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Dziesiąty,
jubileuszowy
konkurs
imienia
Stanisława Jerzego Leca na fraszkę i/lub aforyzm
przyniósł blisko 150 zestawów utworów bardzo róŜnych
pod względem poziomu artystycznego, treści, formy,
sposobów ujmowania tematu, rodzaju dowcipu i refleksji.
Obok utworów noszących niewątpliwe znamiona
oryginalności, zdarzały się teksty „amatorskie”, doraźne,
nieporadne, w wymowie swojej mocno dyskusyjne, to
znaczy albo przekraczające granice tzw. dobrego smaku i
obyczaju,
albo
nie
ukazujące
„całej
prawdy”,
obiektywizmu, tego, co w dobrej fraszce czy aforyzmie
jest uniwersalne, zawsze aktualne, czyli artystycznie
ponadczasowe. Oczywiście zawsze moŜna zastanawiać się
przy lekturze tekstów nadesłanych, jak uwaŜnie i pilnie
autorzy tych dziełek odrobili lekcję – twórczego czytania
Patrona konkursu, autora genialnych Myśli nieuczesanych
Stanisława
Jerzego
Leca
czy
Arcymistrza
fraszkopisarstwa XX wieku – Jana Izydora Sztaudyngera.
Co zdołali podpatrzeć, co dodali od siebie, kiedy i czy w
ogóle znaleźli juŜ własną dykcję, frazę, pointę…
CóŜ
jurorzy
znaleźli
w
tym
prawdziwie
„nieplewionym” ogrodzie ?
Utwory pisane gwarą góralską, limeryki, teksty, którymi
ich autorzy chcieli „załatwić” jakieś swoje porachunki czy
zamanifestować słuszny (?) obywatelski gniew, niezgodę
na rzeczywistość.
Ale przede wszystkim znaleźli – i był tych utworów
procent dość spory – fraszki znamionujące znakomity
słuch poetycki, liryzm, elegancję, poczucie humoru,
komizmu płynącego z absurdów dookolnej rzeczywistości
albo naszych cech ludzkich i odwiecznych przywar;
najlepsze aforyzmy pokazywały z kolei umiejętność
logicznego myślenia, funkcjonalne uŜycie paradoksu,
erudycję, namysł filozoficzny nad światem, troskę o
człowieka i ludzkość, ale rzeczowo, bez wielkich słów i
patosu, który jest zabójcą wszelkiej rzetelnej sztuki.
Zarówno fraszka, jak i aforyzm rody swoje wiodą
ze staroŜytności – miło nam, Ŝe kiedy mówi się o upadku
kultury i zdziczeniu obyczajów, jest w Polsce
współczesnej
niemała
gromada
ludzi,
którzy
z
powodzeniem kontynuują piękną tradycję uprawiania
tych trudnych gatunków.
Krzysztof Lisowski

Nagrody

Nagroda
Burmistrza Miasta
Nowego Targu

Bogdan Piotr Kozłowski
Bydgoszcz

fraszki jubileuszowe
na MOK w Nowym Targu
Od lat, cel zacny (mokowi) przyświeca,
ze słów niezbędnych… wznosić pomnik Leca!…
o konkursie im. Stanisława Leca
Tutaj nie waŜne, kto – komu (dokopie),
tu ku pamięci… kruszą się kopie…

I Nagroda

Kazimierz Peczyński
Łomianki

kołek
Nie kaŜdy kołek
nadaje się na stołek.
ekspedientka
Ujmująca była
szczególnie jak nie dowaŜyła.
inność
Czasami z ochotą
inność myślenia
nazywamy głupotą.
ploteczki
Gadu gadu
a w słowach tyle jadu.
PapieŜ
Cudowne są wspomnienia,
Jego światło
nie rzuca cienia.
reszta
Są tacy co poświęcają się bez reszty i tacy
którym reszta pomaga Ŝyć.
przyjaźń
I w nici przyjaźni moŜna się zaplątać.

oklaski
W burzy oklasków zdarzają się błyskawice
i pioruny.
niezrozumienie
Odbijając się od dna moŜna zostać posądzonym
o skakanie innym do oczu.
prawda
Z ziarna prawdy pieczemy chleb w ognisku
domowym.

II Nagroda

Bogdan Piotr Kozłowski
Bydgoszcz

Nawet najlepszy fachowiec nie naprawi pewnych
krzywd…
Wątpliwość – matką pytań, wścibskość –
teściową.
Bez korzeni nie sposób wzrastać…
Przed sądem potomności nie ma wyroków
w zawieszeniu.
Tylko pracoholik nie wyleguje się sam – leŜy
z nim jego robota.
fraszki jubileuszowe
o małej formie
W niej liczy się tylko jedno –
jednym słowem … trafić w sedno…
na aforystę
Choć czesał się w kaŜdy poranek,
miewał myśli nieuczesane.
do Mistrza Leca
Wybacz, dzisiaj chyba… wypada?!…
Wiązanki ciętych fraszek, aforyzmów bukiety
śle w zaświaty
Lecomanów Gromada

III Nagroda

Tadeusz Charmuszko
Suwałki

zmiany klimatyczne
Zmienia się nam klimat
w sposób niebywały.
Choć odeszła zima,
bałwany zostały.
na pewnego proboszcza
Na budowę kościoła
marny z datków dochód.
Ledwo raz w roku zdoła
wymienić… samochód.
sen
O kropce nad i
mucha śni.
news
Wiadomo z gazety,
Ŝe pies na kobiety.

aforyzmy
fraszki
…
wybór tekstów
jury konkursu

Paweł Błaszczyk
Nowy Targ

Źle się dzieje, gdy pocałunki stają się symbolem
samozaparcia, a nie miłości.
Wynik idzie w świat, ale na stadionie teŜ chwilę
biega.
Ręka rękę myje, lecz częstokroć niedokładnie.
O jakŜe cięŜko jest uwierzyć, Ŝe dla kogoś moŜna
być obcokrajowcem!
Wielkości słów nie mierzy się liczbą sylab.

Janusz Brzoza
Katowice
1

Prawo opcji polega na tym, Ŝe wybieramy zawsze
to, co wybrać musimy.
Wolność słowa najpełniej przejawia się w tym, Ŝe
ja mówię, a inni posłusznie słuchają.
Pełzając zajść moŜna dalej i szybciej, niŜ idąc
wyprostowanym i z podniesionym czołem.
Pięść tępego osiłka jest zdecydowanie
skuteczniejsza, niŜ cała mądrość filozofów.
Głupiec dostrzec moŜe wiele, ale nigdy samego
siebie.

Apoloniusz Ciołkiewicz
Grajewo

bezsilna medycyna
Laryngolodzy na to takŜe nie poradzą,
kiedy się z nagła chłystek zachłystuje władzą…
nie wiem, dlaczego…
Niekiedy wichry krytyk szaleją
dłuŜej nad fraszką niŜ epopeją…
oczywistość
Wiemy to wszyscy: Rozgrzeszenie
dzięki grzechowi bywa w cenie…
dobra rada
Podziel się z bliźnim wszystkim, co masz!
A sobie zostaw tylko twarz…
krótkowzroczność
Bywa, Ŝe człowiek w marszu wybiega przed
szereg, gdy juŜ na drogowskazach nie widzi
literek…

Franciszek Czekierda
Warszawa

Jeśli wiesz, Ŝe nie wiesz, to wiedz, Ŝe jednak
trochę wiesz.
Prawda bliźniego jest zawsze inna, niŜ myślisz.

Ktoś powiedział: „To, co doskonałe dojrzewa
powoli”.
I myśl ta wydaje się bliska doskonałości.
Dojrzałość często oznacza schyłek.
Gorycz klęski – jedno z najpewniejszych źródeł
prawdy o Ŝyciu.

Adam Decowski
Rzeszów

piłka noŜna
Piłka jest okrągła,
więc stawiam pytanie:
Jak mogą niektórzy
robić kanty na niej?
trudno pojąć
Czas w jakim nam Ŝyć przyszło
dla mnie niepojęty.
Co drugi nawiedzony,
a co trzeci święty.
na wysokiego
Tak go określa niska brać:
krótki korzeń – długa nać.
nie obwiniaj
Nie obwiniaj dziury w płocie
za małŜeńskie doŜywocie.
rewanŜ
Cwana była panna Ludka

wielu wystrychnęła na dudka,
aŜ się trafił pewien Zbychu
i wydudkał ją… na strychu.

Jacek Grabowski
Sośno

Komputerowe przekleństwo
milczeniem martwego folderu.
śyć w nienawiści,
to jak umrzeć
w zapomnieniu.
Idąc poboczem
wczorajszego dnia,
szukam drogi
do lepszego jutra.
Noc, księŜyc, gwiazdy
świadkowie samotności,
wieczni orędownicy miłości.
Miłość i przyjaźń
to szukanie rozwiązań
a nie wymówek.

ElŜbieta Jach
SkarŜysko Kościelne

Mądry, nie lokuje pieniędzy w jednym banku
i miłości w jednym dziecku.

Głupi, nie jest taki głupi, gdy za mądrym chodzi.
Tajemnica w sercu – jest skarbem,
na ustach – przyczyną plotki.
Kto od krzyŜa stroni, tego krzyŜ dogoni.
Jaki chłop w dzień, taka baba w nocy.

Mirosław Roman Kaniecki
Brodnica

Moim marzeniem jest wyhodowanie róŜy
pomyślnych wiatrów.
Mówią o prawdzie leŜącej pośrodku, Ŝeby grać
z nią w dwa ognie.
Wiara w złotą rybkę to sieć, w którą wielu się
złapało.
Niejeden potrafi utopić w łyŜce wody święconej.
UwaŜaj, mogą dać ci wieniec laurowy, by słuŜył
im za obroŜę.

Władysław Katarzyński
Olsztyn

Wkład Polski w światową modę: moherowe
berety.

NajwaŜniejsza zmiana w jego Ŝyciu, zmiana
dowodu osobistego.
Kariera iksa. Od przewodniczenia w kółku
graniastym do przewodnictwa w kółku
róŜańcowym.
Kiedy na polu Nowaków wyląduje latający talerz,
zszokowanych właścicieli trzeba odwieźć do
psychiatryka. Kiedy taki pojazd wyląduje na polu
Brownów, pani Brown sprzeda turystom talerze
z kuchni do ostatniego gadŜetu.
Nie kaŜdy, kto miał w dzienniczku uśmiechnięte
słoneczka za dobre sprawowanie, będzie po
latach legitymował się Słońcem Peru.

Ewa Kiełczykowska
Łódź

Zwykle psy wieszamy na tych, którzy darli z nami
koty.
Zawsze jest wybór: kochać lub pełzać.
Często gdy chcemy spojrzeć Ŝyciu prosto w twarz
– akurat łzawią nam oczy.
Bezustannie nieślibyśmy pomoc, ale skasowano
foliowe torby. Na inne nas nie stać.
Raz zaprzestaniesz dokopywania się do sedna
rzeczy i – do końca Ŝycia musisz jeździć
objazdem.

UtoŜsamiał się z Panem Cogito.
Był wierny i szedł. Na targ za kobitą.
Niejeden do wyŜszych by zalazł intelektu pięter,
gdyby tylko w sobie odnalazł klawisz „Enter”.
Słyszał, Ŝe po wzorce trza sięgać do antyku,
lecz nic prócz fusów nie znalazł w swym starym
imbryku.
W ramach pomocy – słał kartkę śliczną
lub uśmiech – pocztą elektroniczną.
Gdy sam podupadł z kretesem –
dostał małpę smsem.
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” –
przeczytał do poduchy.
Odtąd, gdy spotka kobietę –
najpierw zdziera z niej ciuchy.

Wacław Klejmont
Olecko

Turniej czterech skoczni: podskocz, doskocz,
wskocz i nie podskakuj.
Stare spsiało, młode odgryza się… Obyśmy
średnio nie skundleli!
OdwaŜny – podwaŜa, rozwaŜny – otwiera.
Doszedł do perfekcji, a perfekcja do niego:
„Spływaj!”

Do tego juŜ doszło, Ŝe przemija przyszłość.
dwugłos
śYWOT CZŁOWIEKA POCZCIWEGO
Jak świat do siebie przekonać?
Wykonywać, dokonywać, skonać…
śYWOT CZŁOWIEKA NIEPOCZCIWEGO
Jak świat na niby zbawiać?
Rozmawiać, przemawiać, wmawiać…
demagogopopis
W nowomowie nie nowość:
PiSomowa z POmową.
poprawna post sprawiedliwość
albo wicie, rozumiecie…
I po co ten nagły pośpiech?!
Po co się dwoić i troić??
Usiądźmy, porozmawiajmy…
Usiądźmy, porozmawiajmy…
Usiądźmy, porozmawiajmy…
A posadzimy, nie swoich.
niedocieczone przeczekiwanie
Nic sobie nie robić,
ględzić, ględzić, ględzić,
i z pustych słów wznosić
swój JAKOŚTOBĘDZIN.
zapasy z duszą
śycie nas psuje, wieczność leczy…
I tym róŜnimy się od rzeczy.

Krzysztof Kokot
Nowy Targ

nowotarskie fraszki zgryźliwe
smród
Zmrok zapadł nad miastem,
wykorzystaj chwilę,
by spalić plastiki,
skóry i badyle.
Trujcie się wzajemnie,
szacowni mieszczanie,
was dawno nie będzie,
a smród pozostanie!
o lotnisku
Jedynie wiara…
Zrobi z pastwiska O’Hara.
fiskus band
Kto z kim przystaje,
takim się staje.
Czy muzyka, fiskusa
złagodzi obyczaje?
Dziubasów-ski
Bez jedyn zogonek,
ni ma nart, ni sonek.
skrzywione marzenia
Na ulicy – której nazwy
wymówić się nie odwaŜę,
po łacinie,

gdzie handlowe „dolce vita”,
pośród majtek, biusthalterów,
wartko płynie,
chciałbym zmierzchem usiąść sobie
pod lampionem, przy stoliku,
kawiarenki,
i oglądać, pijąc kawę,
jak z wraŜenia opadają,
wasze szczęki.

Konkurencja jest jak szpinak,
zdrowa, ale nikt jej nie lubi.
Dzieci z rodowodem
osiągają wyŜsze (o)ceny.
Władza, największy cięŜar dla społeczeństwa.
KaŜda telewizja kręci inaczej.
śycie,
czas między pierwszym i ostatnim płaczem.

Stanisław Kornasiewicz
LeŜajsk

gorąca dziewczyna
O gorącej dziewczynie
kaŜdy facet marzy,
lecz musi uwaŜać, moŜe się poparzyć.

stare lata
To na stare lata, mój ty dobry BoŜe
babcia mocz popuszcza,
a dziadek?, nie moŜe.
czary mary
Czas mój synu robi czary mary
ja juŜ jestem, a Ty będziesz stary.
sen
Śniły się dziś góralowi jedwabne majteczki,
co miał biedny teraz zrobić
miał tylko owieczki.
zguba
Przykro o tym mówić,
często nie wypada,
Ŝe alkohol i kobieta
zrobią z chłopa dziada.

Urszula Stefania Korzonek
Skoczów

wątpliwość
Jeszcze za wcześnie na rozpacz
- to tylko rana
z której krew się nie sączy.
pięścią w mur
Przede mną mur
i dłoń –
jeszcze nie!
Pogodzona.

dziękuję za kwiaty
Wyjaśnień nie będzie
- kwiaty wchłonęły cięŜar
wykrętnych słów.
miłość
Podniosła ją z kolan
z kolan –
by nie uklęknąć obok.
pierwsze spotkanie
Lizakiem –
- wskazał jej drogę.

Barbara Łągiewka
Częstochowa

W naszych czasach BRANIE MA DUśE WZIĘCIE.
Niekiedy nawet spiker MA NIEWYMOWNE
TRUDNOŚCI.
Ograniczając palenie, powiedz sobie: PAL SZEŚĆ!
Nie pójdzie na złom, CO JEST NIEZŁOMNE.
Temu, kto ma niewiele, INNI CZASEM DOŁOśĄ.

Antoni Michniewski
Sławków

limeryki
będziński
Pewien kawaler z Będzina,
gdy go zdradziła dziewczyna,
pojechał raz do Czeladzi,
tam osiem razy ją zdradził,
co dzisiaj mile wspomina.
czeladzki
Pewien kawaler z Czeladzi
zakochał się w pannie Jadzi,
Ŝe ona nie chciała chłopa,
to ją na działce zakopał…
No, chyba trochę przesadził…
siewierski
Pewien kawaler z Siewierza
przyjacielowi się zwierzał,
Ŝe wziął dziewicę z Krakowa,
a potem bardzo chorował…
Musiała być, kurde nieświeŜa.
góralskie
Pewien juhas z Chochołowa
z młodą owieczką nocował.
Rano się cieszył jak dziecko –
„moja ty luba owieczko,
byś tak umiała gotować…”
Raz juhas z Zakopanego,
z owieczką sobie… ten… tego…

a Ŝe to było na hali,
to wszystkim wokół się chwalił
i jeszcze radził kolegom.

Jan Migielicz
Lesko

Nie przeszedł przez gęste sito kwalifikacyjne, bo
miał za szeroką wiedzę.
Po to chce stanąć na nogi, by móc leŜeć do góry
brzuchem.
Zbyt wielka arena odbiera mistrzom ich wielkość.
Milczenie kobiet jest złotem – dopiero po ślubie.
By naginać prawo, trzeba znać jego słabe strony.

Anna Przeździecka „Skierka”
Jasienica Dolna

Kradzione nie tuczy,
lecz biznesu uczy.
Promocja to biegunka supermarketów.
KaŜdy sobie
POLSKĘ skrobie.
Nie taki diabeł straszny,
jak go promują.

Przyjdzie koza do woza,
a z woza baba,
to komu lŜej,
Matyskowi?

Ewa Radomska
Wrocław

W dzieciństwie dziewczynki bawią się lalkami,
a chłopcy w wojnę – potem jest na odwrót…
Porządek potrzebny jest po to aby się nie
pogubić, bałagan aby się odnaleźć…
śycie – mecz odgórnie ustawiony…
Kochać Ŝycie znaczy zamknąć oczy i otworzyć
serce…
Jeden fałszywy krok popsuje cały marsz…

Janusz Sipkowski
Łuków

tajniki rzemiosła
Kowale losu w kraju nad Wisłą
to, co wykują, hartują czystą.
prewencja
Ze straŜakiem ustalała
łatwopalne części ciała.

z ornitologii
Pomysłowość w igraszkach
róŜni ptaka i ptaszka.
w świecie bajek
Ceni królowa i lubi dwórka,
gdy krasnoludek jest bez kapturka.
duet
Zawsze się dobiorą
Sodoma z Gomorą.

Aleksandra Ściubska
Radłów

Śmiech to lekarstwo, którego nie moŜna
przedawkować.
śycie jest jak księga, której ilość stron zaleŜy od
Boga, ale treść od nas samych.
śycie to najdłuŜsza lekcja, podczas której
świadectwo wystawiają ci ludzie, ale nagrodę
wręcza sam Bóg.
MałŜeństwo bez zazdrości jest jak piwo…
bezalkoholowe.
Sen jest jak film o naszym Ŝyciu – to jego obraz
w lustrzanym odbiciu.

Jan Tarnacki
Rajgród

świat wirtualny
Świat wirtualny
ma same dobre strony,
ale i jedną wadę:
jest niewydarzony.
wybór
Człowiek wybiera mniejsze zło.
JuŜ taka jest natura nasza.
Chcecie przykładu? MoŜe to:
- Kogo uwolnić?
Barabasza!
jeszcze Polska nie zginęła…
…to prawda, lecz to „jeszcze”
jest nieco złowieszcze.
ostatnia posługa
„Niech ci ziemia lekką będzie!”
- co mając na względzie,
nie Ŝałowali granitu.
ZwaŜ to, Panie, i się zlituj…
miłość bliźniego
I w miłości bliźniego
akcent pada na „ego”.

Edward Winiarski
Nienadówka

Niektórzy drogę po rozum do głowy pokonują
przez całe Ŝycie.
Pole niczyje najczęściej przechodzi z rąk do rąk.
Ząb czasu boli zazwyczaj przez całą epokę.
Wszystko jest w naszych rękach. Dlatego
niektórzy uwielbiają trzymać je w kieszeniach…
Kurze dziejów mają barwy miłe aktualnemu
władcy.

Wojciech Wojnar
Krosno Odrzańskie

Zdaniem zoologów – bronią chemiczną posługują
się wyłącznie tchórze.
Martwa natura – wśród szkieletów drzew
atomowe grzyby.
Pomniki stawiajmy tylko ludziom o sercach
z kamienia. Szlachetnego.
Zdaniem gospodyń domowych –
niejeden materiał zeszmaci się w praniu.
Wbrew powszechnej opinii,
winny jest zarówno palec wskazujący cel,
jak i pociągający za spust.

Tytus śalgirdas
Olkusz

Koniec wieńczy ciało.
JuŜ tylko dzieci robimy sami – całą resztę robią
za nas Chińczycy.
Przestaliśmy być swoimi panami. Niewolnik
wydaje polecenia. Niewolnik je wypełnia. Obu
nadzoruje niewolnik…
Wędkarstwo to sport ekstremalny… dla ryby.
Odkąd wymyślono papier toaletowy spadło
czytelnictwo gazet.
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X Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. St. Jerzego Leca

Imię
Beata
dr Emil
Paweł
Nikola
Jarosław
Janusz
Piotr
Tadeusz
Tadeusz
Apoloniusz
Franciszek
Adam
Tadeusz
Olgerd
Paulina
Adam
Marianna
Barbara
Maciej
Wanda
Zofia
Jacek
Lech
Paulina
Jan
Piotr Wiktor
ElŜbieta
Edward
Mirosław Roman
Władysław
Ewa
Jerzy Maria
Kazimierz
Jadwiga
Wacław
Krzysztof
Stanisław
Urszula Stefania
Wiesław J. K.
Bogdan Piotr
Jan
Jadwiga
Edward
Barbara
Albina
Janina Marta
Piotr

Nazwisko
Bąkowska
Biela
Błaszczyk
Bochyńska
Borszewicz
Brzoza
Bulak
Buraczewski
Charmuszko
Ciołkiewicz
Czekierda
Decowski
Dejnecki
Dziechciarz
Dziewięcka
Fiala
Fijałkowska
Filipowska
Gardziejewski
Gołębiewska
Grabowska-Andrijew
Grabowski
Grala
Grodzka
Gross
Grygiel
Jach
Kaczmarek
Kaniecki
Katarzyński
Kiełczykowska
Kiersztyn
Kijanka
Kijanka
Klejmont
Kokot
Kornasiewicz
Korzonek
Kowalski
Kozłowski
Kubani
Kubiczek
Lipiński
Łągiewka
Łomnicka-Oraczyńska
Maciąg
Macierzyński

Miasto
Brodnica
Myślenice
Nowy Targ
Kluczbork
Łask
Katowice
Ząbki
Reda
Suwałki
Grajewo
Warszawa
Rzeszów
Płock
Olkusz
Wrocław
Scarboro (Australia)
Ostrowiec Świętokrzyski
Szczecinek
Warszawa
Płock
ChodzieŜ
Sośno
Płock
Chełm
Gorzów Wielkopolski
Jasień
SkarŜysko Kościelne
Bydgoszcz
Brodnica
Olsztyn
Łódź
Zubrzyca Górna
Kołobrzeg
Kołobrzeg
Olecko
Nowy Targ
LeŜajsk
Skoczów
Łódź
Bydgoszcz
Warszawa
Siewierz
Hajnówka
Częstochowa
Sławno
Siewierz
Łódź

Alicja
Antoni
Katarzyna
Joachim
Sławomir
Jan
Daniel
Renata
Regina
Bernard
Izabella
Janina
Sławomir
Roman
Bartłomiej
Kazimierz
Anna
Maria
Wacław
Wieńczysław
Władysław
Anna
Ewa
Krzysztof
Henryk
Joanna
Józef Jacek
Iwona
Janusz
Arkadiusz
Zbigniew
Małgorzata
Zbigniew Radosław
Aleksandra
Joanna
Jan
Ryszard
Bogusław
Ryszard
Irek
Juliusz
Paweł
Ireneusz
Edward
Alicja
January
Małgorzata
Wojciech
Jerzy Szczepan
Marcin
Tytus

Malinowska
Michniewski
Micota
Mielke
Mierzejewski
Migielicz
Miklaszewski
Moczała
Nachacz
Najdek
Nowosielska
NoŜownik
Oleksiejuk
Pająk
Palusiak
Peczyński
Piliszewska
Piniańska
Płonka
Polaczek
Potakowski
Przeździecka „Skierka”
Radomska
Reczek
Rej
Rogula
Rojek
Sadoch-Pałuszyńska
Sipkowski
Stosur
Straś
Szweda
Szymański
Ściubska
Świderska
Tarnacki
Urbaniak
Urlik
Wasilewski
Wasilewski
Wątroba
Widz
Wieczorek
Winiarski
Wiśniewska
Witkowski
Wojciechowicz
Wojnar
Woliński
Zitterman
śalgirdas

Sławków
Sławków
Wieluń
Zakrzewo
Warszawa
Lesko
Warszawa
Świętoszówka
Rzeszów
Nowogród Bobrzański
Warszawa
Piotrków Trybunalski
Staw
Ciche
Łódź
Łomianki
Wieliczka
Nowy Sącz
Alwernia
Tarnów
Sieradz
Jasienica Dolna
Wrocław
Kozienice
Tychy
Częstochowa
Olsztyn
Łask
Łuków
Kraków
Sławków
Więcbork
Gdynia
Radłów
Bełchatów
Rajgród
Concord California (USA)
Piła
Gdańsk
Zakopane
Rudzica
Lublin
Lubraniec
Nienadówka
Płock
Słaboszów
Toruń
Krosno Odrzańskie
Gorzów Wielkopolski
Sulęczyno
Olkusz
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