
piosenki 
KATRZYNY 
GAERTNER

kilka słów o twórcach
Przedstawiamy muzyków i wokalistów, którzy podjęli wyzwanie, 

jakim jest interpretacja piosenek Katarzyny Gaertner, 
przebojów śpiewanych przez ikony 

polskiej muzyki rozrywkowej od kilku dziesięcioleci



o piosenkach Katarzyny Gaertner
 Opisując piosenki Katarzyny Gaertner, można by użyć wielu 
przymiotników: wartościowe, piękne, ponadczasowe… Powstawały i powstają 
nadal dzięki talentowi, pasji, odwadze i ekspresji pani Katarzyny. 
 Mają one swoje korzenie i historie. Z miłości do Śląska, z którego 
pochodzi pani Katarzyna, i muzyki ludowej powstały utwory zgromadzone 
w śpiewniku „Pozłacany warkocz”, w tym nagrana na naszej płycie „Baśka”. 
To zalecanki, kołysanki i przyśpiewki w bluesowo-rockowym wydaniu, 
miks historii, patriotyzmu ze szczyptą humoru. Efektem zakochania 
w polskim folku jest też piosenka „Słoneczko woła cię” napisana z Ernestem 
Bryllem do widowiska dla dzieci „Rumcajs” (premiera w Teatrze Polskim w 1974 r.).
 Kiedy Katarzyna Gaertner miała 25 lat, napisała mszę beatową 
„Pan przyjacielem moim” w stylu wczesnego polskiego rocka z tekstami 
śpiewanymi po polsku. To połączenie liturgii z bigbitem i elementami rhythm 
and bluesa. Ten odważny jak na tamte czasy eksperyment muzyczny swoją 
premierę miał w małym kościółku w Podkowie Leśnej w 1968 roku. 
Z niego pochodzi między innymi usunięta przez cenzurę i nagrana dopiero później 
„Panna pszeniczna”. Również utwór „Trzeba mi wielkiej wody” powstawał z myślą 
o Mszy Beatowej, ale został nagrany przez Marylę Rodowicz kilka lat później. 
 Muzyka Katarzyny Gaertner z Mszy Beatowej towarzyszy nam 
na co dzień. Powiecie – bez przesady, jej utwory nie są dziś aż tak często 
puszczane w radio, ani tak chętnie śpiewane przez wykonawców… Może dlatego, 
że nie wszyscy wiecie, że co niedzielę w kościołach do „Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata…” rozbrzmiewają nuty z tego właśnie dzieła.

„Dorobek Katarzyny Gaertner jest ogromny i niezwykle wartościowy. 
To są po prostu piękne piosenki.”

Maria Szabłowska
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producencki dream team

Marcin Świderski – producent muzyczny, kompozytor, aranżer, saksofonista, 
multiinstrumentalista, pedagog. Porusza się w rejonach muzyki klasycznej, 
współczesnej i jazzu. Jego solowy album „Call of Life” to jedyny w swoim rodzaju
strumień muzyki z różnych stron świata, tworzący fuzję kultur, języków, 
technik wokalnych. W swojej muzyce łączy niemożliwe z możliwym, historię 
ze współczesnością, brzmienia elektroniczne z akustycznymi. Jest zafascynowany
elektroniką oraz analogowym brzmieniem instrumentów klawiszowych. 
Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi i big bandami. Twórca muzyki 
orkiestrowej i kompozycji inspirowanych polską muzyką ludową. 
Jest liderem jazz-folkowej grupy Enigmatik Quartet. Stworzył Studio 100 
współpracujące z grupą muzyków, z którymi możliwe jest realizowanie 
nieszablonowych projektów.
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Robert Osam-Gyaabin – człowiek 
renesansu. Multiinstrumentalista 
na co dzień kojarzony z fortepianem, 
ale również skrzypek, gitarzysta, 
basista, perkusista oraz wokalista. 
Od wielu lat aranżer i kompozytor. 
Trener wokalny oraz nauczyciel 
gry na instrumentach. 
Odtwórca jednej z głównych 
ról w musicalu „Sinatra”. Autor 
choreografii stepowanej do bajki 
„Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków”. 
Lider zespołu Osam Project. 
Sportowiec i podróżnik – po jednej 
z ostatnich wypraw stworzył film 
dokumentalny „Oburoni, człowiek 
zza horyzontu”, za który otrzymał 
nagrodę publiczności 
na międzynarodowym festiwalu 
AfryKamera. 
Od dwóch lat student reżyserii 
filmowej w Warszawskiej Szkole 
Filmowej.



Marcin Słomiński 
perkusja

kto muzykę tę gra

Paweł Bomert 
gitara basowa

Michał Olesiński
gitara elektryczna, 
gitara akustyczna, banjo



Robert Osam-Gyaabin 
fortepian, piano rhodes, 
organy Hammonda, 
clavinet, smyczki, 
instrumenty synth, 
chórki

Marcin Świderski 
saksofon altowy, tenorowy,  
barytonowy, harmonijka, 
flet poprzeczny

Tomasz Dworakowski
puzon



Filip Mazur 
trąbka

Jagoda Stach 
chórki

Ola Bieńkowska 
chórki



Filip Rychcik laureat festiwalu TEN TON 2008 
Piosenki Seweryna Krajewskiego 
oraz TEN TON 2011 Piosenki Maryli Rodowicz

Wokalista, instruktor wokalny. 
Ze śpiewem związany jest od 6. roku życia. 
Pierwsze kroki stawiał na akademiach 
szkolnych po to, by później z powodzeniem 
brać udział w festiwalach i programach 
telewizyjnych.
Jest zdobywcą Grand Prix festiwalu „Magia 
Italiana” we Włoszech, II miejsca na Festiwalu 
Andrzeja Zauchy „Serca Bicie” w Bydgoszczy, 
III miejsca na Festiwalu Dobrej Piosenki 
im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie. 
Uczestniczył w takich programach, jak: 
„Szansa na sukces”, w której wygrał odcinek 
z piosenkami Andrzeja Piasecznego, „Must Be 
the Music”, „Tak to leciało”, „Bitwa na głosy” 
w drużynie Pauliny i Natalii Przybysz 
oraz „The Voice of Poland”, gdzie 
pod skrzydłami Piaska doszedł do etapu 
nokautu. 
Był wokalistą zespołu Mafia.

wokaliści z laurem 
TEN TON



Łukasz Lipski laureat festiwali TEN TON 2008 
Piosenki Seweryna Krajewskiego 
i TEN TON 2009 Piosenki Marka Dutkiewicza

Wokalista i multiinstrumentalista. 
Absolwent Policealnego Studium Jazzu 
im. Henryka Majewskiego w Warszawie 
w klasie wokalistyki jazzowej u prof. Izy Zając. 
Na swoim koncie ma liczne nagrody 
na ogólnopolskich festiwalach, m.in. 
I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Rozrywko-Jazzowej w Lublinie, 
Grand Prix Festiwalu „Wygraj sukces”, 
Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Filmowej i Musicalowej „Soundtrack”. 
Jest również finalistą 45. Międzynarodowego 
Festiwalu Jazzowego Tradycyjnego Old Jazz 
Meeting – Złota Tarka, a także finalistą 
XI Międzynarodowego Festiwalu Jazzu 
Tradycyjnego „Hot Jazz Spring” 
Częstochowa 2015. 
W 2009 r. wystąpił w telewizyjnym 
programie „Szansa na sukces” 
w repertuarze Piotra Szczepanika. 
Aktualnie jest studentem Międzyobszarowych 
Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
na Uniwersytecie Warszawskim.
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Anna Rydz laureatka festiwalu 
TEN TON 2009 Piosenki Marka 
Dutkiewicza

Swoją przygodę ze śpiewaniem 
rozpoczęła od chóru 
im. Karola Szymanowskiego 
w Łodzi, z którym odbyła 
m.in. trasę koncertową 
po Włoszech, śpiewając także 
przed papieżem Janem Pawłem II. 
Profesjonalną naukę śpiewu 
zapoczątkowały lekcje w Studiu 
Piosenki w Tomaszowie Mazowieckim 
pod okiem Katarzyny Borowskiej 
i Piotra Goljata. Tam zaczęła 
występować na festiwalach piosenki 
poetyckiej, a także żołnierskiej jako 
solistka oraz w zespole „El Fuego”. 
Laureatka wielu konkursów i festiwali.
Od lat prężnie działa na warszawskiej 
scenie muzycznej, grając z wieloma 
zespołami coverowymi. Może się 
pochwalić dużym doświadczeniem 
w występach na żywo i obyciem 
ze sceną. Jest swobodna, bardzo 
towarzyska i kreatywna. 



Łukasz Piekarzewski laureat festiwali TEN TON 
2015 Piosenki Wojciecha Młynarskiego 
oraz TEN TON 2012 Piosenki Grażyny 
Łobaszewskiej

Gra na fortepianie. Jest laureatem konkursów 
pianistycznych, choć od dwóch lat zaprzestał 
nauki gry na tym instrumencie i skupił się 
na rozwijaniu umiejętności wokalnych i aktorskich. 
Jego instruktorką wokalną jest Anna Ścigalska 
– aktorka i piosenkarka, wokalistka „Kwartetu 
Rampa”. Łukasz jest laureatem wielu konkursów 
i festiwali piosenki. Ma na swoim koncie m.in. 
I miejsce w Międzynarodowym Konkursie 
Piosenki „Razem we wspólnej Europie” 
w Monachium, Grand Prix I Warszawskiego 
Festiwalu Pieśni Żołniersko-Patriotycznych 
„Jak długo w sercach naszych”, Grand Prix 
Mazowieckiego Konkursu Piosenki 
Niemieckojęzycznej DACHL–Lieder Wettbewerb 
oraz nagrodę specjalną Prezydentowej Agaty 
Kornhauser-Dudy, jak również I miejsce 
IV Festiwalu Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej 
O’beeBOK. 
Łukasz interesuje się również teatrem. 
Jest członkiem zespołu Teatru Muzycznego 
Tintilo. Brał udział w spektaklach „Księżniczka 
Sara” oraz „Opowieść Wigilijna”, wystawianych 
m.in. w Teatrze Rampa. W 2017 r. zdobył I miejsce 
w XXII Konkursie Recytatorskim „Magia Słowa”.
Ukończył właśnie Gimnazjum nr 25 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Czesława Niemena 
w Warszawie.



Aleksandra Mielczarek laureatka festiwalu TEN TON 
2014 Piosenki Ewy Bem oraz TEN TON 2015 
Piosenki Wojciecha Młynarskiego

Muzyką interesuje się od najmłodszych lat. 
Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w klasie 
wiolonczeli. Muzyka jest dla niej rodzajem ucieczki 
od codzienności. Kocha śpiewać oraz rapować. 
Kiedy osiem lat temu rozpoczęła swoją przygodę 
ze śpiewaniem, od samego początku przychodziło 
jej to naturalnie. Próbuje pisać własne piosenki. 
Lubi różne muzyczne gatunki w tym Soul, R’n’B, 
jazz, reggae, pop. Poza muzyką interesuje 
się aktorstwem. Ukończyła warsztaty dubbingowe 
i miała okazję zagrać kilka dubbingowych ról, 
w tym również z wokalem.



Urszula Sulkowska laureatka festiwalu 
TEN TON 2015 Piosenki Wojciecha 
Młynarskiego

Przygodę z muzyką zaczęła w wieku 5 lat, 
gdy przyjęto ją do szkoły muzycznej. 
Wtedy ławki były dla niej za wysokie, 
a to, że nie potrafiła dobrze pisać, 
było nie lada wyzwaniem dla nauczycieli. 
Rok później po konkursie piosenki 
„Mama, tata i ja” poznała nieocenionego 
Bernarda Karwowskiego, który jest do dziś 
jej instruktorem. Od dziewięciu lat rozwija 
się muzycznie w Studiu Piosenki PopArt.
Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia 
w klasie skrzypiec. Próbowała też swoich 
sił na konkursach recytatorskich. 
Uczestnictwo w nich przyniosło jej wiele 
nagród, ale przede wszystkich pozwoliło
lepiej poznać scenę oraz wiarygodnie 
wyrażać emocje. Jednak jej największą 
pasją jest śpiewanie. Miała już okazję 
występować z kilkoma big bandami 
oraz z filharmonią. Jej ulubionymi 
wykonawcami są m.in. Dawid Podsiadło 
i Michael Jackson. 
Od 2011 r. bierze udział w festiwalu 
TEN TON. Co roku zdobywała na nim 
nagrody z grupą PopArt oraz solo.



Piotr Zubek laureat festiwalu TEN TON 2011 
Piosenki Maryli Rodowicz, TEN TON 2013 
Piosenki Mieczysława Szcześniaka 
oraz TEN TON 2014 Piosenki Ewy Bem

Uczeń XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej 
i adept wokalistyki w Państwowej Szkole 
Muzycznej II stopnia im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie na Wydziale 
Wokalno-Estradowym i Wydziale Jazzu. 
Laureat licznych konkursów wokalnych, 
m.in. Grand Prix Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Aktorskiej w Koszalinie, 
I miejsca na Festiwalu Piosenki Literackiej 
im. Łucji Prus w Białymstoku i i Złotej 
Nagrody na Festiwalu Andrzeja Zauchy 
„Serca bicie”; w 2016 r. dwukrotny 
laureat nagrody ZASP za najlepszą 
interpretację utworów Jonasza Kofty 
i Jeremiego Przybory. Uczestnik 
muzycznych programów telewizyjnych, 
m.in. finalista 11. edycji „Must Be the 
Music” w 2016 r. 
Młody wokalista w szeroko pojętej 
stylistyce jazzowej, od piosenki literackiej 
po swing. W swoich występach łączy 
inteligentną polską piosenkę ze standardami 
muzyki światowej. 
Wyróżnia go świetny feeling, barwa 
głosu, interpretacja i  swoboda sceniczna.



Nagrano w studio Dorożkarnia. Dziękujemy Jurkowi Frączkowi za wprowadzenie w tajniki 
studia Dorożkarnia oraz Marcinowi Pawłotowi za wyjątkowo czułe ucho i serce dla naszej płyty
projekt graficzny Adam Jastrzębski 
producent wykonawczy festiwalu i płyty Monika Leśkiewicz
zdjęcia Marcin Świderski & Robert Osam-Gyaabin

1. Po jedwabnej stronie / tekst: Ernest Bryll, wykonanie: Urszula Sulkowska

2. Z tobą w górach / tekst: Jerzy Kleyny, wykonanie: Łukasz Piekarzewski

3. Diabeł i raj / tekst: Agnieszka Osiecka, wykonanie: Anna Rydz

4. Baśka / tekst: Wojciech Jagielski, wykonanie: Filip Rychcik

5. Eurydyki tańczące / współautorstwo muzyki: Andrzej Kaczmarek, 
tekst: Maria Rzemieniecka, Aleksander Wojciechowski, wykonanie: Piotr Zubek

6. Panna Pszeniczna / tekst: Marek Dutkiewicz, wykonanie: Anna Rydz

7. Hej, dzień się budzi / tekst: Jerzy Kleyny, wykonanie: Łukasz Lipski

8. Kołysanka matki / tekst: Ernest Bryll, wykonanie: Anna Rydz

9. Urodzajny rok / tekst: Agnieszka Osiecka, wykonanie: Filip Rychcik

10. Trafił swój na swego / tekst: Agnieszka Osiecka, wykonanie: Piotr Zubek

11. Słoneczko woła cię / tekst: Ernest Bryll, wykonanie: Łukasz Lipski

12. Trzeba mi wielkiej wody / tekst: Agnieszka Osiecka, wykonanie: 
Łukasz Lipski, Aleksandra Mielczarek,  Łukasz Piekarzewski, Anna Rydz, Filip Rychcik, 
Urszula Sulkowska, Piotr Zubek

chórki: Aleksandra Bieńkowska, Jagoda Stach, Robert Osam-Gyaabin


