
■ Liber & Sylwia 
Grzeszczak 
8 lipca, godz. 19
„Gdy znajdziemy się na zakrę-
cie, co z nami będzie?” - re-
fren z tym retorycznym nieco 
pytaniem wyśpiewany przez 
Sylwię Grzeszczak (zwrotki ra-
puje Liber - red.) to najczęściej 
grany polski utwór przez stacje 
radiowe pierwszej dekady no-
wego wieku. Sylwia i Liber w 
tym podsumowaniu okazali się 
lepsi nawet od Ich Troje i ich 
słynnego „Powiedz” traktujące-
go o „sępach miłości”.  
Sylwia Grzeszczak i Liber, za-
równo w duecie, jak i solo od 
kilku lat są etatowymi dostar-
czycielami, zwłaszcza letnich 
hitów. Sylwia podbija ostat-
nio listy przebojów kawałkiem 
„Małe rzeczy”. Nie tak dawno 
świeciła triumfy inna piosenką, 
z optymistycznym przekazem 
zatytułowaną „Nowe szanse”. 
Na koncie ma nagrany wspól-
nie z Liberem, album „Ona i 
On”, pilotowany przez kolejny 
wielki hit „Mijamy się”.

■ 7 Sekund 
15 lipca godz. 19
Grupa powstała w 2004 roku  
w Poznaniu. Tworzą ją doświad-
czeni i wykształceni muzycy, 
mający na swoim koncie współ-
pracę m.in z Hanną Banaszak 
i Gosią Andrzejewicz .Potrafią 
grać nastrojowo, ale jednocze-
śnie umieją wykorzystać swój 
temperament, aby porwać pu-
bliczność.

■ Fanatic
22 lipca, godz. 19
Wyobrażacie sobie wesele, 
pikniki lub prywatki bez ich 
piosenek? Macie rację, to 

Hip-hop, dance, disco-polo, blues i rock. Mieszanka nurtów i stylów 
wypełni kolejną odsłonę Muzycznego Lata

Koktajl dźwięków na Śląskim Rancho. 
Skosztuj, jak smakuje!
Przez cało lato bawimy się na Śląskim Rancho. Nie w 
soboty, jak do tej pory, a w piątki. Grunt, by dobrze 
zacząć weekend.  W klimat letniego grania wprowadzi 
was przebojowy duet Liber i Sylwia Grzeszczak. I tak 
będzie przez całe wakacje!

niemożliwe. Klasycy disco-po-
lo umilą wam trzeci lipcowy 
wieczór z Muzycznym Latem. 
Zespół powstał w 1989 roku, 
a popularność przyniosło im 
nagranie „Czarownica” ze 
słynnym refrenem „Rzeki prze-
płynąłem, góry pokonałem...” 
Fanatic występował na wszyst-
kich większych scenach w Pol-
sce, m.in. w Sali Kongresowej, 
Spodku, poznańskiej Arenie 
czy na Festiwalu Piosenki Pol-
skiej w Opolu. Koncertował 
również poza granicami kraju, 
m.in. w USA, Kanadzie, Niem-
czech i Austrii.
 Fanatic do Zabrza zawita w 
składzie: Jurek Ślubowski, 
Leszek Nowakowski i Sławek 
Osuchowski. 

■ Gang Olsena 
29 lipca, godz. 19
Po pląsach w rytmach disco-po-
lo zmieniamy klimat muzyczny. 
Tydzień po grupie Fanatic do 
Zabrza przyjedzie Gang Olse-
na, specjaliści od bluesowo-
-rockowych popisów. Bezprece-
densowa formuła koncertów, 
bigbandowy klimat oraz ema-
nująca ze sceny radość grania 
sprawiły, że Gang Olsena jest 
entuzjastycznie przyjmowany 
na każdym koncercie. Zespół, 
jako jeden z nielicznych, jest 
zapraszany co roku na organi-

zowany przez Jurka Owsiaka 
„Przystanek Woodstock”, oraz 
jest obecny na wszystkich du-
żych imprezach bluesowych i 
rockowych w kraju (Olsztyńskie 
Noce Bluesowe, Rawa Blues, 
festiwale w Brodnicy, Bolesław-
cu, Jarocinie, Poznaniu i... Pik-
nik Country w Mrągowie). 

■ Mirek Szołtysek 
i Wesołe Trio
5 sierpnia, 
godz. 19

Gratka dla wszystkich 
czekających na śląskie 
akcenty podczas tego-
rocznego Muzycznego 
Lata. Na scenie Ślą-
skiego Rancha zobaczy-
cie i usłyszycie Króla 
Śląskiego Popu - Mirka 
Szołtyska! Artysta  ma 
koncie sześć płyt: „Miłość 
i słowa”, „Kolędy – 
2003”, „Zabawa w 
śląskim klimacie”, 
„Balanga u Szołty-
ska”, „Nadzieja” i „ Motyle”. 
Po odejściu z grupy „Duo 
Trapery”, w 2000 r., zało-
żył własny zespół - „Mirek 
Szołtysek i Wesołe Trio”. 
Mirek współpracuje z Tele-
wizją Katowice, co zaowoco-
wało udziałem w największych 
koncertach oraz imprezach 
plenerowych odbywających się 
pod jej patronatem.

■ Chrząszcze 
12 sierpnia, 
godz. 19
Lata mijają, a fascynacja doko-
naniami The Beatles nie male-
je. Słynna czwórka z Liverpoolu 
co rusz znajduje naśladowców, 

jak świat długi i szeroki. Nie 
brakuje ich także nad 
Wisłą. Chrząszcze 
to jeden z najlep-
szych i najpopu-
larniejszych ze-
społów w Polsce, 
grający muzykę 
lat sześćdziesią-
tych. Grupa wy-
stępuje od 1997 
roku. Ma na kon-
cie 800 koncertów. 

■ Verba
19 
sierpnia, 
godz. 20
Verba prezentuje mieszankę 
dance i popu uzupełnianych 
wpływami hip-hopu. Duet two-
rzą go Bartłomiej Kielar i Ignacy 

Ereński. Grupa powstała 
we wrześniu 1997 roku w Pile. 
Starzy kumple z jednej klasy 
szkoły podstawowej szybko 
odkryli, że mają wspólne za-
interesowania i postanowili 
połączyć siły. Zafascynowani 
muzyką powoli zaczynali my-
śleć o zrobieniu czegoś po-
dobnego, jednak na początku 
reprezentowali różnorakie 
style muzyczne. Po prostu, 
jak mówią, bawili się muzyką. 
Bartek - producent muzyczny, 
autor tekstów, wokalista. Swo-

ją przygodę z komponowaniem 
rozpoczął bardzo wcześnie. 
Mając 5 lat, zaczął naukę gry 
na instrumentach klawiszo-
wych i... od tej pory nie roz-
staje się z muzyką. Inspirują 
go różne klimaty muzyczne, od 
techno, house, electro, jungle, 
hip-hop aż po pop. 

Muzyka popularna, rozumia-
na w szerokim znaczeniu tego 
słowa, to właśnie to, w czym 
poszukuje nowego brzmienia. 
Ignacy - autor tekstów, wokali-
sta. Teksty zaczął pisać już w 
szkole podstawowej. Na po-
czątku były to krótkie rymowan-

ki, które z czasem przekształci-
ły się w poważne, pełne życia 
przemyślenia. W tekstach wy-
raża całego siebie, a zawarte 
w nich emocje i uczucia uważa 
za najważniejsze w jego życiu. 
W ich utworach często przewi-
jają się tematy codziennego 
życia, miłości i własne przemy-
ślenia z nimi związane. 

Taka jest właśnie VER-
BA. Prawdziwa i szczera. 
Na koncercie cyklu Muzycz-
ne Lato usłyszymy najnowszy 
utwór zespołu VERBA: „Jesteś 
idealna” a także: „Nic więcej”, 
„Pamiętasz” oraz „Młode Wil-
ki”, „ Kocham Cię na zawsze”.
 

■ Dyskoteka 
26 sierpnia, 
godz. 19
W tym miejscu jakakolwiek 
rekomendacja wydaje się być 
zbędna. Na zakończenie waka-
cji Śląskie Rancho będzie roz-
brzmiewało największymi ak-
tualnymi hitami ze światowych 
list przebojów. Choć wszyscy, 
jak co roku mamy nadzieję, że 
lato nigdy się nie skończy...

(m)

Ewa Dyrda 
(19 lat)

„Podoba mi się przekrój stylów tegorocznej 
edycji Muzycznego Lata. Praktycznie obej-
muje wszystkie muzyczne gatunki. Na co 
się wybiorę? Na pewno na 7 Sekund, który 
umiejętnie potrafi łączyć elementy rocka i 
soulu i bluesowo - rockowy Gang Olsena.  
W wakacyjny klimat świetnie wpasowują się 
Sylwia Grzeszczak i Liber. Ich występ warto 
zobaczyć!”
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