
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
24/04	  CZWARTEK	  
BUDYNEK	  DAWNEGO	  	  KONSULATU	  RP	  W	  OPOLU	  
UL.	  KONSULARNA	  1	  
12:00	  UROCZYSTE	  ODSŁONIĘCIE	  TABLICY	  PAMIĄTKOWEJ	  POŚWIĘCONEJ	  JANOWI	  
KARSKIEMU	  W	  SETNĄ	  ROCZNICĘ	  URODZIN.	  	  
	  
MUZEUM	  ŚLĄSKA	  OPOLSKIEGO	  W	  OPOLU	  
MAŁY	  RYNEK	  7,	  WEJŚCIE	  OD	  UL.	  MUZEALNEJ	  	  
17:00	  SPOTKANIE	  Z	  DR.	  MACIEJEM	  BORKOWSKIM,	  KS.	  SŁAWOMIREM	  FONFARĄ	  I	  
PROF.	  JOLANTĄ	  KWIATEK	  PT.	  	  „OPOLE,	  MIASTO	  WIELU	  WYZNAŃ	  –	  SZKOLNICTWO	  I	  
OŚWIATA”.	  
MUZEUM	  JEST	  UDOSTĘPNIANE	  DLA	  WSZYSTKICH	  ZWIEDZAJĄCYCH	  BEZPŁATNIE	  	  	  	  	  	  	  	  
W	  GODZINACH	  OD	  10.00	  DO	  19.00.	  	  	  
	  
MIEJSKA	  BIBLIOTEKA	  PUBLICZNA	  W	  OPOLU	  
UL.	  MINORYTÓW	  4	  
17.00	  WERNISAŻ	  WYSTAWY	  „CERAMIKA	  TUŁOWICKA”.	  
18:00	  SPOTKANIE	  Z	  TYMONEM	  TYMAŃSKIM	  I	  RAFAŁEM	  KSIĘŻYKIEM.	  PROMOCJA	  
KSIĄŻKI	  „ADHD	  AUTOBIOGRAFIA”.	  
	  
PUB	  „POD	  AMFITEATREM”	  
UL.	  BARLICKIEGO	  
12:00	  ROZPOCZĘCIE	  IMPREZY	  DLA	  DZIECI,	  W	  TYM	  GRY	  INTERAKTYWNE	  I	  
WYŚWIETLANIE	  FILMÓW.	  
	  



RYNEK	  
KINO	  W	  MIEŚCIE	  NA	  WESOŁO	  
20:30	  WIECZÓR	  Z	  KOMEDIĄ	  FRANCUSKĄ	  –	  PROJEKCJA	  FILMU	  PT.	  	  „NIC	  DO	  OCLENIA”,	  
REŻ.	  DANY	  BOON.	  	  
	  
WZGÓRZE	  UNIWERSYTECKIE	  
19:30	  KONCERT	  –	  MUZYCZNY	  ŻYCIORYS	  FRANKA	  SINATRY	  Z	  UDZIAŁEM	  PIOTRA	  
JURKOWSKIEGO,	  ŁUKASZA	  SZUBY,	  KRZYSZTOFA	  PUMY	  PIASECKIEGO	  (W	  RAZIE	  
NIEPOGODY	  KONCERT	  ZOSTANIE	  PRZENIESIONY	  DO	  SCK).	  WSTĘP	  BEZPŁATNY.	  	  	  
	  

25/04	  PIĄTEK	  
MIEJSKA	  BIBLIOTEKA	  PUBLICZNA	  W	  OPOLU	  
UL.	  MINORYTÓW	  4	  /	  PLAC	  WOLNOŚCI	  
12:00-‐17:00	  KIERMASZ	  UŻYWANYCH	  KSIĄŻEK.	  STOISKO	  Z	  KSIĄŻKAMI	  DLA	  DZIECI	  I	  
RODZICÓW	  –	  PROMOCJA	  POSTAW	  RODZICIELSKICH.	  
14:00-‐17:00	  SPA	  NA	  ŁAPACH	  –	  WSZYSTKO	  O	  ZWIERZĘTACH	  DOMOWYCH,	  W	  TYM	  
ROZMOWY	  Z	  WETERYNARZEM,	  KOSMETYCZKĄ	  I	  FRYZJEREM	  ZWIERZĄT,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	  
TAKŻE	  OPOWIEŚCI	  O	  PSACH	  TROPIĄCYCH,	  KTÓRE	  PRACUJĄ	  DLA	  STRAŻY	  CELNEJ.	  	  
17:00	  ZAPROJEKTUJ	  WŁASNĄ	  OKŁADKĘ	  –	  (RE)DESIGN	  OKŁADKI	  –	  AKCJA	  
PROJEKTOWANIA	  „NA	  NOWO”	  OKŁADEK	  KSIĄŻEK	  PRZEZ	  OPOLSKICH	  ARTYSTÓW,	  
M.IN.	  H.	  FLEGER,	  A.	  SZNEJWEISA,	  Z.	  PELONA,	  R.	  SUCHIŃSKIEGO.	  OGŁOSZENIE	  
KONKURSU	  NA	  PROJEKT	  OKŁADKI	  DO	  ULUBIONEJ	  KSIĄŻKI.	  	  
	  
MURY	  OBRONNE	  –	  BASZTA	  ARTYLERYJSKA	  (K.	  KATEDRY)	  
16:00-‐20:00	  NAJAZD	  BRACTW	  RYCERSKICH	  I	  WOJÓW,	  FORMOWANIE	  OBOZOWISKA	  	  I	  
KRAMÓW	  ŚREDNIOWIECZNYCH	  KUPCÓW,	  POKAZY	  DAWNEGO	  RZEMIOSŁA.	  
	  
GALERIA	  ANEKS	  GSW	  
PL.	  TEATRALNY	  12	  
18:00	  LAURA	  MAKABRESKU	  –	  WERNISAŻ	  WYSTAWY	  FOTOGRAFICZNEJ.	  	  
	  
NARODOWE	  CENTRUM	  POLSKIEJ	  PIOSENKI	  /	  SALA	  KAMERALNA	  
UL.	  PIASTOWSKA	  14A	  
19:00	  OPOLSKIE	  ELIMINACJE	  DO	  KONCERTU	  	  „DEBIUTY”	  NA	  KRAJOWYM	  FESTIWALU	  
POLSKIEJ	  PIOSENKI	  W	  OPOLU	  (SALA	  KAMERALNA).	  UROCZYSTE	  WRĘCZENIE	  TYTUŁU	  
AMBASADORA	  STOLICY	  POLSKIEJ	  PIOSENKI	  PANI	  ELŻBIECIE	  ZAPENDOWSKIEJ.	  WSTĘP	  
WOLNY.	  LICZBA	  MIEJSC	  OGRANICZONA.	  
	  
PUB	  „POD	  AMFITEATREM”	  
UL.	  BARLICKIEGO	  
18:00-‐23:00	  MISTRZOSTWA	  OPOLA	  W	  DARCIE	  I	  BILARDZIE.	  
	  
FILHARMONIA	  OPOLSKA	  IM.	  JÓZEFA	  ELSNERA	  
UL.	  KRAKOWSKA	  24	  
19:00	  KONCERT	  ORKIESTRY	  SYMFONICZNEJ	  FILHARMONII	  OPOLSKIEJ	  POD	  BATUTĄ	  
BARTOSZA	  ŻURAKOWSKIEGO	  Z	  UDZIAŁEM	  MEKSYKAŃSKIEGO	  SOLISTY	  JOSÉ	  



	  ADOLFO.	  W	  PROGRAMIE:	  „HAROLD	  W	  ITALII”	  	  HEKTORA	  BERLIOZA	  ORAZ	  „KAPRYS	  
WŁOSKI”	  PIOTRA	  CZAJKOWSKIEGO.	  KONCERT	  BILETOWANY.	  CENA	  BILETU	  10	  ZŁ	  (W	  
SPRZEDAŻY	  OD	  7	  KWIETNIA).	  
	  
RYNEK	  
17:00-‐19:00	  KONCERT	  	  KARAOKE	  50+.	  NAJPOPULARNIEJSZE	  POLSKIE	  PIOSENKI.	  
	  
KINO	  W	  MIEŚCIE	  NA	  WESOŁO	  
20:30	  PROJEKCJA	  UKRAIŃSKIEGO	  FILMU	  NIEMEGO	  „SZKURNIK”	  (CWANIAK)	  Z	  1929	  
ROKU	  Z	  MUZYKĄ	  NA	  ŻYWO	  MARCINA	  PUKALUKA	  ORAZ	  POKAZ	  FILMU	  „WHISKY	  DLA	  
ANIOŁÓW”	  W	  REŻ.	  KENA	  LOACHA	  Z	  2012	  R.,	  WIELKA	  BRYTANIA.	  
	  

26/04	  SOBOTA	  
REKREACJA	  –	  DZIEŃ	  OTWARTY	  MOSIR	  OPOLE	  
PŁYWALNIA	  „AKWARIUM“,	  UL.	  OZIMSKA	  48	  B	  	  
	  
BEZPŁATNE	  WEJŚCIE	  NA	  TORY	  OGÓLNODOSTĘPNE	  NA	  DUŻEJ	  NIECCE	  BASENU.	  
WEJŚCIÓWKI	  DO	  ODBIORU	  W	  KASIE	  PŁYWALNI.	  SZCZEGÓŁY:	  WWW.MOSIR.OPOLE.PL	  
	  
PŁYWALNIA	  „WODNA	  NUTA”,	  UL.	  PRÓSZKOWSKA	  96	  
6:00-‐15:00	  BEZPŁATNE	  WEJŚCIE	  NA	  PŁYWALNIĘ.	  ILOŚĆ	  MIEJSC	  OGRANICZONA.	  
DECYDUJE	  KOLEJNOŚĆ	  WEJŚCIA.	  
	  
STADION	  LEKKOATLETYCZNY,	  UL.	  SOSNKOWSKIEGO	  12	  
9:00-‐21.00	  BEZPŁATNE	  WEJŚCIE	  DO	  SIŁOWNI.	  
10:00-‐14:00	  INDYWIDUALNA	  OPIEKA	  TRENERA.	  
10.00-‐12:00	  TESTY	  SPRAWNOŚCIOWE.	  
12:30-‐13:30	  CROSSFIT.	  
14:00	  POKAZ	  FUTBOLU	  AMERYKAŃSKIEGO	  –	  WOLVERINES	  OPOLE.	  
	  
LODOWISKO	  „TOROPOL”,	  UL.	  BARLICKIEGO	  13	  
BEZPŁATNE	  WEJŚCIE	  NA	  ŚLIZGAWKI	  W	  GODZINACH:	  14:30,	  16:30,	  18:30,	  20:15.	  
DECYDUJE	  KOLEJNOŚĆ	  WEJŚCIA.	  
	  
CENTRUM	  SPORTU,	  UL.	  WANDY	  RUTKIEWICZ	  10	  
10:00	  	  III	  TURNIEJ	  PIŁKI	  NOŻNEJ	  NA	  RZECZ	  LARYNGEKTOMOWANYCH	  O	  PUCHAR	  
PREZESA	  OPOLSKIEJ	  IZBY	  LEKARSKIEJ.	  W	  TURNIEJU	  ZMIERZĄ	  SIĘ	  DRUŻYNY	  LEKARZY,	  
PRACOWNIKÓW	  MOSIR,	  DZIENNIKARZY	  RADIA	  OPOLE.	  W	  PRZERWIE	  MECZU	  ZAGRA	  
ZESPÓŁ	  DOKTOR	  BEND,	  ODBĘDZIE	  SIĘ	  POKAZ	  CAPOEIRY	  	  	  	  	  	  ORAZ	  POKAZ	  PIERWSZEJ	  
POMOCY.	  WSTĘP	  BEZPŁATNY.	  
	  
STAW	  BARLICKIEGO	  
18:00	  POKAZ	  MODELI	  PŁYWAJĄCYCH.	  
	  
PARK	  NADODRZAŃSKI	  	  	  
12:00	  NAUKA	  JAZDY	  NA	  ROLKACH	  POD	  OPIEKĄ	  JARKA	  TOMANIKA.	  
	  



WZGÓRZE	  UNIWERSYTECKIE	  –	  STUDNIA	  ŚW.	  WOJCIECHA	  
10:00-‐18.00	  OPOLSKIE	  BRACTWO	  WOJCIECHOWE	  ZAPRASZA	  NA	  DEGUSTACJĘ	  WODY	  
ŻYCIA	  ORAZ	  ZIÓŁ	  NA	  DOLEGLIWOŚCI	  XXI	  WIEKU.	  
	  
MDK	  (PASIEKA)	  
12:00-‐18:00	  PARK	  ROZRYWKI	  DLA	  DZIECI,	  OK.	  G.	  14.00	  PREZENTACJA	  ZESPOŁÓW	  
DZIECIĘCYCH	  DZIAŁAJĄCYCH	  PRZY	  MDK.	  
	  
GALERIA	  SZTUKI	  WSPÓŁCZESNEJ	  W	  OPOLU	  
PLAC	  TEATRALNY	  12	  
12:00	  WARSZTATY	  RODZINNE	  „TAJEMNICZA	  NIESPODZIANKA”	  –	  WSTĘP	  WOLNY.	  
	  
RYNEK	  
10:00	  MARSZ	  RODZINNY	  –	  POZNAJEMY	  PEREŁKI	  STAREGO	  OPOLA	  –	  ZBIÓRKA	  PRZY	  
WEJŚCIU	  GŁÓWNYM	  RATUSZA	  –	  ORGANIZATOR:	  POLSKI	  ZWIĄZEK	  EMERYTÓW,	  
RENCISTÓW	  I	  INWALIDÓW	  PRZY	  OSM	  „PRZYSZŁOŚĆ”.	  
	  
12.00-‐16.00	  TANECZNE	  SZALEŃSTWO	  W	  OPOLU.	  
BLOK	  KARAIBSKI	  –	  POKAZ	  I	  NAUKA	  SALSY,	  BACHATY,	  MERENGUE,	  RUEDA	  DE	  CASINO,	  
LATINO	  SHOW	  (FORMACJA	  OPOLSKIEJ	  SZKOŁY	  SALSY	  SALSA	  LOCA).	  	  	  
BLOK	  CONTEMPORARY	  –	  POKAZ	  JAZZU,	  MODERN,	  SHOW	  DANCE.	  
BLOK	  STREET	  DANCE	  –	  POKAZY	  HIP-‐HOP,	  POPPING,	  BREAKDANCE.	  
TURNIEJ	  TAŃCA	  ULICZNEGO	  DLA	  KAŻDEGO	  –	  KONKURS	  TANECZNY	  DLA	  OPOLAN	  
ROZEGRANY	  W	  3	  KATEGORIACH:	  BREAKDANCE,	  HIP-‐HOP	  ORAZ	  POPPING.	  
BLOK	  TAŃCA	  BRZUCHA,	  POKAZY	  GWIAZDY	  WERONIKI	  SAHAR	  LITWIN	  (3	  STYLE	  
TAŃCA	  BRZUCHA)	  ORAZ	  KONKURS	  TANECZNY.	  
BLOK	  TAŃCA	  FOLKLORYSTYCZNEGO,	  M.IN.:	  	  POKAZY	  POLSKICH	  TAŃCÓW	  
NARODOWYCH,	  	  POKAZY	  TAŃCA	  IRLANDZKIEGO,	  POKAZY	  TAP	  DANCE	  (STEP	  
AMERYKAŃSKI).	  
KONKURS	  GRAFFITI	  O	  TEMATYCE:	  LATINO,	  JAZZ,	  STREET.	  	  
FUNDATORZY	  NAGRÓD:	  RDC	  I	  PREZYDENT	  MIASTA	  OPOLA.	  	  
	  
MURY	  OBRONNE	  –	  BASZTA	  ARTYLERYJSKA	  (K.	  KATEDRY)	  
10:00-‐22:00	  OPOLSKIE	  BRACTWO	  RYCERSKIE	  ZAPRASZA	  NA	  JARMARK	  
ŚREDNIOWIECZNY,	  POKAZY	  DAWNEGO	  RZEMIOSŁA	  	  I	  GINĄCYCH	  ZAWODÓW.	  
11:00	  UROCZYSTE	  PRZYWITANIE	  GOŚCI.	  
11:15	  TAHEYA	  –	  ORIENTALNY	  TANIEC	  BRZUCHA.	  
11:30	  KONCERT	  ZESPOŁU	  CALATA	  Z	  CZECH.	  
12:00	  POKAZ	  TAŃCÓW	  DAWNYCH,	  POKAZY	  CZERPANIA	  PAPIERU	  ORAZ	  
WYTWARZANIA	  WYROBÓW	  CERAMICZNYCH	  NA	  KOLE	  GARNCARSKIM.	  
12:30	  POKAZ	  ARTYLERII	  OPOLSKIEGO	  BRACTWA	  RYCERSKIEGO.	  
13:00	  KONCERT	  ZESPOŁU	  CALATA	  Z	  CZECH.	  
13:30	  WARSZTATY	  TAŃCA	  DAWNEGO.	  
14:00	  ŚREDNIOWIECZNE	  ZABAWY	  PLEBEJSKIE.	  
14:30	  POKAZY	  WALK	  RYCERSKICH	  I	  UZBROJENIA	  RYCERSKIEGO.	  
15:00	  KONCERT	  ZESPOŁU	  CALATA	  Z	  CZECH.	  
15:30	  TURNIEJ	  BOJOWY	  WOJÓW	  WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH.	  
17:00	  TURNIEJ	  BOJOWY	  RYCERSKI	  POŁĄCZONY	  Z	  POKAZEM	  ARTYLERYJSKIM.	  
19:00	  INSCENIZACJA	  BITWY.	  



19:30	  KONCERT	  MUZYKI	  IRLANDZKIEJ	  ZESPOŁU	  CASTLE	  DREAMS.	  
20:45	  TAHEYA	  –	  POKAZ	  TAŃCA	  BRZUCHA	  ZE	  SKRZYDŁAMI	  IZYDY.	  
21:00	  WIECZORNY	  POKAZ	  ALCHEMICZNY	  MISTRZA	  BARTŁOMIEJA.	  
21:30	  FIRESHOW	  W	  WYKONANIU	  GRUPY	  ELEMENTAL	  Z	  BIAŁORUSI.	  
	  
MUZEUM	  ŚLĄSKA	  OPOLSKIEGO	  
MAŁY	  RYNEK	  7,	  WEJŚCIE	  OD	  UL.	  MUZEALNEJ	  ORAZ	  GALERIA	  PRZY	  UL.	  OZIMSKIEJ	  
10	  
MUZEUM	  JEST	  UDOSTĘPNIANE	  DLA	  WSZYSTKICH	  ZWIEDZAJĄCYCH	  BEZPŁATNIE	  	  	  	  W	  
GODZINACH	  OD	  12.00	  DO	  20.00	  W	  RAMACH	  AKCJI	  „DZIEŃ	  WOLNEJ	  SZTUKI”.	  
PRACOWNICY	  MUZEUM	  BĘDĄ	  PROWADZIĆ	  	  ANIMACJE	  PRZY	  OBRAZIE	  JANA	  CYBISA	  –	  
NAJWYBITNIEJSZEGO	  MALARZA	  OPOLSZCZYZNY,	  PRZY	  OŁTARZU	  CECHOWYM	  	  	  	  	  	  I	  
RZEŹBIE	  JANA	  BOROWCZAKA	  „OPOLSKA	  NIKE”.	  	  	  
	  
	  
MIEJSKA	  BIBLIOTEKA	  PUBLICZNA	  W	  OPOLU	  
UL.	  MINORYTÓW	  4	  /	  	  PLAC	  WOLNOŚCI	  
12:00-‐17:00	  KIERMASZ	  UŻYWANYCH	  KSIĄŻEK.	  STOISKO	  Z	  KSIĄŻKAMI	  DLA	  DZIECI	  	  	  	  	  	  	  	  I	  
RODZICÓW	  –	  PROMOCJA	  POSTAW	  RODZICIELSKICH.	  
13:00	  SPOTKANIE	  Z	  DOROTĄ	  SUMIŃSKĄ,	  LEKARKĄ	  WETERYNARII	  I	  PUBLICYSTKĄ.	  
PROMOCJA	  KSIĄŻKI	  „DALEJ	  NA	  CZTERECH	  ŁAPACH”.	  
	  
NARODOWE	  CENTRUM	  POLSKIEJ	  PIOSENKI	  /	  AMFITEATR	  
UL.	  PIASTOWSKA	  14A	  
18:15	  KONCERT	  ZESPOŁU	  SOUL	  CITY.	  
19:00	  WYSTĘP	  KABARETU	  ANI	  MRU	  MRU.	  
20:10	  KONCERT	  ZESPOŁU	  BAJM.	  
KONCERT	  BILETOWANY.	  CENA	  BILETU	  15	  ZŁ	  (BILETY	  W	  SPRZEDAŻY	  OD	  23	  KWIETNIA	  W	  
GODZINACH	  10:00-‐18:00,	  KASA	  NCPP).	  
	  
PUB	  POD	  AMFITEATREM	  
22:30	  KONCERT	  ZESPOŁÓW	  „LOS	  KALAFIOROS”	  I	  „HOLTER”,	  	  DJ	  BLANE	  D.	  
	  
RESTAURACJA	  RADIOWA	  
20:00	  SALSOTEKA	  W	  RADIOWEJ	  –	  CAŁONOCNA	  IMPREZA	  TANECZNA	  DLA	  
WSZYSTKICH	  DOROSŁYCH	  OPOLAN.	  KONKURSY	  Z	  NAGRODAMI,	  POKAZY	  TANECZNE,	  
PROMOCJA	  KULTURY	  AFRO-‐KUBAŃSKIEJ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  LATYNOAMERYKAŃSKIEJ.	  
	  

27/04	  NIEDZIELA	  
MDK	  (PASIEKA)	  
12:00-‐18:00	  PARK	  ROZRYWKI	  DLA	  DZIECI,	  O	  14:00	  PREZENTACJA	  ZESPOŁÓW	  
DZIECIĘCYCH	  DZIAŁAJĄCYCH	  PRZY	  MDK.	  
	  
WZGÓRZE	  UNIWERSYTECKIE	  –	  STUDNIA	  ŚW.	  WOJCIECHA	  
10:00-‐18:00	  OPOLSKIE	  BRACTWO	  WOJCIECHOWE	  ZAPRASZA	  NA	  DEGUSTACJĘ	  WODY	  
ŻYCIA	  ORAZ	  ZIÓŁ	  NA	  DOLEGLIWOŚCI	  XXI	  WIEKU.	  
	  



	  
OPOLSKI	  DZIEŃ	  RODZINY	  
NARODOWE	  CENTRUM	  POLSKIEJ	  PIOSENKI	  /	  AMFITEATR	  
UL.	  PIASTOWSKA	  14A	  
14:00-‐17:00	  KOLOROWA	  NIEDZIELA	  –	  IMPREZA	  PLENEROWA	  DLA	  DZIECI.	  W	  
PROGRAMIE:	  WYSTĘPY	  ZESPOŁÓW	  DZIECIĘCYCH	  MDK,	  SPOTKANIE	  	   	  	  	  Z	  
ILUZJONISTĄ	  TOMASZEM	  VINCI,	  KONKURSY	  Z	  NAGRODAMI,	  ZABAWY	  DLA	  DZIECI,	  
POKAZY	  KULINARNE	  DLA	  DZIECI	  I	  RODZICÓW	  PT.	  „KUCHNIA	  TADKA	  NIEJADKA”.	  
STOISKO	  PROMUJĄCE	  RODZICIELSTWO	  I	  RODZICIELSTWO	  ZASTĘPCZE.	  
	  
PUB	  POD	  AMFITEATREM	  
14:00-‐21:00	  OPOLSKI	  DZIEŃ	  PIŁKARZYKÓW	  –	  TURNIEJ.	  
	  
MURY	  OBRONNE	  –	  BASZTA	  ARTYLERYJSKA	  (K.	  KATEDRY)	  
11:00-‐15:00	  OPOLSKIE	  BRACTWO	  RYCERSKIE	  ZAPRASZA	  NA	  JARMARK	  
ŚREDNIOWIECZNY,	  TURNIEJ	  ŁUCZNICZY,	  NAUKĘ	  STRZELANIA	  Z	  ŁUKU	  I	  RZUTU	  
TOPOREM,	  NOŻEM	  I	  WŁÓCZNIĄ	  ORAZ	  POKAZ	  ŚREDNIOWIECZNYCH	  ZABAW	  
PLEBEJSKICH.	  
	  
FILHARMONIA	  OPOLSKA	  IM.	  JÓZEFA	  ELSNERA	  
UL.	  KRAKOWSKA	  24,	  SCENA	  PLENEROWA	  
14:00-‐18:00	  KONCERT	  SZANTOWY	  „PIEŚNI	  SPOD	  ŻAGLI”.	  
	  
KATEDRA	  OPOLSKA	  	  
19:30	  KONCERT	  Z	  OKAZJI	  KANONIZACJI	  OJCA	  ŚWIĘTEGO	  JANA	  PAWŁA	  II	  	  Z	  UDZIAŁEM	  
WYBITNYCH	  WŁOSKICH	  ARTYSTÓW	  MASSIMO	  MERCELLEGO	  (FLET)	  ORAZ	  RAMINA	  
BAHRAMIEGO	  (FORTEPIAN).	  W	  PROGRAMIE	  NAJPIĘKNIEJSZE	  SONATY	  FLETOWE	  JANA	  
SEBASTIANA	  BACHA.	  
	  
	  

28/04	  PONIEDZIAŁEK	  
TEATR	  IM.	  JANA	  KOCHANOWSKIEGO	  
MAŁA	  SCENA	  
17:00	  	  „BAŚNIOWY	  SPACER	  PO	  OPOLU”	  	  –	  PREZENTACJA	  8	  FORM	  TEATRALNYCH	  
PRZYGOTOWANYCH	  NA	  PODSTAWIE	  UTWORÓW	  NAGRODZONYCH	  W	  KONKURSIE	  
„BAJKA	  O	  OPOLU”.	  
DUŻA	  SCENA	  	  	  
19:00	  SPEKTAKL	  „MOJE	  MIASTO.	  OPOLE”	  Z	  UDZIAŁEM	  MIESZKAŃCÓW	  OPOLA.	  	  
	  
BEZPŁATNE	  WEJŚCIÓWKI	  NA	  OBA	  SPEKTAKLE	  SĄ	  DO	  ODBIORU	  W	  KASIE	  TEATRU	  OD	  
22	  KWIETNIA.	  ILOŚĆ	  MIEJSC	  OGRANICZONA.	  
	  
KOŚCIÓŁ	  PW.	  MATKI	  BOSKIEJ	  BOLESNEJ	  I	  ŚW.	  WOJCIECHA	  NA	  GÓRCE	  
18:00	  UROCZYSTA	  MSZA	  ŚWIĘTA	  KU	  CZCI	  ŚW.	  WOJCIECHA,	  PATRONA	  OPOLA,	  W	  
INTENCJI	  MIESZKAŃCÓW	  MIASTA.	  
	  



IMPREZY	  I	  ATRAKCJE	  TOWARZYSZĄCE:	  
22/04	  WTOREK	  
FILHARMONIA	  OPOLSKA	  
19.00	  KONCERT	  RAVEL	  PIANO	  DUO	  –	  AGNIESZKA	  KOZŁO	  –	  KATARZYNA	  EWA	  
SOKOŁOWSKA.	  W	  PROGRAMIE:	  WYBRANE	  UTWORY	  F.	  SCHUBERTA,	  M.	  
MOSZKOWSKIEGO,	  D.	  MILHAUDA,	  M.	  RAVELA,	  W.	  LUTOSŁAWSKIEGO.	  BEZPŁATNE	  
WEJŚCIÓWKI	  SĄ	  DO	  ODBIORU	  W	  KASIE	  FO	  W	  DNIU	  KONCERTU.	  	  
	  
	  
	  
PODCZAS	  DNI	  OPOLA	  KAWIARNIA	  „SOPELEK”	  ZAPRASZA	  NA	  PUCHARY	  LODOWE	  ZE	  
ZNIŻKĄ	  15%.	  	  
	  
KAWIARNIA	  „COFFEEMOMENT”	  POLECA	  CAFE	  LATTE	  I	  CIASTKO	  	  ZA	  JEDYNE	  10	  ZŁ	  I	  
ZACHĘCA	  DO	  UDZIAŁU	  W	  KONKURSIE	  FOTOGRAFICZNYM.	  
	  
HERBACIARNIA	  „JASMINUM”	  PROPONUJE	  20%	  RABATU	  NA	  CAŁE	  MENU	  25	  I	  26	  
KWIETNIA,	  A	  27	  I	  28	  KWIETNIA	  OFERUJE	  10%	  RABATU	  NA	  WSZYSTKIE	  AKCESORIA	  
HERBACIANE.	  	  
	  
PUB	  „MASKA”	  ZAPRASZA	  NA	  PSTRĄGA	  Z	  PIECA	  Z	  PYSZNYMI	  DODATKAMI	  I	  
NIESPODZIANKĄ	  ZA	  JEDYNE	  26	  ZŁ.	  	  
	  
BAR	  „KINGSIZE”	  ZAPRASZA	  W	  CZASIE	  DNI	  OPOLA	  NA	  WSPANIAŁE	  BAGIETKI	  W	  
DOBREJ	  CENIE	  ORAZ	  24	  KWIETNIA	  NA	  WIECZÓR	  KARAOKE	  POŚWIĘCONY	  PIOSENCE	  
FESTIWALOWEJ.	  	  
	  
KAWIARNIA	  „POD	  ARKADAMI”	  PROPONUJE	  10%	  RABATU	  NA	  CIASTA	  PODCZAS	  DNI	  
OPOLA.	  	  
	  
PUB	  „POD	  AMFITEATREM”	  ZAPRASZA	  NA	  OBIADY	  RODZINNE	  Z	  25%	  RABATEM	  28	  
KWIETNIA.	  
	  


