


Andrzej Zaucha był jedną z barwniejszych postaci polskiej 

estrady. Instrumentalista, aktor, kompozytor, także autor 

tekstów. Muzyczny samouk, charyzmatyczny wokalista 

jazzowy i rockowy. 

 

Jego kariera rozpoczęła się w latach 60. Pierwsze płyty z jego 

udziałem, nagrane z zespołami Dżamble oraz Anawa 

pojawiły się w latach 70. Solowo zadebiutował w 1983 roku 

wydając płytę „Wszystkie stworzenia duże i małe”. 

 

Ciemny, chropowaty głos, muzyczna odwaga, przejawiająca 

się w utworach wyprzedzających epokę, oraz wyrazista 

osobowość sprawiły, że pod koniec lat 80. był jedną z 

największych gwiazd muzyki rozrywkowej w Polsce. Dzięki 

piosenkom takim jak „Czarny Alibaba”, „C’est la vie”, „Siódmy 

rok”, „Byłaś serca biciem”, czy „Baby, ach te baby”, stał się 

ulubieńcem publiczności. 

 

Jego utwory znalazły się na sześciu albumach studyjnych, 

wielu kompilacjach i składankach. Otrzymał wiele nagród na 

festiwalach, od „Jazz nad Odrą” po „Krajowy Festiwal Polskiej 

Piosenki”, w tym za wybitne osiągnięcia w wykonawstwie 

piosenek.



Zaucha Project to muzyczny hołd składany przez 

wrocławskich muzyków i solistów temu zbyt szybko 

zapomnianemu Artyście. Inicjatorem projektu jest 

wrocławski gitarzysta Michał Wilczyński. 

 

W koncercie znalazły się najpopularniejsze utwory 

Zauchy, takie jak "Myśmy byli sobie pisani", "C’est la vie", 

"Siódmy rok", "Byłaś serca biciem", "Wymyśliłem Ciebie", 

"Baw się lalkami". 

 

Jest też sporo niespodzianek. Postanowiliśmy 

przybliżyć odbiorcom mniej znane ale nie mniej 

znakomite utwory, zasługujące na ich przypomnienie. 

Są to m.in. "Oda do nieróbstwa", "Smakować świat", 

"Cacko cud, Hollywood", "Bar dla samotnych dam" czy 

"Nas nie rozdzieli". 

 

Utwory zaaranżowane są w sposób nowoczesny, z 

zachowaniem stylistyki królującej w muzyce lat 70. i 80. 

Koncert jest spójny w warstwie muzycznej i 

dynamiczny.



Michał Bober - pochodzący z Opola wokalista, który swoje umiejętności rozwijał m.in. w 

Państwowej Wyższej Szkole Estradowo-Jazzowej w Moskwie. W latach 2004-2007 był laureatem 

licznych ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Zdobywca I wyróżnienia w kategorii 

"Super Debiut" w koncercie Super Jedynek w głosowaniu widzów TVP podczas 48. Krajowego 

Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Reprezentant Polski na Festiwalu New Wave w Jurmali na 

Łotwie - największego festiwalu młodych talentów za wschodnią granicą. Od 16 lat solista Opole 

Gospel Choir, z którym od 2003 roku m.in. towarzyszy polskim artystom podczas KFPP w Opolu. 

Założyciel i członek zespołu Soul City - ćwierćfinalisty II edycji programu X Factor. 



12 stycznia 2019 roku przypada 70. rocznica

urodzin Andrzeja Zauchy. 

 

Z tej okazji 11 stycznia zagraliśmy pierwszy

koncert w ramach rocznej trasy

koncertowej, która będzie hołdem złożonym

temu wyjątkowemu Artyście. Trasa trwa do

końca 2019 roku. 

 

Zapraszamy do włączenia się do tego

wyjątkowego wydarzenia poprzez

organizację koncertu Zaucha Project!



Michał Bober – vocal 

Marta Mackiewicz – back vocal 

Agata Majewska – back vocal 

Michał Moper Wilczyński – guitar 

Tomasz Jędrzejewski – piano 

Piotr Sypień – bass 

Tomasz Garbera – drums

Smakować świat

Oda do nieróbstwa Siódmy rok

DEMO koncertu

https://youtu.be/2M0Sx8k8-jc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHw3qfZSRePSNqiX_kkIK6OkUc_I1aFcY
https://youtu.be/-pobgHz5pas
https://youtu.be/2M0Sx8k8-jc
https://youtu.be/m03FsdAOKMA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHw3qfZSRePSNqiX_kkIK6OkUc_I1aFcY


Michał Bober 

tel. +48 662 441 001 

michal.bober@bobermanagement.pl 

 

www.bober.management 

www.facebook.com/zauchatribute

http://www.bober.management/

