
Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą koncertu piosenek legendarnego 

rosyjskiego barda Włodzimierza Wysockiego. 

 

„Nasz Wysocki” – to jedyny w swoim rodzaju 

program, oparty na twórczości Włodzimierza 

Wysockiego, w którym dwa różne języki: polski i 

rosyjski, dwa różne instrumenty: fortepian i gitara, i 

dwie jakże odmienne interpretacje tworzą 

niepowtarzalny dialog muzyczny. To niezmiernie 

ciekawa i śmiała próba zmierzenia się z twórczością 

najsłynniejszego rosyjskiego barda przez artystów, z 

których każdy inaczej wyraża swoją emocjonalność 

oraz postrzeganie rzeczywistości, odzwierciedlonej w 

tekstach poety w sposób mistrzowski. 

Pieśni, składające się na ten niezwykły projekt 

muzyczny, zostały wybrane przez muzyków w bardzo przemyślany sposób. Program charakteryzuje 

się zróżnicowaniem pod kątem muzycznym. Utwory ciężkie gatunkowo przeplatane są lekkimi i wesołymi, z 

których zawsze słynął Włodzimierz Wysocki.  

 

Program „NASZ WYSOCKI” został zarejestrowany i wydany na płycie przez wytwórnię MTJ  

dystrybucja w Empikach i dobrych sklepach muzycznych 

 

Wykonawcy: 

Piotr Kajetan Matczuk, muzyk, pianista i aranżer, korzystając z tłumaczeń Marleny Zimnej, Wojciecha 

Młynarskiego, Bohdana Zadury, Jacka Kaczmarskiego, Andrzeja Bianusza, Romana Kołakowskiego oraz 

Ziemowita Fedeckiego, proponuje słuchaczom bardzo oryginalne i śmiałe aktorskie interpretacje wybranych 

przez siebie utworów. Są to często pieśni trudne, ważne i wymagające wielkiego skupienia, ale muzyk z 

powodzeniem sięga również po repertuar satyryczny.  



Michał Konstrat, śpiewający autor i muzyk, akompaniując sobie na gitarze klasycznej, wykonuje 

podczas koncertu wybrane pieśni w języku rosyjskim. Jego interpretacje są klasyczne, tzn. bliskie 

oryginalnych wykonań legendarnego barda. Muzyk bazuje na repertuarze raczej wesołym i prześmiewczym, 

nie brak jednak wśród nich utworów poważnych i bliskich sercu Włodzimierza Wysockiego. 

Podczas koncertu przybliżana jest postać wielkiego barda: muzycy opowiadają między piosenkami o 

jego barwnym i tragicznym życiu. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem „Nasz Wysocki” na Youtube: 

Konie narowiste https://www.youtube.com/watch?v=MbgE9O0DaH4  

Materiał o płycie z TVP https://www.youtube.com/watch?v=auzWwZulnm8  

 

Czas trwania koncertu: 1,5 godziny 

Wystawiamy faktury 

 

 

KONTAKT: 

ROZMOWA Z PIRAMIDAMI 

agencja koncertowa 

 

W sprawie organizacji koncertu:  

Ania Matczuk tel. 721 630 571  

lub e-mail: am.matczuk@gmail.com 

 

www.rozmowazpiramidami.pl 

 


