
ŚWIĘTO MIASTA ZABRZE
89. ROCZNICA

NADANIA PRAW MIEJSKICH

ZABRZE – w sercu ŚLĄSKA

1 października
SKARBNIKOWE GODY

Barwna parada z udziałem mieszkańców Zabrza 
godz. 11.00-12.00, ul. Wolności 

PIKNIK RODZINNY 
Wystąpią m.in.: Brodka, Waldemar Ochnia, zespół De Trebles
godz. 12.00-22.00, Park Poległych Bohaterów, ul. Dubiela

2 października
KONCERT GALOWY 

z okazji 89. rocznicy nadania praw miejskich Zabrzu
 godz. 17.00, Dom Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle’a 17 

Carmina Burana – kantata Carla Orffa  
Wystąpią: Katarzyna Oleś-Blacha, Adam Sobierajski, Maciej Bartczak,

chór „Resonans con tutti” pod kierunkiem Marii Kroczek i Waldemara Gałązki,
chór dziecięcy zabrzańskiej szkoły muzycznej 

pod kierunkiem Barbary Gajek-Kraski 
oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej 

pod batutą Sławomira Chrzanowskiego  

Zespół powstał w 1969 roku z 
inicjatywy wokalisty Krzysztofa 
Cugowskiego, ale dość długo 
nie był znany szerszemu krę-
gowi odbiorców. Stało się to 
dopiero w 1974 roku po ra-
diowej premierze  „Snu o doli-
nie”. Utwór ten dostał „drugie 
życie” za sprawą Listy Przebo-
jów Programu Trzeciego, tra-
fiając zresztą na jej pierwsze 
notowania w 1982 roku. 
 

Fonograficzny 
debiut Budki Su-
flera to płyta „Cień 
wielkiej góry” 
z 1975 roku. 

Zespół nagrał album w skła-
dzie: Krzysztof Cugowski, 
Romuald Lipko, Tomasz Zeli-
szewski i Andrzej Ziółkowski. 
W nagraniu gościnnie wystą-
pili również Czesław Niemen 
oraz zespół Alibabki. Płyta 
jest do dziś uznawana za jed-
ną z najważniejszych w histo-
rii polskiego rocka. Choć na 
prawdziwy, komercyjny sukces 
Budka Suflera musiała czekać 
do... 1997 roku. 

Wydany pięć lat wcześniej 
krążek „Cisza” (z udziałem 
gościnnie m.in. Edyty Bar-
tosiewicz w utworze „Młode 
lwy”), był dobrze przyjęty przez 
krytykę i publiczność, ale jego 
następca „Nic nie boli tak, jak 
życie” wywołał euforię. 

Trwa konkurs na najfajniejsza wakacyjną 
fotkę. Jeśli wróciliście z urlopu, którego 
pamiątką są ciekawe zdjęcia, wyślijcie je 
do nas. Na autora najciekawszego zdję-
cia będzie czekał tygodniowy pobyt dla 
dwóch osób w ośrodku Baltivia w Miel-
nie, do wykorzystania w dowolnym ter-
minie do czerwca 2012. 
UWAGA! Wysyłamy tylko jedno zdjęcie!

Tygodniowy pobyt w Mielnie!

Zdjęcia należy przesyłać 
na adres mailowy: 
 mkrol@gazeta-miejska.pl    
do 30 września.

Wyślij zdjęcie 
z wakacji i... wyjedź 
nad morze

Uwaga! Konkurs!

- Byliśmy w tym czasie na 
koncertach po drugiej stronie 
Atlantyku. Po powrocie oka-
zało się, że wszystkie stacje 
radiowe grają nas okrągło - 
wspomina Cugowski. 
O jakie nagranie chodzi do-
myślić się nietrudno: „Takie 
tango” to dziś jeden z naj-

większych klasyków polskiej 
muzyki rozrywkowej ubiegłego 
wieku. Dobrą passę grupa 
podtrzymała kolejnymi płytami 
„Bal wszystkich świętych” i 
„Mokre oczy”. Dyskografię ze-
społu zamyka wydany w 2009 
roku album „Zawsze czegoś 
brak”.

W ciągu ponad czterdziesto-
letniej kariery zespół często 
współpracował z różnymi ar-
tystami, m.in.: Anną Jantar 
(z którą muzycy przygotowali 
wielki przebój „Nic nie może 
przecież wiecznie trwać”), Iza-
belą Trojanowską (tworząc z 
nią takie hity jak „Wszystko 
czego dziś chcę”, czy „Tyle 
samo prawd, ile kłamstw”), 
Romualdem Czystawem („Za 
ostatni grosz”), Urszulą („Ma-
linowy Król” czy „Dmuchawce, 
latawce, wiatr”) i Felicjanem 
Andrzejczakiem („Jolka, Jolka 
pamiętasz”). 
Nie obyło się bez burz: za mi-
krofonem Cugowskiego zastę-

powali kolejno 
Romuald Czy-
staw i Felicjan 
Andrzejczak.
- Czy to był 
k o n f l i k t ? 
Różowo nie 
było, ale 
chyba nie 
nazwałbym 
tego w ten 
sposób, bo 
choć w grupie 
śpiewali inni, to 
spotykaliśmy się 
z Romkiem (Romu-
aldem Lipko - red.) i 
trochę to środowisko arty-
styczne obgadywaliśmy - opo-
wiadał kilka lat temu w jed-
nym z wywiadów lider Budki.  
W Zabrzu obok klasycznego 
składu Budki Suflera, muzy-
kom będą towarzyszyć dawni 
sceniczni współpracownicy : 
Izabela Trojanowska, Urszula 
i Felicjan Andrzejczak. 

W karierze zespołu nie zabra-

kło 
n i e -

stety mo-
mentów dramatycznych. W 
Zabrzu nie zobaczymy już w 
roli gościa jednego z wokali-
stów Budki z czasów płyty „Za 
ostatni grosz”, wspomniane-
go już Romualda Czystawa. Ar-
tysta zmarł nagle pod koniec 
ubiegłego roku.

(m)

21 października Budka Suflera wystąpi w Domu Muzyki Tańca

Zabrzanie proszeni do Takiego Tanga
Bez względu na trendy i mody, 
przy ich muzyce wychowuje się 
już kolejne pokolenie słucha-
czy. Sam zespół ani myśli 
wybierać się na emeryturę.


