
 

 
 
Obstawa Prezydenta istnieje od 1986 roku i pochodzi z Bolesławca na Dolnym Śląsku. Ich 
muzyka wywodzi się z bluesowej tradycji. Na  koncertach zespół wykonuje głównie własne 
utwory ale też i piosenki takich wykonawców jak  : Rolling Stones, Blues Brothers. Obstawa 
występuje w klubach  muzycznych, festiwalach i na imprezach plenerowych. 
W 1988 roku gościli w koncercie „Debiuty”  podczas opolskiego festiwalu.  Kilkukrotnie 
zespół brał udział w warszawskim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w studiu 
Telewizji Polskiej. Są autorami i wykonawcami utworu związanego z WOŚP: „Od rana 
wszystko wokół zwariowało”. 
W ostatnim czasie można było ich zobaczyć między innymi w popularnym programie TV: 
„Podróże z Żartem”. 
Ponadto brali udział w festiwalach; „Przystanek Woodstok”, Jesień z bluesem” w 
Białymstoku, „Blues nad Bobrem” w Bolesławcu, „Rawa Blues”, „Jarocin”,  „Jimiway 
Festiwal” w Ostrowie Wlkp. „Tyski Festiwal Muzyczny im.Ryśka Riedla”  
Aktualnie zespół jest w trakcie nagrywania materiału na szóstą płytę której wydanie 
zaplanowane jest na jesień 2009.  
 
 
www.obstawaprezydenta.pl  
 
O zespole napisali:  
”...Zespół gra i śpiewa tak , że w jego poczynaniach tętni jakaś niesamowita energia, 
witalność, czuć jakąś zadziwiająca świeżość, ujmuje autentyzm. Cenię ten zespół za 
to , że nie kopiuje ślepo dokonań Anglosasów , lecz potrafi polać własnym sosem to 
dobrze znane i lubiane danie..."  (AUDIO) 
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”...Obstawa "koncertowa" dostaje skrzydeł jak po redbullu i nagle okazuje się 
dynamiczną rock'n'rollową maszynką , która i owszem lubi bluesa , ale nie ucieka 
przed rockowym riffem czy fellingiem prosto z boogie..." (BRUM) 
  
 
”...Taka muzyka zawsze świetnie sprawdza się na koncertach. W konfrontacji z 
publicznością Obstawa dała z siebie wszystko. Słychać, że grają swoją mieszankę 
bluesa, boogie i rock'n'rolla z przejęciem i najprawdziwszym zaangażowaniem. 100% 
na żywo kipi energią najlepszej bluesowej i rock'n'rollowej tradycji..." 
 (TYLKO ROCK) 
 
Ważniejsza dyskografia:  
Rhythm And Blues  
Musisz To Mieć  
100% Na Żywo 
Polaczek... czyli rura 
Zawsze w stronę bluesa  
 
OBSTAWA PREZYDENTA to:  
Janusz Wykpisz (śpiew),  
Sławomir Sobieski (gitara), 
Igor Łojko (harmonijka ustna),   
Andrzej Malcher (bas),  
Andrzej Urban (perkusja). 


