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PI!TEK
29 lipca 2011

UROCZYSTE OTWARCIE 
JUBILEUSZOWEGO 30. FESTIWALU PIKNIK
COUNTRY

PROWADZENIE: Korneliusz Pacuda 
i Pawe! Sztompke 
WYKONAWCY: Whiskey River,  
Next Generation, Ala Boncol, Hamak Band,
Rodeo, Lonstar – „Nashville Connection”

GO"CIE WIECZORU: Zayazd feat. 
Reni Jusis & Tomek Makowiecki
Fina! konkursu na „NOW# PIOSENK$ 
COUNTRY” patron medialny Polskie 
Radio Program Pierwszy

SOBOTA
30 lipca 2011

GALA 30-LECIA FESTIWALU 
– na %ywo TV Polsat

PROWADZENIE: Maciek Rock,
Paulina Sykut, Agnieszka

Popielewicz

Fina! plebiscytu 
na „Hit 30-lecia Pikniku 
Country” – orkiestra
Kukla Band & Gwiazdy
Country (Gang
Marcela, 
Cezary Makiewicz,
Grupa Furmana,
Lonstar, Ala Boncol,

Zayazd, Andrzej Cierniewski, Honky 
Tonk Brothers, Tomasz Szwed, Babsztyl)

GO"CIE WIECZORU: Perfect, Ania Wyszkoni,
Klaudia Majkowska i Tomasz Dolski
„Wszystkich drogi prowadz& do Mr&gowa“–
Tomasz Szwed i go'cie: Krystyna Pro(ko, 
Ewa B!aszczyk, Wolna Grupa Bukowina, 
Piotr Bukartyk, Krzysztof Jaryczewski

NIEDZIELA
31 lipca 2011

COUNTROWA NIEDZIELA

PROWADZENIE: Wojciech Dudkowski, 
Korneliusz Pacuda

WYKONAWCY: Country Band Mr&gowo
Finali'ci „Przepustki do Mr&gowa”
Wojciech Dudkowski i Droga na Ostro!)k)
Wielki koncert Grupy Babsztyl „Stoji !oset
kele drogi”
*OWCY.B NA DZIKIM ZACHODZIE 
– Country Kabareton, na %ywo 
w TV Polsat

PROWADZENIE: *owcy.B 
WYKONAWCY: Jerzy Kryszak, 
Piotr Ba!troczyk, Kabaret
M!odych Panów, Kabaret
Skeczów M)cz&cych,
DNO, Micha! Kempa
i Ania Pitu!a (finali'ci
programu „Stand Up
— Zabij mnie
'miechem”), 
Wa!y Jagiello(skie

Lonstar, Ala Boncol, Honky Tonk Brothers, Babsztyl, 
a tak"e Perfect, Krystyna Pro#ko, Ewa B$aszczyk oraz

Wolna Grupa Bukowina — mi%dzy innymi takie gwiazdy
wyst&pi& na tegorocznym Pikniku Country.

30 LAT FESTIWALU
PIKNIK COUNTRY 
MR!GOWO 2011
REDAKCJA
„Kurier Mr!gowski“
ul. Królewiecka 10C
11-700 Mr!gowo
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— Jest Pani Burmistrzem
Miasta, którego popu-
larno!" ro!nie z roku na
rok. Gdy obejmowa#a Pani
t$ funkcj$ po raz pierwszy
w 1994 roku, mia# miejsce
XV w historii Festiwal
Piknik Country w Mr%-
gowie. Jak wówczas wygl%-
da#y Pani przygotowania
do tej imprezy, co si$
zmieni#o przez ostatnie
lata i w jakim stopniu
Piknik przyczyni# si$ do
rozwoju tego Miasta?
— Zorganizowanie Pikniku
by!o dla Miasta wa"nym
wydarzeniem, które wp!yn#!o
korzystnie na zmian# i wzbo-
gacenie jego wizerunku. Do
1982 roku, kiedy to odby! si#
pierwszy Festiwal Piknik
Country Mr$gowo, byli%my
ma!o znan$ w Polsce miejs-
cowo%ci$. Pozyskanie takich
partnerów jak telewizja,
arty%ci z bran"y muzycznej
oraz dziennikarze pomog!o
wypromowa& festiwal.
Wyj$tkowe po!o"enie miasta,
a zw!aszcza amfiteatru nad
jeziorem Czos, dawa!o szans#
powodzenia tego przedsi#w-
zi#cia. Piknik pomóg! Miastu
– wi$za!o si# to bezsprzecznie
z wybudowaniem przez firm#
szwedzk$ w 1981 roku pi#-
ciogwiazdkowego hotelu Or-

bis Mrongovia, który sta! si#
naturalnym wsparciem i baz$
dla go%ci festiwalu. Piknik by!
naszym drugim, po Szkole
Mistrzostwa Sportowego i jej
%wiatowych osi$gni#ciach
w "eglarstwie, otwarciem si#
na kraj i %wiat. Dzi% rozg!os,
jaki towarzyszy tej imprezie,
oraz jej renoma wzmacniaj$
pozycj# Mr$gowa wraz z jego
niekwestionowanymi walo-
rami przyrodniczymi i atrak-
cjami turystycznymi. To dla
nas przede wszystkim du"e
zobowi$zanie i odpowiedzial-
no%&.
— Mr%gowski Piknik
Country, jako jeden
z bardziej znanych festi-
wali muzycznych
w naszym kraju, posiada
ju& znamiona marki.
Sukces Mr%gowa zosta#
dostrze&ony i formalnie
potwierdzony poprzez cer-
tyfikaty Polskiej Organiza-
cji Turystycznej. Jak
wygl%da#a droga do
uzyskania tych wyró&nie'
i jakie realne korzy!ci
wynikaj% z ich posiadania?
— Mr$gowo jest znanym Mia-
stem w Polsce, coraz cz#%ciej
równie" w Europie i na
%wiecie. Kojarzy si# niezmien-
nie z muzyk$ country,
Piknikiem Country i Mi-

asteczkiem Westernowym
Mrongoville, a jego wester-
nowy charakter w autentyczny
sposób sta! si# rzeczywi%cie
nasz$ mark$. Doceni!a to Pol-
ska Organizacja Turystyczna,
która poprzez przyznany nam
certyfikat udzieli!a poparcia
i wsparcia dla naszej wester-
nowej inicjatywy. Droga do
uzyskania wyró"nie' by!a
d!uga i nie od razu otrzyma-
li%my certyfikat produktu.
Promowali%my Piknik Coun-
try bardzo intensywnie,
pokazywali%my go dodatkowo
na wszelkich targach, uda!o
si# wreszcie otrzyma&
rekomendacj# Warmi'sko–
Mazurskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej, która
by!a przepustk$ do otrzyma-
nia certyfikatu POT. Korzy%ci
z certyfikatu to przede wszys-
tkim presti". Dzi#ki certyfika-
towi znale(li%my si# oto
w czo!ówce tych, którzy co%
znacz$ w bran"y turystycznej
i promocyjnej i którzy kreuj$
wizerunek Polski w %wiecie.
Ma to równie" prze!o"enie na
liczb# turystów odwiedzaj$-
cych nasze Miasto. Piknik
Country jest coraz popu-
larniejszy i kolejne lata nie
wp!ywaj$ na „przebrzmienie”
festiwalu, a wr#cz dodaj$ mu

szczególnej artystycznej
patyny. Dzi% mo"na
powiedzie&, "e Mr$gowo ma
ju" swoj$ mark#. Piknik sta!
si# promocj$ ca!ego regionu –
to dzi#ki niemu, mi#dzy in-
nymi, powsta!a moda na
Warmi# i Mazury, na tu-
rystyk# festiwalow$ i na inne
formy wypoczynku. Mr$gowo
to jednak nie tylko country,
cho& niew$tpliwie jest to im-
preza sztandarowa. Organi-
zowany od 17 lat Festiwal Kul-
tury Kresowej %ci$ga
w sierpniu do Miasta nad
Czosem tysi$ce kresowych
serc, mi!o%ników polskiej
piosenki ludowej, nie tylko
w kraju, ale i za granic$. To
kolejna, tym razem sentymen-
talna, ods!ona Mr$gowa. Nie
sposób przej%& obok tych
dwóch gatunków muzyki
dominuj$cych w naszym
mie%cie oboj#tnie.
— Co Pani% Burmistrz –
jako wieloletni% fank$
country – uj$#o w tej
muzyce? Dlaczego, Pani
zdaniem, Polacy tak ch$t-
nie uto&samiaj% si$ ze
stylem, który narodzi# si$
dawno temu i tysi%ce kilo-
metrów st%d, a& za
oceanem?
— S!ucham country

i %piewam polskie piosenki lu-
dowe, których znam wiele. 
Bo przecie" muzyka country
jest muzyk$ ludow$, tyle "e jej
korzenie si#gaj$ dalekiej
Ameryki, a ja lubi# w muzyce,
której s!ucham, si#ga& do
(róde!. A muzyka country jest
szczególna – trzeba j$ umie&
zagra& i za%piewa&, a przede
wszystkim czu&. W niej skry-
waj$ si# liczne emocje,
wyczuwa si# w niej wolno%&
i rado%& z drobnych chwil. To
po prostu muzyka porywaj$ca
swoj$ prostot$, bezpo%rednim
przekazem. My, Polacy, doce-
niamy t# prostot# i to chyba
dlatego ta muzyka sta!a si#
tak popularna. Osobi%cie
doceniam wielu artystów,
którzy nie tylko %piewaj$,
ale i tworz$
piosenki
i muzyk#,
a ciesz#
si#
szczegól-
nie 
wtedy,
gdy s$
to mr$-
gowskie
zespo!y,
takie jak
SUKCES,

wykonuj$cy piosenki ludowe,
równie" w aran"acjach coun-
try, czy Country Band Mr$-
gowo, który w tym roku wys-
t$pi w sobot#, obok takich
gwiazd jak: Colorado, Bab-
sztyl czy Mariusz Kalaga. Gdy
my%l# o mr$gowskim Pikniku 
Country, to mówi#: Cezary
Makiewicz ma racj#!
Naprawd#, wszystkie
drogi prowadz$ do
Mr$gowa.

COUNTRY
PRZEZ 30 LAT
STA!O SI"
NASZ# 
MARK#

Artyku! promocyjny Urz"du Miasta w Mr#gowie

Rozmowa z Otoli! Siemieniec, Burmistrzem Miasta Mr!gowa
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T
rzy festiwalowe dni to
smakowity czas nie
tylko dla fanów muzyki
country, ale te! dla
mi"o#ników

znakomitej zabawy i kar-
nawa"owego rozmachu, jaki to-
warzyszy imprezie, zamieniaj$c
Mr$gowo w polskie Nashville, za-
pe"niaj$c je motocyklami, kowbo-
jami i muzyk$. Tegoroczny Piknik,
z uwagi na obchody 30-lecia swo-
jego istnienia, b%dzie wyj$tkowym
wydarzeniem muzyczno-kultural-
nym — jednym z najwa!niejszych
tego lata na Mazurach.  Ka!dy
z trzech festiwalowych dni b%dzie
stanowi& oddzieln$ atrakcj%, kusz$c
bardzo ciekawym programem
artystycznym i obecno#ci$ licznych
gwiazd na deskach mr$gowskiego
amfiteatru.  
Pi$tkow$ scen% zdominuj$ najwi%k-
sze legendy polskiego country: Lon-
star, Ala Boncol, zespó" Zayazd
z go#cinnym udzia"em Reni Jusis

i Tomka Makowieckiego.
Tego samego dnia odb%dzie
si% równie! fina" konkursu
na „Now$ Piosenk% Country”
– najciekawsze nowe propozy-
cje muzyczne zarówno
m"odych, jak i uznanych
artystów polskiej sceny
country, z których
tylko jedna b%dzie
mog"a zosta&
zwyci%!czyni$. Pa-
tronat nad
konkursem obj$"
Program Pierwszy Pol-
skiego Radia.
Sobotni$ cz%#& Pikniku ot-
worzy uroczysta Gala 30-lecia
festiwalu prowadzona przez
takie znakomito#ci #wiata
mediów jak Wojciech Ce-
jrowski i Maciek Rock. To-
warzyszy& im b%d$ Paulina
Sykut i Agnieszka Popielewicz.
Kolejnym punktem sobot-
niego programu b%dzie fina"

plebiscytu na „Hit 30-lecia Pikniku
Country” – 10 naj-wa!niejszych
piosenek w historii polskiego coun-
try wykonanych przez ich twórców
w towarzystwie 15-osobowej
orkiestry Kukla Band. Publiczno#&
przed telewizorami b%dzie
odpowiedzialna za wytypowanie 
najwa!niejszego utworu 30-lecia
poprzez konkurs sms-owy. 
Jednak zdecydowanie najwi%ksz$
atrakcj$ sobotniego wieczoru b%dzie
koncert zespo"u Perfect, który zaob-
fituje nie tylko w ich najwi%ksze
hity, ale równie! w piosenki tego
legendarnego zespo"u w „coun-
trowych” aran!acjach. Obok Per-
fectu wyst$pi$ równie!: Ania
Wyszkoni, Tomasz Dolski oraz
Klaudia Majkowska, którzy wyko-
naj$ hity #wiatowego country. 
Dodatkowo w sobot% na scenie am-
fiteatru pojawi$ si% takie gwiazdy
polskiej estrady jak: Krystyna
Pro'ko, Wolna Grupa Bukowina,
Ewa B"aszczyk, Krzysztof

Festiwal jest drugim naj-
d!u"ej istniej#cym festi-
walem muzycznym
w Polsce. Dzi$ki Festiwalowi
Piknik Country co roku do
Mr#gowa przyje"d"a ok.
150 000 osób. Na festiwalu
do tej pory wyst#pi!y na-
jwi$ksze gwiazdy polskiego
i %wiatowego country. Festi-
wal przetrwa! zmiany syste-
mowe i obecnie jest jednym
z najwi$kszych tego typu
festiwali w Europie.
Tegoroczna edycja b$dzie
hucznie obchodzona – Mr#-
gowo odwiedz# najwi$ksi
arty%ci, którzy wyst$powali
przez ostatnie 30 lat. Wszys-
tko na "ywo w TV Polsat.

PIKNIK COUNTRY 2011
29-31 LIPCA

Artyku! promocyjny Urz"du Miasta w Mr#gowie
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Jaryczewski i Piotr Bukartyk. B!d"
oni go#$mi Tomasza Szweda, który
zaprezentuje eklektyczny projekt pt.
„Wszystkich drogi prowadz" do Mr"-
gowa”. Jeszcze tego samego wie-
czoru, zapewne ku uciesze wszyst-
kich ortodoksyjnych fanów country,
zaprezentuj" si! równie% w oddziel-
nych koncertach zespo&y: Honky

Tonk Brothers oraz Grupa Furmana.
Ostatniego dnia festiwalu, wzorem
poprzedniej edycji Pikniku –
odb!dzie si! Country Kabareton. Na
scenie w roli gospodarza wieczoru –
Kabaret 'owcy.B, a wyst"pi" m.in.:
Jerzy Kryszak, Piotr Ba&troczyk,
Kabaret M&odych Panów, DNO,
Micha& Kempa i inni. Podczas

piknikowej niedzieli nie zabraknie
równie% muzyki najwy%szych lotów.
Odb!dzie si! m.in. wielki koncert ze-
spo&u Babsztyl promuj"cy ich ostatnie
wydawnictwo: „Stoi oset kele drogi”.
Wyst"pi" tak%e Wojciech Dudkowski,
Country Band Mr"gowo oraz finali#ci
konkursu „Przepustka do Mr"gowa”.
Piknik Country to nie tylko wydarze-

nie muzyczne
i kulturalne.
Odbywaj"cy si! co
roku od 30 lat festi-
wal to po prostu
marka. Odporna na
nastroje spo&eczne,
wahania kursów walut
i globalne ocieplenie.

ORGANIZATOR: Performance Marketing Group, SPONSOR STRATEGICZNY: operator sieci Plus, Muzodajnia, PATRONI MEDIALNI: Telewizja Polsat, Radio Zet, Polskie Radio, PARTNERZY: Gmina Miasto Mr!gowo, Saloon, Fundacja Country

Obok Perfectu wyst!pi! równie": Ania Wyszkoni, Tomasz Dolski oraz Klaudia Majkowska, którzy wykonaj! hity #wiatowego country

Artyku! promocyjny Urz"du Miasta w Mr#gowie
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KRÓTKA 
HISTORIA 
PIKNIKÓW

P
ierwszy Pik-
nik Country
odby! si" w Je-
leniej Górze
i Karpaczu

w dniach 23 – 26 sierpnia
1982 roku. Gwiazdami
z zagranicy byli wtedy Mi-
rek Novák & Greenhorns
i 100 Folk Celsius. Ju# wte-
dy wiadomo by!o, #e go$cie
z zagranicy s% wa#nym ele-
mentem Pikników Coun-
try. Jesieni% 1982 roku re-
#yser telewizyjnej „Dwójki”
Zbigniew Proszowski kr"-
ci! reporta# na Mazurach.
Po powrocie spotka! si"
z kolegami ze Stowarzy-

szenia Muzyki Ludowej
Country i zaproponowa!,
aby nast"pny Piknik zor-
ganizowa& w!a$nie w Mr%-
gowie.Na prze!omie stycz-
nia i lutego 1983 Proszow-
ski wspólnie z Korneliu-
szem Pacud% (znanym po-
pularyzatorem muzyki co-
untry) przyjechali do Mr%-
gowa, aby porozmawia&
z w!adzami o organizacji.
Wybrano miejsce, w b!ys-
kawicznym czasie, z nie-
ocenion% pomoc% wojska
wybudowano amfiteatr
i od 1983 roku Piknik na
dobre zago$ci! nad jezio-
rem Czos.

Piknik z roku na rok
przyci!ga" coraz
wi#ksz! rzesz#

widzów. Na scenie w Mr!-
gowie chcia"y wyst#powa$
zespo"y country z kraju
i z zagranicy. Wielu artys-
tów ch#tnie wraca"o po
pierwszej wizycie m.in.
Western Union & Larry
Schuba (RFN), Jim Craig
(Szkocja), Wilk und
Friends (NRD), Kukuruza
(Rosja) i inne. Polskie ze-
spo"y dzi#ki festiwalowi

w Mr!gowie trafia"y do
szerokiej publiczno%ci.
Swoimi wyst#pami widzów
porywali Tomasz Szwed,
Lonstar, Pawe" B!czkowski
czy „Strefa Country“.
W 1986 roku w amfiteatrze
zagra"a pierwsza gwiazda
zza oceanu Rattlesnake
Annie. Po niej przybyli
nast#pni — mi#dzy innymi
George Hamilton IV,
Freddy Weller, David
Allen, Heathem Myles,
Kathy Mattea.

...czyli wszystko o tym, jak
powstawa! i kszta!towa! si"
Mi"dzynarodowy Festiwal

Muzyki Country na
przestrzeni lat

Piknik 
w Mie#cie
od 1995 roku

Whistorii Pikniku
by" okres, kiedy
mieszka&cy

Mr!gowa nie sprzyjali im-
prezie. Recept! na zmian#
okaza"a si# propozycja zor-
ganizowania od 1995 roku
równoleg"ej imprezy
„Piknik w Mie%cie”, w ra-
mach której rok pó'niej

odby"a si# pierwsza
„Parada Country“. Miasto
zacz#"o (y$ festiwalem,
a mieszka&cy uczestniczy$
w imprezach otwartych.
Piknikowi towarzysz!
równie( imprezy
okoliczno%ciowe, mi#dzy
innymi maraton p"ywacki,
turniej bryd(owy, wystawy.

Festiwal sta! si"
legend$

Artyku! promocyjny Urz"du Miasta w Mr#gowie
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Mr!gowo
przyjacielem Pikniku

W1997 roku Cezary
Makiewicz zdoby!
I nagrod"

w ogólnopolskim konkursie na
piosenk" inspirowan# muzyk#
country za utwór „Wszystkie
drogi prowadz# do Mr#gowa“.
Piosenka spodoba!a si" nie
tylko jury, ale podbi!a równie$
serca festiwalowej publiczno%ci
i sta!a si" hymnem Pikniku
Country w Mr#gowie. W tym
samym roku Halina G#-
siorowska zaprosi!a do Mr#-
gowa pierwszych harleyowców.
Stali si" oni na kilka lat trady-
cyjn# ozdob# Festiwalu.
W 1998 roku podczas XVII
Pikniku zorganizowano pier-
wszy konkurs Country Europa.
Nagrod" publiczno%ci zdoby!a
wtedy polska grupa Colorado.

W kolejnych edycjach na-
gradzane by!y znani i kochani
przez widzów wykonawcy
country. W jury zasiada!y
%wiatowe s!awy jego
gatunku, m.in. na w pier-
wszych edycjach Anita
Cochran MC Kennard czy
Chad Brock. Z Piknikiem
Country od samego pocz#tku
zwi#zany by! Program 2
Telewizji Polskiej. Sytuacja
zmieni!a si" w 2006 roku,
kiedy to Festiwal zago%ci! na
antenie TV Polsat. W 2005
roku ambasador USA w Polsce,
Pan Victor Ashe na pro%b"
Burmistrz Mr#gowa obj#! pa-
tronat honorowy nad Festi-
walem. Piknik Coutry przez
wiele lat organizowa!o Sto-
warzyszenie Muzyki Country.

Od samego pocz!tku Mr!gowo jest przyjacielem Pikniku,
dlatego w"adze Miasta, które reprezentowali burmistrzowie:
Antoni Chudy, Dariusz Jarosi#ski, Karol Nowak i od 1994
roku z 4 letni! przerw! Otolia Siemieniec aktywnie w"!czali
si$ organizacj$. Rok 2006 i Jubileuszowy XXV Festiwal
przyniós" zmiany, poniewa% od tego czasu organizacj!
Pikniku zaj$"a si$ firma PERFORMANCE MARKETING GROUP,
która czyni to po dzi& dzie#.

„Wszystkie drogi...“
hymnem Pikniku

30 LAT FESTIWALU PIKNIK COUNTRY

Artyku! promocyjny Urz"du Miasta w Mr#gowie
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O Pikniku Country, popularnej
piosence „Wszystkie drogi
prowadz! do Mr!gowa“ i o festi-
walowym mie"cie rozmawiamy
z Czarkiem Makiewiczem -
wokalist!, gitarzyst!, kompozy-
torem i autor tekstów. 

— Przed nami 30 Piknik 
Country. Jak z perspektywy
kilkudziesi!ciu lat ocenia pan t!
imprez!? Pytam o relacje widza
i muzyka.

— Piknik z troch! spontanicznie
zorganizowanej imprezy sta" si!
prawdziwym, profesjonalnym festi-
walem. Na sta"e wpisa" si! w kra-
jobraz polskich festiwali muzycz-
nych. A pod wzgl!dem frekwencji
jednym z najwi!kszych. Przetrwa"
równie# trudne czasy, kiedy nie by"o
relacji telewizyjnych. Wszystko to za-
s"uga ludzi, którzy co roku t"umnie
przyje#d#aj$ do Mr$gowa.

Przez trzy dni festiwalowe stoimy
z Wojtkiem Cejrowskim na naszym
stoisku. Sprzedajemy p"yty, ksi$#ki,
rozdajemy autografy, rozmawiamy,
robimy wspólne zdj!cia. Ludzie s$
przesympatyczni. Ci, którzy s$  pierw-
szy raz, chc$
przyje-
cha% za

rok, starzy bywalcy traktuj$ przyjazd
na Piknik prawie jak obowi$zek. Tego
w krótkim wywiadzie nie da si! opo-
wiedzie%. Tu trzeba by%!

Je#eli móg"bym si! do czego& do-
czepi%, to brakuje mi w programie
Pikniku ameryka'skich i europej-
skich gwiazd muzyki country. Piknik
sta" si! od pewnego czasu troch!
mniej mi!dzynarodowy.
— Jest pan autorem hymnu
Pikniku „Wszystkie drogi
prowadz" do Mr"gowa“. W ja-
kich okoliczno#ciach powsta$a 
ta kultowa piosenka?

— Piknik zna"em jako widz od
pierwszego festiwalu w 1983 roku.
Pi!% lat pó(niej z ch"opakami, któ-
rych pozna"em na campingu podczas
Pikniku, za"o#y"em zespó" Little
Maggie i po przej&ciu eliminacji po
raz pierwszy wyst$pili&my na g"ów-
nej scenie. Po wielu owocnych latach
w LM postanowi"em za"o#y% w"asny
zespó", którego repertuar opiera%
si! b!dzie na moich kompozycjach.
Szuka"em pomys"ów na piosenk!.
Poniewa#  Piknik Country by" (i jest

nadal) w moim #yciu bar-

dzo wa#nym wydarzeniem, poczu-
"em, #e musz! o tym napisa%. Kto
z artystów piknikowych przeszed"
tak$ drog!? Jako widz ogl$da"em
pierwsze koncerty zza siatki, z drze-
wa, z wody… Gra"em z ch"opakami
w kuchni na campingu. Pozna"em
wielu wspania"ych ludzi, z którymi
przyja(ni! si! do dzi&. To by"y fan-
tastyczne chwile, jak móg"bym o tym
nie napisa%? 

W 1997 roku og"oszono konkurs na
piosenk! inspirowan$ muzyk$ co-
untry. Zdoby"em wtedy I nagrod! za
piosenk! „Wszystkie drogi prowadz$
do Mr$gowa”. Publiczno&% bardzo
szybko og"osi"a j$ hymnem Pikniku.
W tym roku utwór staje do walki
w konkursie sms-owym o miano
piosenki XXX-lecia Pikniku Coun-
try. Czytelników prosz! o trzymanie
kciuków.
— Jaka pana zdaniem jest
kondycja muzyki country
w Polsce?

- Najlepiej nie jest. M"odzie# si! nie
garnie do &piewania country. Jest
wiele bardzo przeci!tnie graj$cych
kapel, które te# chwa"y nie przyno-
sz$. W spo"ecze'stwie tkwi$ jeszcze

stare stereotypy, #e muzyka co-
untry to ameryka'skie dis-

co polo. Na koncertach

udaje si! ludzi do nas przeko-
na%. Mówi$, #e m$dre teksty, #e wy-
soki poziom artystyczny, bardzo "ad-
ne melodie, ale radio i TV boj$ si!
muzyki country jak diabe" &wi!conej
wody. Wielu ludzi nadal uwa#a, #e
country to wiocha, w znaczeniu, #e
obciach, s"abizna, wstyd itp. Dla-
czego tak jest, nie umiem wyt"uma-
czy%, bo #yjemy w takich czasach, #e
wie& powinna kojarzy% si! nam ze
spokojem, natur$, &wie#ym powiet-
rzem, domem, czyli wszystkim,
o czym cz"owiek marzy?
— Nie ma w Mr"gowie osoby,
która nie zna$aby Czarka
Makiewicza. Powiem wprost: To
miasto pana kocha! Jak" rol!
w pana %yciu odgrywa Mr"gowo?

— Mr$gowo uwielbiam!
W ubieg"ym roku zos-

ta"em Honorowym Obywate-
lem tego miasta. W tym roku hono-
rowym cz"onkiem Towarzystwa Mi-
"o&ników Ziemi Mr$gowskiej.

Ostatnio z moj$ kole#ank$, znan$
pisark$ i mr$gowiank$ Kasi$ Ener-
lich, robili&my testy na mieszka'cach
Mr$gowa na rozpoznawalno&%. Cho-
dzili&my sobie uliczkami miasta
i z mojej perspektywy Kasia wygra-
"a. Ale przecie# nie po to pisz! pio-
senki i wydaj! p"yty, #eby mnie kto&
poznawa" na ulicy? Wol! mija% na
ulicy ludzi ze s"uchawkami na uszach
i wierzy%, #e w"a&nie s"uchaj$ mojej
nowej p"yty, a ten u&miech na twarzy
wywo"a"y moje melodie. 
— Dzi!kuj! za rozmow! i do
zobaczenia w Mr"gowie na
Pikniku!

— Dzi!kuj! bardzo.
Rozmawia! Pawe! Krasowski

Czarek Makiewicz 
Mr!gowo uwielbia!

Nasza rozmowa. 30 lat z Piknikiem
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Przemys!owa 11C
tel. (89) 741 84 42

tel. kom. 0 502 54 03 81

leader service

Zapraszamy szko!y i grupy zorganizowne

Organizujemy imprezy 
integracyjne dla firm

Wynajmujemy pojazdy wojskowe 
do filmów i inscenizacji

Shantymentalni zostali laureatami tegorocznej Przepustki do Mr!gowa. Przed nimi wyst"p 
na wielkiej scenie XXX Festiwalu Piknik Country. — Mamy du#! trem". To ju# nie siedzenie 
na widowni lub ogl!danie Pikniku w TV — mówi Piotr S$upczy%ski z Shantymentalnych.

Ewa Doli!ska-Baczewska
e.dolinska@gazetaolsztynska.pl

Jest ich sze!cioro i na co dzie"
graj# folk morski wzbogacony
o muzyk$ country i irlandzk#.

Mowa o Shantymentalnych, którzy
w tym roku podbili serca jurorów
i publiczno!ci Przegl#du Przepustka
do Mr#gowa.
— Wygrana jest spe%nieniem
naszych marze" — mówi Piotr
S%upczy"ski z zespo%u. — Dawno,
dawno temu, jak zaczyna%em gra&
piosenk$ turystyczn#, w jednym ze
!piewników natrafi%em na piosenk$
Lonstara „Radio”. Pomy!la%em, 'e
fajnie by by%o pojecha& na Piknik
Country do Mr#gowa nie jako widz,
ale jako wykonawca. Od tamtej pory
min$%o jakie! 20 lat! Dlatego te' nie
wyobra'a%em sobie wyst#pi& na

Przepustce i nie zagra& „Radia”.
Tomek Pawlak graj#cy w zespole na
banjo wychowa% si$ w Mr#gowie.
Przez lata obserwowa% gwiazdy
country zza p%otu. Podobnie jak po-
zostali cz%onkowie zespo%u marzy%
o wyst$pie na deskach amfiteatru
mr#gowskiego. Ich marzenia
w%a!nie si$ spe%nia.

Szanty czy country — 
piosenki o byciu w drodze
— Kocham muzyk$ country
i w niemal ka'dej piosence, któr#
napisa%em, mo'na znale(& nutk$
westernow#. Szanty czy country —
w jednym i drugim przypadku to
piosenka o byciu w drodze, zmienia
si$ tylko statek na samochód
ci$'arowy, a marynarza w kierowc$
lub kowboja — reszta to otaczaj#ce

nas 'ycie: t$skni#ca 'ona, pusty
dom, ci$'ka robota i parszywy los…
— opowiada o swojej fascynacji
muzyk# S%upczy"ski. 

Publiczno!" daje
kopa do pracy
Podczas mr#gowskiej Przepustki
Shantymentalni wyró'niali si$ tak'e
!wietnym kontaktem z publiczno!ci#.
— W wyst$pach przed publiczno!ci#
jest co!, co daje kopa. To swoisty
egzamin naszej pracy. Tu nie ma
miejsca na b%$dy czy korekty —
mówi Piotr S%upczy"ski. — Gra na
'ywo sprawia, 'e adrenalina nakr$ca
nas, a reakcja publiczno!ci pozwala
nam weryfikowa& niedoci#gni$cia.
Ca%y czas staramy si$ wspó%pracowa&
z publiczno!ci#, bo przecie' chodzi
o to, 'eby si$ !wietnie bawi&. Bardzo

pouczaj#cym do!wiadczeniem jest
granie dla dzieci. One zawsze mówi#
i reaguj# szczerze.
Zespó% ju' dzi! obiecuje, 'e do
nast$pnego Piknik Country nagra
p%yt$ country.
— Mamy kilka swoich utworów, ale
uwa'am, 'e warto zagra& te' covery
we w%asnej aran'acji — mówi
S%upczy"ski. — Kiedy! wys%a%em
maila do Micha%a Lonstara z pro!b#
o zgod$ na nagranie „Radia” i „Bar-

man moje smutki i ja”. Niefortunnie
doda%em, 'e na p%ycie napisz$: 
„Utwory nagrane za zgod# 'ywej 
legendy country”. Otrzyma%em zgod$
od Lonstara pod warunkiem, 'e
napisz$ „)YWEJ”.

Shantymentalni jako zwyci$zcy Prze-
pustki do Mr#gowa zagraj# podczas
uroczystego koncertu galowego 
XXX Festiwalu Piknik Country 
w najbli'szy weekend.

Zza p!otu na wielk" scen# 
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— Zosta!a pani
szcz"#liw$ laure-

atk$ tegorocznej Przepustki
do Mr$gowa. Czym jest dla
pani to wyró%nienie?

— Spe!nieniem najskrytszych
marze". Od lat pozostawa!o to w
sferze nieosi#galnych celów $y-
ciowych. Uda!o si% za spraw#
Kuby Kami"skiego, któremu
równie$ muzyka country gra w
sercu i który mnie do tego na-
mówi!. Poprowadzi! równie$
przez wszystkie etapy konkursu
i swoim krytycznym okiem i
uchem s!u$y!. Napisa! piosenk%
specjalnie na t% okoliczno&' i ju$
na koncercie z nami zagra. Nie-

stety, na Przepustce nie by!, gdy$
oczekuje dziecka, które 17 lipca
mia!o pojawi' si% na &wiecie.
— Wiele pochlebnych s!ów
pad!o pod pani adresem,
m.in. „najlepiej przygo-
towana zarówno pod wzgl"-
dem g!osu, jak i prezencji
oraz doboru repertuaru“.
Czy d!ugo przygotowywa!a
si" pani do wyst"pu i jak w
ogóle trafi!a na Przepustk"?

— W lutym spotka!am si% na
warsztatach wokalnych u Eli
Zapendowskiej z Agat# Bzin-
kowsk#, któr# uwielbiam. S!y-
sz#c, $e El$bieta widzi mnie w
klimatach countrowo-blueso-

wych, Agata, która ju$ z country
przygod% rozpocz%!a par% lat
temu, namówi!a mnie na udzia!
w Przepustce. Po powrocie do
domu przeanalizowali&my te-
mat w!a&nie z Kub# Kami"-
skim, i tak wysz!o. Poza tym
jestem perfekcjonistk#. Dla
mnie scena to nie tylko &piewa-
nie, ale przede wszystkim mu-
zycy, strój, repertuar. Nigdy nie
sz!am na !atwizn%. Lubi% po-
szuka', pogrzeba'. Tak pracuj%
z m!odzie$# i tego samego wy-
magam przede wszystkim od
siebie.
— Od jak dawna zwi$zana
jest pani z muzyk$ country i

sk$d wzi"!a si" ta fascynacja?
— Muzyk# country zafascy-

nowa!am si%, b%d#c dzieckiem,
kiedy na adapterze w domu
mój tata s!ucha! Elvisa Pre-
sley’a i Johnego Cash’a. Potem
by!a fascynacja zespo!em Babsz-
tyl. Troch% pó(niej s!uchaj#c i
fascynuj#c si% ró$nymi gatun-
kami, przysz!a mi!o&' do Johna
Mayera i Bonnie Raitt, którzy
bardziej osadzeni s# w bluesie,
ale zdecydowanie graj# „ame-
ryka"sk# muzyk%”. Taka podo-
ba!a mi si% najbardziej. A potem
przyszed! moment na Chely
Wright, Martin% McBride czy
Jo Dee Messin%. Moje granie za-

wsze b%dzie podszyte bluesem.
Ale w takich w!a&nie rytmach
obecnie bije moje serce.
— Przepustka daje pani
mo%liwo#& wyst"pu podczas
XXX Festiwalu Piknik
Country? Jakie nastroje
panuj$ w zespole?

— Szczerze powiem, $e jestem
zaskoczona zaanga$owaniem
zespo!u w ten projekt. My&l%, $e
je&li komu& serce nie gra!o w
rytmie country, to teraz z pew-
no&ci# gra. S# bardzo dumni z
tego wyró$nienia i my&l%, $e
dadz# z siebie wszystko podczas
koncertu.
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Wraz z wygran! zacz"#o si"
spe#nianie moich marze$

Rozmowa z Joann! Cie"niewsk! laureatk! tegorocznej Przepustki do Mr!gowa

Rozmawia!a Ewa Doli"ska-Baczewska



Pawe! Krasowski
p.krasowski@gazetaolsztynska.pl

Pami!tki pana S"awka to
prawdziwy wehiku" czasu. Pa-
trz!c na plakaty, artyku"y pra-

sowe i bilety festiwalowe, czu# atmos-
fer$ poszczególnych imprez.
— Pami$tam doskonale pierwsze
Pikniki — mówi mr!gowski kolekcjoner.
— By"y wyj!tkowe. Chcia"em, %eby ten
czas nie ulecia", dlatego postanowi"em
gromadzi# pami!tki zwi!zane z ka%dym
kolejnym festiwalem.
Najcenniejsze przedmioty datowane
s! na lata 80. Nalepki, znaczki,
koszulki, gad%ety i kapelusiki z logo
„Marlboro” s! dzi& praktycznie nie do

zdobycia. Podobnie jak plakaty,
których kiedy& nie drukowano tak
du%o jak teraz.
— Niestety nie uda"o mi si$ jeszcze
skompletowa# wszystkich plakatów —
przyznaje z %alem kolekcjoner. —
Kiedy& rozdawano je tylko pewnym
grupom osób i instytucjom. Na s"u-
pach by"o ich bardzo ma"o.
W swoich zbiorach pan S"awek ma
kilka przedmiotów, które zas"uguj! na
szczególn! uwag$. Bez w!tpienia
nale%y do nich dyli%ans, wykonany
technik! metaloplastyczn!. Podczas
jednego z Pikników replik$ dawnego
pojazdu wr$czano osobom zas"u%onym
w historii festiwalu. Wyprodukowano

tylko sze&# takich dyli%ansów.
W zbiorach s! tak%e unikatowa
gwiazda szeryfa, dwie p"yty winylowe
z zapisem koncertów z amfiteatru,
specjalne koperty z piecz!tkami
piknikowymi i... pusta (niestety)
butelka wódki przygotowana specjal-
nie z okazji Pikniku.
— Ciekawostk! s! równie% autografy
znanych gwiazd — mówi S"awomir
Stefaniak. — Mam podpis Tomasza
Szweda z lat 80. Niedawno pokaza-
"em arty&cie jego parafk$. By" ni!
strasznie zaskoczony! Szybko na
kartce z"o%y" aktualny podpis, który
nieco ró%ni" si$ od tego sprzed
kilkudziesi$ciu lat.

Co roku sk"ad
piknikowych
przedmiotów
powi$ksza si$. Kolekcja pana
S"awka wzbogaca si$ nie tylko o ak-
tualne pami!tki, ale te% o te archi-
walne. — Kontaktuj$ si$ z os-
obami, które posiadaj! w swoich
zbiorach przedmioty z dawnych
Pikników. Mam ich coraz wi$cej
— mówi pasjonat.
Zbiory pana S"awka b$dzie
mo%na obejrze# podczas ju-
bileuszowego XXX Pikniku
Country. Wystawa pami!tek
zostanie zorganizowana
w mr!gowskim muzeum.
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Historia Pikniku Country 
zamkni!ta w pami"tkach
S!awomir Stefaniak z Mr"gowa zbiera pami"tki zwi"zane z Piknikiem Country. W jego kolekcji znajduj" si#
mi#dzy innymi: pocztówki, naklejki, koszulki, znaczki, autografy, plakaty czy okoliczno$ciowe wydawnict-
wa. Zbiory zostan" zaprezentowane podczas tegorocznego festiwalu, w mr"gowskim muzeum.

S!awomir 
Stefaniak
zbiera 
pami"tki
zwi"zane 
z Piknikiem
Country

611otwm-a-M
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Jak co roku, w pierwszy dzie!
Pikniku Country z pla"y miej-
skiej przy Jaszczurczej Gó-

rze ruszy maraton p#ywacki o Pu-
char Burmistrza Mr$gowa. B%dzie
to XXX jubileuszowy maraton p#y-
wacki. Marato!czycy b%d$ mieli
do pokonania prawie 3,5 kilomet-
ra trasy wytyczonej na jeziorze
Czos. Start zaplanowano na go-
dzin% 12.

Zapisy w sekretariacie marato-
nu — pla"a hotelu w dniu 29 lipca
w godzinach 11.00-11.45.

Rozpocz%cie maratonu — godzi-
na 12.00, dystans 3350 m, klasa
OPEN kobiety i m%"czy&ni. Dla
zwyci%zców maratonu przewidzia-
ne s$ atrakcyjne nagrody. Organi-
zatorem maratonu jest Zarz$d
Miejsko–Powiatowy WOPR Mr$-
gowo.

Drugiego dnia Pikniku w mias-
teczku Mrongoville prócz poka-
zów mody country, tradycyjnych

pokazów kowbojsko-kaskaderskich
odb%d$ si% tak"e wybory Miss Mo-
krego Podkoszulka. Impreza roz-
pocznie si% o godzinie 18.30.

Koncerty, pokazy, konkursy i at-
mosfera countrowego 'wi%ta
w Mr$gowie to jedno. Ale legend$
obros#a ju" niedzielna Parada Co-
untry, która na Pikniku po raz
pierwszy zago'ci#a w 1995 roku.

Od tego czasu w niedzielne po#u-
dnie rusza Parada Country, która
przyci$ga rocznie kilkana'cie ty-
si%cy widzów. Efektowne „palenie
gumy“, ale przede wszystkim dobra
zabawa uczestników i widzów za-
pewnione.

Liczy si% fantazja! Im barwniej 
i oryginalniej, tym lepiej. Nie mo"e
was tam zabrakn$(! 

Motory, samochody, bryczki, qua-
dy, a nawet ci$gniki - w tej paradzie
dozwolone jest niemal wszystko.
Jest za to jeden warunek — trzeba
mie( fantazj%! 

Parada Country ruszy w niedzie-
l% 31 lipca o godzinie 12 z ulicy Nad-
brze"nej (okolice pla"y miejskiej na
osiedlu Grunwaldzkim).

86911mrwm-a -K

Trzy dni zabawy w mie!cie!
Piknik Country to nie tylko koncerty w amfiteatrze, to tak!e szereg
imprez towarzysz"cych. Maraton p#ywacki, Miss Mokrego 
Podkoszulka oraz Parada Country to tylko niektóre z nich.

Piotr Piercewicz
p.piercewicz@gazetaolsztynska.pl
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Wszystko o Pikniku 
piknik.mragowo.wm.pl

87111mrwm-a-W

PLANOWANE ZAKO!CZENIE 
INWESTYCJI 

WIOSNA 2012
MIESZKANIA Z OPCJ! GARA"U 

NA SPRZEDA" PRZY 
UL. WILE#SKIEJ 31

cena od 2800 do 4000 z!/m2

Nowa inwestycja w Mr$gowie

MO"LIWO#$ REZERWACJI MIESZKA! O POWIERZCHNI OD 22 m2 DO 65 m2.
WSZELKIE INFORMACJE POD NR. TEL. 605-539-610 PN.-PT. 8.00-15.00 

911otwm-a -C

OFERTA
- WYNAJEM KAJAKÓW
- ORGANIZACJA SP!YWÓW JEDNODNIOWYCH, WEEKENDOWYCH I WIELODNIOWYCH
- TRANSPORT UCZESTNIKÓW, SPRZ"TU I BAGA#U

WWW.SPLYWY.PL
nasze szlaki: KRUTYNIA, CZARNA HA$CZA, 

ROSPUDA, !YNA, PISA, BRDA, WDA

AS-TOUR
KRUTY$ 4, 11-710 PIECKI
TEL./FAX 89 742 14 30
KOM. 608 319 014

Serwis ruszy! specjalnie z okazji ju-
bileuszowego XXX Pikniku Country.
Prócz wszystkich niezb"dnych infor-

macji dotycz#cych tegorocznego festiwalu
znajdziecie tam równie$ materia!y doty-
cz#ce ubieg!ych lat. 
Przez wszystkie dni Pikniku Country
b"dziemy na bie$#co aktualizowa% serwis.
Wszystko po to, by nie omin"!o Was $adne
wa$ne wydarzenie.
Zach"camy do wspó!tworzenia serwisu.
Czekamy na Wasze zdj"cia, teksty i
wspomnienia z poprzednich festiwali.

Relacje i zdj"cia przesy!ajcie na adres
mragowo@gazetaolsztynska.pl.

Setki zdj!" i filmów, szczegó#owy program imprezy, przewodnik 
po okolicy, a tak$e mapa dojazdu i wiele innych atrakcji — to wszystko
znajdziecie na stronie piknik.mragowo.wm.pl.
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29.07 - PI!TEK
17.00 Otwarcie Pikniku Country 

w Mie"cie 
- Orkiestra d#ta Mrongovia

17.30 Rodeo Dance - pokaz ta$ca 
- Laureaci „Przepustki 
do Mr%gowa“ 2011

20.30 Trace
22.30 Grupa Furmana
23.00 Muzyka

30.07 - SOBOTA
14.00 Mini Przepustka do Mr%gowa 

– Przegl%d Piosenki Country Dzieci i M&odzie'y, 
Grupa Next Generation, pokaz mody country

18.00 Trace
19.30 Whiskey River
21.00 Nocna Zmiana Bluesa
23.00 muzyka

31.07 - NIEDZIELA
14.00 Rodeo Dance – pokaz ta$ca, Country Band Mr%gowo
15.30 Memoria& Taneczny im. Andrzeja Fabisiaka 

- Rekord Polski w Ta$cu Liniowym
16.00 The Madley

IMPREZY TOWARZYSZ!CE

PI!TEK, GODZ. 12.00
Maraton P&ywacki o Puchar Burmistrza Miasta Mr%gowa, 
Pla'a Hotelu Mercure Mrongovia

SOBOTA, GODZ. 15-19 / NIEDZIELA, GODZ. 12-15
Warsztaty taneczne przygotowuj%ce do udzia&u w ustanowieniu
Rekordu Polski w Ta$cu Liniowym, prowadzone przez zespó& Rodeo
(nauka prostego uk&adu country dla wszystkich ch#tnych), teren
przy CKiT. Wielki fina& odb#dzie si# w niedziel# o godz. 15.30 
przy ulicy Sobczy$skiego na wysoko"ci miejskiego amfiteatru!

29-31.07
Wystawa pojazdów wojskowych oraz przeja'd'ki dla mieszka$ców,
Nikutowo
30.07, godz. 10-18 Country Road – pokazy samochodów
terenowych, Nikutowo - ul. Przemys&owa

NIEDZIELA, 31.07
9.00 Bryd' na Pikniku
10.30 Msza "w. z udzia&em artystów country, ko"ció& "w. Wojciecha
12.00 PARADA COUNTRY
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29-31 lipca
plac Unii Europejskiej


