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Kraków, 26 września 2013 

Fundacja Korowód im. Marka Grechuty 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Finaliści Konkursu na interpretację piosenek  z repertuaru Marka Grechuty 

wybrani! 

 

 Po długich i burzliwych obradach Komisja Kwalifikacyjna Grechuta Festival 2013  

w składzie Przewodnicząca Danuta Grechuta, kierownik muzyczny festiwalu Paweł Piątek, 

oraz producent wykonawczy Marek Kot wybrała dwudziestkę wykonawców, którzy wystąpią 

podczas Finału Konkursu w Krakowie. W tym roku padł absolutny rekord zgłoszeń do 

konkursu w historii festiwalu - aż 104 zgłoszenia (łącznie zgłaszający przygotowali w sumie 

208 interpretacji piosenek Marka Grechuty)! Tym samym Grechuta Festival dołączył do 

niewielkiego grona największych krajowych festiwali muzycznych z tak dużą liczbą zgłoszeń.  

 Wśród zgłaszających znaleźli się przedstawiciele wszystkich nurtów muzycznych, od 

klasyki poczynając przez jazz, r’n’b, rock, blues, muzykę elektroniczną, a nawet country. 

Często wykonaniom towarzyszyły niebanalne aranżacje. Wszystkim wykonawcom należą się 

słowa uznania za serce i wysiłek włożony w przygotowanie zgłoszenie i zaaranżowanie 

podkładu muzycznego. Należy docenić fakt, iż dla wielu zgłaszających się solistów 

zgłoszenie wiązało się  z organizacją całej muzycznej produkcji, z opracowaniem aranżu  

i nagraniem włącznie.  

 Swoje zgłoszenia nadsyłali zarówno debiutanci (młodsi i starsi), uczestnicy 

konkursów poezji śpiewanej, jak i uczestnicy dużych telewizjnych show, jak Must be the 

music, The Voice of Poland, czy X-factor.  Każdemu zgłaszającemu Komisja  poświęcała 

równą uwagę. Podczas obrad członkowie Komisji często stawali przed trudnym wyborem, 

starając się docenić zarówno pasję, talent wokalny wykonawców, jak i warsztat i niebanalną 
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interpretację utworu. Przez kilka dni przedstawiciele Komisji spierali się o swoich faworytów, 

starając się przekonać do nich pozostały skład Komisji. Wielu ze zgłaszających się zabrakło 

dziesiętnych punktu, aby zakwalifikować się do Finału.  

 „Finał konkursu zapowiada się niezwykle obiecująco“ - to podsumowanie przez 

panią Danutę Grechutę wyników obrad Komisji Kwalifikacyjnej można traktować jako 

zapowiedź dużych emocji podczas Finału Konkursu w Scenie Tęcza.  

 Komisja Kwalifikacyjna do Finału Konkursu na interpretację piosenek z repertuaru 

Marka Grechuty zakwalifikowała następujących wykonawców: 

 Baczyńska Patrycja 

 Barabas Dominika 

 Black Jack  

 Drynda Krzysztof 

 Fusion Strings  

 Kalokagathos  

 Karwan Anna 

 Katedra  

 Kefiry  

 Krautwurst Mateusz 

 Michalczuk Marzena 

 Milkshop  

 Signal to Noise Ratio  

 Panfilewicz Justyna 

 People Like Mirrors  

 Per Procura  

 Sokół Pati 

 Kwartet Dworski 

 Strzycka Edyta 

 The Managers  

 

 Finał Konkursu odbędzie się w piątek 11 października w Scenie Tęcza o godz. 15:00, 

przy ul. Praskiej 52 w Krakowie.  Wybrana dwudziestka finalistów powalczy o Nagrodę 

Główną 8 000 złotych.  Zwycięzcę wybierze znakomite jury w składzie: kompozytorzy Jan 

Kanty Pawluśkiewicz (Przewodniczący Jury) i Grzegorz Turnau, piosenkarz Andrzej 

Zieliński z zespołu Skaldowie, poeta Michał Zabłocki, kierownik muzyczny Festiwalu Paweł 
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Piątek, reżyser i dziennikarz Piotr Poraj – Poleski oraz Danuta Grechuta. Partnerzy Festiwalu 

tj. Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Rektor Politechniki Krakowskiej 

(macierzystej uczelni Marka Grechuty) prof. Kazimierz Furtak i Pan Jerzy Mazgaj właściciel 

sieci delikatesów Alma S.A. ufundowali dla pozostałych wyróżnionych uczestników 

dodatkowe, atrakcyjne nagrody pieniężne.  

 Wstęp na Finał Konkursu na scenie Tęcza jest bezpłatny. Liczba miejsc jest 

ograniczona. Laureaci konkursu wybrani w wyniku finałów wystąpią podczas specjalnej Gali 

Finałowej w dniu 13 października o godz. 19:00 w Kijów.Centrum. Retransmisję Gali 

Finałowej przeprowadzi Program Drugi TVP S.A. 

 Po dniu konkursowych emocji kolejny dzień Grechuta Festival to czas wielkiego 

odprężenia. 12 października w Kinie Kijów o godz. 19:00 rozpocznie się III Krakowska Gala 

Kabaretowa. To ukłon w stronę historii. Warto bowiem wspomnieć, iż Marek Grechuta 

zaczynał swoją karierę sceniczną jako kabareciarz – członek studenckiego kabaretu Anawa! 

W tym roku zaprezentuje się absolutna ekstraklasa kabaretowa: triumfatorzy PAKI – Kabaret 

Jurki oraz Kabaret Kuzyni, najbardziej liryczny polski kabareciarz – Andrzej Poniedzielski 

oraz żywa historia krajowego kabaretu - Elita. Jako prowadzący wystąpi Adam Grzanka – 

były członek Formacji Chatellet. Jak co roku spodziewać się należy 100% frekwencji, a co 

istotne - artyści zaprezentują programy z cyklu „najlepsze z najlepszych“. 

 Ostatni dzień Festiwalu to wielka Gala Finałowa. Podczas niej 13 października  

w Kijów.Centrum wystąpią laureaci konkursu Interpretacje, a także zaproszone gwiazdy.  

W specjalnych recitalach zobaczymy i usłyszymy: Macieja Maleńczuka i Anię Rusowicz 

wraz z zespołami, Jacka Wójcickiego oraz Paulinę Bisztygę wraz z zespołem ANAWA  

w składzie, który występował z Markiem Grechutą przez ostatnie dziesięć lat działalności 

scenicznej Pana Marka.  Zaprezentują się także: Karolina Leszko (zwyciężczyni Grechuta 

Festival 2009) oraz zespół Aire Andaluz ( II nagroda Grechuta Festival 2011). Zaproszeni 

artyści wystąpią w formule „pół na pół“. Innymi słowy: wykonają zarówno wybrane utwory 

Marka Grechuty, jak i swoje największe przeboje.  

 Gala Finałowa zostanie zarejestrowana dla Programu Drugiego TVP,  a następnie 

retransmitowana. Na jej potrzeby organizatorzy przebudują scenę Kijów.Centrum. 
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 Bilety na obie gale Grechuta Festival 2013 są już w sprzedaży. Można je kupić  

w promocyjnych cenach do końca września, w zależności od sektora za 79 - 99 zł. Dostępne 

są w kasie Kijów.Centrum, na www.grechutafestival.pl i profilu na facebooku 

www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial 

 Fundacja Korowód im. Marka Grechuty zaprasza na oficjalny profil Marka Grechuty 

/Marek Grechuta Official/. Ma już 75 000 fanów!  

(www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial) Codziennie przybywają nowi. Wszystkich 

sympatyków zapraszamy do polubienia tego profilu. Szczególnie, że czekają liczne atrakcje: 

ciekawostki, wpisy przyjaciół Marka Grechuty oraz do wygrania: płyty, książka (wywiad – 

rzeka) Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty i zaproszenia na festiwalowe 

wydarzenia.  

„Postawiliśmy sobie za cel, żeby do Festiwalu było nas już co najmniej 100 000 przyjaciół 

Marka Grechuty na Facebooku“- mówi producent wykonawczy Marek Kot.  

Jako, że „Dni, których nie znamy“ znajdują się zawsze w pierwszej dziesiątce 

polskich list przebojów wszechczasów we wszystkich stacjach radiowych (włącznie 

z utworami z zagranicy) - jest to naprawdę możliwe. Wspomnijmy jeszcze o tym, iż ten utwór 

na YouTubie ma – uwaga – prawie 15 milionów wejść! To jeden z najlepszych wyników 

polskiego YouTuba.  

Zachęcamy wszystkich do polubienia profilu pana Marka, szczególnie, że na fanów czekają 

także zaproszenia na Grechuta Festival 2013. 

Grechuta Festival to cykliczne wydarzenie poświęcone pamięci Marka Grechuty, 

organizowane z inicjatywy żony Danuty Grechuty od 2007 roku. Głównymi elementami 

festiwalu są konkurs dla młodych twórców na interpretację piosenek Marka Grechuty, mający 

na celu wspieranie rozwoju i promocji młodych talentów, przegląd najlepszych krajowych 

kabaretów oraz koncerty znanych i uznanych artystów wykonujących piosenki Marka 

Grechuty.   

 Po raz pierwszy organizatorem Grechuta Festival jest nowo powołana Fundacja 

Korowód im. Marka Grechuty z siedzibą w Krakowie. Media Partnerami Festiwalu są  TVP 

S.A. Program 2, Radio RMF FM i RMF Classic, dziennik Rzeczpospolita, portal Interia.pl 

http://www.grechutafestival.pl/
http://www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial
http://www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial
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oraz firma outdoorowa Stroer.  Sponsorem festiwalu są Delikatesy Alma. Partnerami 

Festiwalu są – m.in. - Narodowe Centrum Kultury, Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek 

Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz 

Scena Tęcza. 

 Więcej informacji znajduje się  na www.grechutafestival.pl i profilu Marka Grechuty 

na facebooku www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.  

       Jakub Baran 

       Rzecznik prasowy 

       tel. 606 36 55 90 

       jakubbaran@grechutafestival.pl 

 

http://www.grechutafestival.pl/
http://www.facebook.com/MarekGrechutaOfficial

