
Koncert z cyklu: „W górach jest wszystko co kocham...” 
Wykonawcy: Dom o Zielonych Progach, Piotr Podgórski 
Kiedy: 17 maja /niedziela/ 2009 
Godz.: 19:00 
Miejsce: Dom Środowisk Twórczych Pałacyk im. T. Zielińskiego 
 

Tradycyjnie już w maju do Kielc zagoszczą wykonawcy z górskiej Krainy Łagodności. 
Koncert „W górach jest wszystko co kocham” to już wiosenna tradycja, trwająca od dobrych 
kilku lat w Domu Środowisk Twórczych. Koncert ten będzie jednym z wydarzeń artystycznych 
rozpoczynających działanie letniej sceny w Pałacyku im. T. Zielińskiego. 
 
17 maja (niedziela) w ogrodach  Domu Środowisk Twórczych wystąpi przed kielecką 
publicznością dwóch wykonawców  - Dom o Zielonych Progach oraz Piotr Podgórski. 
Pierwszy z gości, to zespół dobrze znany już w Kielcach miłośnikom poezji śpiewanej i 
piosenki turystycznej. W Kielcach pojawia się regularnie, od kilku lat, na wszystkich 
koncertach projektu, posiada liczne grono swoich wiernych słuchaczy. 

Dom o Zielonych Progach ma już od kilku lat mocno ugruntowaną pozycję w kręgu 
zespołów z Krainy Łagodności, stanowi filar projektu W górach… Historia tej grupy 
powiedzieć można, że zaczęła się w roku 2001 na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
Studenckiej YAPA.  Zespół zdobył tam potrójną nagrodę  - I miejsce dla najciekawszego 
zespołu, nagrodę specjalną przyznana przez przewodników SKPB Łódź oraz co chyba 
najważniejsze, nagrodę publiczności. Ich miłośnikom znana przede wszystkim z cyklu 
ogólnopolskich koncertów W górach jest wszystko co kocham. Tym, którzy na nich bywają 
Domu o Zielonych Progach przedstawiać zapewne specjalnie nie trzeba. Tym, którzy Domu 
jeszcze nie słyszeli można w wielkim skrócie powiedzieć, ze jest to grupa muzykujących 
przyjaciół z różnych stron Polski, którzy w swoją twórczość wkładają niesamowicie dużo 
pozytywnej energii. I ta właśnie pozytywną energią potrafią się doskonale dzielić ze swoimi 
słuchaczami na koncercie..  
 
Zespół wystąpi w składzie: 

• Basia Mendyk – śpiew,  
• Marcin Skaba – skrzypce i chórki 
• Bartosz „Pelton” Zalewski – gitara basowa, śpiew 
• Mieszko Stanisławski – instrumenty perkusyjne, przeszkadzajki 
• Wojciech Szymański – śpiew, gitary 

 
 
 
Dyskografia - grupa ma na swoim koncie dwie autorskie płyty: 

• CD_ Dom o Zielonych Progach wydaną w 2004 r 
• CD_JAM, wydaną w 2007 

Ponadto piosenki zespołu można usłyszeć na pięciu składankach CD wydanych w ramach 
prezentacji artystów występujących pod egidą projektu W górach jest wszystko co kocham. 
Oprócz wielu autorskich tekstów granych na koncertach zespół wykonuje także kompozycje 
muzyczne do słów takich autorów choćby jak Jerzy Harasymowicz (cz. I CD W górach) czy 
Wojtek Belon (cz. IV CD W górach).  
 
Piotr Podgórki to artysta rodem z Krakowa, na co dzień związany z zespołem 
YesKiezSirumem, którego jest liderem, nie stroni też od indywidualnych koncertów z innymi 
muzykami. W projekcie zaczął występować dość nie dawano i od razu został ciepło i 



życzliwie przyjęty przez koncertową publiczność. W Kielcach będziemy mieli okazję 
wysłuchać go po raz pierwszy. Wśród piosenek, które kielecka publiczność może kojarzyć z 
zaproszonym wykonawcą należy wymienić choćby znaną bardzo już „Z Aniołami”, będącą 
opowieścią o własnej podróży w świat aniołów i baśni. 
 
Zapraszamy serdecznie! Bilety w cenie 10zł do nabycia w przedsprzedaży w Domu 
Środowisk Twórczych oraz w dniu koncertu. 
 
 


