
Jest już oficjalny program festiwalu Rock na Bagnie III, który odbędzie się w 
malowniczej miejscowości Goniądz nad Biebrzą, w dniach 5-6.07.2013r. Zmiana 
miejsca festiwalu z wcześniejszej lokalizacji w Osowcu Twierdzy na Goniądz 
spowodowana była troską o wygody festiwalowiczów, gdyż w  Goniądzu  jest 
doskonała infrastruktura wpływająca na jakość festiwalu, oraz zadowolenie jego 
uczestników. Niewielka odległość od Osowca Twierdzy nadal stwarza możliwość 
zwiedzania carskiej twierdzy w Osowcu, jak i Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Plan imprezy przedstawia się następująco:
   
05 lipca 2013r. (piątek)

14.00-14.30 POLSKA B – rock/metal
14.30-15.10 NO PROFITS – ska/punk
15.10-15.50 ZŁOŚLIWY ANEMIK – punk rock (legenda 
Białostockiej sceny lat 80-tych)
15.50-16.30 WARSAW DOLLS – punk rock
16.30-17.10 KUBA ROZPRUWACZ – street/punk
17.10-18.50  VIADRO – hard core
18.50-19.30  ADHD SYNDROM – street punk
19.30-20.10 STREET CHAOS – Hard core
20.10-20.50 RUMOR – hard core/metal
20.50-21.30 SKTC – hard core
21.30-22.15 PRZECIW – hard core/punk
22.15-23.00 PLEBANIA – folk/punk
23.00-00.00 4 KOPNIĘTYCH I FRED – punk/new wawe - 
legenda lat 80-tych
00.00-01.00 DEUTER – punk rock – legenda lat 80-tych
01.00-02.00 MOSKWA – hard core/punk – legenda lat 80-tych

06 lipca 2013r. (sobota)

14.00-14.30  MORSZCZUK – punk rock
14.30-15.10 LOLLIPOP hard core/metal
15.10-15.50 URAN – street/punk
15.50-16.30 BANDA WHYSEGO – street/punk 
16.30-17.10  LARWY POLARNE - punk
17.10-17.50 CYMEON X – SxEx hard core
17.50-18.30  WHITMAN – hard core/punk
18.30-19.10 AGAINST ALL ODDS – crust/punk
19.10-19.50 LONDYN 70 – punk rock
19.50-20.50 SHAMBOO – pop/punk
20.50-21.50 REDAKCJA – rock n roll/punk
21.50-22.10 przerwa techniczna
22.10-23.40 ARMIA – punk/metal



23.40-00.40 ONE MILLION BULGARIANS – cold wawe/[ost punk 
– legenda lat 80-tych
00.40-01.40 WC – punk – legenda lat 80-tych
01.40-02.40 TZN-XENNA – punk – legenda lat 80-tych 

ROCK NA BAGNIE to festiwal  który staramy się  robić  na  wzór starych dobrych 
festiwali z lat 80-tych takich jak Jarocin czy Róbrege.  
Pomysł festiwalu zrodził się w 2009 r. a jego inicjatorem był wójt gminy Zawady – 
Paweł Pogorzelski który wyszedł z inicjatywą do znanego mu starego Białostockiego 
załoganta zaangażowanego bardzo w propagowanie ekologicznego stylu życia - Piotra 
Znanieckiego, a ten następnie poszukując odważnej osoby do zorganizowania dużego 
3  dniowego  festiwalu  trafił   na  Jacka  Żędziana,  który  od  lat  organizował 
undergroundowe koncerty w Mońkach Gmina Zawady na której terenie miał się odbyć 
festiwal  postarała  się  o  dotację  z  Unii  Europejskiej  i  jesienią  209 r.  po  koncercie 
zespołu SABATON w Górze Strękowej zaczęto ostre przygotowania do organizacji I 
edycji  Rock na  Bagnie.  Tak więc  w dniach  2-4.07.2010 r.  w Strękowej  Górze,  u 
zbiegu Narwii i Biebrzy, u samych bram Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyła 
się  I  edycja  Rock  na  Bagnie  podczas  której  zagrały  54  zespoły,  zaczynając  od 
anarchopunka i HC, poprzez street i 77, california punk, ska, new wawe, nu metal i  
grunge aż po death i balack metal. Były to m.in., z Polski: GANGSTERSKI CHWYT, 
NER-W,  KAGANIEC,  JUNK,  BANG  BANG,  ZERO,  DUMBS,  PRZECIW, 
ULICZNY  OPRYSZEK,  PLEBANIA,  OREIRO,  WC,  KARCER,  TEMPELFOF, 
REARRANGE , RUMOR, CYTADELA, EFFECT MURDER, INCARNATED, THE 
NO-MADS, QUO VADIS, MECH…  Z Litwy zagrały m.in.: AVARINIS IEJIMAS, 
WASTED  BULLETS,  SANATORIJA,  SPENGIMAS,  IR,  WOZU,  SAINT  OIL 
SAND, KATEDRA, THUNDERTALE…  Zagrał też jeden zespół z Białorusi death 
metalowy DISGOD.   Godnym odnotowania jest też fakt, że pierwszy dzień festiwalu 
poprowadził  znany  wszystkim  Zygzak  z  TZN-XENNA  co  zaowocowało 
przyszłoroczną  reaktywacją  tej  legendarnej  kapeli   i  występem  podczas  II  edycji 
festiwalu . 
Druga  edycja  Rock na  Bagnie,  która  odbyła  się  w dniach  1-3.07.2011 również  w 
Strękowej Górze, to już zdecydowanie punk i jego odmiany pokrewne, oraz, nadal 
Polsko-Litewskie  zespoły.  Pomimo  niesamowicie  brzydkiej  i  deszczowej  pogody 
festiwal ściągnął kilka tysięcy osób z Polski i Litwy. Ale cóż się dziwić skoro zagrało 
na  mim  41  kapel  a  wśród  nich  m.in.:  MIASTO,  REDAKCJA,  THE  BILL,  THE 
CUFFS, MOSKWA, CYTADELA, OBIBOX, THE KOLT, PROFANACJA, ADHD 
SYNDROM,  PRZECIW,  BŁĘKITNY  NOSOROŻEC,  SELF  MADE  BOMB,  OD 
JUTRA,  ŚWINIOPAS,  URAN,  EYE FOR AN EYE,  THE CORPSE,  SPIRIT  OF 
84, ,APE, GRANKO, KUBA ROZPRUWACZ, ACAPULCO, REJESTRACJA…. i 
największa  sensacja  festiwalu  –  reaktywowana  po  27  latach  TZN-XENNA.  Z 
zespołów litewskich  tym razem wystąpiły  m.in.:  LUCKY STRIKE,   SAINT  OIL 
SAND, DIZZY SIX, DDL PLK, SPENGIMAS…
Przed koncertami publiczność od rana rozgrzewali DJ Bigos i DJ Terror
ROCK  NA  BAGNIE   to  nie  tylko  muzyka,  to  również   prezentacja  filmów 
muzycznych ( m.in.: Jarocin’82 i 87, „Skansen”, Śmierć Kliniczna”, Kapela Moskwa i 



moje oko”, „Zakazany Owoc”, „Flesh Area”, „Wszystko co kocham”)  oraz spotkania 
i pogadanki z legendami polskiego punk rocka:  Darek Dusza, Zygzak, Gogo Szulc, 
Guma,  Wilk  z  legendarnego  „Studia  Ultimatum”,  oraz  zespoły  REJESTRACJA  i 
ACAPULCO)  .  To  także  prezentacja  alternatywnego  stylu  życia  i  ekologia,  oraz 
wspólne ognisko przy którym wspólnie spotykają się zespoły i publiczność.  Sporą 
sensację  wzbudził  pomysł  z  I  edycji  festu  aby  teren  imprezy  obsiać  konopiami. 
Wywołało to pożądany efekt,  ponieważ widok min ludzi widzących wolno rosnące 
konopie był bezcenny .  Zaznaczam, że odbyło się to w legalny sposób i na wszystko 
udało się uzyskać zezwolenia.
Pośród uznanych zespołów prezentujemy też młode i znane w wąskich kręgach kapele 
(np.  m.in.:  EKG,  IGNORANT,  POLTAVA,  THE  PUBLIC  SORROWS…), 
jednocześnie  czując  sentyment  do  lat  młodości  staramy  się  prezentować  na  nim 
młodzieży zespoły, na których się wychowaliśmy, stąd też reaktywacje takich kapel 
jak:  TZN-XENNA, THE CORPSE czy TEMPELHOF.

Po rocznej przerwie festiwal wraca na mapę Podlasia!

Więcej info:
www.rocknabagnie.com.pl
www.facebook.com/RockNaBagnieofficial
www.facebook.com/events/242569685873458/?fref=ts
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