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Piosenka towarzyszyła towarzyskim spotkaniom, uroczystym bądź codziennym, wspólnym wyjazdom zawsze – nikt nie 
jest w stanie wskazać początkowej daty, śpiewano w Polsce przedwojennej i powojennej.  

Od lat 60-tych XX w. śpiewanie nieodłącznie towarzyszy turystycznym wyjazdom, tak indywidualnym jak i zorgani-
zowanym. Tym samym utworzyła się silna, wędrująca grupa, przemierzająca z piosenką Polskę oraz kraje Europy 
(w tamtych czasach głównie środkowej)

włączająca w swój repertuar zasłyszane tam piosenki. Wyjazdy turystyczne w większości inicjowały ośrodki studenckie, 
w tych środowiskach powstała idea przeniesienia masowego zjawiska wędrownego śpiewania na scenę. Jeszcze w latach 
60-tych zadebiutowały coroczne imprezy: GIEŁDA w Szklarskiej Porębie, Festiwal w Poznaniu, w roku 1971 gdańska 
BAZUNA.

Organizowany od początku przez Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY przegląd miał na celu sceniczną 
prezentację śpiewania obecnego na turystycznym szlaku, w grupach, podczas spotkań. Ideą imprezy było wspólne śpie-
wa nie, wykonawcą byłą jedna Osoba bądź zespół, wyłoniony w większej, zintegrowanej grupy. Atrybut sceny pozwalał na 
wydobycie artystycznego, muzycznego aspektu śpiewanego repertuaru – wspomnijmy misterne, wielogłosowe aranżacje 
pierwszych lat Bazuny (KASZUBY, PUW, BOOM), wątki country (Czesław Wilczyński, BABSZTYL), w późniejszych latach  
bogato zaaranżowaną balladę (BEZ JACKA) czy formę folk rocka (SŁODKI CAŁUS OD BUBY).

Bez względu na muzyczną formę na pierwszym miejscu w całej historii była PIOSENKA, do wspólnego śpiewania, wspólnej 
zabawy, niekiedy nawet tańca.

Przedstawiony zestaw płyt jest pełną rejestracją koncertu jubileuszowego 50-lecia klubu FIFY, który odbył się 
28 czerwca 2014 roku w gościnnym ośrodku ZIELONA BRAMA w Przywidzu. Zawartość jest szeroką antologią piosenki, 
obrazem studenckiego turystycznego śpiewania, tak w rajdowym, tradycyjnym stylu jak i w większej aranżacji, wokalnej 
i instrumentalnej oprawie. Jest to bogaty zbiór piosenek do samodzielnego śpiewania, spróbowania własnych sił, zain-
tonowania tych melodii na głos i gitarę, w towarzyskim kręgu znajomych czy lepiej – podczas wspólnego wyjazdu poza 
miasto.

Antologia stanowi całość wraz z dwoma śpiewnikami – książkami, wydanych przy okazji jubileuszowych imprez – 40-lecia 
przeglądu BAZUNA i 50-lecia klubu FIFY, obu zorganizowanych w przywidzkiej ZIELONEJ BRAMIE.

Naszym zamiarem jest, by płyty wraz ze śpiewnikami wszystkim ich odbiorcom przyniosły początek bądź kontynuację 
wspaniałej przygody życia, której na imię Piosenka.

w imieniu Organizatorów 42. BAZUNY

Ryszard Markowski

Marek Skowronek

Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania:
- J.M. Rektorowi Politechniki Gdańskiej za Patronat Honorowy ,
- Mediom, które objęły naszą imprezę patronatem medialnym,
- organizatorom: Wójtowi Gminy Przywidz Markowi Zimakowskiemu, 

Zielonej Bramie – właścicielom: Joannie i Piotrowi Krzyżanowskiemu 
Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej, 
Samorządowi Studentów Politechniki Gdańskiej,  
Studenckiemu Klubowi Turystycznemu Politechniki Gdańskiej FIFY, 
Pomorskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Artystycznemu BAZUNA 

- sponsorom Przeglądu BAZUNA 2014
- darczyńcom, z zaznaczeniem 68 Fifów Kumotrów 
- Komitetowi Organizacyjnemu za współorganizację Przeglądu BAZUNA 2014
- Markowi Pampuchowi za korektę redakcyjną



Z RAJDOWĄ PIOSENKĄ NA SZLAKU – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
50 lat SKT PG „FIFY”
28 czerwca 2014 r. Przywidz, Zielona Brama

pełna rejestracja
zestaw piosenek, opis autorów i wykonawców

PŁYTA 1

Uroczyste otwarcie Koncertu Jubileuszowego  
50 lat SKT PG „FIFY”

ŁUKASZ NOWAK I DARKO BUGARIĆ
•	 Jesienne wino (sł. i muz. Andrzej Koczewski)
•	 Jeszcze nie czas (sł. i muz. Andrzej Koczewski)
•	 Jaworzyna (sł. i muz. Jerzy Reiser)

MACIEJ SŁUŻAŁA
•	 Los włóczęgi (sł. Sergiusz Jesienin, muz. 

Andrzej Wojda)
•	 Zostań księżycu (sł. Witold Dąbrowski, muz. 

Andrzej Wiejak, oprac. Piotr Święcicki)
•	 Połóż się na polu (sł. i muz. Rudi Schuberth)
•	 Beskid (sł. i muz. Andrzej Wierzbicki)
•	 Czas zapomniany (sł. i muz. Maciej Służała)
•	 Szykuj się bracie (sł. i muz. Paweł Kasperczyk)

WACŁAW NOWICKI I WOJCIECH KLOCEK
•	 Pòd bjôló brzózkó stojala (kaszubska piosenka 

ludowa)
•	 Szerokie pole (dawna piosenka harcerska)
•	 Peczora (sł. i muz. Ada Jakuszewa)
•	 Studientoczka (sł. Piotr Leszczenko, muz. 

Klaudio Moskopodi)
•	 Lato (sł. Danuta Piątkowska i Aleksander Migo, 

muz. Krystyna Kwiatkowska-Marczuk)
•	 Ścieżka (sł. Jacek Rutkowski, muz. Adam 

Cichocki)
•	 Jechali cyganie (rosyjska piosenka ludowa)
•	 Raj kozaczy (sł. Piotr Warcholak, muz. Gary 

Geld, Peter Udell – Sealed with a kiss, na 
motywach ukraińskich)

LABOLARE
•	 Lunatyczne wyznania (sł. i muz. Jacek Małecki)
•	 To co było minęło (sł. i muz. Jacek Małecki)
•	 Wioski w Beskidach (sł. Janina Brzostowska, 

muz. Jacek Małecki)
•	 Czemu bracie uciekasz na południe (sł. i muz. 

Jacek Małecki)
•	 Babie lato (sł. i muz. Jacek Małecki)
•	 Piosenka o przyjacielu (sł. i muz. Włodzimierz 

Wysocki, tłum. Paweł Orkisz)

PŁYTA 2

GRZEGORZ BUKAŁA
•	 Tawerna “Pod Pijaną Zgrają” (sł. i muz. Grze-

gorz Bukała)
•	 Do dna, do cna (sł. i muz. Grzegorz Bukała)
•	 W piwnicznej izbie (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Bradiaga (sł. I. Kondratiew, muz. autor 

nieznany)
•	 Śródwdzydzki blues (sł. i muz. Grzegorz 

Bukała)
•	 Tkani z mgły (sł. i muz. Grzegorz Bukała)
•	 Eine kleine Bitte (sł. i muz. Grzegorz Bukała 

i Michał Mołdawa)
•	 Mały rajdolo (sł. Grzegorz Bukała, muz. 

Leonello Casucci)
•	 Alleluja (sł. i muz. Leonard Cohen, tłum. 

Grzegorz Bukała)

STANISŁAW WAWRYKIEWICZ I MARIA KONDRA-
TOWICZ
•	 Ballada o oceanie sinowłosym  

(sł. i muz. Mirosław Hrynkiewicz)
•	 Ballada o drodze w lesie  

(sł. i muz. Mirosław Hrynkiewicz)
•	 Ballada o gnanym niepokojem  

(sł. i muz. Mirosław Hrynkiewicz)
•	 Ballada o dziewczynach  

(sł. i muz. Mirosław Hrynkiewicz)
•	 Ballada o krzyżowcu  

(sł. i muz. Mirosław Hrynkiewicz)

BEZ JACKA
•	 Polanka (sł. i muz. Zbigniew Stefański)
•	 Saskia (sł. Konstanty Ildefons Gałczyński, 

muz. Jarosław Horacy Chrząstek, Zbigniew 
Stefański)

•	 Madonna (sł. Tadeusz Kubiak, muz. Józef 
Kołodziejczyk)

•	 Wiewiórka (sł. na podst. Newa poezją płynąca, 
muz. Zbigniew Stefański)

•	 Telewizja (sł. i muz. Jacek Kleyff)
•	 Zwiewność (sł. Bolesław Leśmian, muz. 

Zbigniew Stefański)



PŁYTA 3

WALDEMAR CHYLIŃSKI I ADAM DRĄG
•	 Pechowy dzień (sł. i muz. Waldemar Chyliński)
•	 Ech muzyka muzyka muzyka (sł. Konstanty 

Ildefons Gałczyński, muz. Adam Drąg)
•	 Ptakom na drzewach (sł. i muz. Waldemar 

Chyliński)
•	 Rzeki to idące drogi (sł. Marek Dutkiewicz, 

muz. Adam Drąg)
•	 A może tylko nam się zdaje (sł. i muz. Walde-

mar Chyliński)
•	 Dziś wiatr za ścianą (sł. Waldemar Chyliński, 

muz. Grzegorz Marchowski)
•	 Piosenka wariata (sł. Waldemar Chyliński, muz. 

Waldemar Chyliński i Andrzej Swacyna)
•	 Wpław (sł. i muz. Adam Drąg)
•	 Piosenka o piosence (sł. Waldemar Chyliński, 

muz. Grzegorz Marchowski)
•	 Piosenka bez tytułu (sł. Waldemar Chyliński, 

muz. Adam Drąg)
•	 Chyba już czas wracać do domu (sł. i muz. 

Adam Drąg)

THE SENATORS
•	 Aleksander Siergiejewicz Puszkin (sł. i muz. 

Bułat Okudżawa, tłum. Witold Dąbrowski)
•	 François Villon (Modlitwa) (sł. i muz. Bułat 

Okudżawa, tłum. Andrzej Mandalian)
•	 Piosenka o żołnierskich butach (sł. i muz. Bułat 

Okudżawa, tłum. Witold Dąbrowski)
•	 Ostatni trolejbus (sł. i muz. Bułat Okudżawa, 

tłum. Andrzej Mandalian)
•	 Trzy miłości (sł. i muz. Bułat Okudżawa, tłum. 

Wojciech Młynarski)
•	 Balonik (sł. i muz. Bułat Okudżawa, tłum. 

Witold Dąbrowski)
•	 Kaszëbsczé jezora (sł. i muz. ludowe)

WACŁAW MASŁYK
•	 Cieszę się (sł. Jacek Rutkowski, muz. Adam 

Cichocki)
•	 Lato z ptakami odchodzi (sł. Jacek Rutkowski, 

muz. Adam Cichocki)
•	 Mój chłopak wypiękniał w górach (sł. Jacek 

Rutkowski, muz. Adam Cichocki) 
powyższe utwory wykonane wspólnie z Małgorzatą 
i Adamem Cichockimi

•	 Ballada o żeglarzu (sł. i muz. Wacław Masłyk)
•	 Halna ballada (Halny wiatr) (sł. i muz. Wacław 

Masłyk)
•	 W daleką drogę jadę (sł. i muz. Wacław Masłyk 

i Włodzimierz Kuszpit)
•	 Wiosna w górach (sł. i muz. Wacław Masłyk)
•	 Dokąd idziesz (sł. Adam Kawa, muz. Wacław 

Masłyk)

PŁYTA 4

U STUDNI
•	 Bieszczadzkie anioły (sł. Adam Ziemianin, muz. 

Krzysztof Myszkowski)
•	 Koncert (sł. Aleksandra Kiełb-Szawuła, 

muz. Aleksandra Kiełb-Szawuła i Krzysztof 
Myszkowski)

•	 Piosenka dla Żanety i Cezarego (sł. i muz. 
Aleksandra Kiełb-Szawuła)

•	 Hulajnoga (sł. i muz. Ryszard Żarowski)
•	 Zaproszenie na wędrówkę (sł. i muz. Ryszard 

Żarowski)
•	 Wciąż przed siebie (sł. Adam Ziemianin, muz. 

Dariusz Czarny)
•	 Biesiadnie w Limanowej (sł. Adam Ziemianin, 

muz. Dariusz Czarny)
•	 U studni (sł. Adam Ziemianin, muz. Krzysztof 

Myszkowski)
•	 Testament poety (sł. Adam Ziemianin, muz. 

Dariusz Czarny)

MARYLA I ANDRZEJ MRÓZ
•	 Od Turbacza (sł. i muz. Andrzej Mróz)
•	 W górach jest wszystko, co kocham (sł. Jerzy 

Harasymowicz, muz. Andrzej Mróz)
•	 Jesień w górach (sł. Andrzej Krzysztof Torbus 

i Maria Turowska, muz. Andrzej Mróz)
•	 Biegłaś zboczem (sł. i muz. Anna Szaleńcowa)
•	 Pusto w Gorcach (sł. Wojciech Gawlik, muz. 

Grzegorz Giermek)
•	 Ostatni studencki rajd (sł. Anna Szaleńcowa, 

muz. Anna Szaleńcowa i Andrzej Mróz)
•	 Bardzo lubię (sł .i muz. Andrzej Mróz)
•	 Ciepłe szczęście (sł. i muz. Andrzej Mróz)

ADAM SZAREK
•	 Poszukiwania (sł. i muz. Bogusław Nowicki)
•	 Jutro popłyniemy daleko (sł. Konstanty 

Ildefons Gałczyński, muz. Edward Wang)
•	 Wędrowiec (sł. Adam Szarek, muz. zespół 

Skorpió)
•	 Gawędziarze (sł. Bogusław Nowicki, muz. 

Jarosław Dzierżak)
•	 Do dna (sł. i muz. Adam Szarek)



PŁYTA 5

LECH MAKOWIECKI
•	 Chyba, może, na pewno (sł. i muz. Zbigniew 

Zieliński)
•	 Pogodny ranek (sł. i muz. Lech Makowiecki)
•	 Góralska opowieść (sł. i muz. Paweł Kasperczyk)
•	 Hej, przyjaciele! Zostańcie ze mną (sł. i muz. 

Paweł Kasperczyk)
•	 Kadryl (sł. Lech Makowiecki, muz. Ryszard 

Wolbach)
•	 Monolog (sł. i muz. Lech Makowiecki)
•	 Wypić – wypijemy, jeszcze pożyjemy! (sł. Lech 

Makowiecki, muz. Zbigniew Hofman)

ŁUKASZ NOWAK I DARKO BUGARIĆ
•	 Pamiątka ze spływu (sł. i muz. Jan Borowicz)
•	 Ballada o Świętym Mikołaju (sł. i muz. Andrzej 

Wierzbicki)
•	 Za tumanom (Gonić marzenia) (sł. i muz. Jurij 

Kukin, sł. polskie Piotr Warcholak)
•	 Ljuba (sł. i muz. zespół Cigani Ivanovici)
•	 Moj svet (sł. Miomir Đukić, muz. Miomir 

Đukić i Ljuba Ninković, z repertuaru zespołu S 
Vremena na Vreme)

•	 Jovano (tradycyjna pieśń macedońska)

KRZYSZTOF JURKIEWICZ
•	 Już wypływa statek w morze (sł. i muz. 

Mirosław Peszkowski)
•	 Betty Low (sł. Andrzej Nowicki, muz. Mirosław 

Peszkowski)
•	 Śmiały harpunnik (sł. Marek Szurawski, muz. 

The Bonny ship the Diamond)
•	 Pożegnanie Liverpoolu (sł. Krzysztof Kuza i 

Jerzy Rogacki, muz. The leaving of Liverpool)
•	 Staruszek jacht (sł. i muz. Janusz Śmigielski)
•	 Pod żaglami “Zawiszy” (sł. i muz. Maria 

Bukarówna i “Zawiszacy”, muz. autor nieznany)

RYSZARD OZOROWSKI
•	 Ech studenci (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Nie ma dziewczyny (sł. Jan Pietrzak, muz. 

Włodzimierz Korcz)
•	 Autostop blues (sł. i muz. Krzysztof Piasecki, 

Krzysztof Szczucki)
•	 Przerwa w podróży (sł. i muz. Andrzej Wierzbicki)
•	 Jaki był ślub (sł. i muz. Tadeusz Gos)
•	 Piwo (sł. Marek Modrzejewski, muz. Sławomir 

Małecki)
•	 Barman (sł. i muz. Paweł Małolepszy)
•	 Nasza wędrówka (sł. Eugeniusz Waszkiewicz, 

muz. Tomasz Liszewski)

PŁYTA 6

VAPNIAKI z BO
•	 Iwuszka (sł. W. Alfiorow, muz. G. Ponomarienko)
•	 Idę (sł. i muz. Jerzy Filar)
•	 Beskyde Beskyde (słowacka piosenka ludowa)
•	 Rajdowa dziewczyna (sł. autor nieznany muz. 

Zbigniew Dziewiątkowski)
•	 Piosenka cieciów (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Hercegovina (sł. i muz. autor nieznany)

JAN BŁYSZCZAK
•	 Karawan – wóz bez dna (sł. i muz. Jan 

Błyszczak)
•	 Kalejdoskop dni (sł. i muz. Jan Błyszczak)
•	 Ballada o matce Kroacji i trzech braciach  

(sł. i muz. Jan Błyszczak)
•	 Oddam zegar (sł. i muz. Jan Błyszczak)
•	 Jezioro - najpiękniejsze spośród luster  

(sł. i muz. Jan Błyszczak)

KASZUBY
•	 My lasów i łąk muzykanci (sł. Michał Kondrato-

wicz, muz. Henryk Czyżewski)
•	 Rëbôcë na mòrze (piosenka ludowa kaszubska)
•	 Ku mej kołysce (sł. Kazimierz Przerwa-Tetma-

jer, muz. Barbara Figas)
•	 Ajde Jano (tradycyjna pieśń serbska)
•	 Ljubča moja (piosenka serbska)
•	 W Hodoninie (piosenka czeska)
•	 Barba Jere (piosenka chorwacka)
•	 Kwiaty (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Sarenka (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Węgierska kapela (sł. Stanisław Ferszko, muz. 

Leon Rzewuski)
•	 W hlybokej doline (piosenka słowacka)
•	 Pozdrowienie (sł. Kazimierz Przerwa-Tetmajer, 

muz. Tadeusz Subociałło)
•	 Białe akacje (sł. Julian Tuwim, muz. rosyjska 

melodia ludowa)
•	 Poranek w Bieszczadach (Żółte liście z drzew 

strąca wiatr...) (sł. i muz. Ryszard Orzeł)
•	 Przyleciały gęsi (sł. i muz. autor nieznany)
•	 Aj došlo vreme (piosenka serbska)
•	 Veronika (piosenka serbska)
•	 A u nas latem (sł. i muz. Tomasz Pałczyński)



SKT PG „FIFY” – 50 lat minęło

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY istnieje od 1964 roku. 
Słowo “fifa” w języku kaszubskim oznacza wesołka, wagabundę i troszkę psotnika, 
kogoś za swoją wesołość ogólnie lubianego. Klub zrzesza studentów Politechniki 
Gdańskiej i innych uczelni Wybrzeża oraz osoby spoza środowiska akademickiego. 
Klub FIFY zrzesza pasjonatów turystyki, w różnych jej formach, pragnących swój 
wolny czas spędzać uczestnicząc w turystycznych wyjazdach, także od strony organizacyjnej. Osoby 
naj bardziej zaangażowane w działalność Klubu zostają wyróżnione tzw. blachą - metalową odznaką 
o motywie kaszubskim przedstawionym obok. Pierwsze 50 lat działalności przyniosło ok. 420 
przyznanych odznak – blach.

SKT PG “FIFY” jest klubem interdyscyplinarnym, w jego działalności zawierają się: turystyka piesza, 
rowerowa, górska, kajakowa, żeglarska i narciarska, także pokonywanie jaskiń. Zakres imprez tury-
stycznych jest szeroki – od weekendowych rajdów w regionie Pomorza po obozy krajowe i wyprawy 
zagraniczne. W ciągu półwiecza swej działalności FIFY dotarły na wszystkie kontynenty, z Antarktydą 
włącznie. Tradycyjnymi imprezami o szerokim zasięgu, organizowanymi od najwcześniejszych lat Klubu 
w środowisku akademickim Trójmiasta są rajdy: wiosenny “Pierwiosnki” oraz jesienny “Opadające 
Liście”.

Imprezą rozsławiającą Klub w całej Polsce jest organizowany od 1971 roku Ogólnopolski Turystyczny 
Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA. Coroczne wydarzenie prezentujące repertuar śpiewających 
turystów przez lata osiągnęło muzyczną dojrzałość, zachowując to, co najważniejsze - piosenki do 
wspólnego śpiewania. Debiutując w gdańskim Klubie Studentów Wybrzeża ŻAK przegląd BAZUNA ma 
status imprezy wędrującej, zwykle plenerowej, odwiedzając w swej historii ciekawe, nieraz trudno-
dostępne miejsca. Celem imprezy jest wyłanianie nowych piosenek, wzbogacających co roku śpiewniki 
turystycznych szlaków. Koncerty nocne przeglądu BAZUNA przedstawiają szeroki, akustyczny profil, 
występy dawnych debiutantów w roli uznanych, zawodowych twórców. Tę ostatnią grupę tworzą, m.in. 
Rudi Schuberth, zespoły: Wolna Grupa Bukowina, Babsztyl, Stare Dobre Małżeństwo, Bez Jacka, 
Słodki Całus od Buby. 

Podstawową formą szkoleniową Klubu jest organizowany corocznie Kurs Organizatora Turystyki. 
Jest to najprostsza forma uzyskania kwalifikacji do prowadzenia turystycznych imprez, zarazem 
wielokierunkowego rozwoju własnych zainteresowań turystyką, pogłębiania turystycznej pasji. Kurs 
i uczestnictwo w działalności Klubu daje nam spojrzenie, jak można spędzać czas, spotykając się 
w grupie tak w siedzibie Klubu jak i w ramach wyjazdów, poznając nowe miejsca i Osoby, z nieodłączną, 
towarzyszącą piosenką. Dla Osób, którym wędrówka, kontakt z przyrodą wszystkich czterech pór 
roku, wspólne śpiewanie wydają się bliskie, atrakcyjne czy nawet modne, mamy zaproszenie – klub FIFY 
na Was czeka!

Spotkania klubowe odbywają się w roku akademickim budynku Bratniaka na terenie Politechniki 
Gdańskiej. Informacje o terminach spotkań, bieżących turystycznych wyjazdach i kursie OT zawarte są 
na stronie domowej: www.fify.pg.gda.pl



KOMITET ORGANIZACYJNY 42. OTPPS „BAZUNA 2014”:

Ryszard Markowski – przewodniczący
Marek Skowronek – kierownik programowy
Elżbieta Dudziuk – skarbnik
Wojciech Klocek – koordynator ds. bezpieczeństwa i logistyki
Magdalena Janke - grafik
Katarzyna Klott – redaktor naczelny śpiewnika
Krystyna Knopa – redaktor śpiewnika
Elżbieta Okła-Majewska – redaktor śpiewnika
Ewa Brzezicka – redaktor śpiewnika
Krzysztof Zagórski – prezes SKT PG „FIFY”
Michał Kluczka – informatyk
Krzysztof Voigt – nagłośnienie
Adam Tąkiel – grafik
Janusz Wikowski – rzecznik prasowy
Krzysztof Krzempek - fotograf
Krzysztof Jurkiewicz – konferansjer
Dariusz Podbereski – konferansjer
Mariusz „Rosół” Ziółkowski – konferansjer
Marian Muczyński – główny energetyk
Klaudia Neumann - zakupy
Bogusław Maśnicki – realizacja TV, mastering dźwięku, authoring DVD i zapis CD
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