
                                                                                                          
                         
                                  RAMOWY PROGRAM WYDARZENIA

                                „Drugie życie Parku Jakubowo – kultura w Parku”

                Finansowany z Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

                   Miejsce realizacji: scena przy jeziorku Mummel w Parku Jakubowo.

CZERWIEC 2019 - potańcówki przy muzyce na żywo w Jakubowie:

 1 czerwca 2019r (sobota) – godz. 18:00.  Potańcówka.

Adam Gałka
– polski Elvis,  który otrzymał specjalny certyfikat od żony Presleya jako najbardziej 
zbliżony głos do Elvisa, przeniesie nas w muzyczne rytmy  lat 70-tych ubiegłego wieku.

8 czerwca 2019r (sobota) – godz. 18:00.  Potańcówka.

Na żywiołową zabawę przy dynamicznej muzyce i wspólnym śpiewaniu zaproszą:  
Walerian „Walerek” Ostrowski, Grażyna „Grażka” Bałabańska i Stefan Kulawczuk.
Przy ich muzyce świetnie bawią się całe rodziny – od dzieci do babć i dziadków.

15 czerwca 2019r (sobota) – godz. 18:00.  Potańcówka w Jakubowie.

Andrzej Iwaniak 
- mistrz akordeonu - zaprosi Państwa w taneczną podróż po różnych stylach muzycznych:
francuskie walce, argentyńskie tango, włoskie szlagiery tj. "Besame Mucho" oraz 
popularne przeboje polskiej muzyki rozrywkowej. m.in.:  Krzysztofa Krawczyka, Golec 
Orkiestra, Maryli Rodowicz, Seweryna Krajewskiego, Piotra Szczepanika, 2 plus 1, czy 
Akcentu "Przez Twe oczy zielone". 

LIPIEC 2019

7 lipca 2019r (niedziela) – godz. 18:00.  Koncert w Jakubowie.

Łukasz Jędras-Hydra
- zaczynał od muzykowania na ulicy, przez wiele lat zjeżdżając wszystkie większe miasta
w kraju. Mieszkańcom Olsztyna znany z letnich występów na olsztyńskiej starówce. 
Współpracuje ze Studiem Piosenki Teatru Polskiego radia, laureat wielu festiwali 
piosenki w tym Grand Prix Spotkań Zamkowych "Śpiewajmy Poezję". 

Zuzanna Mroczek
 - kompozytorka i tekściarka, gra na gitarze i pianinie, ale ostatnimi czasy coraz większą 
czułością darzy swój mały akordeon. Od kilku lat koncertuje w całej Polsce, laureatka 
wielu festiwali.

14 lipca 2019r (niedziela) – godz.18:00.  Potańcówka w Jakubowie.



Na żywiołową zabawę przy dynamicznej muzyce i wspólnym śpiewaniu zaproszą: 
Walerian „Walerek” Ostrowski, Grażyna „Grażka” Bałabańska i Stefan Kulawczuk. 

27 lipca 2019r (sobota) – godz. 18:00.  „Rosyjski ballady i romanse przy samowarze”.

Paweł Jaszczuk 
- prozaik, dramaturg, pasjonuje się fotografią i przepięknie  wykonuje pieśni rosyjskie 
głównie z repertuaru Bułata Okudżawy oraz rosyjskiego pieśniarza, poety i aktora 
Władimira Wysockiego.

SIERPIEŃ 2019

4 sierpnia 2019r (niedziela) – godz. 19:00.  Mocne granie – rock w Jakubowie.

Zapraszamy całą olsztyńską rockową wiarę na koncert, który będzie bliskim spotkaniem 
z klasyką światowego rocka przez duże „K”.

„Com2Gether”
- składzie:
Jarosław „Jaro” Jóźwiak            - gitara
Maciej „Memphis” Zbroja         - śpiew, saksofon
Mariusz „Mario” Cecko             - gitara
Maciej „Maciejka” Stocki          - bas
Ryszard Bauman                        - bębny
Zespół „Com2Gether” powstał w 2008 roku, specjalizuje się w przywracaniu życia 
perłom klasyki rocka od anglojęzycznych po polskie jak: Thin Lizzy, 77 Top, Jadas 
Priest czy Black Sabbath.

„4Szmery”
- w składzie:
Robert „Sierściuch” Mastalerz   - wokal
Grzegorz „Gabi” Gruca              - bas
Arek Kluczewski                        - gitara
Jacek Szwed                               - gitara 
Andrzej Tabor                            - perkusja
Zespół „4Szmery”  pochodzi z Bochni i uznawany jest za najlepszy w Polsce a nawet w 
Europie, tribute band legendarnej grupy AC/DC. Popularyzacją muzyki tej australijskiej 
grupy zespół zajmuje się od początku swojej działalności (rok założenia 1996).

10 sierpnia 2019r (sobota) – godz. 18:00.  Potańcówka z Kapelą w Jakubowie.

Kapela Braci Zawiejoków
- w składzie:
Maciej Zawiejok-Żurek                           - skrzypce
Robert Burdalski z Zawiejoków              - basy
Marek Szwajkowski  z domu Zawiejok  - bębenek obręczowy, taraban ze stalką.
Marek Ruczko                                         -  prowadzenie       
Ich muzyka porwie do tańca, pulsującego dostojnym szaleństwem, zarówno młodych jak 
i starszych mieszkańców.



WRZESIEŃ 2019

 1 września 2019r (niedziela) – godz. 19:00.  Koncert w Jakubowie.

Krzysztof Daukszewicz
- znany polski satyryk, felietonista, tekściarz, poeta, piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. 
Laureat wielu nagród i odznaczeń.

„Czerwony Tulipan”
- w składzie:
Ewa Cichocka           – śpiew
Krystyna Świątecka  – śpiew 
Stefan Brzozowski    – śpiew, gitara akustyczna, kierownictwo artystyczne 
Andrzej Czamara      – gitara akustyczna 
Andrzej Dondalski    – gitara basowa 

Od początku działalności „Czerwony Tulipan” związany jest z Olsztynem, wykonuje 
piosenkę poetycką i kabaretową, inicjuje koncerty, przeglądy, festiwale na terenie 
Warmii i Mazur. Koncertuje w Polsce i Europie oraz w Ameryce Północnej. 
Zespół brał udział w wielu programach telewizyjnych i radiowych. 

14 wrzesień 2018 (sobota) – godz. 18:00.   Potańcówka w Jakubowie

Na żywiołową zabawę przy dynamicznej muzyce i wspólnym śpiewaniu zaproszą: 
Walerian „Walerek” Ostrowski, Grażyna „Grażka” Bałabańska i Stefan Kulawczuk. 

22 wrzesień 2019r (niedziela) – godz. 18:00.  Potańcówka z Kapelą w Jakubowie.

Kapela Braci Zawiejoków
- w składzie:
Maciej Zawiejok-Żurek                           - skrzypce
Robert Burdalski z Zawiejoków              - basy
Marek Szwajkowski  z domu Zawiejok  - bębenek obręczowy, taraban ze stalką.
Marek Ruczko                                         -  prowadzenie       
Ich muzyka porwie do tańca, pulsującego dostojnym szaleństwem, zarówno młodych jak 
i starszych mieszkańców.

                                                                                    Program opracowała:

                                                                                Zdzisława Łukaszewska

                  
                                                                                

http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php?title=Andrzej_Dondalski&action=edit&redlink=1
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php?title=Andrzej_Czamara&action=edit&redlink=1
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Stefan_Brzozowski
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Krystyna_%C5%9Awi%C4%85tecka
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Ewa_Cichocka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felieton
https://pl.wikipedia.org/wiki/Satyryk

