
Koncerty, wspólne śpiewanie,  
duża dawka sportu i historii, 
gwiazdy sceny muzycznej 
i rycerze, a wszystko okraszone 
nutkami melodii opolskich 
festiwali - to właśnie 
tegoroczne Dni Opola

Piątkowy 
koncert 

Krzysztofa 
Pendereckiego
to gratka dla 
prawdziwych 
melomanów.

Sobotni 
koncert 
w Amfiteatrze 
połączy 
pokolenia 
fanów 
polskiej 
muzyki. 
Usłyszymy 
m.in. Brodkę 
i Budkę 
Suflera.

W niedzielę 
w Filharmonii 

Opolskiej  
dla opolan 

wystąpią 
opolanie, 

a wśród nich 
Michał Bajor.

Sport to 
zdrowie - 
udowodnią 
to między 
innymi fani 
futbolu 
amerykań -
skiego.

W sobotę 
opolscy 
rycerze 

przeniosą 
nas w czasu 

wikingów. 
Będzie 

wybuchowo 
i gorąco. 
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Śpiewaj razem z nami!
Wyjątkowy chór złożony z mieszkańców miasta wyśpiewa
przeboje minionych festiwali w amfiteatrze.

W ym roku Krajowy Festiwal
Piosenki Polskiej świętuje

swoje 50 urodziny, więc nic w tym
dziwnego, że dni miasta, z któ-
rym ta impreza jest ściśle zwią-
zana będą krążyć wokół piosen-
ki i melodii. A jak piosenka, to
i śpiewanie. Najlepiej nucić w gru-
pie i dlatego wszyscy jesteśmy
zaproszeni na lekcję śpiewania
przebojów festiwalu opolskiego
z Biblioteką Polskiej Piosenki
w Krakowie.

Nasze wspólne opolskie śpie-
wanie poprowadzą prawdziwi fa-
chowcy, czyli Towarzystwo Śpie-
wacze z Krakowa, Ewa Kornecka
i Waldemar Dąbrowski.

- To będzie wyjątkowe wy-
darzenie. Ludzie którzy nas
w śpiewie poprowadzą mają
w tym olbrzymie doświadcze-
nie. Takie lekcje organizowa-
no już na rynku w Krakowie -
mówi Jarosław Wasik p.o. kie-
rownika Muzeum Polskiej Pio-
senki, organizator imprezy.
Do chóru zaproszony zostanie

każdy, kto stawi się w piątek
o godz. 18.30 w opolskim am-
fiteatrze i każdy, kto przyj-
dzie dostanie śpiewnik z 26 prze-
bojami odnoszącymi sukcesy
na minionych 50 festiwalach.
A wśród nich m.in. nieśmiertel-
na „Małgośka” „O mnie się nie
martw”, „Takie ładne oczy”, „Kur-
na charta” oraz „Tyle słońca w ca-

łym mieście” (muz. Jarosław
Kukulski, sł. Janusz Kondratowicz)
i „Ale to już było” (muzyka i sło-
wa Andrzej Sikorowski). I te dwie
ostatnie piosenki, kiedy już nau-
czymy się je śpiewać zostaną na-
grane (godz. 19.45)

Nagrodą dla wszystkich śpie-
waków i prezentem także dla
tych, którzy wolą słuchać będzie

wieczorny musical wystawiony
w Amfiteatrze przez opolski Teatr
Eko Studio pt. „Wybór”.

Tego samego dnia, o godzi-
nie 14 na ul. Barlickiego zo-
stanie odsłonięta tablica pa-
miątkowa poświęcona pomy-
słodawcom festiwalu: Mate-
uszowi Święcickiemu i Jerzemu
Grygolunasowi. ❚

Krzysztof Penderecki to świa-
towej sławy polski kompo-

zytor, dyrygent, a także peda-
gog. Jest nie tylko autorem oper
czy symfonii (jedną z nich skom-
ponował np. z okazji 3000 lat
Jerozolimy), ale również muzy-
ki filmowej, bo fragmenty jego
utworów wykorzystano m.in. w fil-
mach „Katyń” Andrzeja Wajdy,
czy „Lśnienie” Stanleya Kubricka.

Jak usłyszeliśmy w Filharmo-
nii Opolskiej, starania o pierw-
szy przyjazd mistrza do Opola
trwały ponad dwa lata.

W trakcie piątkowego kon-
certu usłyszymy „Concerto
grosso na trzy wiolonczele i or-
kiestrę” Krzysztofa Pende-
reckiego i VIII Symfonię G-dur
op. 88 Antonín Dvořáka.
Oprócz Krzysztofa Pende-
reckiego, który jako dyrygent
poprowadzi koncert, wystąpią:

Allison Eldredge (USA) - wio-
lonczela, Rafał Kwiatkowski
- wiolonczela i Bartosz Koziak
- wiolonczela. ❚

Mistrz
na opolskiej scenie
Na przyjazd do Opola Krzysztofa
Pendereckiego nasze miasto
czekało ponad dwa lata.

Krzysztof Penderecki to świato-
wej sławy polski kompozytor.
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Jeśli mamy 50. lecie festi-
walu, to także w trakcie na-

szej imprezy musi zagrać mu-
zyka. Niestety współczesne fil-
my nie zawsze mogą pochwalić
się niesamowitą oprawą mu-
zyczną, więc sięgnęliśmy po kla-
sykę - mówi Rafał Mościcki ze
stowarzyszenia opolskie Lamy,
które jak co roku w trakcie Dni
Opola organizuje „Kino w mieś-
cie”. To impreza, w czasie któ-
rej filmy „wychodzą” z sal ki-
nowych.

Na dobry początek - pokaz
filmu z muzyką na żywo. W pią-
tek, o godz. 20.30 na ekranie
ustawionym na pl. Wolności zo-
baczymy niemy film „Generał”,
reż. Buster Keaton, z 1926 ro-
ku. O oprawę muzyczną zad-
ba grupa Bipolar Bears (w skła-
dzie: Szymon Danis, Jakub
Mitoraj, Grzegorz Posłuszny,
Maciek Zakrzewski, Sławomir
Puchała).

- To będzie 75 minut gra-
nia na żywo, a wspaniały efekt
jest murowany. Wiem, bo wi-
działem już tę grupę w akcji -
mówi Rafał Mościcki.

W sobotę wyświetlony zosta-
nie dokument „Komeda,
Komeda…” poświęcony wybit-
nemu twórcy muzyki jazzowej -
Krzysztofowi „Komedzie” Trzciń-
skiemu, a po nim „Nóż w wo-
dzie” w reżyserii Romana Po-

lańskiego. Niedziela natomiast
zacznie się od recitalu Grażyny
Rogowskiej pt. „Zakazane pio-
senki”. Na zakończenie „Kina
w mieście” zaplanowano film
„Piętro wyżej” z przedwojenną
piosenką w roli głównej. ❚

Kino w mieście
Zobaczymy klasyki światowego kina w muzycznej oprawie.

Blok sportowy w tegorocz-
nym programie Dni Opo-

la zajmuje dużo miejsca
i z pewnością wśród propozy-
cji Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji każdy znajdzie coś
dla siebie. Rowerowy Klub
Sportowy proponuje pokazy ro-
werowe „Dirt Show”. Indywi-
dualne oraz grupowe zajęcia
z trenerami odbywać się będą
w siłowni „Olimp” i na bieżni
przy ul. Sosnkowskiego, a tre-
ning piłkarski z Dariuszem Żu-
rawiem (pierwszym trenerem
OKS „Odra” Opole) w Centrum
Sportu przy ul. Północnej.
W parku Nadodrzańskim bę-
dzie można poćwiczyć pilates
i jogę lub poprawić kondycję
poprzez wspólną zabawę (za-
jęcia z Anetą Sztolc dla dzie-
ci i ich rodziców).

Jeżeli ktoś jeszcze nie wi-
dział meczu futbolu amery-
kańskiego, to będzie miał
do tego idealną okazję. Na bo-
isku stadionu lekkoatletycz-
nego na przeciwko siebie sta-
ną Rosomaki („Wolverines”)
z Opola i Smoki („Dragons”)

z Zielonej Góry. - W tym me-
czu damy z siebie wszystko -
zapewnia Adam Mazurek, pre-
zes zarządu Wolverines Opo-
le. - Wstęp jest bezpłatny,
a niezapomniane wrażenia
gwarantowane.

To nie wszystko. Przez ca-
łą sobotę bezpłatnie można

korzystać z miejskich obiek-
tów sportowych (nie dotyczy
to hali Toropolu, gdzie rozgry-
wane są tego dnia zawody).
Na krytą pływalnię obowiązu-
ją wejściówki, które można od-
bierać o każdej pełnej godzi-
nie w kasie basenu (z wyjąt-
kiem godz. 14). ❚

Ruch to zdrowie
To hasło będzie nam przyświecać przez cała sobotę.

Nasze
debiuty

To właśnie w opolskim
amfiteatrze „na świat”
przychodziły prawdziwe
gwiazdy polskiej sceny ro-
zrywkowej. Jeżeli chcesz
być świadkiem tych naro-
dzin, przyjdź na koncert,
w czasie którego wybrany
zostanie opolski Debiu-
tant, czyli wokalista biorą-
cy udział w koncercie De-
biutów Krajowego Festiwa-
lu Polskiej Piosenki.
Oceniać ich będzie jury,
w skład którego wejdą: El-
żbieta Zapendowska, Anna
Panas i Jarosław Wasik. ❚

A zabawa
nie ma końca

Co dzieci najbardziej lubią
robić? Oczywiście bawić się
i w trakcie Dni Opola będą mia-
ły do tego idealną okazję i miej-
sce. Kiedy? Przez całe trzy dni.
Gdzie? W parku przy Młodzieżo-
wym Domu Kultury, przy ulicy
Strzelców Bytomskich. To właś-
nie tam powstanie dziecięce
miasteczko, czyli park rozrywki
ze zjeżdżalniami, dmuchanymi
zamkami i mnóstwem innych
atrakcji. To nie wszystko.
Na scenie zaprezentują się ze-
społy działające w MDK. Będzie
więc można zobaczyć popisy ta-
neczne grupy Pech i Adena,
a także usłyszeć członków stu-
dia wokalnego „Debiut”. Przy-
gotowano także gry i zabawy
dla najmłodszych. ❚

Projekcji „Generała” towarzyć będzie muzyka na żywo wwykonaniu
grupy Bipolar Bears.

Towarzyski mecz futbolu amerykańskiego „Wolverines” Opole
kontra „Dragons” Zielona Góra rozegrany zostanie o godz. 14
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ZNAMY ZWYCIĘZCÓW
Zanim otworzymy śpiewniki,
o godz. 18 Muzeum Polskiej
Piosenki wręczy nagrody
w konkursie na graffiti pt. „50
lat Festiwalu w Opolu”.
Na konkurs wpłynęło 18 pro-
jektów z całej Polski, a jury
wybrało najlepszy. I już wia-
domo, że mury koło Amfitea-
tru ozdobi graffiti grupy twór-
czej w sładzie: Bartosz Szy-
mański, Tomasz Kaczyński,
Jacek Woliński, bo to właś-
nie oni zwyciężyli.

KUP BILET 
Wejście na większość im-
prez tegorocznych Dni
Opola jest bezpłatny, ale
żeby wejść na sobotni
koncert w amfiteatrze jak
i na imprezy w filharmonii
trzeba kupić bilet za sym-
boliczną kwotę;

amfiteatr: koncert
„Poprzytula”,
„Jamal”, Brodki,

„Budki Suflera” - 5 zł,
do nabycia w kasach
NCPP od 15 kwietnia.

filharmonia: koncert
Krzysztofa Penderec-
kiego i występ opol-

skich artystów - każdy
po 10 zł, do nabycia w ka-
sie FO od 12 kwietnia).

PIĄTEK, GODZ. 19
FILHARMONIA OPOLSKA

PIĄTEK, GODZ. 18.30AMFITEATR

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA,GODZ. 20 I 20.30

SOBOTA, GODZ. 8-22,MIEJSKIE OBIEKTY SPORTOWE

CZWARTEK,
GODZ 19, NCPP

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA,GODZ. 15-19 I 12-19, PARKMDK

Śpiewnik
z 26 piosen-
kami dostanie
każdy,
kto weźmie
udział
w wyjątkowej
lekcji.
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Wielu opolan przez wiele lat
tworzyło i nadal tworzy

Krajowy Festiwal Piosenki Pol-
skiej. Byli i są jego gwiazda-
mi, występują solo i w zespo-
łach, ale zawsze podbijają na-
sze serca, zapewniają sporą
dawkę wzruszeń, a my trzyma-
my za nich kciuki.

- W koncercie „Opolanie
opolanom” wystąpią opolscy
artyści, którzy swoją twórczoś-
cią rozsławiają nasze miasto -
mówi Dorota Michniewicz, sze-
fowa wydziału kultury Urzędu
Miasta, organizator Dni Opola.

Teraz nadarza się wyjątkowa
okazja do tego, żeby większość
z nich zobaczyć tego samego
dnia, na tej samej scenie.
W koncercie wezmą udział: Ja-
rosław Wasik z zespołem, Mi-
chał Bajor, Sławomir Kusz z ze-
społem, Krzysztof Nurkiewicz,
Krzysztof Puma Piasecki i Ka-
tarzyna Puma Piasecka z ze-
społem, Żaneta Plotnik z ze-
społem, Jan Cichy, Rafał
Łuszczewski, Anna Panas, Ja-
cek Mełnicki z zespołem gospel,

Big Band Szkoły Muzycznej
w Nysie pod dyr. Henryka
Weznera, Big Band Szkoły Mu-
zycznej w Opolu pod dyr. Ja-
cka Hornika.

Koncert poprowadzi Ma-
ria Szabłowska. ❚

Stare miejskie legendy mó-
wią o tym, że w Opolu byli

kiedyś wikingowie. Oczywiście
nikt tego nie potwierdza, ale też
nikt temu nie zaprzecza.

- I właśnie dlatego postano-
wiliśmy pokazać mieszkańcom,
jakby to wyglądało, gdyby wi-
kingowie nie tylko tu byli, ale
co więcej zaatakowali nasz
drewniany gród - opowiada An-
drzej Kościuk namiestnik opol-
skiego bractwa rycerskiego.

A o tym, że taki pokaz bę-
dzie widowisko chyba nikogo
nie trzeba przekonywać. Tym
bardziej, że atak nastąpi m.in.
z wody!

- Będzie głośno, gorąco
i z fajerwerkami - zapowiada
namiestnik

Wszystko to wydarzy się
na międzywalu w okolicach uli-
cy Spychalskiego. W tym roku
rycerze właśnie tam rozbiją swo-
je obozowisko (jego budowa
zacznie się już w piątek o godz.
16). Przez całą sobotę i niedzielę
można ich odwiedzać, a dla

opolan mają: jarmark średnio-
wieczny, turnieje bojowe i łucz-
nicze, występy zespołów:
„Irdorath” i „Elemental” z Bia-
łorusi, „Arma Ferre”, „Revertar”
i „Nowika” z Czech, „Buraky”
i „Castle Dreams” z Polski, po-
kazy alchemiczne mistrza Bar-
tłomieja, warsztaty rzemiosła,

szukanie ukrytego skarbu zbó-
ja Anzelma z Wionowa.

Inscenizację plenerową, czyli
forsowanie rzeki i zdobywanie gro-
du zaplanowano na sobotę
na godz. 19 (najlepiej oglądać ją
z mostu przy ul. Spychalskie-
go). Po jej zakończeniu zobaczy-
my pokaz sztucznych ogni. ❚

Wikingowie atakują
Nie tylko jarmark przygotowali
w tym roku nasi rycerze.

Opolanie opolanom
To tytuł wyjątkowego koncertu wyjątkowych wykonawców.

Już w piątek w Miejskiej
Bibliotece Publicznej

przy ul. Minorytów rusza ak-
cja „Z książką na rowerach”,
czyli wymiana książek na te-
renie miasta Opola, a także
konkurs fotograficzny dla
mieszkańców Opola na re-
portaż o bibliotekarzach
na rowerach. Tego dnia za-
planowano również warszta-
ty sztukatorstwa i kamie-
niarstwa artystycznego „Opo-
le w płaskorzeźbie”, przy-
gotowane przez Zespół Szkół
Budowlanych im. Jana Pa-
wła II w Opolu.

Dzieci będą mogły wziąć
udział w zabawie muzycz-
nej „Hulali w Opolu i pili ka-
kao”, a dorośli w spotkaniu
poświęconym Annie Ger-
man.

Biblioteka nie zapomina
oczywiście o muzyce, czego
dowodem jest piątkowe
spotkanie, ale także sobot-
nie zabawy dla dzieci. „Śpie-
wająca biblioteka” to wspól-
ne karaoke, fabryka instru-
mentów muzycznych
i festiwalowe stylizacje ar-
tystyczne.

Tego samego dnia od go-
dziny 12 trwać będzie
(re)design książkowy, czyli dru-
gie życie książki - akcja arty-
styczna z udziałem znakomi-
tych opolskich artystów: Hali-
ny Fleger, Andrzeja Sznejweisa,
Bolesława Polnara, Roberta
Suchińskiego. ❚

Wśród
książek
Konkursy, zabawy
dla najmłodszych,
spotkania
i warsztaty:
to propozycja
miejskiej biblioteki.

Zapowiada się niesamowity
wieczór który połączy poko-

lenia fanów polskiej muzyki ro-
zrywkowej: od tych najmłod-
szych, aż po nieco starszych.
W Amfiteatrze, na jednej sce-
nie wystąpią bowiem: „Poprzy-

tula”, „Jamal”, Brodka i „Bud-
ka Suflera”.

Brodka w 2012 roku zosta-
ła uznana przez MTV za naj-
lepszą polską artystkę,
a na ostatniej gali Fryderyków
jej teledysk do piosenki „Krzy-

żówka dnia” uznano teledy-
skiem roku.

Budki Suflera, chyba niko-
mu nie trzeba przedstawiać.
W Opolu Krzysztof Cugowski za-
śpiewa utwory z pierwszych bar-
dzo rockowych płyt grupy: „Cień
wielkiej góry” i „Przechodniem
byłem między wami”, a także
covery wielkich w latach 70.
grup rockowych np. Free, Bad
Company, Tempest, Spooky
Tooth. Członkowie grupy przy-
znają, że będzie to koncert ty-
powo rockowy, kierowany
do publiczności klubowej i fa-
nów Budki z lat 70.

„Poprzytula” to natomiast
opolskie dzieło Kuby Mitoraja
i Alicji Kalinowskiej. Grupa krą-
ży wokół szeroko pojętego nur-
tu muzyki pop.

Początek Jamal to rok
1999 i spotkanie dwóch ra-
domskich muzyków: Tomka
„Mioda” Mioduszewskiego
oraz Łukasza Borowieckiego.
Aktualnie zespół pracuje
nad nową płytą. ❚

Gwiazdy w Amfiteatrze
W sobotę na muzycznym niebie zabłyśnie Brodka,
„Budka Suflera”, „Poprzytula” i „Jamal”.

Członkowie Opolskiego Bra-
ctwa Wojciechowego, ma-

ją dla mieszkańców miasta
wodę czerpaną ze studni
na Wzgórzu Uniwersyteckim.
Jak twierdzą to lek na wapo-
ry, złe humory, różne dole-
gliwości XXI wieku, a nawet
niemądre myśli. Tego specy-
fiku można spróbować w so-
botę i niedzielę w godz. od 10
do 18

To nie wszystko. W nie-
dzielę zapraszają na IV
Wojciechową Giełdę Staro-
ci, której stragany pojawią się
na placu Kopernika w godz.
10-16. Targ ściąga co roku
ponad stu pięćdziesięciu wy-
stawców i amatorów staroci
z całego kraju. Tak będzie
i tym razem. ❚

Do Wojciechów
po wodę i starocie
Bractwo jak co roku będzie leczyć
nasze dusze wodą czerpaną
ze studni. Zaprasza także na jarmark.

Kompozytor
na scenie

Na I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej, artyści
z Krakowa wzięli praktycznie wszystkie nagrody, a Zyg-
munta Koniecznego nagrodzono za piosenki: „Karuzela
z madonnami”, „Pejzaż”, „Czarne anioły”. Nic więc dziw-
nego, że pierwszym gościem cyklu „Kompozytor na sce-
nie”, który rusza w trakcie tych bardzo muzycznych Dni
Opola będzie właśnie Konieczny. - Zazwyczaj kompozyto-
rzy kryją się za swoimi nutami i piosenkami, a my chcemy
ich pokazać, umożliwić publiczności bezpośredni kontakt
z tymi twórcami - mówi Jarosław Wasik, z Muzeum Pol-
skiej Piosenki, organizator spotkania.

Przypomnijmy, że Zygmunt Konieczny to polski kompo-
zytor piosenki literackiej, muzyki teatralnej i filmowej.
Od 1963 nieformalnie związany z Teatrem Starym w Kra-
kowie współpracował z wieloma najwybitniejszymi polski-
mi reżyserami. Jego muzykę można usłyszeć w filmach
Jana Jakuba Kolskiego, między innymi „Pornografia”
i „Jasminum”.

Uczestnicy tego wydarzenia usiądą na scenie obok za-
proszonego kompozytora i będą mogli wysłuchać tego, co
ma on do powiedzenia o swoim życiu i twórczości. ❚

DAWNO, DAWNO TEMU  
ZAGRAŁA MUZYKA 
Jak co roku z okazji Dni Opola Urszula
Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskie-
go, przygotowała miejską legendę. Tym razem
książeczka, którą będzie można dostać w Miejskiej
Informacji Turystycznej, w czasie koncertów w Am-
fiteatrze i w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, poświęcona została pierw-
szym festiwalom polskiej piosenki, a w roli głów-
nej występuje Papa Musioł, ówczesny włodarz
miasta i jeden z pomysłodawców powołania
do życia tej imprezy.
Nie jest to opowieść do jakiej zdążyliśmy się
przyzwyczaić, a raczej przypomnienie młodemu
pokoleniu o tym, jak to wszystko się zaczęło.
Znajdziemy tam między innymi anegdotki, które krążyły wokół festiwalu,
m.in. historię o tym jak rozbawiona grupa artystów wracała nad ranem z amfiteatru do ho-
telu. A wracała z przytupem, bo złapała stopa w postaci wozu strażackiego, a żeby nie było
nudno to całą drogę śpiewała, a „zespołem” dyrygował Jerzy Połomski. - Chciałam ocalić
od zapomnienia te historie i mam nadzieję, że odezwą się opolanie, którzy znają ich jesz-
cze więcej. Moglibyśmy wtedy to wszystko spisać i zachować dla następnych pokoleń.

Będziemy mogli zobaczyć m.in. jak wikingowie forsują rzekę
i usiłują zdobyć drewniany, opolski gród.

Brodka w 2012 roku została uznana przez MTV za najlepszą polską
artystkę.

SM

Nawojciechowym targu staroci
można znaleźć prawdziwe cuda.

P
S

SOBOTA, NIEDZIELA,GODZ. 10-17, NADBRZEŻA ODRY

NIEDZIELA, GODZ 17FILHARMONIA OPOLSKA

PIĄTEK, SOBOTA
OD GODZ. 12,
MIEJSKA BIBLIOTEKA

PONIEDZIAŁEK,
GODZ. 18, AMFITEATR

SOBOTA, NIEDZIELA, GODZ. 10-18,WZGÓRZE UNIWERSYTECKIE

SOBOTA, GODZ. 18.AMFITEATR

Michał Bajor
będzie jedną
z gwiazd nie-
dzielnego
koncertu.
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