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SBB na stulecie niepodległości – Katowice, 24
sierpnia 2018

Legendarny zespół polskiego rocka w unikalnym projekcie z okazji stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Muzyka i historia Katowic oraz Górnego Śląska połączona w
jedno, niesamowite widowisko.
Zespół SBB sam współtworzy historię polskiej muzyki rockowej. Trójka artystów: Józef
Skrzek, Apostolis Anthimos i Jerzy Piotrowski grają razem z przerwami od niemal 50 lat. Bez
wątpienia należą również do największych innowatorów polskiego rocka. Nazwę SBB,
początkowo tłumaczoną jako Silesian Blues Band, szybko zaczęli rozwijać na Szukaj, Burz,
Buduj. Konsekwentnie więc od kilku dekad burzą i budują na nasze myślenie o muzyce.
Nagrali już ponad 40 płyt, od lat 70. noncertują na całym świecie, w 2006 r. występowali

jako gość specjalny na polskich koncertach Deep Purple. Od 4 lat, po długiej przerwie, SBB
występuje ponownie w oryginalnym składzie z perkusistą Jerzym Piotrowskim.
W takim też składzie usłyszeliśmy ich na plenerowym koncercie z okazji stulecia
niepodległości Polski. Najwspanialsze utwory SBB zabrzmiały w wyjątkowym otoczeniu –
obok historycznego budynku Sejmu Śląskiego.
Koncertowi towarzyszyło wyjątkowe widowisko multimedialne złożone ze zdjęć z epoki powiedział Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Bira Edukacji Narodowej IPN w
Katowicach.

Zdjęcia

z

lat

1918-1922

zostały

poddane

animacji.

To

fotograﬁe

dokumentujące walkę o przynależność Górnego Śląska do Polski.
Ryszard Mozgol ma nadzieję, że taka forma przekazywania historii dotrze do młodego
pokolenia. Forma multimedialna to najprostszy sposób na przekaz, poza tym pozwalają
pokazać fotograﬁe, które nie są w powszechnym obiegu historycznym bądź pokazują
osoby, które nie są powszechnie znane. Oprócz tego, przekaz multimedialny pozwala także
w nowy sposób pokazać te zdjęcia, które stały się już ikonami.
Podczas trwania widowiska słuchacze podwójnie zanurzyli się w historii – miasta i muzyki.
Katowicki oddział IPN był partnerem projektu.
24 sierpnia, godz. 19.30, sala koncertowa Miasta Ogrodów Katowice, pl. Sejmu Ślaskiego
2.
Fot. Arkadiusz Ławrywianiec.

