
To jedna z najbardziej znanych polskich 
wokalistek. Swoją muzyczną karierę 
rozpoczęła od debiutanckiego albumu 
„Gemini”, z którego pochodzą przeboje 
„Jak rzecz” czy „Oto ja”. W 1995 roku 
podczas Sopot Festival zdobyła Grand 
Prix i nagrodę publiczności za utwór 
„A to co mam”. W 196 roku wydała 
album „Czekając na…”. W 1997 roku 
wystąpiła w fi lmie „Nocne graffi ti”. Na 
ścieżce dźwiękowej znalazła się jej 
premierowa piosenka „Straciłam swój 
rozsądek”. Rok 1998 to kolejny platynowy 
sukces w postaci albumu „Pełna obaw”. 

W latach 2000-2008 ukazały się jeszcze 
albumy „5”, „Antidotum”, „Samotna 
w wielkim mieście”, „Antepenultimate”, 
które zdobyły serca słuchaczy. Rok 2010 
przyniósł bardzo dobrze przyjęty zarówno 
przez fanów, jaki i krytykę album 
z utworami Grzegorza Ciechowskiego 
„Moja Krew”. Wokalistka niezmiennie 
od kilkunastu lat zasypuje swoich fanów 
kompozycjami, które okupują czołówki 
list przebojów, a samej Artystce pozwalają 
zdobywać niezliczone ilości prestiżowych 
nagród i wyróżnień.
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Pochodzi z miejscowości Rokitno 
k. Lubartowa. To kilkunastoosobowa 
grupa, w skład której wchodzi kapela 
oraz osoby śpiewające. Występuje 
na scenie od 2001 roku. Na swoich 
koncertach wprowadza słuchaczy w 
magiczny świat polskiego folkloru, 
pełnego spontaniczności, radości, 
ale i zadumy, nostalgii. Swoją 
muzyką starają się łączyć pokolenia, 
aby przekazywać nieprzemijającą 
wartość polskiego folkloru. Myślą 
przewodnią zespołu jest pielęgnowanie 
i propagowanie niezwykle barwnej 

i bogatej muzyki polskiej wsi, 
a jednocześnie dotarcie do szerokiego 
odbiorcy zainteresowanego innowacjami 
na polskiej scenie folklorystycznej. Są 
uwielbiani przez lokalną publiczność, 
która tłumnie gromadzi się zawsze na 
ich koncertach.

ZESPÓŁ  „ROKICZANKA”



ZESPÓŁ JORRGUS

Zespół powołał do życia Jerzy 
Szuj wiosną 2008 roku, tuż po 
tym, gdy wystąpił ze składu 
formacji Time. Grupa w bardzo 
szybkim czasie pozyskała 
wielką sympatię fanów muzyki 
disco polo & dance. A to dzięki 
wielu hitom, które Jorrgus ma 
na swoim koncie. Numerem 
jeden jest oczywiście „Ja chcę 
mieć żonę”. Wielkim przebojem 
okazały się także „Mama ci 
mówiła” czy „Do Re mi” Zespół 
na swoim koncie ma już dwa 
krążki i takie przeboje jak: „Boję 
się”, „Mocniej, więcej, jeszcze”, 
„Twoje ślady” oraz „Kochaj 
ludzi i świat”. Z tą ostatnia 
pozycją Jorrgus wystartował 
w preselekcjach do konkursy 
Eurowizji w 2009 roku. 

Jorrgus nieraz był nagradzany za 
swoje osiągnięcia na Ogólnopolskim 
Festiwalu Muzyki Disco Polo & 
Dance. Kilkakrotnie formacja 
otrzymała nagrodę fi rmy 
fonografi cznej „Green Star”, 
zaś w 2009 roku nagrodę 
specjalną programu „Disco 
Polo Live” telewizji ITV.



ZESPÓŁ MIG

Zespół MIG pochodzi z miejscowości Pruszkowo 
k. Płońska. Formację tworzy czwórka rodzeństwa: 
Dorota, Marek, Krzysiek i Sławek Gwiazdowscy. Za 
ofi cjalną datę powstania zakłada się rok 2000, kiedy to 
zespół rozpoczął pracę nad materiałem wydawniczym. 
Ich pierwszy utwór „Co ty mi dasz”. Kolejne utwory to 
„Taki jest los” czy „Niech podpowie ktoś mi dziś”. W 
roku 2013 na festiwalu w Ostródzie grupa wykonała 
utwór „Jej dotyk”, który zakwalifi kował się do Gali 
Finałowej „Disco Polo Hit Wszech Czasów”. Obecnie 
zespół pracuje nad kolejnym materiałem płytowym. Do 
utworów na nową płytę tj. „Miód malin”, „Jej dotyk”, 
„Tak byś chciała mała”, „Pijemy do samego dna” 
(duet z formacją Cliver) zostały nagrane teledyski.



Zespół Pawkin istnieje od listopada 
2011 roku, jednak początki działalności 
tej lubelskiej formacji sięgają roku 
2006, kiedy to nagrany został singiel 
„Blues Mieszka w Polsce” kompozycja 
autorstwa Sławka Wierzcholskiego. 
Piosenka ta, znalazła się na 
pięciopłytowej Antologii Polskiego 
Bluesa. W listopadzie 2011roku, 
połączyła się grupa zaprzyjaźnionych 
muzyków, kontynuując projekt 
PAWKIN i w takim oto kształcie 
zespół gra do dnia dzisiejszego. Po 
drodze miało miejsce kilka zmian 
personalnych, a obecny skład 
zespołu to: Andrzej Pawka - wokal, 
Irek Muszyński - perkusja, Maciek 

Płokita - gitara, Piotrek Koszałka - 
gitara, Lesław Krasoń - bas, Bartek 
Abramowicz - klawisze. Pawkin ma za 
sobą niezaprzeczalny sukces, jakim był 
występ w półfi nale V edycji programu 
Must Be The Music. Od wznowienia 
działalności, Pawkin wydał już trzy 
single, kolejno: „Zaufaj Mi Jeszcze 
Raz”, „To Co Chcesz Usłyszeć” oraz 
„Pomóż Mi”. 

PAWKIN


