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LECH MAKOWIECKI, Schiffbauingenieur nach Ausbildung; Barde nach Wahl, Dichter,
Komponist, Drehbuchautor, Kolumnist ("Sieci", "GPC"). Leader der Band "Zayazd", großer
Bewunderer des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz (Album "Zayazd u Mistrza
Adama"/ „Frühstück beim Meister Adam“), als Sänger Anhänger des traditionellen
Familienmodells (Album "Ja jestem Twoj dom"/ „Ich bin Dein Zuhause“), Fan von Józef
Piłsudski und Johannes Paul II. Der Musiker widmet sich der polnischen Tradition, der Kultur
und der historischen Bildung der jungen Generation durch anspruchsvolle Unterhaltung (siehe:
Autorenalben: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko" („Wach auf, Polen“),
"Niepodległa" („Die Unabhängige“) und Gedichtbände: "Pro publico bono", "Ja tu zostaję“ („Ich
bleibe hier“) und andere. Er leitet regelmäßig Autoren-Musiksendungen im 1. Programm des
Polnischen Rundfunks unter dem Titel "Twarzą w twarz - wieczór z Historią" („Von Angesicht
zu Angesicht – Ein Abend mit Geschichte“). www.lechmakowiecki.pl
ZAYAZD - eine Country-Folk-Band, die nach der Auflösung der Band "Babsztyl" 1986
entstand. Die Gruppe besteht aus Bożena Makowiecka (Gesang), Lech Makowiecki
(Gesang, Gitarren) und Leszek Bolibok (Violine, Viola). Zayazd ist der Star von Country
Picknicks in Mrągowo (Masuren), sie haben viele Vinyl- und CD-Aufnahmen gemacht, die
wichtigsten davon sind ihre eigenen Alben "Wypij do dna“ und „Mój dom, mój świat“
(Familienballaden), "Kolędy" (polnische Weihnachtslieder) und das Poesie- und Volksalbum
"Zayazd u Mistrza Adama" (mit Mickiewicz' Festgedichten, Rockversionen von Moniuszko's
und ...Chopins Balladen!).
LECH MAKOWIECKI. Z wykształcenia - inżynier budowy okrętów; z wyboru - bard, autor,
kompozytor, scenarzysta, felietonista ("Sieci", "GPC"). Lider zespołu "Zayazd", admirator
Mickiewicza (płyta „Zayazd u mistrza Adama"), piewca tradycyjnego modelu rodziny (album
"Ja jestem Twój dom"), fan Józefa Piłsudskiego i JP II. Sformatowany na polską tradycję,
kulturę i edukację historyczną młodego pokolenia przez szlachetnie pojmowaną rozrywkę
(patrz - autorskie płyty: "Katyń 1940", "Patriotyzm", "Obudź się, Polsko”, „Niepodległa" oraz
tomiki wierszy: „Pro publico bono”, "Ja tu zostaję”, „Niepodległa"). Prowadzi cykliczne
autorskie audycje słowno-muzyczne w radiowej Jedynce pt. "Twarzą w twarz - wieczór z
Historią". www.lechmakowiecki.pl
Zespół ZAYAZD – grupa country-folk, powstała po rozpadzie zespołu „Babsztyl” w 1986r.
Trzon zespołu to Bożena Makowiecka (śpiew), Lech Makowiecki (śpiew, gitary) i Leszek
Bolibok (skrzypce, altówka). Zespół jest gwiazdą Pikników Country w Mrągowie, nagrał wiele
kaset, płyt analogowych i płyt CD, z czego najważniejsze to autorskie krążki „Wypij do dna!”
(polski country-folk) i „Mój dom, mój świat” (ballady familijne), „Kolędy” (polskie pastorałki i
pieśni bożonarodzeniowe w konwencji country-folk) oraz poetycko-ludyczny album „Zayazd u
Mistrza Adama” (m.in. biesiadne wiersze Mickiewicza, wersje rockowe ballad Moniuszki i
...Chopina!

