
KOCHAM KATOWICE
DNI MIASTA
9-11 września 2011
Tegoroczne  obchody  Dni  Miasta  –  przebiegające  pod  hasłem  Kocham  Katowice –  to 
pierwsza od czerwca okazja, by Biuro ESK podziękowało Wszystkim za ogromne wsparcie, 
jakie  otrzymywało  przez  ostatnie  półtorej  roku  katowickiej  kandydatury  do  tytułu 
Europejskiej  Stolicy  Kultury  w  2016  roku. Podczas  trzech  dni  obchodów  święta  miasta
w różnych miejscach Katowic wystąpi ponad 25 zespołów reprezentujących niemalże wszystkie 
gatunki muzyczne: pop, rock, elektronikę czy hip hop. Oprócz muzyki będzie także teatr (wystąpią 
cztery zespoły teatralne), historia (premiera specjalnej monety emitowanej przez Narodowy Bank 
Polski i miasteczko powstańcze), sport (m.in. zawody piłkarskie czy sztafeta frisbee). 

PROGRAM:

piątek, 9 września 

pl. Grunwaldzki

godz. 14.00
ODSŁONIĘCIE  TABLICY  UPAMIĘTNIAJĄCEJ  ALFREDA  SZKLARSKIEGO  W  GALERII 
ARTYSTYCZNEJ

ul. Mariacka

godz. 20.00
L.U.C. PLANET L.U.C. SOUNDSYSTEM 
Właściwie Łukasz Rostowski.  Reżyser, raper, kompozytor i producent. Jeden z członków  Kanału 
Audytywnego,  laureat  wielu  nagród  (m.in.  Paszportu  Polityki  otrzymanego  w   2010  roku  za 
przekaraczanie  dziedzin  i  gatunków).  Autor  5  konceptualnych  albumów,  łączących  hip  hop
z  nowoczesnymi,  elektronicznymi  brzmieniami,  działaniami  filmowymi,  literackimi  i  wizualnymi.
W  2009  roku  opowiedział  historię  Polski  na  niecodziennym  i  intrygującym  albumie  39/89 
Zrozumieć Polskę. 
www.eluce.pl 

godz. 22.00
KIM NOWAK
Wspólny projekt braci Waglewskich: Bartosza (Fisza) i Piotra (Emade). W 2008 roku opublikowali 
album Heavi Metal, na którym wrócili do muzyki garażowej w stylu Fugazi, Sonic Youth czy Bad 
Brains. 

Bartosz Fisz Waglewski – bas, wokal
Michał Sobolewski – gitara
Piotr Emade Waglewski - perkusja
www.kimnowak.pl
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godz. 20.00
NOSAJ THING & VJ

http://www.kimnowak.pl/
http://www.eluce.pl/


Właściwie Jason Chung. Amerykański dj, producent tworzący muzykę z pogranicza elektroniki i hip 
hopu. W 2006 roku własnym nakładem wydal debiutancką Epkę Views/Octopus, a trzy lata później 
opublikował album Drift.
www.nosajthing.com

godz. 22.00
THE FIELD
Właściwie  Alex Willner.  Szwedzki  muzyk grający microhouse/ambient  techno.  Opublikował  trzy 
płyty: From Here We Go Sublime (2007), Yesterday and Today (2009) oraz Looping State of Mind 
(2011). 
www.myspace.com/thefield

ul. Mariacka/ul. Mielęckiego

godz. 15.30
TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA IM. J. DORMANA, BĘDZIN: PARADA SMOKÓW
Uliczny pochód z kilkumetrowym smokiem. 
www.teatr.bedzin.pl

godz. 18.00
TEATR ATENEUM, KATOWICE: SKARB BABUCHY BURCZYMUCHY
Sztuka dla najmłodszych widzów zrealizowana została w formie teatru w teatrze. Trójka przyjaciół 
wspomina baśń, którą opowiadał (a raczej odgrywał) dziadek jednego z nich, kiedy byli jeszcze 
dziećmi.
www.ateneum.art.pl

godz. 20.00
DIVADLO DRAK: SEN PEDROLINA
Spektakl czeskiego teatru Drak opiera się na na tradycji  komedii  dell  arte. Aktorzy w maskach
i barwnych kostiumach, żywa muzyka, występy akrobatyczne – to główne elementy przedstawienia 
dla starszych dzieci i dorosłych.
www.draktheatre.cz

Plac przy Kościele św. Anny, Nikiszowiec 

godz. 15.30, 16.00
TEATR PINOKIO, ŁÓDŹ: WÓZ METAFIZYCZNY 
Wóz metafizyczny to specjalny mobilny, teatralny barakowóz przystosowany do grania spektakli
i koncertów. Podczas katowickiej podróży aktorzy zaproszą dzieci do wnętrza owego bajkowego 
pojazdu.

Galeria Rondo Sztuki, rondo im. g. J. Ziętka 1

godz. 19.00
TFARUK
Zespół powstał z inicjatywy Tomasza Ballauna, muzyka związanego wcześniej ze sceną yassową, 
założyciela Multiwitaminy i członka legendarnego już Szelestu Spadających Papierków. Twórczość 
Tfaruka to połączenie jazzu, muzyki improwizowanej, elektroniki i etno.

Tomasz Ballaun – perkusjonalia, elektronika
Michał Fetler – saksofon

http://www.draktheatre.cz/
http://www.ateneum.art.pl/
http://www.teatr.bedzin.pl/
http://www.myspace.com/thefield
http://www.nosajthing.com/


Piotr Mełech – klarnet basowy
Piotr Tarnawski – bas
Daniel Karpiński – perkusja 
www.tfaruk.art.pl

Klub Scena Gugalander, ul. Jagiellońska 17a

godz. 21.00
GRAAL
Autorski  projekt  Antoniego  Ziuta  Gralaka.  Muzyka  Graala  to  mieszanka  nieskrępowanej 
improwizacji, jazzu, energicznych etnicznych motywów. Sami artyści mają problem z określeniem 
tego, co grają: mówią o niej, że jest „free”, „open”, „just music”, a czasami – za Donem Cherry – 
„world music”.

Antoni Ziut Gralak – trąbka
Locko Richter – bas
Arek Skolik – perkusja 
Bronek Duży – puzon
Alek Korecki – saksofon, flet
Darek Sprawka – tuba
Marek Pospieszalski – saksofon, klarnet
Klaudiusz Kłosek – trąbka
Jacek Budyń Szymkiewicz – wokal 
Ola Rzepka – instrumenty perkusyjne 
www.graal.art.pl

Jazz Club Hipnoza, pl. Sejmu Śląskiego 2

godz. 22.30
THREE TRAPPED TIGERS
Pochodzący  z  Londynu  zespół  gra  muzykę  będącą  mieszanką  popu,  klasyki  i  elektroniki,
w dodatku z mocnym rockowym echem. W zeszłym roku wystąpili  na festiwalu  Tauron Nowa 
Muzyka, gdzie wystarczył  półgodzinny set, by publiczność oszalała. Na koncie mają kilka Epek, 
jednego singla oraz album Route One or Die (2011).

Tom Rogerson – wokal, klawisze
Adam Betts – perkusja
Matt Calvert – gitary, syntezatory
www.threetrappedtigers.com

Mega Club, ul. Żelazna 9

godz. 21.00
STREET DANCE NIGHT
Impreza taneczna w stylu hip hop,  free style i  break dance.  Poprowadzą ją Minix  i  Sot,  znani
z  Bzzzt  Sound  Systemu.  Za  gramofonami  stanie  DJ  Motyl.  Wstęp  na  imprezę:  10  zł,  dla 
posiadaczy opasek urodzinowych: 5 zł.

http://www.threetrappedtigers.com/
http://www.graal.art.pl/
http://www.tfaruk.art.pl/


sobota, 10 września 

Dolina Trzech Stawów

W  trakcie  obchodów  146.  urodzin  Miasta  Katowice  Narodowy  Bank  Polski  przedstawia  
wprowadzone  do  obiegu  monety  upamiętniające  Powstania  Śląskie  o  nominale  2  i  10  zł.  
 

godz. 16.30
MIREK LAZAREK I STREFA
Pochodzący z Kobióra zespół Strefa powstał  16 lat  temu. W 2009 roku wystąpili  na koncercie 
Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na początku tego roku wokalista 
grupy – Mirek Lazarek – zakwalifikował się do telewizyjnego show na antenie TVP 2  Bitwa na 
głosy i razem z grupą Piotra Kupichy wygrał ten program.

Mirek Lazarek – wokal
Łukasz Kabel Droździk – bas
Krzysiek KRI$ Przygrodzki – perkusja
Michał Wala – gitara solowa
Arek Ratajczyk – gitara prowadząca
www.strefa.art.pl

godz. 18.00
RICO SANCHEZ & THE GIPSY KINGS PARTY
Rico Sanchez, lider zespołu znany ze współpracy z legendarną grupą The Gipsy Kings, pierwszą 
gitarę otrzymał  w wieku 10 lat,  a  cztery lata później  grał  już  w profesjonalnym zespole.  Jego 
twórczość to mieszanka cygańskich, latynoskich czy bałkańskich rytmów. Koncerty Rico Sancheza 
& The Gipsy Kings Party to energetyczne show,  podczas którego można usłyszeć tak solową 
twórczość Rico, jak i kultowe już utwory Volare czy Bamboleo z repertuaru The Gipsy Kings.

Rico Sanchez – wokal
Jose Reyes – gitara solowa
Francisco Salazar – perkusja 
Jose Asensio – gitara rytmiczna
www.ricosanchez.pl

godz. 19.30
ZAKOPOWER
Najpopularniejszy  obecnie  w  Polsce  zespół  łączący  tradycyjną  góralską  muzykę  z  rockową 
ekspresją. Grupa powstała z inicjatywy Sebastiana Karpiela-Bułecki. Na koncie mają cztery płyty: 
Musichal (2005),  Na siedem (2007),  Koncertowo (2009) oraz  Boso (2011). Tytułowy utwór z tej 
ostatniej piosenki nie schodzi z list przebojów i z pewnością jest jednym z największych polskich 
przebojów tegorocznego lata. 

Sebastian Karpiel-Bułecka – wokal, skrzypce
Wojciech Topa – wokal, skrzypce

http://www.ricosanchez.pl/
http://www.strefa.art.pl/


Bartek Kudasik – wokal, altówka
Józef Chyc-Scepon – wokal, basy
Piotr Rychlec – klawisze
Michał Trąbski – gitara basowa
Łukasz Moskal – perkusja 
Tomek Krawczyk – gitara
Dominik Trębski – trąbka
www.zakopower.pl
godz. 21.30
KORA
Właściwie Olga Jackowska. Niekwestionowana królowa polskiego rocka, jedyna w swoim rodzaju 
wokalistka, autorka świetnych tekstów i oryginalnych wierszy. Zadebiutowała w 1976 roku wraz
z zespołem Maanam, grającym wtedy alternatywną muzykę inspirowaną Dalekim Wschodem. Po 
kilku latach grupa – w rozszerzonym składzie - zaczęła grać rocka, dosyć szybko stając się jednym 
z najważniejszych zespołów w kraju. Kora i Maanam wspólnie nagrali  11 albumów studyjnych,
4  albumy  koncertowe  oraz  3  płyty  przeznaczone  na  rynek  zagraniczny.  Ponadto  wokalistka 
nagrała  cztery  płyty  solowe:  legendarną  dziś  Bela  Pupa (wraz  z  Pudelsami,  1991),  Ja  Pana
w podróż zabiorę (1993), Kora Ola!Ola! (2003) oraz Metamorfozy (z duetem 5th Element). Obecnie 
pracuje nad kolejną płytą, którą zapowiada singiel Zabawa w chowanego. Utwór ten dosyć szybko 
zyskał rozgłos, m.in. z powodu tematu pedofilii, jaki artystka w nim podjęła. 

Kora – wokal 
Krzysztof Skarżyński – gitara
Bogdan Wawrzynowicz – bas
Artur Hajdasz – perkusja
www.kora.org.pl

ul. Mariacka

godz. 18.00
NELL
Kariera tego śląskiego zespołu rozpoczęła się od trójkowej  Offensywy, czyli radiowego programu
(i  serii  składanek)  prezentującego  najciekawsze  polskie  projekty  sceny  niezależnej.  Radiowa 
Trójka  zresztą  towarzyszy  zespołowi  od  samego  początku  kariery:  we  wrześniu  2007  roku 
transmitowała na antenie ich koncert ze Studia im. Agnieszki Osieckiej. Debiutancki album grupy 
White Noise Zone ukazał się w 2010 roku, rok później na rynku pojawiła się druga płyta Dogs and 
Horses. 

Bartek Księżyk – wokal, gitary, klawisze
Tomek Ignalski – gitary
Klaus Tudyka – bas
Robert Borsuk Kucharczyk – perkusja 
www.nell.art.pl

godz. 19.30
BIFF
Znani także jako Brachaczek i Fochmann. Na swoim koncie mają album  Ano (2009), z którego 
pochodzą  przeboje  Ślązak czy  Pies1.  Za  płytę  byli  nominowani  do  nagrody  Fryderyka
w 7 kategoriach (otrzymali dwa Fryderyki w kategorii nowa twarz fonografii oraz klip roku). 

Ania Brachaczek – wokal, klawisze
Hrabia Fochmann – wokal, gitara
Jacek Kozłowski – wokal, perkusja
Michał Pfeiff – wokal, gitara basowa

http://www.nell.art.pl/
http://www.kora.org.pl/
http://www.zakopower.pl/


www.myspace.com/brachaczekifochmann

godz. 21.00
NEGATYW
Mysłowicki zespół powstał w 1998 roku i dosyć szybko stał się bardzo popularny w kraju. Trzon 
grupy stanowią Mietall Waluś i Darek Kowolik, którzy są odpowiedzialni za większość kompozycji. 
Grupa ma w dorobku cztery płyty: Paczatarez (2002), Pamiętaj (2004), Manchester (2005) i Virus 
(2010). 
Mietall Waluś – wokal, gitara
Darek Melon Kowolik – gitary, klawisze
Łukasz Zając – perkusja
Adrian Afgan Gąsior – gitara
Krystian Carlos Różycki – bas
www.negatyw.art.pl

godz. 22.30
POGODNO
Zespół powstał w 1996 roku w Szczecinie. Rozgłos zaczęli zdobywać jednak po przeprowadzce na 
Górny Śląsk, do Mikołowa. Wydali 9 płyt: Pogodno (2000), Sejtenik mjuzik & romantik loff (2001), 
Pogodno gra Fochmanna – Hajle Silesia (2002),  Tequila (2003), Pielgrzymka psów (2004),  Całe 
życie z wariatami (2006), Opherafolia (2007), Wasza Wspaniałość (2010), Plemnik (2011). 

Jacek Budyń Szymkiewicz – wokal, gitara elektryczna, gitara akustyczna
Antoni Ziut Gralak – trąbka
Piotr Bajzel Piasecki – gitara barytonowa, gitara basowa, efekty
Paweł Osicki – perkusja
www.myspace.com/pogodno
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godz. 17.00
BRZOSKA I GAWROŃSKI
Muzyczno-poetycki  projekt  dwóch  Ślązaków:  producenta  i  dj'a  Dominika  Gawrońskiego  oraz 
cenionego poety Wojciecha Brzoski. Ten pierwszy w 2009 roku wydał swój debiutancki album Cup 
of  Coffee,  który  bardzo  szybko  znalazł  się  w  zestawieniu  najlepszych  albumów  2009  roku
wg  polskiej  edycji  DJ  Mag  oraz  w zestawieniu  najlepszych  polskich  wydawnictw  muzycznych
wg  serwisu  Porcys.  Brzoska  to  pochodzący  z  Sosnowca  poeta,  od  kilku  lat  mieszkający
w Katowicach. Redaguje dział poetycki w internetowym dwutygodniku artpapier.com, jest autorem 
6 tomów wierszy:  Blisko coraz bliżej  (2000),  Niebo nad Sosnowcem (2001),  Wiersze podejrzane 
(2003) Sacro Casco (2006), przez judasza (2008) i Drugi koniec wszystkiego (2010)

Wojciech Brzoska – melorecytacja
Dominik Gawroński – klawisze
Joanna Małanka – wokal
www.facebook.com/brzoskaigawronski

godz. 18.30
ANDRZEJ SOSNOWSKI & THE CHAIN SMOKERS
Andrzej  Sosnowski  to  jeden  z  najwybitniejszych  polskich  poetów.  Autor  wielu  tomów wierszy, 
prozy: Życie na Korei (1992), Dom bez kantów (1992,wraz z Kubą Koziołem i Tadeuszem Piórą), 
Sezon na Helu (1994), Nouvelles impressions d'Amerique (1994), Oceany (1996), Stancje (1997), 
Cover (1997),  Konwój.  Opera (1998),  Zoom (2000),  Wiersze (2001),  Taxi (2003),  Gdzie koniec 
tęczy nie dotyka ziemi (2005), Dożynki (2006), Po Tęczy (2007), Poems (2010). Pracuje w redakcji 
Literatury  na  świecie.  Tłumaczył  twórczość  m.in.  Johna  Ashberry'ego,  Franka  O'Hary,  Jane 

http://www.facebook.com/brzoskaigawronski
http://www.myspace.com/pogodno
http://www.negatyw.art.pl/
http://www.myspace.com/brachaczekifochmann


Bowles,  Harry'ego  Mathewsa,  Johna Cage'a  czy Ronalda  Firbanka.  Laureat  wielu  nagród:  im.
K. Iłłakowiczówny (1992), Fundacji Kultury (1994 i 1999), Kościelskich (1997), Odry za całokształt 
twórczości (1998), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2008) i ostatnio Nagrody Literackiej 
Gdynia – wyróżnienie specjalne (2011).
Muzyczno-poetycki projekt z The Chain Smokers to połączenie świetnej poezji z improwizowaną 
elektroniczną  muzyką.  Muzycy  eksperymentują  z  brzmieniem,  loopami,  strukturami  i  efektami.
W  2007  roku  grupa  wydała  płytę  Trackless nakładem  wrocławskiego  wydawnictwa  Biuro 
Literackie.
Godz. 20.00
PABLOPAVO I LUDZIKI
Właściwie Paweł  Sołtys.  Szerzej znany jest jako wokalista warszawskiego zespołu Vavamuffin, 
jednak od 2009 roku występuje także solowo, z towarzystwem zespołu Ludziki. Razem wydali dwie 
płyty:  Telehon (2009) oraz  10 piosenek (2011). PabloPavo i Ludziki grają reggae i raggamuffin,
a specjalnością wokalisty są długie i bardzo skomplikowane partie wokalne i mistrzowski freestyle.

PabloPavo – wokal 
Daddy Raffi – gitary
Michu – trąbka, klawisze
Jahcob Junior – bębny, mpc500
DJ Zero – mpc2000, gramofony
Radek Polakowski – skrzypce, akordeon
Earl Jacob – wokal 
Emiliano Jones – bas, korg basowy
Barth Fader – dub master
www.pablopavo.pl

godz. 21.30
ŚWIETLIKI
Kultowa  grupa z Krakowa.  Założona na początku lat  dziewięćdziesiątych  przez  poetę Marcina 
Świetlickiego i muzyków zespołu Trupa Wernera Utrata. Połączenie rocka i poezji  Świetlickiego 
spowodowało, że zespół bardzo szybko zdobył uznanie wśród krytyki i publiczności (wystąpił m.in. 
na Festiwalu w Opolu w 1995 roku). Zespół ma na koncie pięć płyt: Ogród koncentracyjny (1993), 
Cacy Cacy Fleischmaschine (1996),  Perły przed wieprze (1991),  Złe misie (2001) i  Las putas 
melancólicas (2005).  W nagraniu  tej  ostatniej  płyty  zespół  wspomógł  ceniony  aktor  Bogusław 
Linda.

Marcin Świetlicki – wokal 
Grzegorz Dyduch – gitara basowa, kontrabas, gitara elektryczna
Artur Dziadek Gasik – gitary elektryczne, skrzypce
Tomasz Idzi Radziszewski – gitara elektryczna
Marek Piotrowicz-  perkusja
www.swietliki.art.pl

ul. Mielęckiego

godz. 20.30
FISZ EMADE TWORZYWO
Projekt dwóch braci: Bartka Fisza i Piotra Emade Waglewskich. Chociaż muzycznie ich tradycją 
jest hip hop, trudno powiedzieć o ich grupie, że jest stricte hip hopowa: autorzy sięgają pełnymi 
garściami  do  tradycji  czarnej  muzyki  –  soulowe,  funkowe  wibraje  ubierają  w  osiągnięcia 
najnowszej elektroniki. 

www.myspace.com/fisztworzywo

http://www.myspace.com/fisztworzywo
http://www.swietliki.art.pl/
http://www.pablopavo.pl/


godz. 22.00
ABRADAB
Właściwie  Marcin  Marten.  Jeden  z  czołowych  polskich  raperów,  członek  legendarnego 
katowickiego składu Kaliber44. Razem z K44 nagrał 4 płyty. Solowo jest autorem płyt:  Czerwony 
album (2004),  Emisja spalin (2005),  Ostatni poziom kontroli (2008),  Abradabing (2010). W 1998 
roku wystąpił w filmie Poniedziałek w reż. Witolda Adamka. 

www.abradab.pl
ul. 11 Listopada, Park Olimpijczyków, Szopienice

godz. 15.30, 16.00
TEATR PINOKIO, ŁÓDŹ: WÓZ METAFIZYCZNY 
Wóz metafizyczny to specjalny mobilny, teatralny barakowóz przystosowany do grania spektakli
i  koncertów.  Podczas  katowickiej  podróży  tym  wozem  aktorzy  łódzkiego  Teatru  Pinokio 
zaprezentują kilka krótkich spektakli w różnych częściach miasta.

Klub Scena Gugalander, ul. Jagiellońska 11

godz. 21.00
IMPREZA W STYLU BOLLYWOOD
Moda na bollywoodzkie filmy wydaje się nie przemijać, a ich charakterystyczna ścieżka dźwiękowa 
ciągle jest popularna. Impreza w tym stylu wydaje się być zatem doskonałym after party w sobotnią 
noc. Wszyscy, którzy ubiorą się w dhoti, sari albo inne kojarzące się z Indiami ubrania mogą liczyć 
na specjalne zniżki. 

Katofonia, ul. Mariacka 18a

godz. 23.00
JAM SESSION
Tradycyjny jam dla wszystkich muzyków, którym nieobca jest wspólna improwizacja.

niedziela, 11 września

Podcienia CK Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2

godz. 17.30
KASPRZYCKI TRIO
Robert  Kasprzycki  to  poeta,  kompozytor  i  pieśniarz.  W  1996  roku  stał  się  popularny  dzięki 
piosence Niebo do wynajęcia, która bardzo długo nie schodziła z list przebojów. Autor dwóch płyt: 
Niebo do wynajęcia (1997) oraz  Światopogląd (2006) oraz koncertowego albumu  Piosenki i nie 
(2007).

Robert Kasprzycki – wokal 
Tomasz Hernik – puzon, akordeon, klawisze
Paweł Hebda – gitara
www.kasprzycki.pl

godz. 19.00
PIOTR BUKARTYK
Autor  tekstów,  kompozytor,  artysta  kabaretowy.  W  latach  dziewięćdziesiątych  współpracował
z  Kabaretem Pod Egidą.  W latach  2007  –  2009  prowadził  audycję  Ładne  kwiatki na  antenie 
radiowej  Trójki,  aktualnie  co  piątek  pojawia  się  w audycji  Zapraszamy  do Trójki na  tej  samej 
antenie.  Na koncie ma sześć płyt:  Szampańskie  wersety (1997),  Z głowy (1999,  jako Sekcja), 

http://www.kasprzycki.pl/
http://www.abradab.pl/


Ideały (2004,  razem z  zespołem Sekcja),  Gabinet  figur  woskowych (2005,  razem z  zespołem 
Sekcja), 25 litrów wody w ustach (2007) i Z czwartku na piątek (2010).

Piotr Bukartyk – wokal, gitara
Krzyś Kawałko - gitara
www.bukartyk.com

godz. 20.30
PUSTKI
Powstały w 1999 roku w Ostrówku pod Warszawą z inicjatywy Radka Łukasiewicza i Janka Piętki. 
Ich muzyka to połączenie zgrabnych popowo-rockowych utworów i świetnych, niemal literackich, 
tekstów. Na koncie mają pięć albumów:  Studio Pustki  (2001),  8 Ohm (2004),  Do mi no (2006), 
Koniec kryzysu (2008), Kalambury (2009). 

Radek Łukasiewicz – wokal, gitary
Grzegorz Śluz – perkusja 
Barbara Wrońska – wokal, klawisze
Szymon Tarkowski – bas
www.pustki.pl

ul. Mielęckiego

godz. 19.00
NEONY
Zespół  Neony  powstał  w  2008  roku  we  Wrocławiu  z  inicjatywy  wokalisty  i  gitarzysty  Dawida 
Zająca.  W 2010  roku  zdobyli  nagrodę  na  Festiwalu  w Jarocinie.  Mają  na  koncie  jedną  płytę 
Niewolnicy weekendu (2011). 

Dawid Vlado Zając – wokal, gitara
Grzegorz Boro Sawa-Borysławski – bas
Jakub Zublewicz – gitara
Tomasz Garbo Garbera – perkusja
www.neony.art.pl

godz. 20:30
BRODKA
Monika Brodka jest wokalistką, laureatką trzeciej edycji telewizyjnego programu Idol w 2003 roku. 
Autorka trzech płyt: Album (2004), Moje piosenki (2006) oraz Granda (2010). Jej trzecia płyta stała 
się wielkim przebojem, a promujące ją single długo nie schodziły z list przebojów. Dzięki odwadze 
w łączeniu nowoczesnych,  tanecznych rytmów z folkowymi aranżacjami stała się ikoną muzyki 
alternatywnej. 

www.brodka.pl

Katofonia, ul. Mariacka 18a

godz. 23.00
JAM SESSION
Tradycyjny jam dla wszystkich muzyków, którym nieobca jest wspólna improwizacja.

http://www.brodka.pl/
http://www.neony.art.pl/
http://www.pustki.pl/
http://www.bukartyk.com/


KOCHAM KATOWICE NA SPORTOWO

sobota, 10 września

godz. 16.00-17.00
SZTAFETA LATAJĄCYCH SPODKÓW
Śródmieście

Stań do sztafety, weź udział w unikalnym projekcie sportowym, który towarzyszy Dniom Miasta. 
Wraz  ze  Śląskim  Stowarzyszeniem  Graczy  Ultimate  oraz  organizacjami  pozarządowymi 
zapraszamy do stworzenia  sztafety,  dzięki  której  latający spodek – symbol  Katowic – niesiony 
wspólnie  przebędzie  trasę  ulicami  miasta.  Nikt  jeszcze  nie  próbował  oprowadzić  Spodka  po 
mieście. Zróbmy to razem.

godz. 14.30-20.00
MIASTECZKO SPORTU I REKREACJI
Dolina Trzech Stawów

Gości  koncertu  w  Dolinie  Trzech  Stawów  zachęcamy  do  aktywnego  spędzenia  czasu
w oczekiwaniu na ulubionych wykonawców i rywalizacji w wielu dyscyplinach sportowych:

− wioślarstwo: przy scenie staną ergometry wioślarskie, przygotowane przez Pure Fitness.
− siatkówka: odbędzie się (we współpracy z klubem siatkówki AZS AWF Sokół 43 Katowice ) 

turniej siatkarski dla trzyosobowych zespołów mieszanych
− mini piłka nożna
− frisbee.

Partnerami  Miasteczka  Sportu  i  Rekreacji  są  Śląskie  Stowarzyszenie  Graczy  Ultimate,  Pure 
Fitness oraz Wyższe Szkoły Bankowe.

niedziela, 11 września

CITY BY BIKE, czyli Kocham Katowice na kole
Przejedź  przez  Katowice  na  rowerze  i  poznaj  historię  tego  miasta.  Na  trasie  z  placu  Sejmu 
Śląskiego do Rynku znajdzie się kilkanaście punktów, w których dowiesz się ciekawostek z historii 
Katowic:

1. Siedziba NBP, ul. Warszawska – dawniej willa Friedricha Grundmana
2. Kościół Mariacki oraz ulica Mariacka
3. Teatr Śląski
4. Kino Colloseum
5. siedziba nieistniejącej już firmy Ebecco
6. Polskie Radio
7. Uniwersytet Śląski
8. Superjednostka
9. Spodek

godz. 9.00-17.00
PIŁKA NOŻNA
ul. Grażyńskiego 5 OS Rapid

Turniej piłkarski 24 pięcioosobowych zespołów. 



godz. 11.00-16.00
ŻEGLARSTWO
ul. Morawa 119

Zapraszamy  do  odwiedzenia  Zespołu  Przyrodniczego  Szopienice-Borki,  pięknego  kompleksu 
stawów, będących siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Mająca w tym miejscu swoją 
siedzibę X Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. Mariusza Zaruskiego w ramach dnia otwartego 
udostępni  sprzęt  żeglarski,  a  chętni  będą  mogli  zmierzyć  się  z  wiatrem  i  wodą.  Partnerem 
wydarzenia jest Program Aktywności Lokalnej MOPS Katowice. Na miejscu do dyspozycji jachty 
klasy Omega, instruktorzy, ratownik, zabezpieczająca motorówka, a także czysta woda i plaża.

godz. 17.00-18.00
HOKEJ NA LODZIE I SIATKÓWKA
ul. Mariacka

HC  GKS Katowice  to  sześciokrotny  mistrz  Polski,  jeden  z  najbardziej  utytułowanych  klubów. 
Właśnie rozpoczyna walkę o awans do Ekstraligi. Wyremontowane lodowisko czeka na kibiców,
a na ul. Mariackiej będzie okazja, by spróbować swoich sił w hokeju i poznać drużynę podczas 
oficjalnej przedsezonowej prezentacji. Oprócz hokeistów zaprezentowana zostanie także żeńska 
drużyna siatkarska AZS AWF Sokół 43 Katowice. 

godz. 11.00
II DŁUGODYSTANSOWY PUCHAR ŚLĄSKA WE WROTKARSTWIE SZYBKIM
Dolina Trzech Stawów

W Dolinie Trzech Stawów będzie miał  miejsce finał  II  Długodystansowego Pucharu Śląska we 
wrotkarstwie szybkim, czyli imprezy dla miłośników wrotek i rolek. 



OPASKI

Podczas Kocham Katowice.  Dni Miasta rozdanych zostanie 10 000 specjalnych opasek, dzięki 
którym publiczność koncertów będzie mogła skorzystać z wielu rabatów i ulg w różnych miejscach 
w Katowicach.

Lista miejsc:
1. Grillpoint, ul. Przemysłowa 3 – specjalny, urodzinowy burger ze zniżką 15% dla posiadaczy 

opasek przez cały weekend
2. Pub Wściekły Pies, ul. Słowackiego 16 – 0,5l piwa Warka za 5 zł, 40ml każdego alkoholu 

za 4 zł, napój+alkohol za 8 zł dla posiadaczy opasek przez cały weekend
3. Mega Club, ul. Żelazna 9 – wstęp na imprezę Street Dance Night w piątek, 9 września, za

5 zł dla posiadaczy opasek
4. Jazz Club Hipnoza, pl. Sejmu Śląskiego 2 – zniżka na piwo i szoty, specjalny drink na Dni 

Miasta dla posiadaczy opasek przez cały weekend
5. Klub 50x50, pl. Sejmu Ślaskiego 2 – zniżka na piwo i szoty, specjalny drink na Dni Miasta 

dla posiadaczy opasek przez cały weekend
6. Kato Bar, ul. Mariacka 13 – 20% zniżki na lane piwo Żywiec dla posiadaczy opasek przez 

cały weekend
7. Klub Scena Gugalander, ul. Jagiellońska 17a – w godzinach 21.00-23.00 lane piwo Okocim 

i szoty po 4,90 zł dla posiadaczy opasek przez cały weekend
8. Klub Panorama, ul. Śląska 75 – 10% zniżki na potrawy dla posiadaczy opasek przez cały 

weekend
9. Bar Bohema, ul. Bratków 4 – 15% zniżki na alkohol, piwo Litovel z beczki za 4 zł, specjalny 

Shoot Katowice za 4 zł dla posiadaczy opasek przez cały weekend
10. Katofonia, ul. Mariacka 19a – 20% zniżki na piwo i drinki dla posiadaczy opasek przez cały 

weekend
11. Fanaberia, ul. Wita Stwosza – 20% zniżki dla posiadaczy opasek przez cały weekend
12. Cyferblat,  ul.  Damrota 6 – 10% zniżki  na dania ze śląskim akcentem+ wielka  dolewka 

kakałszale dla posiadaczy opasek przez cały weekend
13. Mad Mick, ul. Plebiscytowa 22 – 15% zniżki na potrawy dla posiadaczy opasek w piątek

i sobotę
14. Centrum  Wspinaczkowe  Transformator,  ul.  Medyków  2  –  10%  zniżki  dla  posiadaczy 

opasek przez cały weekend
15. Bar&Bistro Magiel,  ul. Plebiscytowa 24 – 10% zniżki na potrawy dla posiadaczy opasek 

przez cały weekend
16. Bar pod 7, ul. Stawowa 7 – 10% zniżki na całe menu bez ograniczeń lub udział w promocji 

Korona Smakosza dla posiadaczy opasek przez cały weekend
17. Red Pub&Grill, ul. Słowackiego 29 – 10% zniżki na całe menu bez ograniczeń lub udział

w pormocji Korona Smakosza dla posiadaczy opasek przez cały weekend
18. Party Pizza, ul. Kamienna 7 – 15% zniżki na potrawy dla posiadaczy opasek przez cały 

weekend
19. Śląskie Wesołe Miasteczko, WPKiW – 20% zniżki na wejście dla posiadaczy opasek przez 

cały weekend
20. Śląski Park Linowy,  WPKiW – 20% zniżki na wejście dla posiadaczy opasek przez cały 

weekend
21. Park Odkrywców Explorado, WPKiW – 20% zniżki na wejście dla posiadaczy opasek przez 

cały weekend
22. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, ul. 3 Maja 93, Zabrze – zniżka szkolna dla 

posiadaczy opasek w dniach 9 – 16 września
23. Lorneta z Meduzą, ul. Mariacka 5 – specjalne piwo brackie ważone na urodziny Katowic 

przez cały weekend
24. Kinoteatr Rialto, ul.  Św. Jana 24 – 15% zniżki na film  Fryzjerka dla posiadaczy opasek 

przez cały weekend



25. Kino Światowid, ul. 3 Maja 7 – 15% zniżki na seans filmu Z Tobą i przeciw Tobie o godz. 
20.15 dla posiadaczy opasek przez cały weekend

26. Centrum Sztuki Filmowej Kino Kosmos, ul. Sokolska 66 – 50% zniżki na Poranek dla dzieci 
w niedzielę o godz. 11.00 dla posiadaczy opasek



IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

2-3 września
II KATOWICKIE DNI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program:

2.09, godz. 14.00-17.00
Klub Restauracja Oko Miasta, rondo im. gen. J. Ziętka 1

Konferencja tematyczna Organizacje pozarządowe – profesjonalni partnerzy czy oszołomy?

3.09, godz. 14.00-21.00
Dolina Trzech Stawów
Festyn Katowickie Organizacje Pozarządowe dla Katowic 

1. Miasteczko Organizacji  Pozarządowych: stoiska organizacji,  przy których przedstawiciele 
stowarzyszeń i fundacji będą pełnić dyżury

2. Strefa  O  tym  powinieneś  wiedzieć:  prezentacja  działalności  katowickich  organizacji 
pozarządowych

3. Strefa aktywności i zabawy: pokazy sztuk walki, gra w bule, nauka tańca, konkursy wiedzy
i plastyczne

4. Scena artystyczna NGO: prezentacji artystów i zespołów działających przy organizacjach 
pozarządowych.

6-12 września
JARMARK URODZINOWY
ul. Staromiejska

wtorek, 6 września

godz. 16.00
Inauguracja Jarmarku Jesiennego 2011
Wystąpienie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka
Zespoły z MDK Bogucice

godz. 17.30 
SPOTLIGHT

środa, 7 września

godz. 17.00
Zespoły z MDK Koszutka

czwartek, 8 września

godz. 15.00 
Zespoły z MDK Ligota 

niedziela, 11 września

godz. 14.00
Akcja artystyczna Ewy Kokot



godz. 15.00 
Teatr na Walizkach

godz. 17.00 
IT'S WORKING

poniedziałek, 12 września

godz. 17.00
BELTAIN

8 – 27 września
Cykl koncertów laureatów programu „Promocja Młodych Twórców Kultury” 
TALENTY KATOWIC – NA URODZINY MIASTA

8.09 (czwartek)
godz.18.00 KATOWICE – Muzeum Archidiecezjalne, ul. W. Stwosza 16

„Ensemble Diderot”
Johannes Pramsohler – I skrzypce
Anna Nowak – II skrzypce
Tomasz Pokrzywiński – wiolonczela
Marcin Świątkiewicz – klawesyn
Bożena Gieburowska – słowo

W programie: J-J.C. de Mondonville – Sonaty Triowe op. 2: nr 6 c-moll, nr 2 B-dur, 
A. Vivaldi – La Folia, J.S. Bach – Partita nr 1 B-dur BWV 825

18.09 (niedziela)
godz.17.00 KATOWICE – MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47

Dominika Kusek – skrzypce
Irmina Obońska – fortepian
Radosława Jasik – fortepian
Krzysztof Kołodziej – gitara
Wiesława Sczendzina – słowo

W programie: F. Mendelssohn – Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 (cz. I),
W. Kroll – Banjo i skrzypce, 
F. Chopin – Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22,
C. Debussy – Preludium „To, co ujrzał zachodni wiatr”, 
Etiuda akordowa nr 12, A. Skriabin – Etiuda cis-moll op. 42 nr 5,
E. Sainz de la Maza – Platero y Yo: Platero,
F. Moreno-Torroba – Sonatina A

24.09 (sobota)
godz.18.00 KATOWICE-Os-1000-Lecia – MDK, ul. Tysiąclecia 5

Marta Sikora – skrzypce
Marcin Wosiński – fagot
Joanna Piszczelok – fortepian
Wojciech Rysiecki – gitara
Alicja Kotyl – słowo

W programie:  H. Wieniawski – Scherzo-tarantella op. 16, Koncert d-moll cz. I, 
C. M. Weber – Koncert F-dur, J. Dowland – Fantazja nr 7,
J. Rodrigo – Junto al Generalife, M. Giuliani – Rossiniana 6 op. 124,
J. Świder – Taniec fantastyczny



25.09 (niedziela)
godz.17.15 KATOWICE-Piotrowice – MDK „Południe”, ul. Gen. W. Jankego 136
godz.19.00 KATOWICE-Murcki – MDK „Południe”, ul. P. Kołodzieja 42

Aleksandra Grzywocz – sopran
Mateusz Lasatowicz – fortepian
Krzysztof Kołodziej – gitara
Alicja Przytuła – słowo

W programie: muzyka wokalna (W. A. Mozart, G. Puccini, F. Lehar,
P. Czajkowski, G. Bacewicz, W. Malawski),
utwory fortepianowe (W.A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt)
utwory gitarowe (E. Sainz de la Maza, F. Moreno-Torroba)

27.09 (wtorek)
godz.17.00 KATOWICE – Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1

Szczepan Kończal – fortepian
Adam Krzeszowiec – wiolonczela
Leon Markiewicz – słowo

W programie: F. Chopin – Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22,
Mazurki z op. 24, Scherzo h-moll op. 20, 
F. Liszt – Parafraza na tematy z opery„Rigoletto” Verdiego
F. Schubert – Sonata Arpeggione


