
 

 

 

JUBILEUSZ 35-LECIA ZESPOŁU BAKSHISH 
 

Zespół Bakshish zaliczany jest do legendy polskiej sceny niezależnej. Zespół jest najstarszą polską grupą 
reggae - powstał w 1982 roku w Opolu/Kluczborku – i od tego czasu zaliczany jest do kanonu krajowej 
muzyki reggae. Założycielem, liderem, autorem i kompozytorem jest Jarosław Kowalczyk (Jarex).  

Nazwa zespołu w języku arabskim oznacza „podarunek, dar” i takim podarunkiem jest muzyka oraz niosący 
nadzieję przekaz zespołu – koncentrujący się na miłości, pozytywnych emocjach, jak i życiu w harmonii. 
Utwory zespołu korespondują z najciekawszymi pozycjami światowego reggae. Melodyjność piosenek i 
łatwość w mieszaniu wielu muzycznych gatunków (dub-reggae-soul-jazz) znakomicie współgra z odważną 
wizją producencką Jarexa, stając się odważnymi eksperymentami muzycznymi. Zespół do dnia dzisiejszego 
można spotkać na wielu krajowych festiwalach i koncertach. 

W tym roku zespół obchodzi swój 35-letni Jubileusz. Z tej okazji 7 lipca 2017 r. w Amfiteatrze Opolskim 
odbędzie się koncert urodzinowy, zorganizowany przy współudziale Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Opolskiej. Połącznie klasyki z muzyką reggae jest pionierskie na polskiej scenie muzycznej. Powstałe 
aranżacje symfoniczne stanowić będą bardzo ciekawe uzupełnienie twórczości zespołu, jak również 
innowacyjne podejście w stosunku do tej muzyki.  

Dodatkowo utwory z repertuaru zespołu gościnnie zaśpiewają znani artyści-wokaliści: Andrzej Krzywy, 
Dawid Portasz, Marysia Sadowska, Darek Malejonek, Muniek Staszczyk, Pablo Pavo i Dżej Dżej. Prócz 
zaproszonych gości, zagrają także cztery zespoły otwierające koncert: Zebra SaundSystem, Gang Bawarii, 
Bethel oraz grający w międzynarodowym składzie Babylon Raus. Koncertowi towarzyszyć będzie takze 
wystawa fotografii zdjęć z historii zespołu (zorganizowana przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu).  

Wartością społeczną przedsięwzięcia będzie rozpowszechnienie idei transplantacji ratującej życie oraz 
pokazanie że niepełnosprawność nie ogranicza człowieka w realizacji marzeń i celów życiowych. Działanie 
to wynika z doświadczeń życiowych Jarosława Kowalczyka, który 15 lat temu dzięki przeszczepowi nerki 
zyskał nowe życie.  

Podczas wydarzenia m.in. każda osoba dorosła będzie mogła podpisać oświadczenie woli, wyrażając zgodę 
na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia (dając tym samym dowód świadomej 
chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom). Dodatkowo podczas koncertu propagowane 
będzie: wpisywanie się do Rejestru dawców szpiku oraz honorowe krwiodawstwo. 

Działania społeczne wspierać będzie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji 
„Poltransplant” (państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia), jak również 
Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" ze Szczecina oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Opolu. 

Jubileusz 35-lecia zespołu jest realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego,  
Prezydenta Miasta Opola, Radia Opole i Nowej Trybuny Opolskiej.  
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