


2 grudnia (niedziela) godz. 18:00, Sala koncertowa

STROBEL KOFTA WOŁEK
„Do góry dnem”
spektakl poetycko – muzyczny

ANNA STANKIEWICZ – śpiew
JANUSZ STROBEL – gitara klasyczna
ANDRZEJ JAGODZIŃSKI TRIO
Andrzej Jagodziński – piano, akordeon
Adam Cegielski – kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski – perkusja

Bilety 30 zł

1 grudnia (sobota) godz. 19:00, Scena klubowa
Koncert klubowy

Tomek Sawicki prezentuje:
Śpiewający Autorzy Mariola Konieczna

Wstęp bezpłatny

7 grudnia (piątek), godz. 19:00, Sala koncertowa
Barbórka - Koncert symfoniczny

Koncert symfoniczny w ramach jubileuszu 60-lecia Filharmonii 
Opolskiej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Komitet honorowy:
Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski 
Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego 
Ryszard Zembaczyński – Prezydent Miasta Opola

Filharmonicy Opolscy 
Bartosz Żurakowski - dyrygent 
Aleksandra Kuls - skrzypce (Laureatka XIV Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego)

Program:
Mieczysław Karłowicz - Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
Antonín Dvořák - VII Symfonia d-moll op. 70

Bilety 30 zł
Bilety ulgowe 25 zł



9 grudnia (niedziela) godz. 19:30, Scena klubowa
Koncert klubowy

Łukasz Knapik Quintet

Wstęp bezpłatny

9 grudnia (niedziela) godz. 16:00, Sala koncertowa

FAIRY DANCE
Baśń o kopciuszku opowiedziana muzyką i tańcem

Widowisko muzyczno-taneczne 
Carantuohill
Zespół Form Tanecznych Salake 

Spektakl ten to nowe przedsięwzięcie Z.F.T. 
SALAKE realizowane wspólnie z zespołem 
CARRANTUOHILL. Widowisko to jest baśnią 
nawiązującą do bajki o Kopciuszku, opowiedzianej 
muzyką i tańcem.
Przedstawienie oparte jest oczywiście na celtyckiej muzyce 
i widowiskowym tańcu irlandzkim, ale za pomocą wyłącznie takich 
właśnie artystycznych środków przekazu wykonawcy zaprezentują 
spektakl nawiązujący w treści do klasycznej ...bajki 
o Kopciuszku.
Wyjątkowy koncert... bogate stroje... wspaniała 
muzyka... mistrzowski taniec...

Bilety 45 zł
Bilet rodzinny (3 os. w tym min.1 dziecko) 15 % zniżki

8 grudnia (sobota) godz. 17:00, Scena klubowa
Koncert klubowy

Mikołajkowy Koncert Szkoły Muzycznej Yamaha w Opolu 

Wstęp bezpłatny

11 grudnia (wtorek) godz. 19:00, Scena klubowa
Klasyczne wtorki

Recital skrzypcowy
Ilona Jachacz - skrzypce
Agnieszka Wojszczyk - skrzypce 
Joanna Wąsiak - fortepian 

Program:
Ignaz Pleyel - I Duet op. 48
Jan Sebastian Bach - Koncert d-moll na dwoje skrzypiec

Wstęp bezpłatny



15 grudnia (sobota) godz. 19.00, Scena klubowa
Koncert klubowy

Kasia Piasecka i jej piosenki 

Udział biorą:
Katarzyna Piasecka - vocal 
Krzysztof „Puma” Piasecki - gitara 
Adam Buczek - perkusja 
Dariusz Ziółek - bass 

Program:
Kompozycje autorskie oraz standardy światowej muzyki 
rozrywkowej

Wstęp bezpłatny

13 grudnia (czwartek) godz. 19.00, Scena klubowa
Koncert klubowy

IREK GŁYK & KINGA GŁYK

Irek Głyk - wibrafon 
Kinga Głyk - bas 

Program:
Kompozycje autorskie i standardy jazzowe 

Wstęp bezpłatny



16 grudnia (niedziela) godz. 18:00, Scena klubowa
Koncert klubowy

Piosenki z plecaka 
Koncert z okazji 25.lecia debiutu scenicznego Ireny Hodowaniec 
Irena Hodowaniec - vocal, gitara, instrumenty perkusyjne 
Grzegorz Grunwald - gitara, instrumenty perkusyjne, vocal 

Wstęp bezpłatny

18 grudnia (wtorek) godz. 19.00, Scena klubowa
Klasyczne wtorki

Recital wokalny 
Elżbieta Cabała - sopran 
Joanna Wąsiak - fortepian 

Program:
Pieśni i arie adwentowe oraz kolędy 

Wstęp bezpłatny

21 grudnia (Piątek), godz. 19:00, Sala koncertowa
Koncert świąteczny - U PROGU ROKU LUTOSŁAWSKIEGO 

Koncert symfoniczny w ramach jubileuszu 60-lecia Filharmonii 
Opolskiej
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Gramy dla BETANII
Koncert na zakończenie IX Ogólnopolskiej kampanii społecznej 
Hospicjum to też życie

Orkiestra Symfoniczna i Chór Filharmoniii Opolskiej 
Bartosz Żurakowski - dyrygent 

Program:
Ottorino Respighi - Suita orkiestrowa Ptaki
Piotr Czajkowski - Suita baletowa Jezioro łabędzie op. 20
Witold Lutosławski - Dwadzieścia polskich kolęd
Thomas A. Kennedy - Christmas Sing Along

Bilety 30 zł
Bilety ulgowe 25 zł



22 grudnia (sobota) godz. 18.00, Sala koncertowa
Wieczór kolęd

Chór i Chór Chłopięcy Filharmonii Opolskiej
Bartosz Żurakowski - dyrygent
Joanna Wąsiak - fortepian 

Program:
Utwory świąteczne i kolędy dla dzieci 

Bilety 15 zł

31 grudnia (poniedziałek) godz. 19:00, Sala koncertowa
GALA SYLWESTROWA

Koncert symfoniczny
Filharmonicy Opolscy
Bartosz Żurakowski - dyrygent, gospodarz wieczoru

Po koncercie zapraszamy na:
bankiet (szwedzki stół)
zabawę taneczną z DJ-em
minirecital fortepianowy (Przeboje światowej muzyki rozrywkowej)

Bilety 260 zł/os.

Od 20 listopada 2012 (wtorek) do 18 grudnia 2012 (Wtorek) 

Prezentacja wystawy obrazów Jerzego Beskiego

Filharmonia Opolska, Antresola

Wstęp bezpłatny



5 grudnia (środa) godz. 18.00, 
Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej

sala odczytowa Muzeum Śląska 

Otwarte seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
prof. Adam Grobler
„Paradoksy potwierdzania, a klauzula ceteris paribus”

Wstęp wolny

7 grudnia (piątek) godz. 18.00, 
Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej

sala odczytowa Muzeum Śląska 

„Kolorowa inwazja. Ceramika użytkowa lat 50. i 60. ”
wernisaż wystawy połączony z promocją publikacji dr Barbary 
Banaś „Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60. ”
oraz spotkanie z autorką

Wstęp wolny

6 grudnia (czwartek) godz. 17.00, 
Śląska Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej

sala odczytowa Muzeum 

„Mija rok” koncert pieśni adwentowych
 w wykonaniu Męskiego Zespołu Wokalnego „CAMERTON” 
Towarzystwa Przyjaciół Opola pod dyrekcją Marii 
Przebindowskiej

Wstęp wolny



19 grudnia (środa) godz. 17.00, 
Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej

sala odczytowa Muzeum Śląska 

Promocja publikacji ks. Andrzeja Hanicha
„Źródła do dziejów Prószkowa”

Wstęp wolny

16 grudnia (niedziela) godz. 12.00 i 14.00, 
Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Ozimska 10

Niedzielne warsztaty plastyczne
„Jarmark świątecznych inspiracji”

Czas trwania zajęć: do 90 min.

Wstęp: wejściówka 7 zł od osoby, liczba miejsc ograniczona.

12 grudnia (środa) godz. 14.00, 
Opolskiego, wejście od ul. Muzealnej

sala odczytowa Muzeum Śląska 

Otwarte Seminarium Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
dr Artur Machlarz
„O decydowaniu w warunkach niepewności”

Wstęp wolny



Ekspozycja Muzeum

Od 15 października udostępnione do zwiedzania są jedynie tereny parkowe Muzeum, 
bez wnętrza obiektów. 

Godziny:
Poniedziałek - Piątek 10.00 - 15.00
(kasa do 14:30)

3 zł bilet spacerowy
1 zł bilet przedszkolny
Poniedziałek - wstęp bezpłatny

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest jedynym muzeum na wolnym powietrzu 
w województwie Opolskim i jednym z czterech położnych w historycznych 
granicach Śląska. W ciągu prawie 50 lat działalności Muzeum stworzona została 
bogata plenerowa ekspozycja zabytków drewnianej architektury wiejskiej 
Śląska Opolskiego, która – w połączeniu z szeroką ofertą muzealną, taką jak 
imprezy plenerowe, wystawy, konkursy i pokazy – stanowi niezwykłą atrakcję 
regionu. Dowodem na to jest kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających rocznie oraz słowa uznania i pozytywne opinie 
wyrażane przez nich a także przez grono fachowców zajmujących się ochroną zabytków oraz dokumentowaniem 
i popularyzacją kultury ludowej.



Listopad - grudzień, Muzeum Wsi Opolskiej
Wystawa pokonkursowa I Konkursu Malowania Porcelany 
Opolskiej.

We wrześniu br. odbył się I Wojewódzki Konkurs Malowania 
Porcelany wynikiem którego jest udostępniona dla Państwa wystawa. 
Można podziwiać tradycyjne opolskie wzory. Wystawę można oglądać 
w holu nowego budynku administracyjnego.

Wstęp bezpłatnie

28 listopada (środa) godz. 17.00, 
Otwarcie wystawy pokonkursowej „Zabytkowa architektura wsi 
opolskiej”
Wystawę będzie można oglądać do końca lutego 2013 roku 
w holu budynku administracyjnego MWO.

Wystawa "Zabytkowa architektura wsi opolskiej" jest co roku wystawą 
pokonkursową konkursu fotograficznego mającego na celu 
zainteresowanie piękną architekturę wsi opolskiej oraz jej 
dokumentacją.
Konkurs obejmuje tematycznie całą architekturę wiejską, łącznie 
z tzw. architekturą małą i budynkami użyteczności publicznej, 
zarówno drewnianą, jak i murowaną z cegły czy kamienia. Celem 
konkursu, jak i wystawy z prac nadesłanych na konkurs jest zwrócenie 
uwagi na dawną architekturę wsi opolskiej jako często 
niedostrzeganego, ale nieodzownego elementu dziedzictwa 
kulturowego Śląska .

W ramach biletu wstępu



6 - 21 grudnia, Muzeum Wsi Opolskiej
Lekcje muzealne 
„Zanim pierwsza gwiazdka zaświeci. Zwyczaje i obrzędy świąt 
Bożego Narodzenia na Śląsku”

W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają dawne obrzędy i zwyczaje 
związane z Świętami Bożego Narodzenia na Śląsku, mają także 
możliwość uczestniczyć w zaimprowizowanym korowodzie 
kolędników.

Zajęcia zaplanowane zostały w terminach:
Od 6 do 21 grudnia 2012 roku, w dniach od wtorku do piątku.
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Godziny zajęć: 9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00
Ilość uczestników: 40 osób.

ZAPRASZAMY!!

Koszt: 6 zł opłata za lekcje + 3 zł bilet wstępu do muzeum = 9 zł/os.

15 grudnia (sobota), Muzeum Wsi Opolskiej
Koncert kolęd w wykonaniu muzykującej rodziny Kosińskich

W zabieganiu przedświątecznym zapraszamy na chwile do Muzeum, 
by wśród nastrojowego wystroju i dźwiękach znanych i mniej znanych 
melodii świątecznych poczuć atmosferę zbliżających się świąt. 

Wstęp bezpłatny



Muzeum w Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole

tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16
e-mail: cmjw@cmjw.pl

Muzeum w Łambinowicach
ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice

tel./fax +48 77 434 34 75
e-mail: lambinowice@cmjw.pl

13 grudnia (Czwartek), siedziba muzeum w Opolu
Spotkanie pt. Prozą, wierszem, pędzlem. Boże Narodzenie we 
wspomnieniach polskich jeńców wojennych w ramach projektu 
edukacyjnego pt. „Świadkowie trudnej przeszłości” 

Motywem przewodnim warsztatów będzie korespondencja Krystyny 
i Andrzeja Mystkowskich – uczestniczki Powstania Warszawskiego 
i jeńca oflagów, jaką wymieniali w latach 1939–1944, w czasie Bożego 
Narodzenia. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną kartki 
pocztowe, fotografie oraz przedmioty rękodzieła artystycznego, 
wytwarzane przez internowanych w obozach jenieckich żołnierzy 
polskich, tematycznie powiązane z motywem Świąt.

Wstęp wolny

Grudzień
Prelekcje i warsztaty pt. „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Święta 
Bożego Narodzenia w niewoli (1939–1945)

Tradycyjnie w grudniu nasze myśli skupiają się wokół Świąt Bożego 
Narodzenia - świąt wyjątkowych, bogatych w tradycje i obrzędy, 
które są czasem szopek betlejemskich, aromatycznych pierników, 
pachnących lasem choinek, a przede wszystkim rodziny i 
wspólnego śpiewania kolęd. Czy tak było również w latach wojny? 
W niewoli? Opowiemy o tym w trakcie zajęć, poświęconych 
tradycjom bożonarodzeniowym, jakie towarzyszyły żołnierzom 
polskim w obozach jenieckich. Starszym uczestnikom proponujemy 
udział w prelekcji, podczas której pokażemy m.in. unikatowe kartki 
świąteczne i ozdoby choinkowe z naszych zbiorów, z kolei 
najmłodszych zaprosimy do ich samodzielnego wykonania.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o rezerwację 
terminów. 
Zgłoszenia przyjmuje w Łambinowicach Andrzej Prajel, 
tel. 77 434 34 75, e-mail: 
a w Opolu - Magdalena Kruk-Kuchcińska, 
tel. 77 453 78 72, e-mail: .

Wstęp wolny

a.prajel@cmjw.pl,

m.kruk@cmjw.pl

mailto:a.prajel@cmjw.pl,
mailto:


Muzeum w Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole

tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16
e-mail: cmjw@cmjw.pl

Muzeum w Łambinowicach
ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice

tel./fax +48 77 434 34 75
e-mail: lambinowice@cmjw.pl

Grudzień 2012–luty 2013
Warsztat historyczno-plastyczny pt. W krzywym zwierciadle. 
Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu

Warsztat to doskonała okazja, aby nie tylko poznać historię, pokazaną 
w nietypowy i przyciągający uwagę sposób, lecz także rozwinąć swoją 
wyobraźnię i umiejętności artystyczne. Na podstawie barwnych 
i intrygujących historyjek komiksowych, wykonanych w niewoli przez 
jeńców, uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie były losy żołnierzy 
w latach II wojny światowej. Młodzi rysownicy będą mogli także 
w twórczy sposób zaprezentować zdobytą wiedzę. 
Warsztatowi towarzyszyć będzie zwiedzanie wystawy czasowej pt. 
W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu. 
Materiały plastyczne zapewnia muzeum. 

Czas trwania zajęć: 60 minut.
Zgłoszenia przyjmuje Magdalena Kruk-Kuchcińska (tel. 77 453 78 72, 
e-mail: ).

Oprowadzanie 4 zł/os. w przypadku grup szkolnych

m.kruk@cmjw.pl

mailto:m.kruk@cmjw.pl


11 grudnia (wtorek), godz. 17.00, Biblioteka Obcojęzyczna, 
pl. Kopernika 10
BKF z cyklu: „Made In Poland”

"Bez wstydu", 2011, reż. Filip Marczewski

Wstęp wolny

4 grudnia (wtorek), godz. 17.00, czytelnia WBP, 
ul. Piastowska 18, 
Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem.
Prowadzenie Piotr Zacharewicz.

Wstęp wolny

11 grudnia (wtorek), godz. 17.00, czytelnia WBP, 
ul. Piastowska 18
Spotkanie

Spotkanie z Edwardem Spyrką

Wstęp wolny

Grudniowe środy, godz. 17.00
Biblioteka Obcojęzyczna
pl. Kopernika 10

Pokazy filmowe z cyklu „Najwybitniejsze...?"
(w ramach Bibliotecznego Klubu Filmowego)

5 grudnia "Śniadanie u Tiffany'ego", 1961, reż. Blake Edwards 

12 grudnia "Pora umierać", 2007, reż. Dorota Kędzierzawska

19 grudnia "Cinema Paradiso", 1988, reż. Giuseppe Tornatore

Wstęp wolny

14 grudnia (piątek), godz. 17.00, czytelnia WBP, 
ul. Piastowska 18
Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Vargą, 
prowadzenie Piotr Zacharewicz.

Wstęp wolny

3 grudnia (poniedziałek) - 15 stycznia (wtorek), 
ul. Kardynała Kominka 1a, Muzeum Diecezjalne w Opolu
Wystawa

Z dziedzictwa wiary. Zabytkowa grafika religijna ze zbiorów 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

Wstęp wolny



27 grudnia (czwartek), godz. 17.00, Biblioteka Obcojęzyczna
pl. Kopernika 10
KINO NA GAPĘ W BKF - pokaz dodatkowy

„Wstyd", 2011, reż. Steve McQueen

Wstęp wolny

do 10 stycznia 2013, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20
Wystawa

„100 lat kalendarzy adwentowych” (ze zbiorów Muzeum Kultur 
Europejskich w Berlinie).

Wstęp wolny

do 31 grudnia (poniedziałek), Mała Galeria, WBP, 
ul. Piastowska 18
Wystawa

„Poruszanie wyobraźni. Pan Tadeusz 
w ilustracjach Michała Elwiro Andriollego”

Wstęp wolny

do 15 grudnia (sobota), Mała Galeria, WBP, ul. Piastowska 18
Wystawa

„Moje Camino” – wystawa fotograficzna 
Małgorzaty Durkalec-Żytyńskiej.

Wstęp wolny

20 grudnia  godz. 17.00, Biblioteka Obcojęzyczna
pl. Kopernika 10
BKF – projekcja z audiodeskrypcją dla osób niewidomych 
i niedowidzących

(czwartek)

„Nietykalni”, 2012, reż. Oliver Nakache, Eric Toledano

Wstęp wolny

18 grudnia (wtorek) godz. 17.00, Biblioteka Obcojęzyczna
pl. Kopernika 10
BKF W ORYGINALE

„Peindre ou faire l'amour", 2004, reż. Arnaud i Jean-Marie Larrieu

Wstęp wolny



REPERTUAR ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.TEATROPOLE.PL


