
Zespół Formacja  Opowieści  Kameralnych „FOK” 

Grzegorz Pecel - gitara akustyczna, wokal 
Mariusz Olejarz - gitara akustyczna, wokal, harmonijka ustna  
Piotr Roman - gitara basowa, wokal 

Na koncercie usłyszymy utwory autorskie i znane piosenki turystyczno – poetyckie  
z udziałem zaproszonych muzycznych gości. 

Zespół wykonuje piosenkę poetycką, turystyczną oraz żeglarską. Jego muzyczną przygodę 
zapoczątkowały inspiracje płynące z twórczości takich wykonawców, jak: Wolna Grupa 
Bukowina, Stare Dobre Małżeństwo, Robert Kasprzycki, EKT Gdynia i in..  

Pierwotna nazwa - „FOK” pochodzi od żagla na jachcie, gdyż zaczynając swoją działalność 
zespół bawił słuchaczy obecnych na jego koncertach, głównie piosenką żeglarską. 
Członkowie zespołu, nie chcąc rozstawać się z nazwą, z którą już są kojarzeni,  
a która w chwili obecnej nie oddaje klimatu prezentowanej przez nich muzyki, postanowili 
stworzyć jej „rozszerzenie” i tak powstała „Formacja Opowieści Kameralnych”. 

Obecnie powstaje coraz więcej własnych kompozycji zespołu.  Słuchając ich nie trudno 
zauważyć, że znacznie bliższej im do „Krainy łagodności” niż do „Morskich opowieści”. 
 
„FOK”, zdobywając miejsca i wyróżnienia, brał udział m.in. w takich festiwalach  
i przeglądach, jak: 

• „BIESZCZADZKIE  ANIOŁY” - Wetlina Górna  
• „POEZJA  SŁÓW,  POEZJA  DŹWIĘKÓW” - Kielce  
• „POETYCKO - MUZYCZNA  BITWA  POD  GORLICAMI” - Ogólnopolski Festiwal Piosenki - 

Gorlice  
• „NOCNIK” - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej - Łęczyca  
• „WRZOSOWISKO” - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej - Kędzierzyn-

Koźle 
• „NIECHAJ  ZABRZMI  BUKOWINA” - Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Bellona   

- Busko Zdrój 
• OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  PIOSENKI  TURYSTYCZNEJ - Opatów.  

 
 „FOK” występował podczas takich imprez jak m.in.: 

• Maraton Piosenki Turystycznej pn. „Lato z ptakami odchodzi” w Domu Środowisk 
Twórczych w Kielcach 

• Maraton Piosenki Poetyckiej w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach 
• koncerty z cyklu „W górach jest wszystko co kocham”  
• koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
• koncerty w ramach obchodów Święta Kielc 
• Juwenalia 
• regaty. 

 
Kontakt:  poczta@zespolfok.pl 
www:    www.zespolfok.pl 
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