

ZAPRASZAM do Szczecina! 

 

Nick: iwonka    

Data: 26-10-2006 16:47:28 

Treść: Zapraszam wszystkich (szczegolnie tych ze Szczecina i okolic) na nasz koncert wlasnie w 
Szczecinie 28.10 

 

Nick: Karol Kolbuszowa        

Data: 24-10-2006 15:56:57 

URL: ------------------------ 

Treść: Wiącu żałuj 

 

Nick: wiącu      

Data: 23-10-2006 21:24:18 

URL: www.punkmalolaty.xt.pl 

Treść: Moze nie byłem na waszym koncercie w kolbie ale przesłuchałem wnikliwie waaszych nagran 
i nie ukrywam ze mi sie spodobały: Pozdro 

 

Nick: prezes      

Data: 23-10-2006 19:34:39 

URL: www.kkts.glt.pl 

Treść: Witam!  

No i po koncercie Wołosatek w Kolbuszowej. Kto był napewno nie żałuje. Kto nie był jego sprawa...Dla 
mnie spełniło się kolejne marzenie - spotkałem wspanieałe Wołosatki i ... "połączyła nas muzyka". 



Dziękuję im za wspaniały koncert, który przeniósł nas w nasze ukochane Bieszczady, a chwilami nawet 
na Kubę! Dziękuję Klaudii za jej łokieć na moim żołądku oraz Alicji...za wspaniały uśmiech. I oczywiście 
Ryśkowi...za jego spokój i opanowanie. Cała "Salamandra" jest wdzięczna Wołosatkom i pozostanie ich 
przyjacielem do końca... Dziękujemy!!!Pozdrawiamy i do zobaczenia na szlaku! 

 

Nick: Karol Kolbuszowa        

Data: 21-10-2006 13:57:38 

URL: ------------------------- 

Treść: Pozdrawiam Agate,KLaudie,Alicje,Żanete,Iwone,Anke,Marte 

 

Nick: Karol Kolbuszowa        

Data: 21-10-2006 11:55:52 

URL: ------------------------- 

Treść: Będe o was Pamiętał "Wołosatki"  

KOLBUSZOWA WAS KOCHA 

 

Nick: prezes      

Data: 18-10-2006 12:02:50 

URL: www.kkts.glt.pl 

Treść: Witajcie! W imieniu Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego "Salamandra" i Zespołu Szkół nr 2 
w Kolbuszowej, zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych na koncert Wołosatek do Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej, przy ul. Obrońców Pokoju. Koncert będzie miał miejsce w piątek, 20 
października, o godzinie 19.00. Wstęp jedyne 5 zł, bilety dostęne przed koncertem. Zapraszamy!!! 

 

Nick: Ewa    

Data: 17-10-2006 22:17:30 

Treść: Wołasatki macie fantastyczne piosenki,swój wspaniały niepowtarzalny styl i bogatą 
historię.Podziwiam Was od lat.Piosenki Wazse w ogóle sie nie starzeją,mam prawie wszystkie płyty i 
czekam na kolejne.Po kilku latach przerwy dotrę wreszcie w najblizsze wakacje w Bieszczady i mam 
nadzieje Was posłuchac, bo mnie z Wami też łączy muzyka 

 

Nick: majonez      

Data: 17-10-2006 11:25:19 

Treść: czśc  



MIESZKAM OBECNIE NA MAZURACH, TESKNIE ZA BIESZCZDAMI I ZA WOŁOSATEM. JAK MIŁO WAS 
POSŁUCHAC. CZLOWIEKOWI CIEPLEJ ROBI SIE NA SERCU I STAJE SIE OD RAZU LEPSZY.  

POZDROWIONKA DLA WOLOSZATEK I WOŁOSATYCH Z OBECNEGO I POPRZEDNIEGO SKŁADU,  

PS. SZCZEGOLNE POZDROWIENIA DLA KASI I AGAFI Z WLOSZCZOWY 

 

Nick: iwonka    

Data: 16-10-2006 23:02:28 

Treść: Prawdopodobnie powstanie dzial KONCERTY ale poki co trzeba sobie radzic za pomoca ksiegi 
gosci. Wedle zyczenia informuje, ze najbliższe koncerty odbeda sie:  

-20.10 w Kolbuszowej  

-28.10 w Szczecinie  

-18.11 w Lublinie  

-24.11 w Łodzi  

PS oczywiscie ze widzimy sie w Zapiecku KONIECZNIE! Czy to przypadkiem nie bedzie Twoj pierwszy 
koncert w charakterze widza?  

 

Pozdrawiam serdecznie cala rodzinke wolosatkowa 

 

Nick: Bieszczadnik  

Data: 15-10-2006 20:13:49 

Treść: Serdecznie proszę o jakieś namiary na Wasze najbliższe koncerty. Myślę, że dobrym zwyczajem 
byłoby umieszczanie w tej księdze namiarów na Wasze "Śpiewogranie". Gorące podziękowania za 
umilanie znoju dnia codziennego i liczę na rychłe koncerty w świętokrzyskiem. Pozdrawiam. 

 

Nick: ela    

Data: 15-10-2006 17:30:15 

Treść: To co, widzimy się w listopadzie w Zapiecku? :) 

 

Nick: Beata  

Data: 15-10-2006 15:32:53 

Treść: Ja też chciałabym śpiewać w Wołosatkach,podobno nieżle mi idzie, ale chyba za póżno,mam w 
tym roku maturę.Widziałam Was na koncercie w pałacyku.Bardzo mi się podobało.Teraz próbuje sie 



uczyć kilku Waszych piosenek przy pianinie chociaz nie wszystkie akordy tak mi wychodzą jak w 
oryginale. 

 

Nick: Madzia      

Data: 05-10-2006 15:24:40 

Treść: Bardzo mi się podoba zespól Wołosatki...czesto śpiewam sobie w domu wasze piosenki:)i 
nawet dobrze mi to wychodzi;)..pozdrawiam Sylwię Zapałę i wszystkie inne dziewczyny:))..a szczegolnie 
pozdrowienia dla Piotrka Laczka, który gra na gitarze..moze kiedys uda mi sie do waszego zespolu 
dołączyć:)... 

 

Nick: Benek  

Data: 04-10-2006 21:46:32 

Treść: To Wołosatki mieszkają też w Walii?Chyba to jakaś miedzynarodowa mafia muzyczna. 

 

Nick: O  

Data: 03-10-2006 18:30:31 

Treść: czemu stronka nie działa 

 

Nick: Dorka    

Data: 03-10-2006 14:14:05 

Treść: Pozdrowienia dla wszystkich. Aneta, 19-go pazdziernika Bedziemy z Karlem w Cardiff, na dwa 
dnia, masz moja komorke prosze daj znac jesli chcialabys sie spotkac i pogadac... Caluje, Dorota 

 

Nick: Lonia  

Data: 23-09-2006 00:49:58 

Treść: Ucałowania dla wszystkich Wołosatek. Jakoś tak przypominam sobie o Was zawsze, jak 
przyjeżdżam do Kielc... Czy my się jeszcze kiedyś wszystkie razem spotkamy? Niech ktoś to w końcu 
zorganizuje!  

 

Nick: Majchrzak    

Data: 21-09-2006 12:30:21 

Treść: Przepraszam za ten niezdarny szyk wyrazow  

 



Nick: Majchrzak      

Data: 21-09-2006 12:27:55 

Treść: Czesc,  

pozdrawiam Wolosatki i kierwnictwo szczegolnie z Anglii (emigracji na wlasne zyczenie). Rysku czy 
moge dostac Twoj adres pocztowy?  

Aneta 

 

Nick: Andrzej  

Data: 20-09-2006 20:32:29 

Treść: Pozdrowienia z Bieszczad.W Chatce Puchatka śpiewaliśmy wczoraj Wasze piosenkio 
sezonie,Lato ucieka,Przeżyć i jeszcze inne.Super klimat,czekam na jakiś koncert w Poznaniu. 

 

Nick: Kasia  

Data: 15-09-2006 19:16:03 

Treść: dzięki za wspaniały koncert w Kielcach. Zatopiłam się w tych dźwiękach, przypomnialam sobie 
góry..cudowne powietrze kiedy lato odchodzi i zaczyna się jesień..  

szczegolne pozdrowienia dla Klaudii - za zaproszenie :) oraz dla Żanetki(za dawke dobrego humoru przy 
herbatce ;) 

 

Nick: Wąski sut    

Data: 15-09-2006 18:58:32 

URL: www.zapomnij.damyrade.pl 

Treść: GOrĄcE CaŁuSkI :*:*:* Od LuDzIsK KtÓrZy MaJą wAs GdZiEś :*:*:*:*WąSiUtKie :*:*:* 

 

Nick: RP  

Data: 15-09-2006 13:01:45 

Treść: Oczywiście nieustające pozdrowienia wysyłam też do Szwajcarii.Misiu ostatnie dwa koncerty 
grał z nami Michał Sieradzan i będzie jeszcze grywał. Z ostatniej chwili:w Twoim byłym instrumencie 
dzisiaj zmieniamy struny, co Tobie też radzę uczynić. 

 

Nick: Ryszard Pomorski  

Data: 15-09-2006 12:54:58 



Treść: Miło nam,że odnalazłeś naszą stronę i podsunąłeś przy okazji świetny pomysł.Cieszę się,że 
zagranica nie zepsuła Ci duszy, bo przecież jesteś bardzo zasłużoną dla bieszczadzkiej piosenki osobą i 
dobrym przykładem dla tych ,którzy nie wyjeżdżając z kraju zapomnieli o starych bieszczadzkich 
klimatach.Czy jeszcze piszesz? Wiele Twoich piosenek dobrze się trzyma,a Wołosatki na ostatnim 
koncercie miały okazję wraz ze środowiskiem z Rudy Śląskiej śpiewać Bieszczadzki Trakt.Pozdrawiam 
serdecznie,przekażę info o Twoim wpisie Grubodudziarzm i innym znajomym bieszczadnikom 

 

Nick: misia  

Data: 15-09-2006 00:27:48 

Treść: A ja kolejnej lzie pozwolilam spasc na klawiature...  

Bardzo mnie wzruszyly ostatnie wpisy. Szczegolnie te od Eli, RP i Igora...  

Najcieplejsze usciski. 

 

Nick: Bodo    

Data: 14-09-2006 20:38:45 

Treść: tak sie sklada ze od wielu lat zyje na obczyznie a jednak lata operacji B-40 utkwily mi w pamieci 
do dzisiaj.Mysle ze ta strona ma tez szanse stania sie miejscem spotkan bylych i obecnych 
bieszczadnikow. Stanice wprawdzie w wielu miejscach juz nie isnieja ale ten czas zyje w nas nadal 
.Jestesmy nadal mlodzi wspomnieniami i to nic ze glowy troche posiwialy...Muzyka jak cudowny elixir 
pozwala na przeniesienie sie w tamte czasy......  

Przeslania,zapal i zauroczenie tym regionem jest mimo uplywu czasu ciagle te i takie same.  

Pozdrawiam serdecznie wszystkich obecnych i bylych czlonkow zespolow Grube Dudy i Wolosatki.  

Boguslaw Adamek (ten od Bieszczadzkiego Traktu  

 

Nick: Zipsqad ziom  

Data: 14-09-2006 19:47:43 

Treść: Pozdrawaim gorąco! Ja też "Wolę sutki! xD 

 

Nick: T.  

Data: 12-09-2006 18:50:29 

Treść: "Choć lata młode szybko płyną wiemy że chłopy starzeją się (a baby nie!)"  

 

:) 

 



Nick: Klaudia  

Data: 11-09-2006 23:59:41 

Treść: Wołosatki sie nie starzeją... ;)  

 Pozdrawiam 

 

Nick: Igor      

Data: 11-09-2006 02:01:13 

Treść: Aha! Marta, Twoje solo na mnie zrobiło oczywiście największe wrażenie... Było prawie tak 
wspaniałe jak w wykonaniu innej sympatycznej ale troszke starej Wołosatki...  

 

Nick: Igor      

Data: 11-09-2006 01:53:28 

Treść: Hej! Dokładnie siedem godzin temu byłem na pierwszym "Wołosatkowym" koncercie od ponad 
roku... To niesamowite zobaczyć Was znowu... Alicja rewelacyjnie prowadzisz koncerty... Żanetka i 
Klaudia to super posłuchać jak śpiewacie solo przyjemność tym większa, że pamiętam jak Was na 
"Wołosatki" zapraszałem... Sekcja z tyłu rewelacyjna... Tak mi się dziwnei zrobiło gdy Was słuchałem... 
Zatęskniłem z Bieszczadami... Za rzucaniem siekierami w ławkę... Za KANDALBARA... Za błotnymi 
zjazdami po połoninach... Za ciągła wilgocią... Za wieczorami przy gazowej lampie... Za wyprawami i 
kąpielami w Wołosatce... Aż łezka się kręci... Czuję się jak 100 latek Na zawsze zostaniecie wszyscy w 
moim sercu... Dziękuję Wam za dzisiejszy kocert i za wszystko w ogóle... :* 

 

Nick: Kasia  

Data: 09-09-2006 10:37:59 

Treść: Wołosatki wszystkich krajów łączcie sie 

 

 

Nick: Wszystkowiedzący  

Data: 07-09-2006 15:40:37 

Treść: Wiem pewnie masz 30 lat jak wszystkie.Piękny wiek,czy jest starszy zespół w Polsce nie licząc 
Budki Suflera,ktoś wie? 

 

Nick: BSW  

Data: 05-09-2006 20:52:50 

Treść: Pozdrowienia od bardzo starej Wołosatki 



 

Nick: RP  

Data: 01-09-2006 13:12:44 

Treść: Elu,żeby Cię trochę pocieszyć,to pamietaj ,że w historii tego miejsca masz też swój udział.Dzięki 
Tobie i dziewczynom z róznych składów Wołosate jest znane w Polsce,a sentyment do 
amfiteatru,mostka choinek, widoków , życia w stanicy itp, pozostaje w nas wszystkich.Z tego nie można 
sie wyleczyć.Zapraszamy na najbliższy koncert 10 września w ogrodzie Pałacyku Zielińskiego. 

 

Nick: ela    

Data: 01-09-2006 12:56:23 

Treść: Właśnie wróciłam z Wołosatego. Mostek zerwany - smutny widok. Kiedy wychodziłam na 
drogę ze stanicy, zatrzymała mnie Straż Graniczna. Powiedziałam, że przyszłam w odwiedziny, że 
jeździłam tam na obozy. Wtedy jeden z tych panów powiedział: "To już historia"... I tak mi się jakoś 
przykro zrobiło... 

 

Nick: FANaTYK  

Data: 31-08-2006 21:50:49 

Treść: Pozdrówka od FANaTYKA 

 

Nick: Mistrz      

Data: 30-08-2006 13:14:36 

Treść: Elo nara 

 

Nick: Andrzej S  

Data: 26-08-2006 23:27:28 

Treść: Gratuluję świetnego występu w Hotelu Gołębiewski w Wiśle.Kilku moich znajomych było 
totalnie zszokowanych.Oni tylko słuchają radia,stwierdzili/ja też/,że było dużo atrakcyjniej niż w 
ubiegłym roku kiedy ING zaprosiło Kaję.Wróciłem właśnie do domu i słucham Waszej płyty.Od jutra 
zaczynam chodzić w okularach 

 

Nick: Tomek  

Data: 25-08-2006 00:00:26 

Treść: Nie uwierzycie,ale nigdy nie byłem osobiście w Bieszczadach.Podróżowałem tylko po mapach 
i przewodnikach,które systematycznie gromadzę.Po co? JA TAM MUSZĘ KIEDYŚ BYĆ!!!Wiecie 
dlaczego?-przez Was miłe Wołosatki.  



 

Oto historia moich bieszczadzkich marzeń:  

 

Obecnie mam 4-ry dychy na karku,jestem z Dolnego Śląska i dawno,dawno temu też byłem 
harcerzem(lata 70-te).Nigdy jednak nie przeżyłem obozu harcerskiego,czy też ciekawej wyprawy 
skautowskiej.Czasy były nieco inne niż obecnie a organizacja ZHP w mojej podstawówce działała raczej 
propagandowo i na ilość-że niby coś się dzieje i coś się działa.Dżwięki gitary słyszałem nie w 
harcówce,lecz na podwórku(grał na niej starszy kolega).Fascynowało mnie to brzmienie.  

Czas upływał a ja niestety z powodów powyższych i sytuacji rodzinnej nie miałem możliwości 
zasmakować biwakowego życia.Nadrabiałem zaległości czytając "Czarne Stopy",Książki 
Niziurskiego,Nienackiego,Szklarskiego,oglądałem "Wakacje z duchami","Niewidzialną 
Rękę"(przygody,Harcerstwo,podróże....)  

 

Potem było długo,długo nic.Aż do Lat 87-89(wojsko)Tu zapoznałem kolegę grającego na gitarze (do dziś 
jesteśmy przyjaciółmi).To on nauczył mnie pierwszych chwytów.Przepisałem cały jego śpiewnik.Po 
powrocie z wojska zdobyłem rozwaloną gitarę i próbowałem tchnąć w nią życie.Motywacją do gry były 
kupione w Składnicy Harcerskiej płyty gramofonowe z......Wołosatkami i pomocny Śpiewniczek 
Bieszczadniczek.Gryf odleciał,a płyty i śpiewnik zostały do dnia dzisiejszego.  

 

Kolejna (dłuuuuga)przerwa 1992-2006.Mój młodszy syn oznajmił,że chce mieć....gitarę!!!??? Bez chwili 
wachania kupiłem mu ją.Bardzo był zdziwiony że jego tato gra na gitarze.Udało się-złapał 
bakcyla.Chodzi do Szkoły Muzycznej.Wyjąłem z szafy płyty i śpiewniki.W ten oto sposób Wołosatkowe 
koło poczęło sie domykać.Do końca zamknęło się dzisiaj,bo ot tak sobie wpisałem w wyszukiwarkę 
hasło "Wołosatki".Nie miałem pojęcia że ten zespół jeszcze istnieje!Super!Życzę Stu lat koncertowania.  

 

A teraz uwaga!Kupiliśmy namiot,śpiwory kuchenkę gazową i inne gadżety biwakowe.Wrzuciliśmy to 
wszystko do combika i hajda nad...morze (przegłosowali mnie).Były to najpiękniejsze wczasy mojego 
życia i do tego z GITARĄ.Precz z kwaterami!!!Niech żyje natura!  

 

W przyszłym roku nieodwołalnie jadę w Bieszczady żadnego głosowania nie będzie!!!  

 

Korzystając z możliwości pragnę życzyć młodym Wołosatkom dużo radości z tego co robią,a jeśli starszy 
skład zespołu czyta tą stronę,to chciałbym im podziękować za ich muzykę,z którą byłem związany przez 
tyle lat.  

 

 

(Niesamowite napisałem do "Wołosatek") 

 



Nick: Gabi      

Data: 22-08-2006 21:46:47 

Treść: Spotkałam Was w Tarnobrzegu na OFPH Śpiewograniec 2006  i wygralam śpiewniczek  Bardzo 
by mi zależało na piosence "Niepotrzebni" do sciągnięcia i na chwytach do niej... Wielka szkoda, ze do 
tekstów Waszych piosenek nie ma chwytów  

 

Nick: Milena      

Data: 19-08-2006 23:36:50 

Treść: Ja chcę zobaczyć na tej stronie jak najszybciej fotki BIESZCZADY 2006 :) Zrozumiano? No!  

Czekam... 

 

Nick: Tomek  

Data: 19-08-2006 09:10:54 

Treść: Komendancie - czemu nie przedłużyć by pobytu w Bieszczadach o powiedzmy, tydzień? ;)  

Za krótko, za krótko, za krótko! 

 

Nick: Ania      

Data: 18-08-2006 12:47:50 

Treść: ...sobie siędzę sama w domku i wspominam tegoroczne Bieszczady :) Tak mi już tęskno za 
Wołosatem...a przecież dopiero wróciliśmy :)ech...  

Gorące buziaki dla wszystkich.  

 

P.S. My też za Tobą tęsknimy Gosiu :* 

 

Nick: Łukasz - Kraków :)        

Data: 15-08-2006 17:17:03 

URL: www.lukasz19901403.fotka.pl 

Treść: No witam wszystkich   

 

21.37 - Wbiegam razem z trzema przyjaciółmi poznanymi w Wołosatem na miejsce dawnej Cerkwi 
gdzie odbywała się msza .. zdyszany wchodzę na wzniesienie niedaleko ołtarza .. i widzę jak dwie śliczne 
dziewczyny śpiewają jakąś piosenkę  ...  



 

Zaczarowany zwykle przychodząc na msze by mieć zaliczoną tym razem uważnie słuchałem i 
wpatrywałem się w dwie piękne dziewczyny ... potem gdy dołączyły do zespołu i widziałęm obraz 
wszystkich pomyślałem sobie że to niemożliwe żeby tyle łądnych dziewczyn było naraz w jedny miejscu 
...  

 

Po uważnym uczestniczeniu we mszy .. postanowiłem podejść do jakiejś dziewczyny z zespołu i 
porozmawiać ... chociaż by dlatego że jeszcze niedawno rozpatrywałem chęć przystąpienia do 
Harcerstwa..  

 

Bardzo miło mi się rozmawiało i omamiony chęcią więkrzego poznania tych osób postanowiłem (jak 
ostatni frajer) następnego dnia wpaść do nich ... (wyszło na to że będąc tam trzy razy zrobiłem z siebie 
natrętnego kolesia) ... na szczęście (przynajmniej moje  ) udało mi się dostać numer komórki jednej z 
tych aniołków .. a także stronę na której można was zobaczyći śledzić wasze poczynania ...  

 

Ojciec powiedział że ma zamiar za rok równiesz tam przyjechać .. fajnie by było jeszcze raz zobaczyć .. 
ale pewnie oni mają mnie już dość  ...  

 

Tak czy siak dziekuję że mogłem poznać was .. wszystkich i każdego z osobna ...  

 

Pozdrawiam cały zespół .. Iwonę dzięki wsumie której mam ochotę napisać tutaj coś  .. pani prezes 
spisała się na medal   

 

Buziaki :*:*  

 

Nick: MISIA USA  

Data: 15-08-2006 02:11:37 

Treść: Pozdrowionka dla calego zespolu, ktory tworzy cos naprawde niezwyklego i ciekawego. Zycze 
Wam wielu sukcesow i usmiechu na kazdy dzien  Szczegolne buziaki dla moich ulubionych wokalistek i 
najlepszych przyjaciolek Klaudii i Zanetki :* :* :* :* :* :* 

 

Nick: Gosia  

Data: 15-08-2006 00:44:38 

Treść: Kochane Wołosatki! Ja równiez za Wami tesknie... Gorąco Was pozdrawiam =*** 

 



Nick: Pawcio-wielbiciel  

Data: 13-08-2006 22:17:29 

Treść: Nie jestem Wołosatka ale z przyjemnością też przesyłam Wam buziaczka,podziwiam Was 

 

Nick: Ola    

Data: 11-08-2006 20:14:55 

Treść: Pozdrawiam wszystkie stare i obecne wołosatki:)Buziaczki:*:* 

 

Nick: RP  

Data: 11-08-2006 12:43:18 

Treść: Pocztówka z Beskidu jak też inne piosenki świetnie brzmią na naszych płytach.Trzeba zajrzeć 
do dyskografii - Pocztówka umieszczona jest na dwóch różnych CD 

 

Nick: krzysia    

Data: 10-08-2006 20:54:36 

Treść: witam!  

bardzo proszę o piosenkę "pocztowka z beskidu" w calości. szukam w calej sieci i niemogę znaleźć.PLIZ 
PLIZ PLIZ. pozdrawiam krzysia. 

 

Nick: Martik    

Data: 10-08-2006 20:48:51 

Treść: To byl jeden z bardziej udanych obozow. Wrocilam wczesniej i teraz bardzo tesknie, ale coz... 
Mam nadzieje, ze reszta bawi sie tak wybornie jak do tej pory:)Wolosatki i Wolosaci jestescie swietni:)  

P.S. Gosiu bardzo tesknimy 

 

Nick: iwonka    

Data: 26-07-2006 22:54:47 

Treść: Bedzie nas (tzn Wolosatki) mozna spotkac w Bieszczadach gdzies, na szlaku miedzy 31.07 a 
13.08 

 

Nick: iwonka    

Data: 14-07-2006 16:51:23 



Treść: Ja odpowiem, bo wiem Wez akustyka a piec bedzie oczywiscie 

 

Nick: Piotruś Laczek    

Data: 10-07-2006 13:37:57 

Treść: Panie Ryśku... Jaką gitarę mam zabrać na ten obóz?? Klasyczną czy akustyczną?? Będzie 
wzmacniacz czy unplugged ??  

Proszę o odpowiedz... Piotruś Laczek 

 

Nick: :)  

Data: 09-07-2006 18:56:33 

Treść: to może pod Elę, załóżmy 17 lipca, poniedziałek... 

 

Nick: Lonia  

Data: 09-07-2006 00:25:43 

Treść: Ja w sprawie sabatu:)Hm... 25 lipca moze byc, byle nie parę dni później, bo bedę w górach:)Ale 
koniecznie musimy się spotkac, bo zapomnę, jak wyglądacie :( 

 

Nick: ela    

Data: 07-07-2006 00:37:18 

Treść: Jako przedstawicielka "GENERACJI Z IKRĄ" zgłaszam chęć uczestnictwa w sabaciku!!! :) 
Niestety, 25 lipca będę offshore... :( W Kielcach jestem od 15 do 20 lipca, a póżniej w drugiej połowie 
sierpnia. Jeżeli w tym czasie inne "koleżanki z zespołu" miałyby czas, to na mnie można liczyć! Życzę 
duuużo słońca!!! 

 

Nick: WOŁOSATKI WSZYSTKICH KRAJ  

Data: 05-07-2006 10:18:32 

Treść: Czy Wołosatki "GENERACJA Z IKRĄ 2000-2004" mają ochotę na małą reaktywację, czyli krótki 
sabacik? Proponuję termin koniec lipca (koło 25). Odpowiada Wam, laski? Które są chętne? Plan 
spotkania standardowy:  

- godz. 6.00 - zaprawa poranna  

- godz. 6.30 - obrzędy  

- godz. 13.00 - rady, skargi, zażalenia,  

porady sercowe  



- godz. 19.00 - tajne obrzędy część druga (całą noc - w programie: szkoła latania na miotle, wróżenie z 
herbaty ekspresowej)  

 

Dajcie znac na stronce, czy i kiedy mogłybyśmy się zorganizować. Dalsze formalności i opłaty 
uzgodnimy telefonicznie.  

(przyjmujemy czeki i karty płatnicze) 

 

Nick: mis5    

Data: 04-07-2006 21:53:20 

URL: http://one6.pl/ 

Treść: Nie wiem co napisac :) W kazdym razie jest fajnie :) 

 

Nick: tomi  

Data: 29-06-2006 21:40:15 

Treść: drżyjcie, niewierni... 

 

Nick: iwonka    

Data: 29-06-2006 18:31:20 

Treść: poczekaj az zobaczysz FILM... 

 

Nick: ela    

Data: 29-06-2006 16:47:46 

Treść: Jaaakie fajne zdjęcia! :) Żałuję, że nie mogłam się zjawić w Ciekotach... Pozdrawiam serdecznie 
z Kielc!!! 

 

Nick: ewelinka-michalinka  

Data: 25-06-2006 15:32:13 

Treść: No wreszcie pojawily sie fotki z Ciekot... :) Mam nadzieje, ze bawiliscie sie rewelacyjnie (jak 
zwykle w tym zaczarowanym domku).  

Calusy dla ekipy i szefostwa od jednej z najwierniejszych fanek. 

 

Nick: Kyszel  



Data: 19-06-2006 14:41:29 

Treść: Od niedawna śpiewam z tymi miłymi diablicami w Wołosatkach.Dziewczyny naprawdę mi 
imponują,a za gitarzystą powinny się uganiać grona dziewczyn. Lepiej nie mogłem sobie tego wymarzyć 
i dlatego zapraszam na nasze koncerty. 

 

Nick: magda  

Data: 13-06-2006 17:34:12 

Treść: I ja tez, i ja tez;) Niestety dla mnie bedzie to dokladnie srodek sesji, wiec, pomimo ze bardzo 
bym chciala spedzic pol nocy na spiewaniu przy kominku, nie wspominając juz o porannym swiezutkim 
chlebie "od Nogi" :), nie bede mogla sie pojawic:( Ale zycze Wam dobrej zabawy i pozdrawiam  

 

 

 

P.S. Misiu, zmienilas numer francuskiej komorki??? 

 

Nick: emerytowana basistka  

Data: 11-06-2006 12:46:41 

Treść: Akcja Ciekoty...? Jej, ile bym dala, zeby sie tam zjawic. Tymczasem przygotowuje sie do 
kolejnych egzaminow i juz trzy razy z trudem powstrzymalam sie przed wyrzuceniem skrzypiec przez 
okno... ;)  

Bawcie sie dobrze, kochane Wolosatki, duchem jestem w Ciekotach :) 

 

Nick: Żenada  

Data: 10-06-2006 21:21:57 

Treść: tak tak! zapraszamy! im więcej wołosatek/tków tym będzie weselej! 

 

Nick: iwonka    

Data: 10-06-2006 18:05:51 

Treść: Zapraszam wszystkie"staruszki" w trakcie przed lub po sesji na akcję CIEKOTY 15-17 czerwca-
jeśli znajdziecie chwilkę-zapraszam serdecznie 

 

Nick: Żenada  

Data: 08-06-2006 22:33:45 



Treść: tak sobie przeglądam i przeglądam te wpisy i zauważyłam, że jestem 999 osobą którą odwiedza 
forum.Jest w tym dużo przypadku bo niedawno żeśmy wszyscy obchodzili dzień wszystkich biadlic i 
diabełków (6.06.06.) a ja jestem odwróconymi trzema 6-tkami. Sprawdzcie na następnej próbie czy nie 
rosną mi różki:D  

Pozdrawiam wszystkim wpisowiczów na forum. 

 

Nick: iwonka    

Data: 07-06-2006 16:17:08 

Treść: w dziale "koncerty-foto" pojawiły się zdjęcia z naszego ostatniego koncertu-zapraszam 

 

Nick: Igor    

Data: 06-06-2006 11:20:19 

Treść: Znów tu zaglądam...   

W sumie to chciałem podpowiedzieć komuś o pseudonimie druh... Jeśli mówisz o śpiewniczku 
bieszczadniczku to radzę dokładniej przyjżeć się stronom z nutkami... Jeśli to zrobisz to nad pięciolinią 
dostrzeżesz tak upragnione przez Ciebie chwyty...  Z góry: "nie ma za co"  

 

Nick: BeskidBlues        

Data: 05-06-2006 18:16:33 

URL: www.muzycy.gorlice.info.pl 

Treść: witam!  

Serdeczne pozdrowionka z Gorlic 

 

Nick: druh  

Data: 04-06-2006 22:32:38 

Treść: Szkoda, że w śpiewniku nie ma chwytów na gitarę... 

 

Nick: RP  

Data: 03-06-2006 21:13:16 

Treść: Może to trochę śmieszne , ale Piotrek mieszka w Wąchocku i dalej eksploatuje gitarę 
elektryczną.Nie mam aktualnego telefonu. 

 



Nick: kawka      

Data: 03-06-2006 00:42:30 

URL: www.alternati-cd.com.pl 

Treść: witam , mam gorącą prośbę szukam kontaktu na Piotra Wrzosowskiego z Kielc ,który był w 
1986 roku w kielcach na festiwalu z Wołosatkami , może ktoś zna losy tego gitarzysty ?  

Pozdrawiam  

witek 

 

Nick: spanishboy  

Data: 01-06-2006 12:09:26 

Treść: Hola Wolosatki,  

it was amazing the time we share with you last time I visited you! keep on going and hope to see you 
soon again. Your last CD it's wonderful, a pretty basistka show it to me... I am afraid i can not 
understand the meaning ;-) but... Give me some time and let's see ;-)  

 

As I said, see ya!!! i PAPA!!! 

 

Nick: Dominik 17    

Data: 31-05-2006 00:29:44 

URL: www.teledyski2006.prv.pl 

Treść: Bardzo ciekawa strona.  

Zapraszam do odwiedzenia mojej www.teledyski2006.prv.pl 

 

Nick: sławek      

Data: 30-05-2006 23:13:43 

Treść: Bardzo serdecznie dziękuję za płyty , kasety i śpiewnik.Sprawiliści mi wspaniałą niespodziankę 
dzięki Wam i Waszym piosenkom odżyły wspomnienia z młodzieńczych rajdów ,obozów i 
nieprzespanych nocy przy ognisku.Życzę dalszej twórczej i owocnej pracy. Jesteście wspaniali . 
Pozdrawiam - Sławek z Giżycka:))) 

 

Nick: iwonka    

Data: 30-05-2006 21:38:08 



Treść: Bedziemy oczywiscie w Wolosatem i oczywiscie jak zawsze w pierwszej polowie sierpnia a 
dokladnie od 31 lipca przez 2 tygodnie. Niestety juz nie na stanicy ale bliziutko, bo u pana lesniczego. 
Zapraszamy serdecznie wszystkich sentymentem zwiazanych z tym miejscem 

 

Nick: yusuf        

Data: 30-05-2006 17:39:37 

URL: lifeiskillingYou.hk.pl 

Treść: pozdrowienia dla Tomka_eol'a i Iwony. nie wiedziałem, że jesteście sławni ; ] 

 

Nick: Dorota  

Data: 30-05-2006 17:32:20 

Treść: Czesc Rysku,  

 

Jakie plany maja Wolosatki na te wakacje? Przylatuje z rodzina w lato, planujemy wypad w Bieszczady 
i byloby superowo spotkac tam Wolosatki!  

Pozdrawiam 

 

Nick: RP z Kielc  

Data: 29-05-2006 11:56:26 

Treść: Informacja dla Bynia-Bieszadnika z Ustki rodem  

Tango z plecakiem to piosenka zespołu Bradeli, nie nasza.Szukaj jej w Radomiu.Tam mieszkają 
sympatyczni ludzie, na pewno Ci pomogą. 

 

Nick: byniu      

Data: 28-05-2006 22:19:20 

Treść: Uwielbiam waszą muzykę, szczególnie ze starych winylowych płyt. Kocham Bieszczady, choć 
mieszkam bardzo daleko, bo w Ustce nad samym morzem. Poszukuję piosenki lub tylko podkładu do 
"Tanga z plecakiem", który to utwór słyszałem dawno temu na "Yapie" w Łodzi. Proszę pomóżcie 

 

Nick: ela    

Data: 22-05-2006 12:41:27 

Treść: Miło było znów w piątek przyjść na próbę... :)I obiecuję, że jeszcze się zjawię w najbliższym 
czasie - strzeżcie się! :)  



Misiu!!!  

Powodzenia życzę i ściskam kciuki bardzo mocno, chociaż wiem, że i bez tego nie ma dla Ciebie rzeczy 
niemożliwych!!! Szkoda, że nie przyjedziesz na wakacje, bo stęskniłam się za Tobą okrutnie!  

Pozdrowienia serdeczne i uściski-tym razem z Kielc-dla wszystkich byłych, obecnych i przyszłych!!! 

 

Nick: misia  

Data: 22-05-2006 11:57:42 

Treść: Ja rowniez wpisuje sie wedle zyczenia ;) U mnie cisza przed burza, przygotwuje sie do kolejnych 
egzaminow i boje sie strasznie. Tak jak sie spodziewalam, raczej nie uda mi sie przyjechac na wakacje 
do Polski... Nie mam pojecia jak to zniose. Chyba bede potrzebowala pomocy zespolowego terapeuty. 
Madziu, czujesz sie na silach? Sisku, kontynuuje zaciskanie kciukow. Zadzwonie do Ciebie niebawem, 
to wypytam o szczegoly. Calusy dla ekipy. 

 

Nick: sisia  

Data: 21-05-2006 21:12:07 

Treść: wpisuję się wedle życzenia  francuski poszedł całkiem nieżle,spodziewam się dobrych wyników. 
Ustny zdaję dopiero za tydzień, ale też jestem dobrej myśli. Po prostu trzeba to przeżyć. A co u moich 
kochanych emerytowanych?  

Jak sesja? Odezwijcie się. Potrzebuję też od Was pocieszenia i wsparcia, bo żle znoszę wstępną fazę 
rozstania z zespołam  Misiu napisz co u Ciebie. Tęsknię za Wami wszystkimi :* 

 

Nick: misiek  

Data: 20-05-2006 10:57:01 

Treść: Czekam na wiesci od sisi... jak pisemny francuski?  

Tymczasem caluje Wolosatki i Wolosatanow :) 

 

Nick: Jakson  

Data: 17-05-2006 20:57:05 

Treść: Kiedy przyjedziecie do Poznania?Jest tu trochę łazików bieszczadzkich pamiętajacych 
Wołosate.Pozdrawiamy 

 

Nick: intel      

Data: 11-05-2006 19:49:20 

URL: www.lubin.zhp.pl 



Treść: Dobrze wiemy, że gracie pod Lubinem :) Nie powinno zabraknąć lubińskich harerzy. Ehh 
Wołosatki, Wołosatki ile to wspomnień związanych z Waszymi piosenkami. Tylko żal, że akurat wtedy 
muszę być na zajęciach na uniwersytecie. Mam nadzieję, że to nie będzie Wasz ostatni koncert w 
Lubinie. Pozdrawiam serdecznie cały Zespół. Łukasz Nowicki - komendant Hufca ZHP Lubin 

 

Nick: Marek  

Data: 07-05-2006 21:44:14 

Treść: A mnie bardzo się podoba Zawieja oblodzonych słów i Wam.Super dojrzałe produkcje 

 

Nick: iwonka    

Data: 07-05-2006 12:59:17 

Treść: a dla tych których interesują terminy najbliższych koncertów mam dobrą wiadomość-gramy z 
13.05 w samo południe z okazji Święta Polskiej Niezapominajki pod Lubinem 

 

Nick: iwonka    

Data: 07-05-2006 12:50:27 

Treść: skoro umierasz z ciekawości, to ja szybciutko udzielę niezbędnych informacji. Maturę zdaje 
tylko (czy też aż) Sylwia słyszałam się z nią dziś i mówi że wszystko idzie dobrze, póki co jedynie angielski 
rozszerzony sprawił jej odrobinkę problemu, ale ogólnie jest ok. Mówi że się nie stresuje, jutro ma WOS 
i zostaje jeszcze francuski i ustne różne. Także nic się nie martw-przez telefon promieniował optymizm 

 

Nick: misia  

Data: 07-05-2006 11:59:28 

Treść: Kto, procz Sylwii, zdaje w tym roku mature?  

Umieram z ciekawosci jak idzie... Sylwus, trzymam kciuki i mysle o Tobie, mala maturzystko. 
POWODZENIA!!!!! 

 

Nick: ktos  

Data: 06-05-2006 14:04:03 

Treść: Wersja Niepotrzebnych slow w Niespodziance jest naprawde rewelacyjna... 

 

Nick: iwonka    

Data: 05-05-2006 11:02:49 



Treść: TOMASZ!! bo pójdziesz spać z płaczem 

 

Nick: Tomek  

Data: 05-05-2006 09:01:22 

Treść: rzeźniczka obecnego składu... 

 

Nick: iwonka    

Data: 04-05-2006 21:44:01 

Treść: a jak szaleć to szaleć-zareklamuje jeszcze nasze nowe działy:FOTOREPORTAŻ Z KONCERTU i 
SCENE DLA GOŚCI-zapraszamy wszystkich odważnych w dalszym ciągu czekamy również na propozycje 
nowych działów czyli tego, co chcielibyście tu jeszcze zobaczyć przeczytać lub usłyszec  

Wszystkich bywalców serdecznie, wiosennie pozdrawia rzeczniczka obecnego składu 

 

Nick: iwonka    

Data: 04-05-2006 21:35:36 

Treść: Misiu, miło było znów Cię (a wlasciwie to Was)zobaczyc w dodatku zupełnie nieoczekiwanieJak 
sami zobaczyliście łatwo nie jest ale staramy sie bardzo i dobrze że podobały się Wam nowości bo to 
dobrze rokuje na przyszłość czekamy na kolejne niespodziankowe wizyty ściskam mocno panią 
profesor i jej towarzysza 

 

Nick: Paweł  

Data: 01-05-2006 18:45:19 

Treść: Czesc Wam,  

 

Lubie wasze piosenki których uczyła mnie moja ciocia. Moją ulubioną jest Rajdowy kisiel i We wtorek 
po sezonie.  

Podoba mi sie wasza strona. Mam nadzieje że zobacze wasz koncert na żywo. 

 

Nick: Fajny koleś  

Data: 28-04-2006 22:31:23 

Treść: Wołosatki jesteście zjawiskiem na mapie polskiej piosenki harcerskiej i turystycznej.Słuchając 
Waszych piosenek zastanawiam się skąd przez 30 lat tyle pomysłów muzycznych i każdy nowy świeżutki 
i pachnący.Płyta Połaczyła nas muzyka ,którą niedawno poznałem jest bardzo atrakcyjna z powodu 
różnorodności repertuarowej i artystycznego smaku.Piosenki zawodowo napisane, zaaranżowane i 



wykonane.Prowadzę też zespół,ale dorobić się tak charakterystycznego stylu i osiągnąć taką klasę nie 
jest łatwo.Zazdroszczę Wam szczęścia ,że możecie stworzyć i [pozostawić po sobie trwała wartość w 
postaci świetnych niekomercyjnych piosenek.Gratuluję i trzymajcie tak dalej. 

 

Nick: misia & ruben  

Data: 27-04-2006 23:35:18 

Treść: Tym razem basistka przetnie przyslowiowa szarfe i pozostawi pierwszy wpis :)  

Tajemniczy Hiszpan kazal przekazac gorace pozdrowienia dla aktualnego, jakze uroczego, skladu. 
Musze Wam w tajemnicy powidziac, ze zrobiliscie niesamowite wrazenie. A to, ze mogl zaspiewac 
piosenke w jego jezyku, chyba przez 10 lat bedzie wspominal ;)  

Laseczki, jestescie super! A tych uroczych chlopcow w skladzie naprawde pozazdroscic...  

Zyczymy Wam powodzenia, klimatu idealnego do czynienia postepow na kazdej probie i przynajmniej 
trzech plyt.  

Calujemy bardzo mocno szefa i dziekujemy za podwiezienie na kilelecki bazar ;) 

 

Nick: Paulinka: gadu-gadu 5212936 

IP: 81.168.132.80 

Data: 25-04-2006 (18:09) 

URL: www.ashley-simpson-is-cool.blog.onet.pl 

Treść: Bardzo podoba mi się wasz zespuł !! 

Jest naprawdę extra !! 

Teraz w mojej szkole będziemy spiewać waszą piosenkę We wtorek w schronisku. 

A ja mam śpiewac solo 3 zwrotke !! 

Bardzo z tego powodu się cieszę gdyż badzo lubię wasz zespół !! Asz uwielbiam :) 

Bardzo wam zazdroszcze tych wszystkich wycieczek i podrózy. Ale tesz wam współczuje, bo śpiewam i 
wiem jaki to jest wysiłek (zalezy jaka piosenka). Wszyscy zawsze mówią i myśla, że śpiewanie jest takie 
proste TO NIEPRAWDA !! To jest trudne bo trzeba w to włożyć dużo serca. 

Dzięki za przeczytanie tego wpisu. 

POZDROWIENIA DLA WOŁOSATEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

PAPA 

ODEZWIJCIE SIĘ DO MNIE !!  

 

Nick: yamato  



IP: 193.108.78.10  

Data: 17-04-2006 (11:48)  

Treść: aaaa zapachnialo wspomnieniami...Oprecja B40.....az sobie plytke zamówilem. 

a w Biesy to jezdze caly czas! 

Pozdrawiam i dziekuje!!!!  

 

Nick: Magda  

IP: 83.28.195.162  

Data: 14-04-2006 (23:17)  

Treść: Zyczenia radosnych i cieplych Swiat Wielkiej Nocy dla Wolosatek (bylych i obecnych), dla 
wszystkich osób mniej lub bardziej z zespolem zwiazanych oraz dla szefostwa. Pozdrawiam Was bardzo 
serdecznie:) 

P.S. Mysle, ze trasa koncertowa Kraków -> Lódz -> Warszawa bylaby rozwiazaniem satysfakcjonujacym 
wszystkich:)  

 

Nick: RP  

IP: 80.53.12.183  

Data: 14-04-2006 (13:57)  

Treść: Na razie mamy jednego odwaznego Pawla Kajewskiego, który bardzo sympatycznie zaspiewal 
nasza chyba najbardziej znana piosenke.Zachecamy innych do prezentacji.Przecietnie wchodzi na 
strone ok.50 - 60 osób dziennie, wiec to niezle miejsce do pokazania swojego talentu.Zamiescimy kazda 
propozycje.Wiecej odwagi,wirtualna scena czeka.  

 

Nick: Sandor76  

IP: 80.55.209.22  

Data: 14-04-2006 (11:18)  

Treść: do eli: 

bardzo dzieki za wsparcie czekam z niecierpliwoscia na koncert dziewczyn i chlopakow w Lodzi. a teraz 
mam pytanie do kierownictwa: czy osoby ktore mialy sie umieszczac w dziale dla gosci na scenie 
wirtualnej to w ogole cos robia? czy przysylaja wam jakies wykonania? a moze sa one tak kiepskie ze 
nie chcecie ich udostepnic? a moze w ogole goscie sie boja lub wstydza cos zaspiewac? ja powiem tylo 
tyle ze cwicze i nabieram odwagi i kto wie czy czegos nie wysle. pozdrawiam  

 

Nick: ela  



IP: 83.28.242.114  

Data: 13-04-2006 (12:23)  

Treść: do: Sandor76 

Ta jedna wolosatka co na yapie byla jak najbardziejwspiera Twoje starania o koncert w Lodzi! :) Zreszta 
padla juz ze strony kierownictwa oficjalna deklaracja przyjazdu na koncert do Zapiecka, wiec wszystko 
jest na najlepszej drodze.  

Pozdrawiam wszystkich wiosennie i zycze radosnych swiat!  

 

Nick: Gacek  

IP: 194.29.137.67  

Data: 12-04-2006 (23:34)  

URL: www.korbol.prv.pl  

Treść: Witam  

Zgodnie z instrukcja pisze co mi po glowie chodzi od dluzszego juz czasu... A jest to piosnka 
wykonywana przez Was pod tytulem "Chyba juz czas...". Skladam wiec propozycje zamieszczenia jej w 
dziale "Niespodzianka"  

Dziekuje z gór (oczy! wiscie! z Bieszczad) i pozdrawiam serdecznie caly zespól.  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.200.79  

Data: 11-04-2006 (20:14)  

Treść: Witajcie kochani:) 

Po pierwsze... Misiu, serdecznie gratuluje! Brawo!  

Po drugie... pozdrawiam wszystkich i zycze udanych swiat:)  

 

Nick: misia  

IP: 81.56.28.28  

Data: 10-04-2006 (20:46)  

Treść: Po okresie dlugiego milczenia melduje sie druhna basistka na emeryturze ;) 

 



Chcialam oficjalnie poinformowac cala IVRP ze zdalam wszystkie egzaminy (jako jedyna stunentka 2-
go roku!) a z dyplomem, ktory mam juz w kieszeni, moge legalnie podjac prace jako -uwaga- profesor 
w szkole muzycznej!!!! No i co, jestescie dumni? W kazdym razie wstydu na obczyznie nie przynosze...;) 

Przesylam najgoretsze buziaki dla wszystkich spokrewnionych mniej lub bardziej z moim ukochanym 
zespolem i zycze wszystkim cudownych Swiat.  

 

Nick: Igor  

IP: 83.28.226.73  

Data: 10-04-2006 (09:17)  

URL: www.90kdw.prv.pl  

Treść: Z okazji zblizajacych sie Swiat zycze wszystkim obecnym, bylym i przyszlym Wolosatkom jak i 
"starszyznie", wszystkiego najlepszego. Mega mokrego Dyngusa, smacznego jajka i takie tam ...  

PS: A w Wielki Czwartek, zapraszam o godzinie 17 na nabozenstwo do klasztoru na Karczówce. Mysle, 
ze Was zaskoczy kto bedzie przy oltarzu... 

Pozdrawiam  

 

Nick: dobko  

IP: 195.150.77.249  

Data: 10-04-2006 (00:06)  

Treść: w przemoczonej trawie siedzi slimak zly...Pamietacie? Ja pamietam i pamietal bede do konca 
zycia. Slonce w twarzy i wiatr we wlosach i pot i radosc i ból i zmeczenie i ogniska dajace ukojenie cialu 
i odpoczynek zmeczonej wedrówka glowie. A Rajd Bieszczadzki?, a "Blache" kto z was dostal? A 
Operacje, o której byc moze wielu by chcialo zapomnic, a jednak wtedy kazdy chcial sie tam znalezc:)A 
caly ten czas spedzony w Bieszczadach, na szlakach, w stanicach, czas pelen mlodzienczej ekspresji i 
pracy. Warto chyba bylo? Czerdziestka na karku i dalej Was slucham:) 

A co, Druhowie Drodzy? - nie podkochiwaliscie sie w Kasi Harabin? - ja tak:)!!! I kiedy sobie siedze w 
miejskiej rzeczywistosci, czy wedruje górami, bezdrozami, czy pustynia brzmi mi w glowie Wasza i 
podobnych Wam muzyka. I niesie ona przez zawilosci swiata. Milo? Jeszcze jak!!! Zatem niech niesie, 
prowadzi ku ognisku - niech rozbrzmiewa!!! 

Pozdrawiam 

Dobko 15PDS "HAF" 

OB40 '85,'86,'87 Stanica Sztabowa Strwiazyk 

...se ne vrati  

 

Nick: Jacus  



IP: 83.28.201.239  

Data: 26-03-2006 (12:08)  

Treść: Fajna stronka|  

 

Nick: dorota_wydra  

IP: 83.24.152.19  

Data: 22-03-2006 (16:39)  

Treść: Chcialam bardzo podziekowac za piosenke "Okulary on i ja". Dziekuje. Slyszalam ja dopiero raz 
na Spiewograncu i od razu mi sie spodobala. Dziekuje raz jeszcze.  

 

Nick: Kasia  

IP: 83.5.199.105  

Data: 20-03-2006 (22:17)  

Treść: Drogi R.P. 

 

Alez oczywiscie ze byla Wolosatka z ubieglego juz wieku moze sie ujawnic. To ja po raz pierwszy 
widzialam Wolosatki na Yapie a sila sprawcza tego wydarzenia byl oczywiscie ówczesny basista zespolu. 

 

Pozdrawiam serdecznie  

Kasia 

ps. Warszawa równiez dolacza sie do prósb o przyjazd i przesyla usmiechy dla Krakowa a w 
szczególnosci dla pewnej niewyklej Wolosatki.  

 

Nick: I.S.  

IP: 81.219.134.2  

Data: 18-03-2006 (22:17)  

Treść: P.S. Smutno mi bez Was :(  

 

Nick: I.S.  

IP: 81.219.134.2  

Data: 18-03-2006 (22:15)  



Treść: Drogi R.P.! Czy Wolosatki nie moglyby przetrzec nowych szlaków i przyjechac, po sasiedzku, na 
koncert do Krakowa? Pozdrawiam goroaco!  

 

Nick: RP  

IP: 80.53.12.183  

Data: 18-03-2006 (19:53)  

Treść: Moze sie byla Wolosatka z 1999 r, czyli ubieglego wieku ujawni? W Lodzi zagramy w tym roku z 
Zapiecku/link z naszej strony/.O terminie nie omieszkamy poinformowac.  

 

Nick: Równiez byla wolosatka  

IP: 83.5.247.222  

Data: 18-03-2006 (18:32)  

Treść: Jezeli moge wtracic sie w dyskusje o koncertach na Yapie to ja mialam przyjemnosc ogladac 
ostatni, który odbyl sie chyba w 1999 roku (jak te lata szybko leca). Potwierdzam ze to byla fajna 
impreza a dla mnie niezwykla bo byl to pierwszy koncert na ktory z zespolem pojechalam i w ogóle 
pierwszy wolosatkowy koncert na którym bylam. A na marginesie dodam ze trzeba bylo uzyc malego 
podstepu zebym sie na niego wybrala. 

Pozdrawiam  

 

Nick: Sandor76  

IP: 217.113.228.14  

Data: 18-03-2006 (18:09)  

Treść: to ja sobie tak mysle ze ta jedna Wolosatka co an yapie byla bedzie ze mna trzymala i razem 
bedziemy namawiac zespól by wystapil za rok a yapie. A najlepiej niech przyjedzie do Lodzi na wystep. 
Co trzeba zrobic by zespól wystapil u nas w Lodzi? mam nadzieje ze ta Wolosatka mnie wspiera i jest 
za tym by zespól zagral w Lodzi jakis koncert  

 

Nick: bieszczadka  

IP: 83.18.49.218  

Data: 18-03-2006 (14:28)  

Treść: Lubie Was sluchac. Wasze piosenki przypominaja mi najlepsze lata mojej mlodosci spedzone na 
bieszczadzkich szlakach. Pomimo moich 32 lat czuje sie jak nastolatka sluchajac i nucac Wasze pogodne 
melodie  

 

Nick: Wolosatka z Lodzi  



IP: 212.51.198.44  

Data: 18-03-2006 (12:29)  

Treść: Mala poprawka: jedna Wolosatka na Yapie byla :) Co prawda w charakterze widza, ale jednak... 
:)Pozdrawiam serdecznie wszystkie byle i obecne Wolosatki! Panie RP, czekam na spelnienie obietnicy 
:)  

 

Nick: RP  

IP: 80.53.12.183  

Data: 15-03-2006 (17:51)  

Treść: Odp. dla Sandora - Faktycznie dlugo juz nie bylismy na Yapie.Moze o nas zapomnieli.Z racji 
duzego skladu jestesmy technicznie bardzo niewdziecznym zespolem do realizacji dzwieku przy 
yapowskich skladanych koncertach i to tez jest jakis klopot.Moze w przyszlym roku organizatorzy beda 
troche odwazniejsi i nasz sukces /w co nie watpie/bedzie równiez ich sukcesem.  

 

Nick: krzaczek  

IP: 82.160.156.4  

Data: 15-03-2006 (17:15)  

Treść: tu nie trzeba nic mówic 

a raczej nic dodac, nic ujac  

 

Nick: Krasawiec  

IP: 83.6.77.65  

Data: 13-03-2006 (23:15)  

Treść: Witam! 

Dopiero przesluchujac "niespodziankowe" podklady mozna w pelni docenic to, co w piosenkach 
Wolosatek skrywa sie za nieprzecietnymi wokalami druhen. Perfekcyjne aranzacje, z wyczuciem 
dopasowane nie tylko do linii melodycznej ale takze do slów utworu stanowia o wyjatkowosci 
muzycznej Zespolu. Choc wspólczesna inzynieria audio zacheca czasami do eksperymentów, to u 
Wolosatek mamy umiar i wyczucie smaku muzycznego. Ponadczasowe z pewnoscia. 

PS. Brawo za podklady!  

 

Nick: Dorota K  

IP: 194.125.43.39  

Data: 13-03-2006 (12:49)  



Treść: Nie kus Rysiu! Wiele bym dala zeby do was wpasc! A'propos, w Irlandii mieszka juz ponad 180tys 
polakow, jakie sa szanse na koncert Wolosatek na Zielonej Wyspie!? 

Pa  

 

Nick: sandor76  

IP: 217.113.228.14  

Data: 12-03-2006 (19:28)  

Treść: dzis zakonczyla sie Yapa w lodzi. tak sobie pomyslalem ze kiedys Wolosatki byly na yapie a od 
ostatnich kilku lat albo i dluzej nie ma Was na tym przegladzie. Dlaczego?  

 

Nick: dorota_wydra  

IP: 83.24.178.101  

Data: 11-03-2006 (12:53)  

Treść: Jestem szczerze wdzieczna druhowi Pomorskiemu za odpowiedz na mój wpis. Nie spodziewalam 
sie tej milej niespodzianki. Z niecierpliwoscia bede czekac na nowe piosenki na stronie kochanych i 
znanych Wolosatek. 

Dorota z Warszawy  

 

Nick: Emilka  

IP: 83.27.147.228  

Data: 09-03-2006 (20:07)  

Treść: slucham wlasnie "przezyc" moja ukachana piosenka :) spiewalam to kiedys na festiwalu GITARA 
:) a najlepiej wspominam Wasz koncert w Wolosatem w 2000 roku podczas kursu druzynowych w 
Czarnej to byly wspaniale chwile :) dzieki !!  

 

Nick: RP  

IP: 80.53.12.183  

Data: 09-03-2006 (18:48)  

Treść: Dobry pomysl.Zachecam "stare" Wolosatki do zostawienie dzwiekowego sladu po sobie.A Ty 
Dorota mozesz zaspiewac np. w wersji irlandzkiej.Zazdroszcze Ci troche muzyki która Cie otacza na tej 
Zielonej Wyspie. 

Pozdrowiam,przylec Reinarem na jakas próbe.Pa  

 



Nick: Dorota K  

IP: 194.125.34.148  

Data: 09-03-2006 (17:50)  

Treść: Czesc Wolosatki! 

 

Dobry pomysl z "Niespodzianka", pytanie, czy "stare" Wolosatki moga tez wziac udzial????  

 

Nick: kudlata  

IP: 195.3.113.134  

Data: 07-03-2006 (19:54)  

Treść: Witajcie kochane Wolosatki, 

zapraszalam Was juz do Wiednia i zapraszam nadal,powiedzcie mi prosze gdzie bedziecie koncertowac 
w ciagu najblizszych 3 miesiecy, tesknie za Wami,nowych Glosow nie znam , poslucham z 
przyjemnoscia i zaplanuje przyjazd do kraju gorace pozdrowienia dla Szefostwa 

wieczna fanka  

 

Nick: Krasawiec  

IP: 83.6.80.15  

Data: 06-03-2006 (23:26)  

Treść: Witam! 

Niedowno slad w Ksiedze zostawil po sobie "Szumia tURNY". Uwazam, ze powinien on zostac 
szczególnie wyeksponowany, jako dowód na to, ze piosenki Wolosatek uaktywniaja pozostalosci 
mózgów u osób "specjalnej troski". Nawet ludzie, których potrzeby kreowane sa poprzez atawistyczy 
poped do samozaspokojenia, tak barwnie opisany przez "Szumia tURNY", odnajduja w tych utworach 
cos bliskiego swojej duszy lub fizycznosci. Szumia tURNY dal temu wyraz w jedynej dostepnej dla siebie 
formie, i chwala mu za to. Uwazam, ze nawet glebokie uposledzenie funkcji spolecznych jednostki nie 
powinno przeslaniac potrzeb jej wnetrza.  

 

Nick: Ladislav  

IP: 82.100.3.195  

Data: 06-03-2006 (22:42)  

Treść: Milé WOLOSATKI. Posilám vám srdecné pozdravy z Ostravy a z celého srdce dekuji za dárek - dve 
CD s vašimi puvabnými písNickami, které velice obohatily moji sbírku. Preji vám všem pevné zdraví, 
úspechy a radost ze života. 



Ladislav z Ostravy.  

 

Nick: dorota_wydra  

IP: 83.24.129.149  

Data: 06-03-2006 (18:52)  

URL: wydraczarna.blog.onet.pl  

Treść: Bardzo was lubie i jestem szczerze wdzieczna za wystep na Spiewograncu. Na razie mam równiez 
prosbe: umiescie na swojej stronie podklad instrumentalny do piosenka ze slowami:"ja chce chlopca 
miec w okularach...".  

 

Nick: tad45  

IP: 86.59.105.97  

Data: 03-03-2006 (06:29)  

URL: zenon.paulus.webpark.pl/  

Treść: Czuwaj!druhny i druhowie,wieczny podharcmistrz Wam sis klania z Wiednia,z szacunkiem i 
powaga za to co robicie i jak pieknie spiewacie,pamietam Bieszczady z lat 70,Rajskie,Stanica Górnicza 
oraz Stanica Rotacyjna w Sanoku-Zagorzu,no i oczywiscie Rajd Bieszczadzki z meta w Jablonkach.Dzis 
o histori tej sie spiewa i czasem las nam gwarzy przy wieczornym ognisku a iskry jasne spadaja nisko. 

Czuwaj ,pozdrawiam phm.tadi45  

 

Nick: Krasawiec  

IP: 83.6.98.234  

Data: 01-03-2006 (22:28)  

Treść: Hej, odwazni i zacni druhny i druhowie! 

Piszecie piekne pozdrowienia, przekazujecie sobie osobiste i bardzo osobiste komunikaty. Czas jednak 
"wdrapac" sie na scene dla gosci i "dac glos" idac sladami naszych harcerskich artystek. Nie wierze ze 
zabraklo Wam odwagi. Dziewczyny na pewno z radoscia przywitaja kazda nowa interpretacje swoich 
przebojów. Pozdrawiam.  

 

Nick: stara juz basistka  

IP: 130.79.156.181  

Data: 01-03-2006 (15:22)  

Treść: Oj, dawno mnie tu nie bylo, dawno... 28 marca zaczynam egzaminy, wiec prosze o wsparcie 
duchowe z Ojczyzny ;) 



Caluje cala wolosatkowa rodzinke :*  

 

Nick: RP  

IP: 80.53.12.183  

Data: 27-02-2006 (15:53)  

Treść: Odpowiedz dla Agusi.Oczywiscie Wilijna pastoralka i We wtorek po sezonie maja wspólna 
melodie.Jak jeszcze cos interesujacego lub nietypowego zauwazysz to podziel sie z nami.Pozdrawiamy  

 

Nick: Janek (ekipa akustyków)  

IP: 83.19.236.18  

Data: 27-02-2006 (14:29)  

Treść: Kochane Wolosatki na Spiewograncu w Tarnobrzegu bylyscie swietne. Super zabawa i extra 
piosenki. POZDRÓWKA DLA WAS :) :*  

 

Nick: Kasiulka  

IP: 83.19.236.43  

Data: 26-02-2006 (10:10)  

Treść: Pozdrowionka z Tarnobrzega!! Bylyscie swietne!!  

 

Nick: agus  

IP: 195.205.222.82  

Data: 25-02-2006 (12:01)  

Treść: Bardzo fajna stronka :) A wogóle mam takie pytanko czy Wilijna pastoralke spiewa sie na melodie 
We wtorek w schronisku...? ;)  

 

Nick: Karolina  

IP: 83.16.230.210  

Data: 24-02-2006 (21:17)  

Treść: Bardzo fajna stronka :)  

Pozdrawiam goraco Madzie- Bialogard  

 



Nick: Darek  

IP: 62.87.218.166  

Data: 19-02-2006 (16:30)  

Treść: Ciesze sie,ze zespól nadal sie rozwija.Ja jako harcerz mialem te przyjemnosc sluchac Was w 
Wolosatem na festiwalu.Od ostatniego mojego powrotu w Bieszczady uplynelo jakies 10 lat,az lezka 
sie w oku kreci gdy uslyszalem na stronce ,We wtorek w schronisku,.Powodzenia i do zobaczenia w 
Bieszczadach/w tym roku bede na 100%?  

 

Nick: Kuba  

IP: 80.54.61.30  

Data: 16-02-2006 (20:30)  

URL: www.bukowina.lubin.zhp.pl  

Treść: No czesc... Babeczka. :*:)) 

Wlasnie sie sciagnelo "Przezyc" i wlaczam... :) 

P.S. Ela Ciebie tez pozdrawiam, a co. :)  

 

Nick: Babeczka :)  

IP: 83.27.229.101  

Data: 15-02-2006 (20:06)  

URL: www.zgorzelec.zhp.pl  

Treść: Trafilam na te strone bo siostra mi ja polecila. Obie jestesmy instruktorkami i mamy Wasze 2 
kasety...a teksty Waszych piosenek wykorzystujemy na naszych lokalnych festiwalach i...nawet 
wygrywamy :)Stronka bardzo mi sie podoba a jak patrze na te góry...oj chcialoby sie tam wrócic :) 
Pomysl z niespodzianka jest rewelacyjny!!! pozdrawiam wszystkich serdecznie od siebie prywatnie i 13 
Druzyny Wedrowniczej "WAGABUNDA" ze Zgorzelca. No i Kube ;)  

 

Nick: Kuba  

IP: 156.17.163.1  

Data: 08-02-2006 (19:20)  

URL: www.bukowina.lubin.zhp.pl  

Treść: Pozdrawiam... :)  

 

Nick: RP  



IP: 80.53.12.183  

Data: 02-02-2006 (19:40)  

Treść: Dziekujemy Krasawcowi za ciekawy pomysl.Za kilka dni uruchomimy mozliwosc umieszczania na 
naszej stronie Waszych produkcji wokalnych do dostepnego podkladu instrumentalnego.Odwaznych 
uhonorujemy upominkiem i zaprosimy do zaspiewania z nami podczas jakiegos naszego koncertu 
uzgodnionego wspólnie z zainteresowanym.Nastepnym zamieszczonym podkladem bedzie Przezyc.  

 

Nick: Láda  

IP: 82.100.3.195  

Data: 30-01-2006 (15:02)  

Treść: Ahoj Wolosatki 

 

Má adresa je: Ladislav Gvozdek 

Fr.Hajdy 30/1240 

700 30 Ostrava 

Ceská republika 

Dekuji. Teším se na vaše písNicky. 

Se srdecným pozdravem a práním krásného dne L.G.  

 

Nick: Krasawiec  

IP: 157.25.9.126  

Data: 26-01-2006 (08:40)  

Treść: Witajcie! 

Wspanialy pomysl z ta "niespodzianka". Jakosc podkladu jest doskonala. Cale szczescie bez linii 
melodycznej. Gratuluje. 

Dzieki tej inicjatywie "wprosilyscie" sie na moje spotkania z przyjaciólmi, gdzie bez instrumentów i 
szarpidrutów bedziemy mogli zanucic Wasze przeboje. Pomyslcie o wydaniu plyty z takimi podkladami. 
Tworzycie (lub przejmujecie w spadku) wspaniale utwory, których niezwyklosc przejawia sie w silych 
relacjach pomiedzy melodia, slowem i wspomnieniami odbiorcy. Te piosenki zyja we mnie i po prostu 
chce je spiewac. Prawie nigdy przy odsluchu plyt moje usta nie sa nieruchome. Wydajcie prosze plyte 
z dobrymi podkladami. Udostepnijcie na stronce "scene dla gosci". Niech wasi wielbiciele "dadza glos", 
nagrywajac swoje interpretacje (do podkladu). Pozdrawiam.  

 

Nick: Kuba  



IP: 80.51.194.112  

Data: 25-01-2006 (20:58)  

URL: www.bukowina.lubin.zhp.pl  

Treść: Witam serdecznie.:) 

 

Ciesze, ze trafilem na wasza stronke... 

Kazdy wasz koncert jest czyms wyjatkowym.:) 

A co do propozycji w dziale NIESPODZIANKA, to chcialbym prosic o instrumentalna wersje "Przezyc" 
oraz "Piosenka weterana". 

 

Czuwaj! 

 

:)  

 

Nick: Láda  

IP: 82.100.3.195  

Data: 25-01-2006 (20:45)  

Treść: Ahoj Wolosatki. 

Rád bych si objednal nejaké to vaše CD. Je to možné ? Jsem totiž až z Ostravy, a to je v Cesku. 

Mejte se moc krásne. 

 

Láda.  

 

Nick: Kasia  

IP: 194.187.181.10  

Data: 16-01-2006 (22:04)  

Treść: Swietne zdjecie z fruwajacymi Wolosatkami! Calusy z Wroclawia!!!  

 

Nick: Oficer  

IP: 83.31.71.140  



Data: 14-01-2006 (20:05)  

Treść: wasz wystep podobal mi sie bardzo (13.01.06)mam nadzieje ze sie jeszcze zobaczymy...  

 

Nick: ™Afro®  

IP: 217.172.251.154  

Data: 14-01-2006 (17:18)  

URL: www.afro-agrest.blog.pl  

Treść: Czesc :) Spotkamy sie na Spiewograncu :) A wiec do zobaczenia ;) I Gorace pozdrowienia od 
101LDW :)  

 

Nick: :P  

IP: 83.28.224.182  

Data: 07-01-2006 (10:12)  

Treść: Czy wy jestescie z jednej druzyny czy kazda z Was jest w innej??  

 

Nick: Dorota K  

IP: 194.125.46.89  

Data: 03-01-2006 (16:48)  

Treść: Szczesliwego Nowego Roku wszystkim!  

 

Nick: stanislaw Kruk  

IP: 83.28.191.20  

Data: 01-01-2006 (17:47)  

URL: www.dhkielce.zhp.pl  

Treść: W Nowym Roku serdeczne pozdrowienia dla wszystkich WOLOSATEK a szczególnie dla druha 
Stanislawa ADAMCZAKA i Ryszarda POMORSKIEGO. CZUWAJ! Stanislaw Kruk  

 

Nick: ela  

IP: 213.77.215.239  

Data: 29-12-2005 (21:44)  



Treść: Szczesliwego Nowego Roku!!! Cudnie bylo Was znów zobaczyc... Dlaczego wigilia jest tylko raz 
w roku???  

 

Nick: Dorota K  

IP: 193.1.210.18  

Data: 22-12-2005 (17:38)  

Treść: Happy Christmas to you all! Lots all from Dorota and Family  

 

Nick: Darek  

IP: 80.53.201.70  

Data: 22-12-2005 (10:15)  

Treść: Piekna Wilijna pastoralka.Taka ciepluchna.Milo, bardzo milo 

Pozdrawiam  

 

Nick: kornel  

IP: 83.5.183.59  

Data: 22-12-2005 (09:52)  

Treść: WESOLYCH SWIAT!  

 

Nick: SpanishBoy  

IP: 84.5.247.209  

Data: 22-12-2005 (00:29)  

URL: Genewa  

Treść: Czesc!!! 

Hi there all, I got in touch with your page thanks to a beautiful and talented bass player from Maslow 
you may know You are another example of all amazing things we can find in Poland.  

Keep on in the same way because that is the only way and be sure that this is the start of a story that 
I do not want to ever finish... As a proof of my deepest love to your country and to the girl who has 
given me back the happiness on the music. 

Le petit espagnol. 

PAPA i Diekuje barzo!!!  

 



Nick: RP  

IP: 83.28.60.108  

Data: 18-12-2005 (13:19)  

Treść: Mimo ,iz kolejny naklad plyt z koledami jest wyczerpany,to jeszcze jedna mozliwosc ich zdobycia 
bedzie 21 grudnia.Do dziennika "Slowo Ludu" bedzie dolaczona plyta "Gdy sliczna panna" z 
popularnymi koledami i "Wilijna pastoralka".Przyjemnego i aktywnego odbioru.  

 

Nick: Lonia  

IP: 81.219.215.6  

Data: 17-12-2005 (13:02)  

Treść: Moje kochane Wolosatki! 

Jak milo wejsc na te strone i przeczytac swieze wiesci od was  

Sylwia - jestem w Kielcach, wiec jesli potrzebujesz czegos, to sluze pomoca.  

Paulinko - co u Ciebie? Mysle o Tobie, martwie sie i czekam, az bedzie okazja na dluzsza rozmowe 

Buziaki i uscisko dla Kasienki, Miji - Zmiji, Ostrej, która na starosc zbiera u mnie punkty i wsztystkich 
moich drogich Wolosatek. Nie moge sie doczekac wigilii, dajcie znac koniecznie co i jak.  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.30.109  

Data: 16-12-2005 (21:18)  

Treść: Zapomnialam dodac, ze... zamawiam kalendarz!!!! Odlózcie dla mnie egzemplarz, prosze Kiedys 
zglosze sie po odbiór... (jak znajde chwilke)  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.30.109  

Data: 16-12-2005 (21:11)  

Treść: Witajcie kochane Wolosatki i Wolosaci Jakie wrazenie wywarl na Was tekst napisany przez 
mojego kolege (mam nadzieje, ze Martusia go dostarczyla)? Co tam slychac w wolosatkowym swiecie? 
Pozdrawiam wszystkich.  

P.S. Gdybym mogla, to bym Was zaprosila na koncert z moim udzialem, ehh... niestety nie ma juz 
biletów, ale mamy w planach powtórke, wiec dam znac  

Pa pa  

 



Nick: tomash  

IP: 80.55.216.122  

Data: 13-12-2005 (16:25)  

Treść: a jak tam kalendarze dojrzewaja? ja juz mam zamowienia na 'wolosatki 2006'...  

 

Nick: iwonka  

IP: 83.28.184.96  

Data: 12-12-2005 (21:33)  

Treść: Tak, tak...Wigilia powoli nabiera ksztaltów i kolorów a o szczególach dowiedziec sie bedzie 
mozna u mnie lub u Sylwii  

 

Nick: sylwia  

IP: 83.28.186.27  

Data: 11-12-2005 (16:10)  

Treść: czesc moje kochane Wolosatki! 

nie mam od Was zadnego sygnalu i strasznie mi z tym zle:,{ 

Misiu,jak zaliczenia? a propos, ja chetnie pisze sie na ten stojaczek pod kolczyki.  

Ostatnio ja tez mam problemy z ósemka,a nawet dwiema! Listem sie nie przejmuj, jestem cierpliwa 
Ilonka,jesli znajdziesz chwilke czasu,to prosze,spisz mi glosy do "swiety",odezwe sie w weekend(o ile 
przyjedziesz do domu) daj znac. 

wracajcie juz wszystkie,bo tesknie. czekam na jakies grupowe spotkanie,moze na Wigilii? sciskam Was 
mocno*  

 

Nick: paulinka  

IP: 212.191.37.141  

Data: 08-12-2005 (12:18)  

Treść: dzien dobry moje Wolosatki!!!!!tak sobie Was czytam i jakos mi lepiej!!!!!!!przesylam bardzo 
cieple pozdrowionka z Lodzi dla wszystkich bylych i opecnych Wolosateczek!!!! i Kierownictwa 
oczywiscie!!!!!!!  

 

Nick: Zdzichu- Maly SH Polana  

IP: 80.51.175.2  



Data: 02-12-2005 (19:37)  

Treść: Jestescie bardzo milym marzeniem powrotu do lat mlodosci bieszczadzkiej, jestescie pieknym 
wspomieniem mlodosci lekko utraconej. Wieczny bieszczadnik.  

 

Nick: iwonka  

IP: 83.28.152.52  

Data: 30-11-2005 (21:57)  

Treść: Wreszcie mam chwilke, by w imieniu zespolu odpowiedziec na wpisy, które nie moga pozostac 
bez echa z naszej strony, gdyz sprawily nam naprawde wiele radosci. 

Drodzy Krasawcu i Wojtku, jest nam bardzo milo, ze nasza muzyka wywoluje w Was tyle pozytywnych 
skojarzen, przywoluje wspomnienia. Wiemy dobrze co to znaczy, bo na nas równiez ma ona wplyw 
czasami nawet wiekszy niz sadzimy, dlatego cieszymy sie bardzo, ze odbieracie ja tak zawsze 
chcialysmy, by ja odbierano. 

Pozdrawiamy serdecznie  

 

Nick: Lonia  

IP: 83.17.17.214  

Data: 30-11-2005 (20:49)  

Treść: Nie martw sie Casiu, Ty jeszcze studiów nie skonczylas, a juz masz prace! Zobaczysz, ledwie 
skonczysz, to pobije sie o Ciebie kilka kancelariiBuziaki (równiez dla Kornela  

 

Nick: Casia  

IP: 83.31.166.139  

Data: 28-11-2005 (21:48)  

Treść: Witam 

 

Dziekuje za zyczenia urodzinowe. Bylo mi bardzo milo, choc nie ukrywam ze wolalabym aby to byly 18 
urodziny a nie 23 bo wtedy bylam wolosatka i nie musialam sie zastanawiac co bede robic po studiach 
a teraz juz powinnam 

 

Pozdrawiam wszystkich 

Casia 

 



ps. Kornel tez wszystkich pozdrawia.  

 

Nick: Lonia  

IP: 81.219.215.6  

Data: 27-11-2005 (12:49)  

Treść: Witajcie drogie wspóllsiostry!  

Misiu, podaje Ci adres mojego maila: 

ilonkasol@buziaczek.pl (wiem, ze jest maksymalnie obciachowy, ale ciagle zapominam zalozyc nowego 
konta...). Misiu, wiesz, co sie stalo? Musze usunac ósemke górna - dala o sobie znac z duza sila. Zrobilam 
zdjecie, skonsultowealam u dwóch chirurgów i umówilam sie u naszego ulubionego na grudzien ;( 
Przekonal mnie razem z takim drugim do znieczulenia miejscowego. Powiedzieli, ze wlosy mi 
powypadaja, ze niepotrzebnie obciaze "srduszko" i zebym zostawila narkoze "na inne okazje" Buziaki, 
wracaj do zdrowia  

 

Nick: misio  

IP: 81.56.28.28  

Data: 26-11-2005 (21:20)  

Treść: Chcecie zobaczyc jak Wasza Misia wyglada w pracy? Zajrzyjcie na stronke www.transgene.fr  

 

Nick: Misia  

IP: 81.56.28.28  

Data: 26-11-2005 (21:16)  

Treść: ...po pierwsze ogromny buziak urodzinowy dla Casi. 

...po drugie strasznie dziekuje za pozdrowienia od wszystkich.  

Kochana Ilonko, ja tez duzo o Tobie mysle (szczegolnie mijajac po drodze sklep, w ktorym nabylam 
stojaczek na kolczyki) Chcialam nawet napisac pare slow, ale tak strasznie ostatnio brakuje mi czasu... 
Sprobuje moze droga elektroniczna, ale musisz mi przypomniec Twojego maila. 

Sylwusiu, wiem, wiem, mialas dostac ode mnie list po francusku... Jestem juz w polowie... 

Iwonko, obiecuje Ci taki ogrooomny stojak na kolczyki (ktos jeszcze sobie zyczy?) 

W pracy ok. Nie zaobserwowalam jeszcze zebym sie kurczyla (a szkoda), lysiala, czy tez zeby 
powiekszaly mi sie jedynki... gdyby ktos jakiejs szczepionki potrzebowal, nie ma problemu  

Pozdrowienia i podziekowania dla wszysykich sympatykow wolosatkowego grania, ktorzy zostawiaja 
na tej stronce takie sliczne wpisy... 



Na koniec poprosze o wsparcie, bo w przyszlym tygodniu zaczynam pierwsza sesje koncertow 
zaliczeniowych, a jestem przeziebiona i na poprawe sie nie zanosi. 

Calusy dla Wszystkich.  

 

Nick: Dorota K  

IP: 193.1.210.18  

Data: 25-11-2005 (13:51)  

Treść: Czesc Wszystkim, 

 

Jestem jedna ze "starych" Wolosatek, ktora dopiero przedwczoraj dowiedziala sie o tej stronie 
internetowaj! I dlatego tez przesylam "hi from Ireland" do wszystkich ktorych kiedykolwiek mialam 
przyjemnosc spotkac na szlaku lub na koncertach.  

 

Nick: Wojtek  

IP: 80.53.12.183  

Data: 24-11-2005 (13:38)  

Treść: Krasawiec wyjal mi z ust wszystko to co chcialem Wam równiez napisac.Sluchajac Waszych 
pieknych piosenek przypomina mi sie cala moja turystyczna mlodosc.Takiej muzyki jest niewiele, a 
Wasza jest rozpoznawalna na odleglosc juz po pierwszych taktach.Zycze nieustajacych pomyslów i 
kolejnych udanych plyt  

 

Nick: Marcineq  

IP: 83.28.203.113  

Data: 22-11-2005 (18:47)  

Treść: Sto lat ;]  

 

Nick: iwonka  

IP: 83.28.176.111  

Data: 22-11-2005 (17:49)  

Treść: oj jak dawno nie popelnilam zadnego wpisu...powoli zaczne nadrabiac zaleglosci poki co 
dotyczace wolosatek: dolaczam sie do 100 lat, pozdrawiam  

Madzie nie zjedzona przez smoka wawelskiego,  



Ilonke szalejaca po Akademii Muzycznej w Krakowie (tak, tak, echa twoich rozlicznych sukcesow 
dochodza do kielc), 

Ele-specjalistke od spraw prosektorium i tabakierki anatomicznej (fossa radialis-pamietam) 

Misie koncertmistrzynie(jak tam twoje kosmiczne laboratorium??), ktorej przypominam, ze rowniez 
bylam zapisana na liste potrzebujacych cudnego stojaczka 

oraz wszystkie byle obecne i przyszle wolosatki jak i wolosatow  

 

Nick: Lonia  

IP: 83.17.17.214  

Data: 22-11-2005 (14:57)  

Treść: Uwaga wszystkie Wolosatki! 

Dzisiaj Casia ma 23 urodziny. Zaspiewajmy jej chórem sto lat  

 

Nick: Lonia  

IP: 83.17.17.214  

Data: 21-11-2005 (23:03)  

Treść: Witam ponownie! 

Do Casi:  

Nastepnej okazji juz nie przepuszcze,chyba, ze znowu bede miala w perspektywie 3 dni spedzone w 
towarzystwie dyrygenta - narcyza, jakim jest przewodniczacy naszego samorzadu...Jutro w Krakowie 
gra Karol, moze sie wybiore. Pozdrawiam was 

 

Do Misiuli: 

U nas wszystko gra, jeszcze nie zlamalam serca Twojemu bratu, chociaz raz po raz pojawiaja sie 
okazjeMyslalam dzis duzo o Tobie, bo pryjechal do nas z wykladem kompozytor ze Strasburga, no i 
lazilam po Akademii z kaseta magnetofonowa, która pare lat temu mi przegralas i opisalas zawartosc. 
Trzymaj sie cieplo Mia i kup mi stojak na kolczyki  

 

Nick: Krasawiec  

IP: 83.24.143.172  

Data: 21-11-2005 (21:13)  

Treść: Wolosatki! 



Po dlugich latach przymusowego lezakowania moje winylowe plyty z Waszymi piosenkami przemówily 
powtórnie. Nie dal im glosu zepsuty "patefon" lecz nowy srebrny krazek w brzuchu technologicznego, 
skosnookiego cacka. Ale to niewazne. 

 

Chce Wam napisac, ze Wasze piosenki sa dla mnie czyms wiecej niz wehikulem czasu przenoszacym 
czlowieka w kraine mlodosci. Ich oddzialywanie wykracza poza proste przywolywanie wspomnien. W 
duszy odciskaja sie nie tylko pietnem lagodnosci, prostoty i czytelnoscia humanistycznego przekazu. 

 

Dzisiaj zrozumialem, ze Wasze piosenki to nierozlaczny fragment mojego jestestwa. Po prostu bez nich 
bylbym innym czlowiekiem. W czasie gdy natura ksztaltowala w moim przyciezkim ciele istote ludzka, 
w okresie burz, zwrotów i niepokojów trafilem na Was. 

 

Odnalazlem sens dlugich, samotnych wlóczeg beskidzkimi szlakami, nauczylem sie dawac radosc 
przypadkowo spotkanym ludziom, wreszcie - ukoilem swoje mlodziencze zacietrzewienie. 

 

Teraz po latach, pod postacia tego listu, skladam skromny hold Waszej Twórczosci.  

 

Nick: ela  

IP: 212.191.32.3  

Data: 21-11-2005 (11:28)  

Treść: Loniu! Zyje i mam sie dobrze Mam nadzieje, ze jakos, kiedys, gdzies wreszcie sie spotkamy... Np. 
na wigilii wolosatkowej... A na razie pozdrawiam goraco i sciskam mocno!!!  

 

Nick: Casia  

IP: 83.31.175.236  

Data: 19-11-2005 (12:25)  

Treść: Czesc Wolosatki 

Zwlaszcza pozdrawiam Ilonke (która miala mnie odwiedzic ale sie nie udalo - czekam na Ciebie, 
nastepnym razem sie nie wykrecisz) i Misie (gratuluje Ci bardzo serdecznie wielkiego sukcesu, ucaluj 
ode mnie Kamile).  

 

Zycze samych sukcesów, udanych koncertów i niezapomnianych wyjazdów obecnemu skladowi.  

 

Nick: misia  



IP: 130.79.157.208  

Data: 18-11-2005 (13:16)  

Treść: Kochane moje Wolosatki. Pobilysmy chyba juz wszelkie rekordy znajdujac szerokie 
zainteresowanie wsrod przybyszow z poludnia... A teraz prosciej Juz trzech Marokanczykow i jeden 
Algierczyk skopiowali nasza plyte. Bardzo byli zawiedzeni, ze we Francji nie da sie dostac oryginalu wiec 
musieli popelnic to przestepstwo, ale obiecali rozpowszechnic wolosatkowe granie w Afryce, wiec... 
kto wie, moze jakas wyprawa na ten gorrrrracy kontynent?  

 

U mnie wszystko gra, doslownie i w przenosni. 

Caluje wszystkich klubowiczow. 

Ilonko, wracam juz za miesiac. Co w ogole u Ciebie?  

 

Nick: Lonia  

IP: 83.17.17.214  

Data: 15-11-2005 (17:52)  

Treść: Witajcie kochane Wolosatki! 

Co u was? Ela, nie widzialam Cie cale wieki, zyjesz jeszcze? A Ty, Madziu, kiedy sie wreszcie spotkamy 
w Krakowie? Tak, wiem, ze to duze miasto, ale coraz czesciej chodze po nim i mysle...Gdzie sie 
podziewasz??Pozdrawiam i caluje wszystkie Ostrowskie, Sylwie, Casie i inne tym podobne Misie! A 
propos! Misiu, wracaj szybko!  

 

Nick: Milenka :)  

IP: 83.28.144.204  

Data: 15-11-2005 (17:34)  

Treść: Witam, kochane Wolosatki  

Mam w klasie poete i w zwiazku z tym wpadlam na pewien pomysl. Zaangazowalam go w napisanie 
dla Was jakiegos tekstu  

Mam nadzieje,ze skorzystacie... 

Pozdrawiam serdecznie  

Do zobaczenia :*  

 

Nick: qrhani  

IP: 83.31.95.7  



Data: 12-11-2005 (19:07)  

Treść: wychowalem sie na waszych piosenkach gdy po paru ladnych latach znowu was znalazlem 
odmlodnialem jakies 20 lat super ze jestescie do zobaczenia w wolasatem gdzies na szlaku ..........  

 

Nick: Maciej ZMUDA phm  

IP: 84.10.34.70  

Data: 11-11-2005 (21:12)  

Treść: "Wpadnijcie na przekór, na przekór szarym dniom, tak dawno was nie widzialem, przyniescie ze 
soba rajdowe przeboje juz rok z wami nie spiewalem" 

Waszych piosenek slucham i spiewam juz ponad 20 lat. Ze wzruszeniem wspominam stanice kielecka, 
amfiteatr pod spadochronem i oczywiscie jarmark w Wolosatem. Moje dzieci tez spiewaja 
Oczekiwanie, Bieszczadzki trakt, Bieszczady itd. Pozdrawiam trwajcie i spiewajcie.  

 

Nick: magdab100  

IP: 212.182.102.67  

Data: 11-11-2005 (15:42)  

Treść: kocham was -badzcie i twajcie 

zawsze!!!!!!!  

 

Nick: misia  

IP: 81.56.28.28  

Data: 08-11-2005 (22:44)  

Treść: Kochane Wolosatki, nie wiem czy jestescie au courant z ostatnimi wydarzeniami w kraju 
zabojadow, ale ja skomentuje to krotko, za pomoca hasla, ktore czesto ostatnio sie tu slyszy: "Francja 
- albo ja kochasz, albo ja opuszczasz..." 

 

Sama nie bede probowala sie do tegoz hasla ustosunkowywac, bo gdybym tak miala wybrac... ah... 
moze nie skoncze, bo jeszcze mnie deportuja...  

 

Dodam tylko, ze pracuje w dzielnicy, w ktorej plona samochody (jak dowiedzialam sie z telewizji, bo 
sama zadnego jeszcze nie widzialam) 

 

Caluje caaaaaaaaaaaala IV Rzeczpospolita  



 

Nick: henq  

IP: 85.89.174.229  

Data: 08-11-2005 (08:04)  

Treść: Z pisenkami Wolosatek jestem zwiazany od 1983 roku. Spiewalismy wasze piosenki na szlakach 
górskich, morskich i nizinnych. 

Dzieki takim piosenkom jak Wasze czlowiekowi powracaja najpiekniejsze wspomnienia z mlodosci 
chmurnej i bujnej!!! 

Jeszcze jest cos pieknego w tym kraju. 

Nie tracmy nadzieji i wrócmy czasem do tego naszego schroniska no bo niby gdzie czulismy sie 
najlepiej?! 

Pozdrawiam i zycze dalszych sukcesów!!!  

 

Nick: Ilona  

IP: 83.17.17.214  

Data: 05-11-2005 (02:20)  

Treść: Pozdrawiam wszystkie Wolostaki!  

 

Nick: elx  

IP: 213.77.214.20  

Data: 04-11-2005 (07:54)  

Treść: Byla Wolosatka Basia Sipa podobno wygrala "Szanse na sukces"! Emisja 13 listopada. 
Dziewczyny! A Wy?  

 

Nick: ™Afro®  

IP: 81.190.44.99  

Data: 31-10-2005 (22:20)  

URL: www.afro-agrest.blog.pl  

Treść: Witam wszystkie dziweczeta, fanów i fanki, cala fabryke majonezu. 

Jako, ze dawno sie nie wpisywalem to postanowilem to zmienic. Wiem ze Lodz sie nie umywa w 
zadnym stopniu do Kielc, bo co tu u nas mozna zobaczyc... tylko blond wlosy i okulary..., a w Kielcach 
to jest co zwiedzac. Cala fabryka majonezu, toz to przechodzi ludzkie pojecie( szczegolnie tych, ktorzy 
nigdy w zyciu nie widzeieli tyle majonezu....czytaj Wpadka) poza tym to u nas tylko nauka i nic wiecej 



... ludzie sie ucza i ucza, aha zapomnielbym o XIX wiecznych zabytkach, ktorych nie ma w zadnym innym 
miescie. 
 

Poza tym pozdrawiam wszystkich wiernych sluchaczy, siebie i tego nizej oraz tych co sie rozbijaja po 
innych miastach w celach naukowych, czyt. Misie, Madzie, oraz Ele.  

 

Nick: ®wpadka™  

IP: 217.76.116.23  

Data: 31-10-2005 (22:17)  

URL: sad101.prv.pl  

Treść: Witam wszystkie dziweczeta, fanów i fanki, cala fabryke majonezu. 

Jako, ze dawno sie nie wpisywalem to postanowilem to zmienic. Wiem ze Lodz sie nie umywa w 
zadnym stopniu do Kielc, bo co tu u nas mozna zobaczyc... tylko blond wlosy i okulary..., a w Kielcach 
to jest co zwiedzac. Cala fabryka majonezu, toz to przechodzi ludzkie pojecie( szczegolnie tych, ktorzy 
nigdy w zyciu nie widzeieli tyle majonezu....czytaj ja) poza tym to u nas tylko nauka i nic wiecej ... ludzie 
sie ucza i ucza, aha zapomnielbym o XIX wiecznych zabytkach, ktorych nie ma w zadnym innym miescie. 

Poza tym pozdrawiam wszystkich wiernych sluchaczy, siebie i tego wyzej oraz tych co sie rozbijaja po 
innych miastach w celach naukowych, czyt. Misie, Madzie, oraz Ele.  

 

Nick: ela  

IP: 217.99.221.175  

Data: 28-10-2005 (20:51)  

Treść: Witam! Misiu! Gratuluje!!! I dziekuje, jakos sobie radze, chociaz bywa ciezko. Ale nie zaluje - to 
jest chyba to... Wlasnie wrócilam do domku i sie regeneruje To bedzie ciezki weekend... 

Madziu!Jakbys miala chwilke... fajnie byloby sie spotkac i pogadac... 

Pozdrawiam wszystkich!I do zobaczenia - najpózniej 11 listopada  

 

Nick: Magda  

IP: 83.28.187.40  

Data: 22-10-2005 (23:22)  

Treść: Witam wszystkich!Wbrew pogloskom ktore, jak slysze, kraza po swiecie zaden wawelski mnie 
nie pozarl(konsumpcja w odwrotna strone tez nie wchodzi w gre).Zyje i mam sie dobrze.Niestety, poki 
co nie bede mogla Was odwiedzac na piatkowych probach- tak sie feralnie zlozylo ze koncze dosyc 
pozno...Ale mam nadzieje ze zobacze sie z Wami juz niedlugo(jezeli nie na probie to przy innej 
okazji)Pozdrawiam i sciskam bardzo mocno. 



P.S.Misiu,gratulacje i buziaki  

 

Nick: bylybass  

IP: 83.31.157.225  

Data: 22-10-2005 (08:30)  

URL: www.stalyfragmentgry.nor.pl  

Treść: Hej Wolosatki. 

Misia gratulacje!To duze wyróznienie. 

Rozumiem ze basówka idzie na szafe  

Magda rzeczywiscie pozarla wawelskiego(odwrotnie)bo po tym jak mi zatopila ostatnia czesc statku 
tak cisza. 

Pozdrowienia dla dziewczyn. 

dawno juz niebylo tylu gitarzystów w zespole,równiez pozdrawiam. 

zagrajcie w koncu cos w wawie.K  

 

Nick: Basistka  

IP: 130.79.157.207  

Data: 21-10-2005 (13:41)  

Treść: Wonka i jej umpalumpasy... Czekam na szczegoly...  

 

Nick: Jazzik  

IP: 80.53.12.183  

Data: 19-10-2005 (11:27)  

Treść: Dziewczyny lubie Was  

 

Nick: Iwonka-Wonka  

IP: 83.28.158.241  

Data: 17-10-2005 (18:59)  

Treść: Juz wrzucam temacik-najpierw tacie a potem dalej=) 

A tak swoja droga to poczawszy od srody bede sobie mogla codziennie ogladac tanczaco-spiewajace 
umpalumpasy=) bede je miec na wlasnosc na plytce jejeje=D  



 

Nick: Koncertmistrzyni ;)  

IP: 130.79.157.206  

Data: 17-10-2005 (11:47)  

Treść: Kochana Wonko, Komendant wspomnial kiedys,ze nawet w Trybunale Praw Czlowieka ma 
znajoma - niedoszla Wolosatke (ale oficjalnie bez nazwisk) Gdyby tak zagadac, moze zorganizowalaby 
koncert dla europarlamentarzystow... Wiec potrzebuje namiarow na te pania. A moje mieszkanko z 
pewnoscia wytrzyma wtargniecie gromady wolosatkowej...  

Elus, Madzius, jak sobie radzicie? Jula ostatnio mi napisala, ze Madzia zostala prawdopodobnie pozarta 
przez smoka wawelskiego, bo przepadla w tym Krakowie...  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.191.249  

Data: 14-10-2005 (13:52)  

Treść: Gratulacje dla Misi!!! Pozdrawiam  

 

Nick: iwonka  

IP: 83.28.198.51  

Data: 13-10-2005 (17:42)  

Treść: to powszechnie znana rzecz, ze Basistki rzadza=] GRATULACJE  

 

Nick: Tomek  

IP: 83.16.44.58  

Data: 13-10-2005 (17:02)  

URL: www.wolosatki.pl  

Treść: Rispekt & szacun.  

 

Nick: basistka  

IP: 130.79.157.208  

Data: 13-10-2005 (16:55)  

Treść: Misia zostala koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej Konserwatorium w Strasbourgu! Na 
pierwszy koncert zaloze koszulke z napisem "Wolosatki"  



 

Nick: ela  

IP: 157.25.164.10  

Data: 10-10-2005 (19:57)  

Treść: Pozdrowienia z miasta Lódz! Tu jest...ciekawie... Obawiam sie, ze nie bede miala czasu, zeby 
zagladac do Was zbyt czesto... Zycze udanych prób i do zobaczenia (oby jak najszybciej...).  

 

Nick: iwonka  

IP: 83.28.184.229  

Data: 07-10-2005 (19:29)  

Treść: Michalinko zostalas zdemaskowana=P musisz nieco konkretniej okreslic co mamy u komendanta 
zadzialac-sie zrobi, a ty swoja droga rozgladaj sie tam na prawo i lewo=] moze tak sie uda ze wszystkie 
wtargniemy do twojego malutkiego mieszkanka nic sie nie martw, bede trzymac reke na pulsie, a w 
najblizszych dniach oczekuj maila 

Pozdrawiam bardzo bardzo wszystkiech ale to wszystkich=]  

 

Nick: czerwony kapturek  

IP: 130.79.157.206  

Data: 07-10-2005 (15:30)  

Treść: Czesc kochane Wolosasetki i Wolosatani! Panna Ewelinka chce zalatwic koncert w Strasbourgu, 
wiec mam nadzieje, ze jakas dobra duszyczka wyciagnie od naszego komendanta do kogo z tym 
pomyslem uderzyc (chyba jakies znajomosci w Trybunale Praw Czlowieka...) 

Caluje goraco cala ekipe ********* 

P.s: To juz jest koniec i ja juz nie moge wystepowac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

Nick: dh Mirka  

IP: 80.53.12.183  

Data: 05-10-2005 (17:01)  

Treść: Szkoda ze nie zgraliscie w Ostródzie Po sezonie i Piosenki weterana , ale i tak mialam uczte 
.Ostatnio slyszalam Was w 1998r iwciaz duza forma.Gratuluje.  

 

Nick: czerwin  

IP: 83.26.39.183  



Data: 05-10-2005 (15:06)  

Treść: Ostróda 2005 swietny koncert oby takich wiecej powodzena zycze  

 

Nick: koperrroo  

IP: 83.26.11.254  

Data: 01-10-2005 (22:03)  

URL: nie ma  

Treść: siemaa..koncert w Ostródzie (swiatowe dni turystyki) byl spoko...Duzo 
pozytywu..POZDROWIENIA !!!  

 

Nick: ™Afro&Wpadka®  

IP: 217.76.116.23  

Data: 01-10-2005 (20:12)  

URL: www.sad101.prv.pl  

Treść: Witojcie!! 

Dawnosmy tu nie byli, i zesmy sie stesknili. Z racji tego, ze wiekszosc poszla do szkoly, chemy zlozyc 
wszystkim najserdeczniejsze zyczenia z okazji dnia osoby starszej.  

I jeszcze chcemy przypomniec, ze takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego... 

 

Pozdrowienia dla wszystkich Wolosatek i Ich fanów  

™Afro&Wpadka®  

 

Nick: paulina jasinska  

IP: 83.28.244.79  

Data: 23-09-2005 (19:16)  

Treść: pozdrowionka dla wszystkich wolosatek od bylej wolosatki!!!strasznie tesknie za koncertami i ta 
wspaniala i niepowtarzalna atmosfera towarzyszaca latom spedzonych w zespole.(najgoretsze 
pozdrowienia dla wolosatek z którymi mialam przyjemnosc koncertowac)  

 

Nick: Ziut  

IP: 80.53.12.183  

Data: 21-09-2005 (12:23)  



Treść: Dziewczyny na koncercie w Spale dowiedzialem sie ,ze We wtorek po sezonie to Wasza 
piosenka.Gram ja od zawsze i milo ze wreszcie uslyszalem oryginal.Po raz pierwszy slyszalem piosenki 
turystyczne w profesjonalnym wykonaniu , a nie przy ognisku z lewymi funkcjami.Koncert zrobil na 
mnie duze wrazenie nie tylko muzyczne ale i estetyczne.Dziewczyna prowadzaca- duzy luz, a "Bo ja 
szukalam Ciebie" spiewamy teraz z druzyna.Pzdr dla bebnistki i basistki.  

 

Nick: danka  

IP: 86.111.200.18  

Data: 11-09-2005 (03:23)  

Treść: Naprawde jestem zachwycona wolosatkowa muzyka i chetnie pojawilabym sie na Waszym 
koncercie.Wasza muzyka trafia prosto w serce.Pozdrawiam Was goraco prosto z Wroclawia! 
Powodzenia w dalszych sukcesach!  

 

Nick: danka  

IP: 86.111.200.18  

Data: 11-09-2005 (03:23)  

Treść: Naprawde jestem zachwycona wolosatkowa muzyka i chetnie pojawilabym sie na Waszym 
koncercie.Wasza muzyka trafia prosto w serce.Pozdrawiam Was goraco prosto z Wroclawia! 
Powodzenia w dalszych sukcesach!  

 

Nick: Marta  

IP: 217.76.116.79  

Data: 10-09-2005 (15:39)  

Treść: hej .. bardzo podobal mi sie wasz wystep w Spale na zlocie bylyscie swietne,,, mam nadzieje ze 
nas jeszcze odwiedzicie  

 

Nick: Madzia Wesolowska  

IP: 83.28.111.2  

Data: 09-09-2005 (11:43)  

Treść: Witam i pozdrawiam wszyskie Wolosatki, a szczególnie te/tych, którzy wywoluja tyle cieplych 
wspomnien.Przyjemnie sie tak TU znalezc-w troszke INNYM swiecie  

 

Nick: St. ADHD Grzybowski  

IP: 83.16.44.58  



Data: 06-09-2005 (16:40)  

URL: www.wolosatki.pl  

Treść: Polaczyla nas muzyka... w Spale ta piosenka zabrzmiala niczym Gwiezdne Wojny...  

 

Nick: Iwonka (niejako w im. zes  

IP: 83.28.183.221  

Data: 05-09-2005 (22:32)  

Treść: do KOLESIA Z KOLCZYKIEM - wpis zostal dostrzezony i doceniony=) 

do WPADKI I AFRA - jasne ze pamietamy, dziekujemy za cieple slowa i dotrzymywanie towarzystwa 

MILENKO - dziekujemy za wszystkie wspolne chwile, pamietaj, wolosatka jest sie przez cale zycie i jeden 
dzien dluzej 

SZANIU - to ja jestem ta od bebenkow, dziekuje bardzo za pozdrowienia i ciesze sie, ze koncert sie 
podobal 

GOSIU - bylo dla kogo grac, wiec mimo trudnosci staralysmy sie bardzo, bardzo i ogromnie sie ciesze 
ze nie na darmo 

Dh JAKUBIE - zyczymy powodzenia Starej Kuzni, was, tak jak nas, rowniez polaczyla muzyka zatem do 
zobaczenia nie tylko na szlaku ale takze na Waszym koncercie 

MICHALE - bardzo nam przyjemnie naszymi piosenkami sprawiamy ludziom radosc, do zobaczenia 
zatem na kolejnych koncertach 

TOMASZ!!!! to ADHD do Ciebie przylgnie na zawsze...zobaczysz=P 

OGÓR...ty tej mexicany Piotrkowi chyba nigdy nie wybaczysz=D 

A wszystkim dziekuje za zostawienie sladu w ksiedze  

 

Nick: KOLES Z KOLCZYKIEM  

IP: 83.31.38.144  

Data: 05-09-2005 (21:31)  

Treść: hehe mowilem ze sie wpisze a w spale bylo super bylyscie naprawde dobrym ubarwieniem zlotu 
i fajnie spiewac i fajnie wygladaci fajniezsie z wami gada pewnio nawet nie zauwazycie ze sie wpisalem 
lae dla tych co slyszeli ze mam sie wpisac nie pozostalem goloslowny :]a tak pozatym to pozdrowienia 
dla wszystkich ludzi ze spaly nie tylko harcerzy chociaz pewnie glownie a dla tych pijaczkow co 
przeszkadzali mam kopniaka w tylek:]a pozatym to wielkie calusy dla calych wolosatek i wszystkich 
harcerzy i harcerek iwelkie pozdrowienia i ave wam all dh michal zurek hufiec kutno  

 

Nick: wpadka  



IP: 217.76.116.23  

Data: 05-09-2005 (19:14)  

Treść: Czesc =) Pozdrowionka dla wszystkich Wolosatek =) Ciekawe czy mnie pamietacie, a wlasciwie 
nas z kolega Afrem nie dawalismy wam spokoju w Spale ( ja nie dawalem ) Jestescie naprawde super 
Piosenki które spiewacie tworza niesamowita atmoswere, i to jest super =)  

 

Nick: Afro =)  

IP: 217.172.246.177  

Data: 05-09-2005 (19:12)  

URL: www.afro-agrest.blog.pl  

Treść: Czesc =) Pozdrowionka dla wszystkich Wolosatek =) Ciekawe czy mnie pamietacie, a wlasciwie 
nas z kolega Wpadka nie dawalismy wam spokoju w Spale ( Wpadka nie dawal ) Jestescie naprawde 
super Piosenki które spiewacie tworza niesamowita atmoswere, i to jest super =)  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.145.203  

Data: 05-09-2005 (18:05)  

Treść: Witajcie! Widze, ze kariera sie rozwija Gratuluje i oby tak dalej.  

Moje kochane Wolosatki, jest mi niezmiernie przykro, ze juz nie jestem jedna z Was, ale cóz... wszystko 
co dobre szybko sie konczy.  

Dziekuje Wam serdecznie za wszystkie wspólnie spedzone chwile, pozostana mi bardzo mile 
wspomnienia.  

Pozdrawiam wszystkich cieplutko, zycze dalszego pomyslnego rozwoju kariery i do zobaczenia  

Obiecuje, ze bede Wasza wierna fanka  

Bede Was odwiedzac (w miare mozliwosci)  

Caluski. Pa pa  

"stara" Wolosatka (He he, fajnie to brzmi, a jeszcze tak niedawno bylam "mloda")  

 

Nick: szania  

IP: 83.17.174.130  

Data: 04-09-2005 (22:27)  



Treść: Hej jakos tak sie zlozylo, ze bylam na waszym koncercie... Podobalo mi sie:] Chce bardzo 
serdecznie pozdrowic ta dziewczyna(najmocniej przepraszam, ale nie pamietam Twojego imienia), 
która grala na bebnie  

 

Nick: GOsia  

IP: 217.113.230.134  

Data: 04-09-2005 (22:21)  

Treść: Dziekuje, bylo miodzio Na prawde swietnie gracie, a wasz wystep byl dla mnie jednym z 
"najprzyjemniejsych aspektów" calego Zlotu.  

 

Nick: urbaszek  

IP: 83.26.117.68  

Data: 04-09-2005 (18:50)  

Treść: Pozdrowienia dla calego zespolu fajnie graliscie i oczywiscie spiewaliscie na koncercie w spale 
gites impreza byla. 

 

To ja ten od przygrywki  

 

Nick: STARA KUZNIA (Hufiec ZHP  

IP: 83.26.115.91  

Data: 04-09-2005 (17:21)  

URL: www.32ldh.prv.pl www.skuznia.prv.pl  

Treść: Witam! Musze przyznac, ze jestescie calkiem niezle w swoim fachu, widac u kazdej/go z was 
zamilowanie do tego co robicie. Mam nadzieje, ze i nowo powstajacy zespól naszego Hufca odniesie 
taki sukces jak Wy! A tym czasiem komu w D temu w C Pozdrawiam goraco i do zobaczenia (moze) 
kiedys na harcerskim szlaku CZUWAJ! Szef zespolu "Stara Kuznia" dh. Jakub Kruk HO  

 

Nick: Michal  

IP: 217.113.225.31  

Data: 04-09-2005 (17:13)  

Treść: Wczoraj po raz pierwszy uslyszalem wasz zespól.Moze inaczej znalem i bardzo lubilem wiele z 
waszych piosenek, lecz po prostu nie wiedzialem, iz sa one Wasze. Teraz juz wiem ze bede was sluchac 
i dopingowac. Jetescie super i trzymajcie tak dalej.Strona fajna i widac ze równiez dlugoletbnia tradycja 
która warto podtrzymywac.  



 

Nick: St. ADHD Grzybowski  

IP: 83.16.44.58  

Data: 04-09-2005 (16:42)  

Treść: To jest cos, zeby gitara pozostawiona samej sobie po chwili zaczynala samoistnie BUCZEC. 

Cóz, jestesmy bogatsi o kolejne doswiadczenia. Co cie nie zabije, to cie wzmocni, buahaha... ;P 

Pozdro600 dla Wolosatek/tków.  

 

Nick: Igor  

IP: 217.116.100.251  

Data: 04-09-2005 (13:46)  

URL: www.wolosatki.pl  

Treść: Wlasciwie to tak tylko sprawdzam czy sie to umiesci ale korzystajac z okazji chcialem powiedziec 
UUUUU BRAVO BRAVO!!! DLA AKUSTYKÓW ZE SPALY  

Aha i bylbym zapomnial... Specjalnie dla Piotra... MEXICANA MEXICANA TO JEST....  

 

Nick: ibizon  

IP: 213.199.193.67  

Data: 01-09-2005 (12:28)  

Treść: martusia...  

 

Nick: Jurek Krzak  

IP: 80.55.75.114  

Data: 31-08-2005 (19:18)  

Treść: pozdrowienia dla obecnych WOLOSATEK a w szczegolnosci dla najpiekniejszej na swiecie 
Martusi Bilskiej caluje goraco :****  

 

Nick: kropka  

IP: 195.3.113.138  

Data: 31-08-2005 (15:41)  



Treść: Pozdrowionka dla wszystkich obecnych Wolosatek i ich poprzedniczek. Wasze piosenki 
sprawiaja ze na mojej twarzy pojawia sie usmiech i bieszczadzkie wspomnienia Pomyslcie nad 
wystepem w Gdansku, z checia poslucham Was w moim rodzinnym miescie, sluchaczy jak sadze 
znajdzie sie wiecej, bo Wasze piosenki spiewane i znane sa nie tylko w gorach ale i nad morzem. 

pozdrowionka szczegolne dla bylego Wolosatka z za oceanu  

 

Nick: jeme  

IP: 83.31.193.24  

Data: 25-08-2005 (22:05)  

Treść: buzki dziewczyny - trzymajcie sie mocno. 

i nie przyniescie wstydu - 30 lat to kupa tradycji  

 

BTW - 'we wtorek w schronisku po sezonie' to ulubiona kolysanka moich córeczek - chowa sie kolejne 
pokolenie  

 

Nick: Waldemar  

IP: 83.25.76.35  

Data: 17-08-2005 (20:35)  

Treść: Bylem na mszy sw. w Lutowiskach w dniu 14.08.2005 r godz. 11.00, gdzie oprawe muzyczna 
zapewnial zespól. Wrazenie pzostaje. Gratuluje.  

 

Nick: Dzordz  

IP: 83.28.171.57  

Data: 11-08-2005 (21:43)  

Treść: Bylem na koncercie w Wilczej Jamie.Jestescie super  

 

Nick: Tomek  

IP: 193.19.125.17  

Data: 10-08-2005 (11:46)  

Treść: Witam. 

Ja juz w Kielcach,a Wy nadal sobie siedzicie w kochanych Bieszczadach.Wcale wam tego nie 
zazdroszcze.Za rok obiecuje,ze posiedzimy tam razem troszku dluzej, a teraz dziekuje za te pare chwil 



spedzonych razem, za siatunie, koncerty, pierogi i takie tam - same wiecie najlepiej o co biega.Aaa bylo 
mi bardzo milo poznac nowe wolosatkowe Glosiki- spiewacie slicznie.Pozdrawiam. Tomek  

 

Nick: yvette  

IP: 83.28.163.83  

Data: 08-08-2005 (20:45)  

Treść: wolosatkom zostal jeszcze tydzien bieszczadow, a ja juz niestety w kielcach...bywa, ale 
pozdrawiam was dziewczynki i zycze troszke wiecej slonca  

 

Nick: Kuba i Marlena  

IP: 83.22.252.199  

Data: 03-08-2005 (22:21)  

Treść: Chociaz mamy po 40 lat to wspomnienia spac nie daja i po glowie sie tulaja,niejedna lezka nam 
sie zakrecila w oczach.Wolosatki! jestescie naszym wspomnieniem i naszym jutrem.Z harcerskim 
pozdrowieniem Czuwaj!  

 

Nick: 34 TDHS Tomaszów Maz.  

IP: 62.141.244.96  

Data: 02-08-2005 (18:05)  

Treść: Z okazji XXX-lecia zyczymy Wam wszystkiego najlepszego, duzo usmiechów, radosci i samych 
pogodnych dni. Czuwaj!  

 

Nick: kornel  

IP: 83.31.137.98  

Data: 28-07-2005 (02:09)  

URL: www.raalya.com  

Treść: jest druga w nocy a ja dalej niewiem co napisac.znalazlem siebie na zdjeciach(tych z 
kongresowej)bardzo ladne.Pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn,obecnych i bylych wolosatek ktore 
odnalazly te strone.  

 

Nick: Julia Karwacka  

IP: 81.151.72.228  

Data: 21-07-2005 (21:59)  



Treść: Witam Was wszystkich! Jestem wlasnie w Anglii i tak mi teskno do wszystkiego wiec wchodze 
czesto na te strone i od razu w serduszku cieplej! Tesknie za Wami... Co tam u Was slychac? Jak tylko 
wroce z tego pochmurnego kraju to pojawie sie na probie! Tak dawno mnie tam nie bylo... ( 
Pozdrowienia i caluski :*  

 

Nick: Tomek  

IP: 83.16.44.58  

Data: 24-06-2005 (13:21)  

Treść: Wyobrazcie sobie, dzis na zakonczenie gimnazjum spiewali nam w szkole "BALLADE 
POZEGNALNA"!!! Falsz jak nie wiem co, ale licza sie dobre intencje! :] 

 

Niech zyja wakacje, niech zyje WOLNOSC!  

 

Nick: Tomek  

IP: 83.16.44.58  

Data: 18-06-2005 (14:21)  

Treść: W Jastrzebiu bylo genialnie! Kij z tym, ze znowu siebie nie slyszalem - nauczylem sie grac bez 
odsluchu :]. Slaska publicznosc rzadzi!  

 

Nick: Yvette  

IP: 83.28.181.183  

Data: 18-06-2005 (11:33)  

Treść: No coz, chyba zgodzicie sie ze mna, ze koncert w Jastrzebie Zdroju mozemy zaliczyc do tych 
najbardziej udanych:]  

 

Nick: Milenka  

IP: 83.28.181.222  

Data: 14-06-2005 (20:59)  

Treść: Pozdrowionka dla wszystkich!!! Na Slask wyjezdzamy o 14.15? Prosze kogos o potwierdzenie... 
pa pa :)  

 

Nick: Yvette  

IP: 83.28.157.10  



Data: 14-06-2005 (17:18)  

Treść: jakby to powiedzial jede znany komentator sportowy "wrócilismy z dalekiej podrózy"=] miejmy 
nadzieje, ze stronka bedzie funkconowala juz bez wiekszych przestojów=) 

Pozdrawiam wszystkich mniej lub bardziej zwiazanych z zespolem hawk!  

 

Nick: ela  

IP: 217.99.221.188  

Data: 12-06-2005 (14:53)  

Treść: pierwsza po remoncie!  

 

Nick: Tomek Sarna  

IP: 193.19.125.17  

Data: 15-04-2005 (18:12)  

Treść: Witam caly Zespól. 

Ale milutko jest Was zobaczyc,nawet tak wirtualnie.Te sympatyczne buziaczkiNapiszcie kiedy zagracie 
w naszych Kielcach,a obiecuje sie pojawic,zeby Was posluchac wraz z najmiejszym Waszym cichym 
wielbicielem Dominikiem. 

Pozdrawiam Was goraco.  

 

Nick: Sylwia Suma  

IP: 81.157.204.37  

Data: 13-04-2005 (22:52)  

Treść: czesc mlode! 

chyba moge tak powiedziec jako ze juz stara Wolosata jestem. gratuluje!!! swietna srtona, 
nareszcie!!!!! az mi sie lza zakrecila w oku.doskonale pamietam dreszcz na plecach gdy z dziewczynami-
Karolina, Stoko-Spoko i reszta sciskalysmy sobie potajemnie rece na scenie.bawcie sie dobrze mlode. 
trzymam kciuki  

 

Nick: Lucjan z W-wy  

IP: 83.28.140.254  

Data: 10-04-2005 (21:37)  



Treść: Nie jestem mlodzikiem,zatem nie gratuluje stronki???,tylko znakomitego dorobku 
artystycznego.Wolosatki to historia wspólczesnej piosenki harcerskiej.Mam wszystkie plyty i 
podziwiam Wasze piosenki i piekne glosy.Trzymajcie tak dalej.  

 

Nick: Ola  

IP: 83.28.140.167  

Data: 08-04-2005 (20:28)  

Treść: stronka ok sle jeszcze nie ma wszyskich zdjec wolosatePozdrawiem Martusia***  

 

Nick: harcerz  

IP: 212.160.138.37  

Data: 04-04-2005 (09:22)  

Treść: Daleko przy Równiku - w Nyeri (Kenia) znajduje sie prosty grób twórcy scoutingu, Roberta 
Stephensona Baden-Powella. Ponizej wszystkich napisów wykuto maly okrag z zaznaczonym w srodku 
punktem. To stary znak indianski. Ukryte przeslanie. Wykonalem swoje zadanie i poszedlem do domu.  

Jan Pawel II tak jak Baden-Powell wykonal "zadanie": pokazal nam jak mozna zyc, dal plomien 
braterstwa, plomien milosci do drugiego czlowieka.  

CZUWAJ. CZUWAJ nad nami.  

 

Nick: Kocia  

IP: 213.76.103.200  

Data: 02-04-2005 (20:45)  

Treść: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Strona jest ok ale szczególne pozdrowienia kieruje 
do szopa i wiewióra. W ksiedze gosci jest to chyba "najslodszy" element. Do zobaczenia.  

Podobno juz niedlugo bedzie was mozna uslyszec na zywo?  

A.. podobno na basie bedzie gral mój ulubiony basista?  

 

Nick: Misia  

IP: 81.56.28.28  

Data: 01-04-2005 (21:42)  

Treść: Mam dobra wiadomosc, juz 6 bede w Ojczyznie! Elusiu, dziekuje za zyczenia! Caluje wszystkie 
Wolosatki i Wolosatanow.  

 



Nick: Frank Sinatra  

IP: 83.16.44.58  

Data: 25-03-2005 (12:12)  

Treść: A ja bede taki sprytny, i sie wpisze, chociaz "strona w naprawie". 

 

Wesolych Swiat!  

 

Nick: Ola Avers  

IP: 83.28.160.41  

Data: 19-03-2005 (13:51)  

Treść: czesc jestem 326 gosciem Pozdrawiam wsztskie dziwczyny a szczególnie Marusie:*  

 

Nick: Tom.  

IP: 83.16.44.58  

Data: 14-03-2005 (16:09)  

Treść: A u mnie szkole ktos dzis spiewal za sciana "Ulice"... :?  

 

Nick: grzech  

IP: 212.160.138.37  

Data: 14-03-2005 (13:55)  

Treść: Serdeczne pozdrowienia dla Wolosatek tych obecnych i "obecnych inaczej" znaczy bylych :) 

Pozdrawiam w imieniu swoim jak równiez w imieniu jednej z "obecnych inaczej"- Ani M. :)  

 

Nick: ela  

IP: 217.99.221.47  

Data: 13-03-2005 (19:18)  

Treść: Michasiu najdrozsza!!! Gorace buziaki urodzinowe z zimnej ojczyzny!! :) Zeby Ci tam bylo 
dobrze... Ale mimo to, zebys chciala tu do nas wracac. I pamietaj, ze zabie udka mozna zjesc tez w 
knajpie w Ustrzykach... :)  

 

Nick: Misia & Igor  



IP: 81.56.28.28  

Data: 13-03-2005 (14:43)  

Treść: Basistka juz nie jest sama!!! Igor postanowil odwiedzic kraj zabojadow z okazji misiowych 
urodzin, wiec pozdrawiamy wszystkich... Mozecie nam pozazdroscic pogody... Jest 15°C :D 

Buziaki :*  

 

Nick: Yvette  

IP: 83.28.164.224  

Data: 08-03-2005 (21:56)  

Treść: Wszystkim wolosatkowym (i nie tylko) Kobietkom najlepsze zyczenia duzo slonka, pogody ducha 
i spelnienia marzen 

 

PS W imieniu swoim a takze jak sadze calego zespolu dziekuje za zyczenia naszemu najnowszemu 
Gitarplejerowi=)  

 

Nick: Tomek  

IP: 83.16.44.58  

Data: 08-03-2005 (20:04)  

Treść: Jakby nie patrzec, dzis Dzien Kobiet. Z tej okazji chcialbym wszystkim Wolosatkow zyczyc 
wszystkiego najlepszego.  

 

Nick: DeMoNiCa from Avers  

IP: 217.116.100.249  

Data: 08-03-2005 (10:49)  

Treść: Hejka :D Stronka SLICZNA... fajnie ze mozna sobie sciagnac teksty piosenek, z którymi zawsze 
mialam problemy bo nie chcialo mi sie ich przepisywac :D Pozduffka for All! C ya :D  

 

Nick: R.P .  

IP: 80.53.12.183  

Data: 06-03-2005 (14:40)  

Treść: A jezeli to ty Przemku to Tobie te dzieki , a Krzysiu niech spokojnie plywa i karmi muzyka 
cudzoziemców.Pozdrowienia dla Was obu.  



 

Nick: R.P.  

IP: 80.53.12.183  

Data: 06-03-2005 (14:18)  

Treść: Dzieki Krzysiu za wpis i zainteresowanie.Poznalem Cie gitarzysto po tej trabce babce.A dla 
mlodych Wolosatek to konkurs z nagrodami.Trzymaj sie dzielnie na tej lajbie  

 

Nick: byly gitarzysta  

IP: 69.86.137.160  

Data: 06-03-2005 (01:38)  

Treść: Trabka bombka [...] - ok od Biesow dzieli mnie duuuzo kilometrow, czy mil, poza tym dodatkowo 
caly ocean ! jednak fajnie jest zobaczyc stronke kultowego zespolu - pozdrowionka dla wszystkich 
przyjaciol(ek) i sympatykow!  

 

Nick: basistka  

IP: 81.56.28.28  

Data: 03-03-2005 (13:13)  

Treść: Wolosatki wszystkich krajow laczcie sie! :) 

To cudowne poczuc wolosatkowe klimaty, nawet bedac 1500km od ukochanych Biesow i Czadow... Co 
slychac u starej basistki Ewelinki? Zaczynam koncertowac... Pierwszy wystep 7 marca. Trzymajcie 
kciuki. Tesknie za Wami, moje kochane Wolosatki. Niestety w tym paskudnym kraju zabojadow ;) nie 
swietuja Wielkanocy, wiec zobaczymy sie 2tyg. po Swietach... I gratulacje dla autora stronki. 
Baaaaaaardzo klimatyczna... :) :) :)  

 

Nick: kubek  

IP: 213.77.3.1  

Data: 28-02-2005 (23:57)  

URL: www.85skdw.prv.pl  

Treść: Ladna stronka ciekawa graficznie pozdrowionka :)  

 

Nick: Yvette  

IP: 83.28.142.208  

Data: 27-02-2005 (21:25)  



Treść: Tak blisko szefostwa, a jak zwykle dowiaduje sie o wszystkim ostatnie=] no, moze prawie 
ostatnia...=) i mimo wszystko wpisuje sie jako druga z wolosatek - to dopiero osiagniecie=D  

Pozdrawiam wszystkich stalych i sporadycznych odwiedzaczy stronki  

 

Nick: Marti from Avers=)  

IP: 83.28.186.118  

Data: 25-02-2005 (18:41)  

Treść: Jestem 13 gosciem czyli tym najszczesliwszym=p!!! Stronka jest extra, az mi sie chce znów w 
Bieszczady...=) pozdroofka i buziaki dla Wolosatek!!!!!!  

 

Nick: gul;ash  

IP: 213.241.73.177  

Data: 24-02-2005 (11:29)  

Treść: Chcialbym Wam Wolosatki napisac cos ladnego, gdyz poniewaz fanem waszym jestem i 
nieludzko podoba mi sie Wasza nowa plyta(oprócz Bar Uniwersalny leeeeeee). I niech Wolosatki 
czesciej na koncertach spiewaja Chlopca w okularach. Pozdrowienia  

 

Nick: Tomek  

IP: 83.16.44.58  

Data: 19-02-2005 (14:44)  

Treść: a nieprawda, ja bylem pierwszy, no ale w koncu nie jestem jeszcze oficjalny Wolosaty  

 

Nick: ela  

IP: 213.77.215.216  

Data: 19-02-2005 (09:08)  

Treść: Jestem pierwsza! (z Wolosatek oczywiscie...) Drodzy Shopie i Vyevyoorze ! Dziekujemy za cieple 
slówka i pozdrawiamy. Do zobaczenia w Bieszczadach!  

 

Nick: Tomasz Gitarzysta Of Wolo  

IP: 83.16.44.58  

Data: 18-02-2005 (20:11)  

Treść: Strona's working, yeah...  



 

Nick: Wiewiór&Szop  

IP: 83.31.46.98  

Data: 15-10-2004 (18:51)  

Treść: Drogie Druhenki, 

ogladajac Wasza strone, na która, musimy przyznac czekalismy od lat, z rozrzewnieniem pograzylismy 
sie w nostalgicznych wspomnieniach. Wiele lat temu, jeszcze na Terebowcu,na który (jak pewnie 
wiecie) chwilowo przeniesiona byla Stanica zakochalismy sie (w Waszych cudownych piosenkach, jakze 
cudownie spiewanych prez Wasze anielskie poprzedniczki). Od tej pory, Bieszczady i Wasza Muzyka na 
zawse pozostaly w naszych sercach, a kiedy tylko mozemy, pakujemy nasze zniszczone plecaki, by w 
starych, rajdowych butach, co niejeden szlak pamietaja, z gitara i piosenka na ustach wedrowac 
bieszczadzkimi sciezkami, gdzie Los na zawsze harcerska krajka skojarzyl ... Dziewczyny, badzcie zawsze 
takie cudowne, wierne Harcerskim Prawom i Duchowi Bieszczadów. Wypatrujcie nas ze sceny, na 
pewno jeszcze sie spotkamy, a tymczasem niech lilijka wskazuje Wam droge, znikajaca z Waszych 
mundurów, by ustapic miejsca dumnemu Krzyzowi Harcerskiemu. Na zawsze wierni, Wasi  

Shop & Vyevyoor. 


