
 

 
 

BUDKA SUFLERA i Goście  
(Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak oraz Piotr 

Cugowski) –  
największe przeboje 

 
19.10.2012 r., GODZ. 19.00 

DOM MUZYKI I TAŃCA, ZABRZE 
 

 19 października zapraszamy na wyjątkowy koncert zespołu Budki Suflera i 
specjalnych Gości - Izabeli Trojanowskiej, Piotra Cugowskiego oraz 
Felicjana Andrzejczaka. 
 
 Podobny koncert odbył sie w ubiegłym roku, a bilety rozeszły się jak 
przysłowiowe świeże bułeczki. Niestety wówczas nie wszyscy mieli okazję 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. 
 Dlatego w odpowiedzi na liczne prośby Fanów, organizatorzy postanowili 
powtórzyć koncert. 
 
 Podczas tego niepowtarzalnego koncertu Publiczność będzie miała okazję 
usłyszeć największe przeboje grupy (m.in.: Cień wielkiej góry, Za ostatni grosz, 
Bal wszystkich świętych, Martwe morze, Takie tango, Jolka, Jolka pamiętasz, Sen 
o Dolinie, Jest taki samotny dom, Noc Komety, Twoje Radio i wiele innych), a 
Fani odbędą muzyczną podróż po ponad 35-letniej historii grupy. 
 
 W programie oprócz znakomitych gości także wiele innych muzycznych 
niespodzianek! 



 
Budka Suflera powstała w 1969 roku z inicjatywy wokalisty Krzysztofa 
Cugowskiego.  
 
 Oficjalnie powstanie zespołu datuję się na rok 1974, kiedy ukazało się 
pierwsze radiowe nagranie Budki Suflera „Sen o dolinie”. Jednak początki grupy 
sięgają roku 1969, kiedy to grupa licealnych kolegów z Krzysztofem Cugowskim 
na czele postanowiła rozpocząć wspólne występy. Ta przygoda nie trwała jednak 
długo. Grupa wkrótce się rozwiązała i wróciła do tworzenia muzyki już z 
Romualdem Lipko w składzie – w roku 1972. Później był już wspomniany „Sen o 
Dolinie” i prawdziwa eksplozja popularności, która dała grupie motywację do 
dalszej pracy.  
 
 Fonograficzny debiut Budki Suflera to płyta „Cień Wielkiej Góry” z 1975 
roku. Zespół nagrał album w składzie: Krzysztof Cugowski, Romuald Lipko, 
Tomasz Zeliszewski i Andrzej Ziółkowski. W nagraniu gościnnie wystąpili również 
Czesław Niemen oraz zespół Alibabki. Płyta jest do dziś uznawana za jedną z 
najważniejszych w historii polskiego rocka.  
 
 W swojej karierze zespół często współpracował z różnymi artystami, m.in.: 
Anną Jantar, (z którą muzycy przygotowali wielki przebój „Nic nie może przecież 
wiecznie trwać”), Izabelą Trojanowską, (tworząc z nią takie hity jak „Wszystko 
czego dziś chce”, czy „Tyle samo prawd, ile kłamstw”), Romualdem Czystawem 
(„Za ostatni grosz”), Urszulą („Malinowy Król” czy „Dmuchawce, latawce, wiatr”) 
i Felicjanem Andrzejczakiem („Jolka, Jolka pamiętasz”). 
 
 

Bilety:  

150, 120, 100, 80 zł.  

Bilety zbiorowe: tel. 501 24 98 54 możliwy upust do 50% 


