
Twórczoœæ grupy 
„Pod Bud¹” za-
liczana jest do 
gatunku poezji 
œpiewanej i ist-
nieje ju¿ ponad 
30 lat. 

Po raz pierwszy 
zaprezentowa³a 
siê szerszej pu- 
blicznoœci ze 
swoim autorskim 
programem latem 
1977 roku na Fe-
stiwalu Artystycz-
nym M³odzie¿y 
A k a d e m i c k i e j 
„FAMA” w Œwi- 
noujœciu.
Zespó³ koncer- 
towa³ prawie w ca³ej Europie 
oraz za oceanem – w Kanadzie 
i USA. Brali udzia³ w wielu festi-
walach, gdzie wielokrotnie byli 
nagradzani. Lider Pod Bud¹, 

Andrzej Sikorowski – okreœlany 
mianem „barda z gitar¹” – jest 
autorem tekstów piosenek, a do 
wielu z nich skomponowa³ tak¿e 
muzykê. Grupa ma na swym kon-
cie kilkanaœcie p³yt, nagra³a tak¿e 

wiele programów 
telewizyjnych, reci-
tali i teledysków.
Zespół Pod Bud¹ 
tworz¹: Andrzej 
Sikorowski, Maja 
Sikorowska, Marek 
Tomczyk, Anna Tre-
ter i Andrzej ¯urek. 

Najbardziej znane 
ich piosenki to „Bal-
lada o ciotce Matyl-
dzie”, „Blues o sta-
rych s¹siadach”, 
„Bardzo smutna 
piosenka retro”, 
„Piosenka o wa-
lizce”, „Tokszo³” 
czy wykonywana 
wspólnie z Grzego-

rzem Turnauem „Nie przenoœcie 
nam stolicy do Krakowa”.
Koncert 20 czerwca, w sobotê 
o godz. 20.30 w Ruinach Teatru 
Miejskiego

GLIWICE. Do 19 czerw- 
ca ogl¹daæ mo¿na wysta- 
wê fotografii autorstwa 
Antoniego Witwickiego. 

Na ekspozycjê zatytu³owan¹     
„…Witej w doma!” z³o¿y³y siê 
zdjêcia upamiêtniaj¹ce 10. rocz- 
nicê wizyty Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II w Gliwicach.

ANTONI WITWICKI fotografi¹ 
zajmuje siê zawodowo od 16  

lat. Gliwice pasjonuj¹ go od 
zawsze, czemu najpe³niejszy 
wyraz daje w swojej pracy foto-
grafa. Dokumentuje ¿ycie Gliwic, 
œledzi zachodz¹ce w nich zmia-
ny, utrwala ciekawe wydarzenia 
i ludzi. 

Wystawê mo¿na ogl¹daæ w 
Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Paw³a II, od poniedzia³ku 
do pi¹tku, w godzinach 14.00 
– 19.00

Zazwyczaj, Cesari Evo-
ry nie trzeba nikomu 
przedstawiaæ, 
jeœli jednak 
ktoœ nie 
mia³ okazji 
zetkn¹æ siê                 
z twórczoœci¹ 
tej pieœniarki, 
kilka s³ów o 
tej niezwyk³ej 
artystce.

Cesaria Evora - jed-
na z najs³ynniejszych 
pieœniarek œwiata. 
Laureatka nagrody 
Grammy (2004), od-
znaczona Orderem 
Legii Honorowej. Jej 
p³yty sprzedaj¹ siê w zawrotnych, 
wielotysiêcznych nak³adach, na 
koncerty przybywaj¹ t³umy. 

Choæ karierê zaczyna³a w latach 
60., prawdziw¹ popularnoœæ 

przyniós³ jej hit „Sodade” z 
pocz¹tków lat 90. Nazywana 
jest „Królow¹ morny” – mu-

zyki ³agodnej, delikatnej, ale 
przesi¹kniêtej smutkiem, nos- 
talgi¹, czasem nazywanej oce-
anicznym bluesem. „Morna jest 
jak blues, to jest sposób, aby 
przez muzykê wyraziæ ból i cier-

pienie” – mówi sama Evora. I do-
daje: „ Morna mn¹ zaw³adnê³a    
i o czym tu wiêcej mówiæ”.

Oprócz czarnoskó-
rej artystki zagoœci      
w Gliwicach równie¿ 
bosonogi, i równie 
urzekaj¹cy podró¿nik 
Wojciech Cejrowski.

Trudno opisaæ tê postaæ w 
kilku s³owach ale spróbuj-
my - ekscentryk z fantazj¹ i 
niezwyk³ym poczuciu humoru, 
fotograf, dziennikarz radio-
wy i telewizyjny. Z zawodu… 
cieœla. Jest trzecim w historii 
Polakiem przyjêtym do Royal 
Geographical Society (Kró-
lewskiego Towarzystwa Geo-
graficznego) w Londynie. Od 

ponad dwudziestu lat organizuje 
wyprawy w najdziksze zak¹tki 
kuli ziemskiej, szczególnym 
upodobaniem darz¹c konty-
nent po³udniowoamerykañski. 
Poszukiwacz gin¹cych plemion 

Amazonii. W serii programów te-
lewizyjnych „Boso przez œwiat” z 
fantazj¹ i niezwyk³ym poczuciem 
humoru oprowadza po egzotycz-
nych zakamarkach œwiata.

Na zaproszenie Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci do Gliwic przy-
jedzie równie¿ Marimba Trio 
Band z Kenii. Malownicze trio 
gra afrykañsk¹ muzykê etniczn¹ 
na oryginalnych instrumentach.

Mimo, ¿e impreza jest ca³kowicie 
bezp³atna organizatorzy prosz¹ 
mieszkañców o udzia³ w prze-
prowadzanej zbiórce na budowê 
szko³y dla dzieci w Kenii. Pod-
czas imprezy bêdzie mo¿na 
równie¿ nabyæ ksi¹¿ki Wojciecha 
Cejrowskiego.
Organizatorami imprezy s¹: 
Urz¹d Miejski Gliwice, Gliwicki 
Teatr Muzyczny. Oficjalny spon-
sor to firma Vattenfall. (kk)

Noc Œwiêtojañska: 26 czerw-
ca (pi¹tek) pocz¹tek godz. 
20.00 - plac Krakowski w 
Gliwicach - wstêp wolny!

ZABRZE. Wyj¹tkowo 
atrakcyjnie zapowiada 
siê tegoroczne Muzycz-
ne Lato. 

Impreza odbêdzie siê po raz 
osiemnasty i z pewnoœci¹, 
patrz¹c na listê wykonawców, 
przyci¹gnie liczne rzesze za-
brzan. Koncerty plenerowe, 
które odbywaj¹ siê obok sta-

dionu Górnika Zabrze, przy 
ul. Roosevelta,  zaplanowano 
w ka¿d¹ sobotê lipca i sierp-
nia, od godz. 20. Na scenie 
wyst¹pi¹ znani i popularni 
artyœci.

Jako pierwsza, 4 lipca o godz. 
20.00 na scenie wyst¹pi Ur-
szula. S³awê przynios³y jej takie 
utwory jak: Na sen, Niebo dla 

Ciebie, Ja p³aczê, Bia³a droga, 
Coraz mniej czy Dmuchawce, 
latawce, wiatr. 
11 lipca zagra zespó³ Big Cyc 
a 18 lipca zaprezentuje siê gru-
pa Pectus. 
W lipcu na scenie Muzycznego 
Lata zobaczymy jeszcze kaba-
ret OT.TO, który 25 lipca bawiæ 
bêdzie publicznoœæ dobrze zna-
nymi skeczami.

Pod Bud¹ w Ruinach

Nadchodzi Muzyczne Lato 

Egzotyczna Noc Œwiêtojañska

W najnowszym obrazie, spo-
kój mieszkañców podlaskiej 
miejscowoœci burzy przybycie 
Mariny Chmiel (Agnieszka 
Kotlarska) - niezwykle atrak-
cyjnej i samotnej instruktorki, 
która bêdzie  szkoliæ miejsco-
wych policjantów w obs³udze 
komputera. 
Tymczasem burmistrz, ko-
mendant i ksi¹dz emocjonuj¹ 
siê wyborami na stanowi-
sko burmistrza. Na fotel 
czyha bowiem miejscowy 
przedsiêbiorca – prawdziwy 
cz³owiek sukcesu. 
Do miejscowoœci powra-

ca tak¿e zza wielkiej wody 
Staœ Niemotko (Grzegorz 
Hemoniñski). Ku jego zdzi-
wieniu, przez 20 lat niewie-
le zmieni³o siê w Królowym 
Moœcie. Sielanka nie trwa 
jednak nigdy wiecznie…

“U Pana Boga za miedz¹” to 
ciep³a i zabawna opowieœæ, 
która spodoba siê zarówno 
fanom poprzednich dwóch 
filmów Jacka Bromskiego, 
jak i widzom, którzy dopiero 
odkryj¹ urok bohaterów z Kró-
lowego Mostu.

Premiera w Cinema City

Gliwicka realizacja bêdzie 
pierwsz¹ polsk¹ inscenizacj¹ 
„HSM” – musicalu, który podbi³ 
serca m³odzie¿y na ca³ym 
œwiecie. W ubieg³ym roku w 
castingach organizowanych w 
najwiêkszych miastach kraju 
wziê³o ponad tysi¹c osób.
Polsk¹ wersjê „HSM” wyre¿y- 
seruje w Gliwicach Tomasz Dut-

High School Musical 
w Gliwicach .

W obiektywie Antka

Dla najm³odszych kopalnia 
Guido przygotowa³a stoisko 
dzieciêce ,,Magiczny œwiat za-
bawy” - przez ca³y czas trwa-
nia imprezy dzieci zabawiaæ 
bêd¹ m.in. szczudlarze oraz 
klauni. 

O godz. 17.00 na scenie 
wybrzmi¹ energetyczne ryt-
my muzyki irlandzkiej w wy-
konaniu grupy BELTAINE, 
natomiast o godz. 19.00 na 
scenie pojawi siê gwiazda 
wieczoru - zespó³ Raz Dwa 
Trzy. W niezwyk³ej strefie 
naziemnej zabytkowej ko-
palni zaprezentuj¹ swoje 
najwiêksze przeboje m. in. ,,I 
tak warto ¿yc”. Po koncercie 
kopalnia zaprasza na zabawê 
taneczn¹ prowadzon¹ przez 
DJ-a. Ca³¹ imprezê zakoñczy 
pokaz sztucznych ognii. 

II urodziny 
Guido

26 czerwca Plac Krakowski zamieni siê w egzotyczn¹ wyspê, a odwa¿niejsi z mieszkañ- 
ców, którzy bêd¹ mieli ochotê wczuæ siê w jej klimat, mogą przyjœæ… bez butów.

GLIWICE. Pochodz¹ca z Wysp Zielonego Przyl¹dka, obdarzona niesamowitym g³osem 
Cesaria Evora bêdzie gwiazd¹ wieczoru podczas gliwickiej Nocy Œwiêtojañskiej. Jako, 
¿e artystka zwyk³a wystêpowaæ boso has³o tegorocznej Nocy brzmi - Boso na plac!

ZABRZE. Zabytkowa 
Kopalnia Wêgla Kamien-
nego Guido serdecznie 
zaprasza 21 czerwca do 
œwiêtowania swoich II 
urodzin. Impreza rozpocz-
nie siê o godz. 16.00.

GLIWICE. Mo¿na ju¿ kupowaæ bilety na polsk¹ wersjê „High School Musi-
cal on Stage” w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Premiera przedstawienie 
odbêdzie siê 19 wrzeœnia.

kiewicz, dyrektor warszawskiego 
Teatru Komedia. Kierownictwo 
muzyczne objê³a Ewa Zug, a 
choreografiê przygotuje Sylwia 
Adamowicz. Przedstawienie bê- 
dzie grane w ca³oœci w jêzyku 
polskim. 

Teatralny spektakl jest wiern¹ 
adaptacj¹ filmu – pojawiaj¹ siê 
w nim wszystkie najwiêksze prze-
boje pierwowzoru – uzupe³nion¹ 
o dodatkowe muzyczne numery  
i dostosowan¹ do wymogów 
sceny.

GLIWICE. Artyœci zespo³u „Pod Bud¹” wyst¹pi¹ w Ruinach 
Teatru Miejskiego. Ich niebanalne teksty i ³atwo wpadaj¹ca      
w ucho melodia od lat ciesz¹ siê wielk¹ popularnoœci¹.     
Koncert zaplanowano na 20 czerwca.

GLIWICE. Ju¿ 19 czerwca w kinach Cinema City 
odbêdzie siê premiera filmu „U Pana Boga za miedz¹”. 
Najnowszy obraz Jacka Bromskiego to kontynuacja 
losów lubianych przez widzów mieszkañców Królowego 
Mostu, znanych z kultowych ju¿ filmów Jacka Brom-
skiego - „U Pana Boga za piecem” i „U Pana Boga     
w ogródku”.


