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10 Jubileuszowy Festiwal Bluestracje 2007
Od 23 kwietnia do 1 maja na terenie Chorzowa, Piekar Śląskich, Katowic oraz 
Zakopanego odbywał się 10 jubileuszowy Festiwal Bluestracje 2007.  
Festiwal rozpoczął  się  warsztatami muzycznymi dla młodzieży prowadzonymi przez 
amerykańskiego muzyka, pedagoga i historyka kultury Kalifa „Wailin” Waltera. Znakomity 
kontakt z młodzieżą  i muzyczne uzupełnienia każdego wykładu zaowocowały tym, że już 
na pierwszym z festiwalowych koncertów w Piekarach Śląskich była obecna spora grupa 
m łodzieży uczestniczących w warsztatach, a na scenie Ośrodka Kultury Andaluzja 
zaprezentował się sam wykładowca wspólnie ze znakomitą polską grupą J.J. Band oraz 
gwiazda amerykańskiego bluesa Big Joe Turner z grupą The Memphis Caravan. 
Festiwal, który od samego początku organizowany był w Miejskim Domu Kultury „Batory”, 
był w tym roku współorganizowany przez wiele instytucji. Obok koncertów w domach 
kultury, miłośnicy bluesa mogli też  uczestniczyć  w koncertach organizowanych przez 
kluby festiwalowe: Marchołt w Katowicach, Szuflada 15 i Champion w Chorzowie. 
Prawdziwą  sensacją  klubowych spotkań  z bluesem okazała się  s łowacka formacja 
ZVA12-28 Band grający 24 kwietnia w Klubie Szuflada 15. 
Koncert Young Blood to od samego początku festiwalu jedno z „głównych dań” 
Bluestracji. Z pośród kilkudziesięciu płyt młodych artystów nadesłanych do 
organizatorów jurorzy wybrali 6 zespołów, które zaprezentowały się w 25 kwietnia w MDK 
Batory. Zwycięzcą  tego konkursowego koncertu został Limbo młody krakowski artysta 
któremu towarzyszył  duet instrumentalistów. Gościem specjalnym koncertu był  Kalif 
Wanilin Walter z zespołem J.J. Band. 
Kolejnym miejscem na stałe związanym z Bluestracjami jest Teatr Rozrywki w 
Chorzowie. Tu właśnie odbył  się  koncert pt. Gala Blues Top. W pierwszej części 
koncertu wystąpili laureaci plebiscytu pisma Twój Blues – Najlepsi polscy artyści 
bluesowi ubiegłego roku. W śród występujących byli Magda Piskorczyk, uznana za 
najlepszą wokalistkę  roku, Adam Kulisz – wokalista roku 2006, bluesowy zespół roku: 
grupa J.J. Band oraz autorzy płyty roku ( Harmonijkowy As ): Nocna Zmiana Bluesa. W 
znakomitych i niepowtarzalnych wersjach znanych bluesowych standardów 
zaprezentowali się  także gitarzysta roku: Jacek Jaguś , Bartek Szociński i Michał 
Cholewiński najlepsi pianiści oraz znakomity harmonijkarz: Bartosz Łęczycki. Odkryciem 
roku okazała się Białostocka formacja Devil Blues laureat ubiegłorocznych Bluestracji.  
Wśród zaproszonych gości festiwalowych byli dziennikarze, muzycy i organizatorzy 
podobnych dużych imprez muzycznych z kraju i zagranicy, na koncercie festiwalowym 
pojawił  się  Irek Dudek i przedstawiciele Konsulatu Amerykańskiego, który objął 
honorowy patronat nad imprezą. Gościem specjalnym był również wybitny amerykański 
fotografik muzyczny Paul Natkin. Pierwsza część  koncertu zakończyła się  tortem 
urodzinowym z okazji 10 edycji festiwalu. Po przerwie deski Teatru Rozrywki Przejął 
główny wykonawca festiwalowy, gwiazda festiwalu Studebaker John z zespołem The 
Hawks. Urodzony w Chicago muzyk włoskiego pochodzenia oczarował  chorzowską 
publiczność. Zdaniem wielu pośród widzów był to jeden z najlepszych koncertów w całej 
historii Bluestracji.  
Następnego dnia wszyscy artyści pierwszej części koncertu powtórzyli swój repertuar 
pod Giewontem w Zakopanem. Ta część Bluestracji odbyła się w ramach Zakopiańskiej 
Wiosny Jazzowej, a punktem kulminacyjnym tego dnia był  kolejny koncert Big Joe 
Turnera.  
Na Festiwal Bluestracje zawitała w tym roku imponująca delegacja amerykańskich 
muzyków. Kolejnym z nich był Malvin Taylor Chicagowski gitarzysta ( choć urodzony w 
Mississippi ) o bogatych bluesowych rodzinnych korzeniach. Koncert odbył  się  30 
kwietnia w Ośrodku Kultury „Andaluzja”. 
Finałem festiwalu Bluestracje był koncert w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w 
Chorzowie ( 1.05). W słonecznej choć nieco chłodnej aurze wystąpili kolejni znakomici 
artyści: Clear Waters Band, Blue Sounds, Highway, Magda Piskorczyk. Do historii 
przejdzie z pewnością niecodzienny koncert żywej legendy polskiego bluesa – Martyny 
Jakubowicz. Niespodzianką był koncert międzynarodowej grupy Petra Bornerowa Band z 
węgierskim wirtuozem gitary Benko Zsoltem. Czeszka Petra Bornerowa zachwyciła 
swoim głosem, a słowaccy i węgierscy muzyki dali nieprzeciętny pokaz umiejętności 
muzycznych na najwyższym poziomie. „Na deser” koncertu w Parku Kultury wystąpił 
Gang Olsena, który bawił publiczność do późnych godzin wieczornych. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Śląskie Międzyuczelnianne Centrum 
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w 
Chorzowie  

10-lecie Współpracy Miast Partnerskich: 
Ózd, Zlin z Chorzowem  

Międzynarodowy Studencki Festiwal 
Folklorystyczny  

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z 
najbiedniejszych rodzin  

Uruchomiono punkt wydawania i 
przyjmowania wniosków na świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego  

Utrudnienia w ruchu drogowym  

Skansen zaprasza na wystawę poświęconą 
Janowi Kiepurze  

Dziesięć lat Amazonek  

Bezpłane badania dla pań  

Chorzowski Teatr Ogrodowy "Sztygarka"  

Uczymy się całe życie  

Uruchomiono punkt informacyjno – 
konsultacyjny w sprawie sprawdzania 
stanów prawno – w łasnościowych 
nieruchomości i zgodności wpisów w 
księgach wieczystych  

Sztandar dla Komendy Policji w Chorzowie  

Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów  

 
 
 

  



 

 

Programy strategiczne miasta Chorzowa  

Archiwum wiadomości > >  

Archiwum po tragedii na MTK > >  

Możesz pomóc !  
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