
Pan Jacek z Sosnowca przyjechał 
na piątkowy koncert z 6-letnim 
synkiem Albertem. Obaj ubrani 
w białe koszulki z logo zespołu zajęli 
miejsce tuż przy barierce przed sce-
ną. – Wychowałem się na muzyce 
Oddziału Zamkniętego. Jak miałem 
15 lat i Oddział grał ostatni koncert 
z Krzysztofem Jaryczewskim, ucie-

kłem 

z domu i pojechałem na ich wy-
stęp do Warszawy – opowiada pan 
Jacek. – Od dwóch lat jeździmy 
z synem za Oddziałem Zamkniętym 
po całej Polsce. Byliśmy na prawie 
wszystkich koncertach. Każdy z nich 
jest doskonały – podkreśla mężczy-
zna. Albert coraz bardziej podziela 
fascynację taty. – Na koncertach 
jest bardzo fajnie. Najbardziej podo-
ba mi się, jak śpiewają „Biedronkę” 
– zdradza malec.

Piątkowy koncert z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci 

9-letniej Magdy Sowieckiej, 
którą wykonawcy zaprosili 
na scenę. – Nie za bar-
dzo znałam wcześniej ten 
zespół, ale było super. 
Najbardziej podobało mi 
się, jak potrząsali gitara-
mi – komentowała na go-

rąco dziewczynka, która na 
scenie miała okazję zapre-

zentować swoje umiejętności 

wokalne. – Też chciałabym zostać 
piosenkarką. Bardzo lubię śpiewać 
– przyznała Magda.
Na Muzycznym Lecie wyraźnie po-
dobało się również samym wyko-
nawcom. – W Zabrzu gościć, to jak 
w domu – mówił Cezary Zybała-
-Strzelecki, wokalista Oddziału. Po-

dobnego zdania był gitarzysta Woj-
ciech Łuczaj-Pogorzelski, który jako 
jedyny występuję z zespołem od 
początku jego istnienia. – Cała bran-
ża pyta mnie, dlaczego uwielbiam 
grać na południu Polski, a zwłaszcza 
na Śląsku. Odpowiedź jest prosta. 
Tutaj jest najlepsza publiczność. 

Najchętniej w ogóle bym się tutaj 
przeprowadził – przekonywał artysta.
Muzyczne Lato ma już w Zabrzu wie-
loletnią tradycję. – Kiedyś koncerty 
były organizowane przed Domem 
Muzyki i Tańca, później na terenie 
dawnego kąpieliska przy stadionie 
Górnika. Od ubiegłego roku za-

praszamy na Śląskie Rancho przy 
ulicy Webera. Jestem przekonany, 
że wśród tegorocznych propozycji 
każdy znajdzie coś dla siebie. Życzę 
świetnej zabawy! – mówi Wiesław 
Śmietana, dyrektor Domu Muzyki 
i Tańca, który organizuje wakacyjny 
cykl koncertów. (hm)
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Uroczystym koncer-
tem w kościele 
św. Anny zabrzańscy 
artyści uczcili 
urodziny kompozyto-
ra Wojciecha Kilara.

Koncert dla Kilara

>> 11

W ubiegłym tygodniu 
podpisana została 
ostatnia umowa w ra-
mach II etapu przebu-
dowy miejskiej sieci 
wodno-kanalizacyjnej.

Zabytkowy zegar 
wieżowy w budynku 
Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla 
w Biskupicach zy-
skał właśnie nowe 
życie.

Umowa podpisanaNowe życie zegara

>> 11
>> 11

Kilka pokoleń miłośników dobrego polskiego rocka bawiło się na koncercie inaugurującym XXI już edycję Muzycznego Lata. W Zabrzu swoje największe hity przypomniał 
legendarny Oddział Zamknięty. Kolejne plenerowe koncerty czekają nas w każdy wakacyjny piątek.
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KTO ZAGRA 

W TE WAKACJE?

13 lipca – Mrozu

20 lipca – Magic of Abba 

and Boney M

27 lipca – Sebastian Riedel 

I zespół Cree

3 sierpnia – Basta

10 sierpnia – Golden Life

17 sierpnia – Raggafaya

24 sierpnia – Wesoły Masorz

31 sierpnia – Dyskoteka

Kilka pokoleń miłośników dobrego polskiego rocka bawiło się na koncercie inaugurującym XXI już edycję Muzycznego Lata. W Zabrzu swoje największe hity przypomniał 

Oddział Zamknięty 
otworzył Muzyczne Lato

Legenda polskiego rocka lat 80. 
zachwyciła publiczność w Zabrzu

Sześcioletni Albert 
podziwiał występ 
na ramionach taty

Wojciech Łuczaj-Pogorzelski witał się z fanami Magda zaśpiewała na scenie razem z Oddziałem


