
Zapraszamy na spotkanie
30 lat działalności Klubu Seniora w ponad 130-letnim 

budynku pierwszej szkoły w Ligocie
Honorowy patronat: Piotr Uszok, 

Prezydent Miasta Katowice

Spotkanie odbędzie się w
Klubie Seniora, ul. Hetmańska 1, Stara Ligota

29 listopada 2012, godz. 14.00

1. Jak jo chodził do szkoły 
2. Szmaciorz haderlok 
3. Bogucice piykno wieś 
4. Nasze Katowice 
5. Mamusiu, tatusiu, piykne cery mocie 
6. Jak jo jechoł do Gliwic  
7. Powiedz mi ma panienko 
8. Miała dzioucha ogródeczek
9. W stodole na gumnie

Kiedy usłyszałem po raz pierwszy piosenkę Ligocian byłem zachwycony. Uznałem, że Polskie Radio Katowice musi wesprzeć 
taki projekt, dzięki któremu stare, często już zapomniane śląskie pieśniczki mogą na nowo ożyć. Nowoczesne aranżacje 
i profesjonalne wykonanie to wartości  cechujące to przedsięwzięcie, które jest ważnym wydarzeniem kulturalnym.

Henryk Grzonka
Prezes Polskiego Radia Katowice10. Bezrobotni, bezrobotni

11. Coch zarobiła, toch zarobiła 
12. Ciecze woda bez Ligota 
13. Wszystkie gospodynie 
14. Dybyś się Ty Gróniczku
15. Z tamtej strony za kościołem

Bonus
Świynty, „nieświynty” 

Projekt muzyczny zespołu Ligocianie zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ jest unikatowy nie tylko w skali naszego regionu, 
ale też kraju. Płyta, którą trzymacie Państwo w rękach, to dowód na to, że muzykę regionalną można tworzyć z pasją, odczytywać 
ją na nowo i znaleźć dla niej miejsce na współczesnym rynku muzycznym. Wybitni artyści, związani od lat ze Śląskiem, którzy 
zostali zaproszeni do udziału w tym projekcie, zadedykowali płytę profesorowi Adolfowi Dygaczowi. 
Dla mnie to nie tylko uhonorowanie jego wieloletniej pracy poświęconej ludowej twórczości muzycznej Górnego Śląska, 
ale przede wszystkim podkreślenie regionalnych korzeni oraz wartości tkwiących w naszej społeczności. Ta płyta w niezwykły 
sposób łączy przeszłość z teraźniejszością.
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Prezydent Miasta Katowice
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Wszelkie prawa producenta i właściciela nagranych utworów zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczanie oraz publiczne 
odtwarzanie – również przez radio – niniejszego albumu bez zezwolenia jest zabronione. ZAIKS/BIEM.
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W czasie spotkania odbędzie się występ zespołu „Gama” z MDK „Ligota” oraz 
promocja płyty „Ciecze woda” zespołu „Ligocianie”


