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Eksplozja kolorów inauguruje dziś (21.05) Piastonalia
Będą liczne koncerty, zawody sportowe i tradycyjna Żakinada. Dziś (21.05) w Opolu ruszają
Piastonalia, czyli Studencka Wiosna Kulturalna.
Tegoroczne święto studentów zapoczątkuje o godz. 15.00 na Politechnice Opolskiej "Eksplozja
Kolorów" - powiedział w porannej rozmowie "W cztery oczy" Mateusz Młyńczak, zastępca
przewodniczącego samorządu studenckiego Politechniki Opolskiej.
- To nic innego, jak kolorki Holi, które myślę, że są wszystkim znane - takie niegroźne na pewno
kolorowe kolorki przypominające mąkę, gdzie na znak DJ'a pierwszy wyrzut będzie dzisiaj od
16:00. Tu możemy się pochwalić, bo jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, które organizują
to podczas właśnie Juwenaliów, czyli podczas święta studentów - powiedział nasz poranny gość.
Jutro (22.05) na błoniach PO studenci będą się bawić w rytmach disco-polo. W tym roku wystąpią:
Fiesta, CamaSutra, DEJW i Mig.
W środę (23.05) będą z kolei rockowe brzemienia. Zagrają m.in. zespoły Coma i Happysad. Na ten
dzień zaplanowano też Żakinadę.
- Pochód studencki rozpoczynamy właśnie na błoniach Politechniki Opolskiej od 12:00, stamtąd
kierujemy się w stronę kampusu Uniwersytetu Opolskiego, a później kierujemy się w stronę rynku
i tam odbędzie się również koncert zespołu Cała Góra Barwinków - mówił Mateusz Młyńczak.
Podczas czwartkowych i piątkowych koncertów na kampusie uniwersyteckim wystąpią m.in.
Jarecki z Big Bandem Uniwersytetu Opolskiego, Grubson, a także donGURALesko.
W sobotę zaplanowano After Party, a w niedzielę - Muzyczne Bicie Rekordu.
- Na tegoroczne Piastonalia przygotowano też specjalną aplikację na smartfony - powiedziała w
"Poglądach i Osadach" Izabela Kaczyńska, przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Opolskiego.
- Żyjemy w dobie, w której każdy już powoli nie rozstaje się ze swoim smartfonem, więc
uznaliśmy, że to też może być fajny motyw dla studentów, przede wszystkim dla młodych ludzi i
nie tylko dla nich. Bo teraz niemal już każdy bez tego smartfona to trochę jak bez ręki, a dzięki tej
aplikacji w łatwy sposób możemy dowiedzieć się, gdzie, co, o której się wydarzy tak, żeby każdy
mógł już bez przeszkód dotrzeć na to, co go interesuje najbardziej - mówiła przewodnicząca.
Dodajmy, że wstęp na wszystkie koncerty podczas Piastonaliów jest bezpłatny.

Samorządy studenckie obu uczelni przygotowały też wydarzenia inne niż muzyczne. Zaplanowano
m.in. Piana Party, Turniej Kręgli, Dzień Sportu, Wielkie Śniadanie, Campus Zagadek, zawody
Strongmen, czy Piknik w Turawie.

