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Prezentacja współorganizatora koncertu – miasta Tarnowa

Magia
Tarnowa

Kamienice przy ul. Wałowej

K

to choć raz zobaczył Tarnów,
nie potrafi się oprzeć urokowi
jego galicyjskiej atmosfery. To nie tylko wyjątkowa uroda Starego Miasta,
w którym zachowały się uliczki w średniowiecznym planie, gotyckie i renesansowe budowle, fragmenty murów
obronnych. To także szczególny duch,
który odróżnia stare grody południa
od reszty Polski.
Dziś, jak pojedyncze kamyczki
w barwnej mozaice, rozpoznajemy
podczas spaceru ulicami Tarnowa
ślady kolejnych lat, minionych stuleci. W sennej ciszy zaułków usłyszymy
głosy dawnych bohaterów: mądrego
Spicymira Leliwity, który założył
w 1330 roku Tarnów, wielkiego wodza i polityka - hetmana Jana Tar-

nowskiego, niestrudzonego żołnierza
niepodległości - generała Józefa Bema,
mądrego historyka - Józefa Szujskiego,
przeklętego chłopskiego buntownika
- Jakuba Szeli, genialnego wynalazcy Jana Szczepanika, charyzmatycznego
polityka - Wincentego Witosa, bohaterskiego dowódcy - majora Henryka
Sucharskiego, czy uduchowionego pisarza - Romana Brandstaettera.
Był Tarnów przez wieki przystanią
dla przybyszów: Żydów, Niemców,
Ukraińców, Szkotów, Austriaków, Czechów i innych. A każda z tych nacji,
każda nowa kultura pozostawiła tu
swój trwały ślad. Można więc miasto
zwiedzać szlakiem włoskiego renesansu, albo śladami generała Józefa Bema
i serdecznych związków polsko-węgierskich, można też zanurzyć się w plątaninę ścieżek żydowskich, aby zadumać
się nad resztkami synagogi i skłonić
na kirkucie przed pomnikiem tysięcy
pomordowanych żydowskich obywateli
miasta. Można też doznać uniesień
podczas poznawania prawdziwych
skarbów sztuki na szlaku tarnowskich

kościołów, wśród których jak perła
błyszczy Bazylika Katedralna z monumentalnymi nagrobkami Tarnowskich i Ostrogskich, a obok Muzeum
Diecezjalne ze swą bezcenną kolekcją.
Nikt nie ominie wyjątkowych zbiorów
muzealnych w renesansowym ratuszu, w kamienicach z podcieniami przy
Rynku, a zwłaszcza jedynej w Europie
stałej ekspozycji o historii i kulturze
Romów w Muzeum Etnograficznym.
Pójdźmy na wieczorny spacer ulicami
Tarnowa. Latarnie rzucają światło na
kamienny bruk, sale przywołują na
liczne koncerty mistrzów, kawiarnie
i restauracje zapraszają do dawnych
kupieckich piwnic. A po kielichu węgierskiego wina, które od wieków płynęło tu z nieodległego Tokaju, spójrzmy
raz jeszcze na iluminowane wieże, na
secesyjne kamienice, na baszty i mury
obronne, wciągnijmy w płuca wiatr,
który przywiał nam zapach tatrzańskich szczytów i beskidzkich łąk. W pamięci pozostanie obraz miasta, do którego odtąd zawsze będziemy tęsknić.
Adam Bartosz
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Szanowni Państwo
Przed nami największe muzyczne wydarzenie w historii
Tarnowa. Po raz pierwszy w grodzie Leliwitów zagra zespół
o renomie sięgającej daleko poza kontynent europejski. To najKamienice przy Rynku i Ratusz

prawdopodobniej ostatnia szansa na zobaczenie legendarnych
Scorpionsów na koncercie organizowanym w naszym kraju.
Tegoroczna wizyta zespołu w Tarnowie - z racji, że powoli
żegna się on ze swoimi fanami - będzie czymś wyjątkowym.
Scorpions to przecież grupa, która w latach 70. elektryzowała
słuchaczy potężnym i pełnym finezji hard-rockiem, w latach
80-tych hitami rockowymi i heavy metalowymi grając koncerty z takimi gwiazdami jak Iron Maiden, Metallica czy AC/
DC. Dziś grupa Scorpions nie straciła nic ze swojej energii, jest
u szczytu formy, co podkreślili podczas spotkania z tarnowskimi dziennikarzami w Hanoverze sami muzycy. Możemy
się o tym przekonać słuchając ich ostatniej płyty „Sting in
the Tail”, na której nawiązują do twórczości zespołu z lat
80., tyle, że z nowym brzmieniem. Jedno co się nie zmienia Klaus nadal zachwyca wszystkich swoim niepowtarzalnym
metalicznym głosem.
Jestem przekonany, że będzie to zdarzenie wyjątkowe. Życzę wszystkim fanom zespołu z całej Polski, którzy zjadą do
Tarnowa na to wielkie muzyczne święto, niezapomnianych,
nie tylko muzycznych, wrażeń oraz ciepłych wspomnień.

Ryszard Ścigała
Prezydent Tarnowa

4 Prezentacja organizatora koncertu – firmy Prestige MJM

Wielkie Prestigowe koncerty
Koncerty wielkich światowych gwiazd – Roda Stewarta, Bryana Adamsa, Scorpions,
Zucchero, José Carrerasa i Basi Trzetrzelewskiej. Opieka promocyjno – marketingowa nad żużlową reprezentacją Polski. Pozyskanie pierwszego w historii sponsora
żużlowej kadry. Wspaniałe Gale Sportu Żużlowego w Warszawie i Zielonej Górze.
Czy w końcu mecz Gwiazd Piłki Ręcznej z udziałem najlepszych szczypiornistów
świata. To tylko niektóre z przedsięwzięć, które udało się zrealizować w ciągu trzech
lat właścicielom agencji Prestige.

O

statnie dwa lata w działalności
firmy to głównie organizacja
koncertów coraz większych gwiazd
światowej muzyki. Dodajmy koncertów, które coraz częściej odbywają się
w miejscowościach, które dotąd nigdy
nie znajdowały się na trasach koncertowych gwiazd światowego show businessu.

Carreras
na 777-leciu Torunia
31 lipca 2010 roku agencja Prestige
była organizatorem koncertu José Carrerasa w Toruniu. Znakomity hiszpański tenor wystąpił w ponad 2,5-godzinnym koncertem. Na program złożyły
się głównie wielkie przeboje muzyki
operowej, utwory z popularnych musicali oraz piękne pieśni hiszpańskie
i włoskie. Koncert zorganizowany został
z okazji 777-lecia miasta. Carrerasowi
towarzyszyła 65-osobowa Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Davida
Gimeneza. W koncercie jako solistka,
ale także w duecie z wielkim tenorem
wystąpiła ukraińska sopranistka Natalia
Kovaliowa, będąca członkinią zespołu Deutsche Oper am Rhein w Duesseldorfie. Gościem koncertu była też
Justyna Steczkowska, która wspólnie
z Carrerasem zaśpiewała znany przebój z musicalu Andrew Lloyda Webbera Upiór w Operze „All I Ask of You”.
Z kolei Carreras z okazji 200. rocznicy
urodzin Fryderyka Chopina wykonał
jego etiudę E-dur op. 10 nr 3 z 1832 r.,
znaną jako „Tristesse”. Na fortepianie

hiszpańskiemu tenorowi akompaniował
młody pianista Piotr Szychowski. Na
zakończenie koncertu nad stadionem
rozbłysły efektowne sztuczne ognie.

Urzekająca Basia
Trzy miesiące wcześniej agencja Prestige zorganizowała między innymi dwa
koncerty Basi Trzetrzelewskiej - jedynej
polskiej gwiazdy muzyki pop światowego formatu; wokalistki, której płyty
sprzedają się w milionowych nakładach,
a głos ma rozpiętość trzech oktaw i wyjątkową barwę. Pierwszy z koncertów
odbył się w Centrum Kijów w Krakowie.
Drugi w Teatrze Wielkim imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Oba
zakończyły się sukcesami. Na widowni
zasiadł komplet publiczności, który owacjami na stojąco dziękował Basi wraz
z zespołem za wysokiej klasy występy.

Światowe gwiazdy
muzyki
W tym roku Prestige przygotował
aż cztery dużego kalibru wydarzenia
muzyczne: 11 czerwca koncert Roda

Scorpions w Tarnowie
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Legenda
ciągle na topie
S

Stewarta w Toruniu, 13 czerwca koncert Bryana Adamsa w Rybniku, 1
lipca koncert Scorpions w Tarnowie
oraz 20 września koncert Zucchero
w Warszawie. Wszystkie mają swój
niepowtarzalny wymiar. Występ
Roda Stewarta to dopiero drugi
w historii koncert artysty w Polsce.
Bryan Adams wrócił do naszego kraju
po 11 latach przerwy. Z kolei zespół
Scorpions jest obecnie na trasie pożegnalnej. Niewykluczone więc, że
koncert w Tarnowie będzie ostatnim
występem legendy rocka w kraju nad
Wisłą..

Sponsor dla Golloba
i spółki
W 2009 roku firma Prestige podpisała umowę z Polskim Związkiem
Motorowym na podstawie, której
przez rok zajmowała się poszukiwaniem sponsorów dla żużlowej
reprezentacji Polski. Dbała także o oprawę promocyjną kadry.
Prestige jako pierwszy w historii pozyskał sponsora dla żużlowej reprezentacji Polski (Nice Polska).
Firma była także organizatorem
i pomysłodawcą kilku wydarzeń budujących pozytywną otoczkę wokół
kadry prowadzonej przez trenera
Marka Cieślaka (między innymi:
uroczysta prezentacja reprezentacji Polski połączona z przemarszem
ulicami Leszna żużlowej husarii,
Gale Sportu Żużlowego, pozyskanie
patronów medialnych reprezentacji Polski).

Real Madryt piłki ręcznej
W 2009 roku z okazji stulecia klubu
sportowego Ostrovia Ostrów Wielkopolski agencja Prestige była pomysłodawcą i organizatorem Meczu Gwiazd
Piłki Ręcznej, w którym ekipa złożona
z rodowitych ostrowian stanęła naprzeciwko HSV Hamburg - jednej
z najlepszych drużyn piłki ręcznej
naszego globu. Wystarczy nadmienić,
że HSV Hamburg może poszczycić się
zdobyciem Pucharu Europy w 2008
roku oraz brązowego medalu Klubowych Mistrzostw Europy w 2007 roku.
To także zespół, w którym wówczas
występowali dwaj wychowankowie
ostrowskiego klubu, a obecnie podpory
reprezentacji Polski – bracia Marcin
i Krzysztof Lijewscy. Obok nich w kadrze HSV Hamburg roiło się od gwiazd
światowego formatu. Aby zobrazować
ich skalę wystarczy wymienić chociażby dwa nazwiska: Guillaume Gille
– francuski rozgrywający, mistrz olimpijski z Pekinu i mistrz świata z 2009
roku oraz Igor Vori –Chorwat, który
oprócz złota igrzysk olimpijskich wywalczył także złoty (2003) i srebrny
(2005) medal mistrzostw świata oraz
srebro mistrzostw Europy (2008), a w
2009 roku został wicemistrzem świata.
Podczas tych ostatnich zawodów wybrany został również MVP turnieju.
Spotkaniu towarzyszyła bogata
oprawa artystyczna (między innymi
koncert wschodzącej gwiazdy muzyki
pop – Paulli). W rezultacie kibice zgromadzeni w Hali Winiary Arena w Kaliszu byli świadkami wydarzenia bez
precedensu w polskim szczypiorniaku.

corpions – to wielka legenda światowego rocka.
Takie skojarzenie towarzyszy niemalże każdemu,
kto usłyszy nazwę tego niemieckiego zespołu. Bez
wątpienia bowiem Scorpions są legendą.
Podczas swojej kariery nagrali wiele nieśmiertelnych
przebojów. Wystarczy wymienić choćby: „Still Loving
You”, „Rock You Like a Hurricane”, „Send me an Angel”,
czy też „Wind of Change”. Ten ostatni utwór potrafi
chyba zanucić niemal każdy człowiek na świecie.
Scorpions wprowadzali rock na największe sceny
świata. Wytyczali kierunki jego rozwoju. Przez wiele
lat byli jego siłą napędową. Ale – co warto podkreślić
– to również zespół nadal tworzący wspaniałe muzyczne kawałki. Ich ostatnia płyta „Sting In The Tail”
zaliczana jest do najlepszych w historii grupy. Ciągle
więc pomimo ponad czterdziestu lat śpiewania nie są
wypaleni. Nadal potrafią porwać i urzec słuchaczy.
Dla nas to jednak przede wszystkim zespół, od którego zaczynaliśmy współpracę z gwiazdami światowej
muzyki. Ich pierwszy koncert zrealizowaliśmy w 2008
roku. I był to koncert zakończony pełnym sukcesem –
tak pod względem organizacyjnym jak i artystycznym.
W zgodnej opinii widzów zgromadzonych na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim było to
niezapomniane widowisko. Podczas koncertu każdy
z widzów otrzymał zimne ognie, które odpalono w trakcie dwóch utworów: „Wind of Change” oraz „Send me
and Angel” tworząc niesamowity nastrój i widok. Na
finał, podczas słynnego „Rock You Like a Hurricane”,
publiczność zobaczyła imponujący pokaz sztucznych
ogni. Fani podkreślali znakomitą atmosferę koncertu
oraz wielką muzyczną formę członków grupy Scorpions. Warto dodać, że wszystko zostało przygotowane
perfekcyjnie pod względem organizacyjnym. Docenili
to nie tylko widzowie z różnych stron Polski, ale również management artystów. O tym ostatnim najlepiej
świadczy pismo, jakie po koncercie otrzymaliśmy
od kierownictwa zespołu: „Niniejszym pragniemy
raz jeszcze zaświadczyć, że wykonaliście Państwo
wspaniałą pracę w zakresie realizacji koncertu grupy
Scorpions w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 maja
2008 roku. Naprawdę podobał nam się bardzo dobry
sposób organizacji imprezy” - napisał Peter Amend,
szef managmentu Scorpions.
Jesteśmy przekonani, że podobnie będzie w Tarnowie.
Wszak tarnowski koncert umieszczony został w ramach
trasy pożegnalnej zespołu Scorpions. A takie koncerty
zazwyczaj na długo zapadają w pamięci…
Marek Kurzawa, Janusz Stefański,
Mateusz Pawlicki

Właściciele firmy Prestige
w towarzystwie Roda Stewarta
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Tarnowskie
Centrum
Kultury

I

nstytucja Kultury Miasta Tarnowa
powstała w wyniku przekształcenia z Tarnowskiego Ośrodka Kultury
w maju 1992 roku. Od początku swojej
działalności TCK zajmuje się edukacją
artystyczną, rozpowszechnianiem kultury, organizacją imprez artystycznych,
rozrywkowych, wystaw, w tym stałych
form działalności edukacyjno-artystycznej jak Autorska Pracowania Plastyczna
czy Szkoła Muzyków Rockowych.
Flagową imprezą organizowaną przez
instytucję jest Tarnowska Nagroda Filmowa, która już na stałe wpisała się
kalendarz imprez filmowych w Polsce.
Festiwal jest wydarzeniem popularyzującym, promującym, upowszechniającym dorobek polskiej kinematografii i najstarszą po Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni imprezą
związaną z polskim filmem. W tym roku
odbył się po raz 25.
Ponadto TCK organizuje koncerty
sceny jazzowej, rockowej, kabaretowej,
bluesowej, wystawy fotografii, warsztaty
animacji czasu wolnego, zajęcia stałe dla
dzieci i młodzieży, imprezy cykliczne
jak: Letni Festiwal Bluesa – Był Sobie
Blues…, Cinemarzenie – Dobre kino
w Marzeniu, Zaduszki Dżemowe Wojtka
Klicha, Rockowe O!Płateczki, S.M. Rock,
Noc Kabaretowa.

adres: Rynek 5, 33-100 Tarnów
tel./fax.: 14 6 888 888
e-mail:tck@tck.pl
www.tck.pl
www.tarnowskanagrodafilmowa.pl
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Zmieniali
muzykę i świat
Scorpions to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w historii światowego rocka. Mający na swoim koncie niezliczone przeboje oraz miliony sprzedanych płyt. Zespół, który zmieniając muzykę niejako przy okazji – poprzez swoją
twórczość - uczestniczył również w zmienianiu świata.

Z

espół Scorpions został założony w 1965 roku w Hannowerze.
Jeszcze przed nagraniem pierwszego
albumu do gitarzysty Rudolfa Schenkera, dołączył wokalista Klaus Meine
– obaj do dziś stanowią trzon grupy.
Zresztą, co ciekawe, obaj urodzili się
w tym samym 1948 roku.
Debiutancka płyta „Lonesome Crow”
nagrana w 1972 roku wpisywała się
w nurt rocka progresywnego. Po jej
wydaniu oraz odbyciu trasy koncertowej
zespół rozpadł się. Powodów była kilka.
Między innymi - odejście do grupy UFO

Michaela Schenkera oraz powołanie do
wojska Rudolfa Schenkera. Jednak ten
drugi, po zakończeniu służby, reaktywował Scorpions w nowym składzie Klaus Meine, Rudolf Schenker, Uli Jon
Roth, Rudy Lenners, Francis Buchholz.
Po ukazaniu się drugiej płyty „Fly
to the Rainbow” (1974) współpracę ze
Scorpions rozpoczął producent Dieter
Dierks, pod którego okiem zespół stopniowo ewoluował tworząc utwory z gatunku klasycznego hard rocka i heavy
metalu, tworzył także utwory oceniane
dziś, jako zalążki power metalu (np:

„He’s a Woman - She’s A Man”).
W 1979 roku Scorpions w składzie
z Matthiasem Jabsem oraz Michaelem
Schenkerem nagrał płytę „Lovedrive”
(1979). Płyta ta, dość różnorodna stylistycznie (m.in. metalowe utwory, np.
„Another Piece of Meat”, ballady np.
„Holiday” i „Always Somewhere” czy
instrumentalny „Coast to Coast”) została wysoko oceniona przez krytyków
i publiczność. Zaliczana jest dziś do
najlepszych płyt zespołu obok nagranej
później płyty „Blackout” (1982) z utworami „Dynamite” i „When the Smoke

Scorpions w Tarnowie
is Going Down”, a także płyty „Love at
First Sting” (1984) ze „Still Loving You”
i „Rock You Like a Hurricane”.
- Z piosenką Still Loving You była
ciekawa historia. Utwór ten odniósł
wielki sukces we Francji. W 1985 roku
sprzedało się tam 1,7 miliona kopii tej
płyty. Od tamtej pory mówiło się, że
Scorpions miał znaczny wpływ na
przyrost naturalny w kraju nad Loarą.
Kiedyś to sprawdzałem i rzeczywiście
w tamtym roku urodziło się więcej
dzieci. Podobno jednej dziewczynie
nadano nawet imię Sly, co było skróconą formą od tytułu ballady, o której
mowa – wspominał po latach na łamach
miesięcznika „Metal Hammer” Klaus
Meine.
W 1980 roku Scorpions przeżywali
kryzys. Stało się to za sprawą Klausa Meine, który zaczął mieć problemy z gardłem. Niemiecki wokalista
przeszedł operację strun głosowych.
Wydawało się, że będzie miał kłopot
z powrotem do wielkiego śpiewania.
- Nie ukrywam, że wówczas na chwilę się załamałem. Udało mi się wyjść
z tej sytuacji obronną ręką tylko dzięki
wsparciu rodziny i przyjaciół. Jednym
z tych, który bardzo mi wtedy pomógł
był Rudolf Schenker – mówił w jednym
z wywiadów Klaus Meine.
Po ukazaniu się wymienionych powyżej płyt, koncertowaniu, w tym na
terenie USA razem z m.in. zaprzyjaźnioną grupą AC/DC, nastąpił wzrost
popularności Scorpions, rozpoczął
się okres udanych tras koncertowych
i występów na wielkich festiwalach rockowych, między innymi: Rock in Rio
(1985) z Ozzym Osbourne’em, AC/DC,
Iron Maiden oraz na Monsters of Rock
wraz z Metallicą, Van Halen, Dokken
i Kingdom Come.
W 1989 roku wraz z innymi wykonawcami (Motley Crue, Cinderella, Bon
Jovi, Ozzy Osbourne) grupa Scorpions
wystąpiła na Moscow Music Peace Festiwal.
Na początku lat dziewięćdziesiątych
zespół postanowił o stworzeniu brzmienia mniej wygładzonego, wręcz garażowego i takie też posiada kolejna płyta
„Crazy World” (1990), która stała się
największym komercyjnym sukcesem
zespołu w historii. Stało się tak głównie dzięki melodyjnej balladzie „Wind
of Change” z tekstem odnoszącym się
do przemian ustrojowych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Utwór stał się
przebojem w wielu krajach.
W 1990 roku zespół wziął udział
w koncercie i spektaklu Rogera Watersa
na cześć historycznego wydarzenia upadku muru berlińskiego.
Kolejne wydawnictwa studyjne Scorpions to eksperymenty, m.in. próba
stworzenia melodyjnej płyty pop rockowej („Pure Instinct” – 1996), a tak-

że płyty z zastosowaniem dźwięków
elektronicznych („Eye II Eye” – 1999).
Oba albumy nie osiągnęły sukcesu komercyjnego, nie znalazły także uznania
u fanów zespołu i u recenzentów.
Dobre recenzje towarzyszyły ukazaniu się albumów, na których znalazły
się głównie nowe wersje kompozycji
z lat osiemdziesiątych, wykonywanych z orkiestrą symfoniczną Berliner
Philharmoniker – „Moment of Glory”
(2000), oraz koncertowej płyty „bez
prądu” (2001) – „Acoustica”. Oba wydawnictwa powstały dzięki pomocy
Christiana Kolonovitsa - austriackiego
kompozytora i dyrygenta.
Również album „Unbreakable” z nowymi utworami z 2004 roku mimo
pewnych niedoskonałości uzyskał pozytywne recenzje. Utwory typu „New
Generation”, „Blood Too Hot” czy „Through My Eyes” nawiązują do charakterystycznego dla Scorpions stylu z okresu
ich największej popularności.
W czasie nagrywania tej płyty do
zespołu dołączył nowy basista - Paweł
Mąciwoda, dotychczasowy postanowił
zająć się nagrywaniem muzyki filmowej
w USA.
W 2006 roku - wraz z gośćmi - byłymi
członkami zespołu Scorpions - Ulim
Rothem, Michaelem Schenkerem oraz
Hermanem Rarebellem, grupa wystąpiła na festiwalu Wacken Open Air. Zapis
koncertu ukazał się na DVD.
14 maja 2007 roku ukazał się album
– „Humanity - Hour 1”. Był to pierwszy
album koncepcyjny w historii zespołu. Duży wpływ na styl muzyczny miał
producent Desmond Child. Muzyka
zawarta na tym albumie jest dość różnorodna stylistycznie. Znajdują się tam
utwory nawiązujące do heavy metalu,
hard rocka, pop rocka, popu, a także
do nu metalu.
24 stycznia 2010 roku na swojej
oficjalnej stronie internetowej zespół
podziękował wszystkim fanom za
wsparcie i ogłosił zakończenie kariery.
Ma to nastąpić po kilkuletniej trasie
koncertowej promującej płytę „Sting
in The Tail”. Ostatni album, zgodnie
z zapowiedziami, jest nawiązaniem do
twórczości zespołu z lat osiemdziesiątych, ale z nowym brzmieniem. Zauważają to recenzenci i słuchacze, większość
z nich ocenia album bardzo wysoko.
- Większość materiału nagraliśmy
w naszym studio w Hannowerze.
Współpracowaliśmy ze szwedzkim
producentem Mikaelem „Nord” Anderssonem i Martinem Hansenem. Część
perkusji była nagrywana w Szwecji.
Tam też jeździłem dogrywać wokale.
W tym miejscu muszę jeszcze raz pochwalić naszych szwedzkich przyjaciół.
To dzięki nim wróciliśmy do tego magicznego brzmienia lat osiemdziesiątych. „Sting In The Tail” ma w sobie
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Kilka ważnych dat
z historii Scorpions
10 stycznia 1985
W Rio de Janeiro rozpoczął się 11-dniowy festiwal
Rock In Rio - jeden z najambitniejszych festiwali
rockowych w historii. Wśród wykonawców znaleźli
się między innymi AC/DC, The B-52’s, Iron Maiden,
Ozzy Osbourne & The Blizzard of Ozz, Scorpions,
Rod Stewart, Tina Turner, Whitesnake, Yes i Queen.
14 grudnia 1991
Michaił Gorbaczow, zachwycony utworem
„Wind of Change”, światowym przebojem grupy
Scorpions, zaprosił muzyków zespołu na Kreml.
26 sierpnia 2000
Na lotnisku w Pobiedniku pod Krakowem odbył
się finałowy koncert Inwazji Mocy RMF FM.
Gwiazdą wieczoru był zespół Scorpions - jego
występ oglądało 800 tysięcy osób! Była to
największa tego typu impreza w historii Polski.

Dyskografia zespołu Scorpions
2010
2007
2004
1999
1996
1993
1990
1988
1984

Sting in the Tail
Humanity: Hour
Unbreakable
Eye II Eye
Pure Instinct
Face the Heat
Crazy World
Savage Amusement
Love at First Sting

1982
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1972

Blackout
Animal Magnetism
Lovedrive
Taken by Force
Virgin Killer
In Trance
Fly to the Rainbow
Lonesome Crow

Obecny skład zespołu
Klaus Meine – wokal, gitara
(w utworach instrumentalnych)
Rudolf Schenker – gitara
Matthias Jabs – gitara (od 1978)
James Kottak – perkusja (od 1996)
Paweł Mąciwoda - gitara basowa (od 2003)

Byli członkowie zespołu
Joe Wyman – perkusja (1972)
Michael Schenker – gitara (1971-1973, 1978)
Lothar Heimberg – gitara basowa (1968-1972)
Jürgen Rosenthal – perkusja (1973-1975)
Rudy Lenners – perkusja (1975-1977)
Uli Jon Roth – gitara (1973-1978)
Wolfgang Dziony – perkusja (1965-1972)
Francis Buchholz – gitara basowa (1973-1992)
Herman Rarebell – perkusja (1977-1995)
Ralph Rieckermann – gitara basowa (1992-2003)
wielki ładunek emocji. Słuchając tej
płyty uderza w ciebie pozytywna energia – w ten oto sposób ostatni krążek
Scorpions charakteryzował na łamach
„Metal Hammer” Klaus Meine.
Janusz Stefański
Korzystałem z charakterystyki Scorpions
umieszczonej w Wikipedii oraz z artykułu
„Koniec pewnej ery” zamieszczonego na
łamach „Metal Hammer” nr 225 z 2009 roku.

10 Największy koncert Scorpions

Rekordowa
Inwazja Mocy
Zespół Scorpions w trakcie swojej bogatej muzycznej kariery zanotował wiele
znaczących osiągnięć. Znakomicie sprzedawały się poszczególne albumy legendarnej grupy, a także bilety na koncerty. Ciekawostkę stanowi fakt, że to właśnie
ten zespół zagrał największy koncert w historii polskiej muzyki. Miało to miejsce
w 2000 roku podczas krakowskiej Inwazji Mocy.

I

kwencji z tak wielkich imprez - można
wet wprost, że to był nasz najwięksklasyfikować na piątej pozycji. Oznaszy show – przypomina wokalista
cza to również, że w trakcie swojej boScorpions Klaus Meine.
gatej muzycznej kariery zespół zagrał
Z kolei gitarzysta Scorpions Rudolf
największy koncert właśnie w Polsce.
Schenker pamięta inne wielkie występy
Nic więc dziwnezespołu, jednak
go, że to wydapodkreśla, że
„Od 600.000 do 800.000 osób? ten w Polsce był
rzenie utkwiło
w pamięci członzdecydowanie
Chyba możemy powiedzieć
ków legendarnej
największym. –
nawet wprost, że to był nasz
Pamiętam 1983
grupy. – Powienajwiększy show”
rok i koncert
dziano nam, że
Klaus Meine o koncercie wyprodukowawtedy było nawet
podczas Inwazji Mocy 2000. ny przez Stev`a
800.000 osób.
Kiedy wychodziJobsa z firmy
Apple. Wtedy
liśmy na show,
”Nie zawsze chodzi o wielkość w Kalifor nii
spodziewaliśmy
wydarzenia. Czasami mniejsze było chyba okosię frekwencji na
poziomie 30.000
ło 350.000 osób.
koncerty, przykładowo te w
może 40.000. LiDwa lata później
klubach mają niepowtarzalny w 1985 roku,
czyliśmy, że tyle
klimat z racji bliskości
odbywał się fefanów może postiwal „Rock In
jawić się na napubliki. To bardzo cenne.
Rio”, pierwsze
szym koncercie.
Nauczyliśmy się przez te
takie wydarzePamiętam, że scewszystkie lata, że za każdym nie w Ameryce
na nie była wtedy
Po ł u d ni o w e j.
jakaś ogromna.
razem trzeba walczyć o jak
Wiedzieliśmy, że
najbliższy kontakt z ludźmi. To Wtedy słuchało
impreza jest ori oglądało nas
niezmiernie istotne i zawsze o chyba około
ganizowana przez
tym pamiętamy”
czołową polską
320.000 fanów.
stację radiową.
Rudolf Schenker. Wreszcie gościliśmy w Berlinie
Później okazało
się, że wydarzyło się coś niesamopodczas show „The Wall Live In Berwitego. To był największy koncert,
lin”. Wtedy było około 500.000 może
jaki kiedykolnawet 600.000 osób. Było jeszcze
kilka innych tego typu wydarzeń.
wiek odbył się
w waszym kraju
Powiem jednak szczerze, że nie zai chyba podobne
wsze chodzi o wielkość wydarzenia.
4. New York
miejsce zajmuje
Czasami mniejsze koncerty, przyPhilharmonic
Central Park, Nowy Jork,
w naszej całej
kładowo te w klubach mają niepo800 tys. widzów
wtarzalny klimat z racji bliskości
historii. To na
publiki. To bardzo cenne. Nauczypewno
jedno
5. Scorpions
z największych
liśmy się przez te wszystkie lata, że
Inwazja Mocy,
wydarzeń,
za każdym razem trzeba walczyć
Pobiednik Wielki,
700 - 800 tys. widzów
w jakim uczesto jak najbliższy kontakt z ludźmi. To
niczyliśmy. Od
niezmiernie istotne i zawsze o tym
pamiętamy – wspomina i tłumaczy
60 0.0 0 0 do
800.000 osób?
Rudolf Schenker.
Chyba możemy
powiedzieć naJarosław Galewski

nwazja Mocy była plenerową
imprezą organizowaną w każde
wakacje od 1995 do 2000 roku przez
ogólnopolską stację RMF FM. Idea
zakładała codzienne organizowanie
koncertów w różnych miastach. Do
2000 roku zapraszano gwiazdy polskiej muzyki. W roku 2000 w czasie
Inwazji Mocy wystąpił zespół Scorpions i jak się później okazało było
to wydarzenie historyczne. Muzycy
legendarnej grupy zagrali największy
koncert w dziejach naszego kraju i jeden z największych w historii światowej muzyki. Po zakończeniu imprezy,
która odbyła się na lotnisku w podkrakowskim Pobiedniku Wielkim,
mówiono przede wszystkim o niesamowitej frekwencji. Według różnych
szacunków występ Scorpions oglądało
i słuchało wówczas od 700.000 do
800.000 osób.
Tak znakomity wynik plasuje
zresztą niemiecki zespół w światowej czołówce. W historii muzyki
większe koncerty zagrali jedynie
nieliczni. Scorpions ustępują między
innymi Rodowi Stewartowi, którego
występ w 1994 roku na plaży Copacabana w Rio de Janeiro zgromadził
3.500.000 fanów. Wyżej w rankingu
jest również Jean Michelle Jarre czy
koncert Live 8. Grupę Scorpions –
biorąc pod uwagę różne rozbieżności
pojawiające się przy podawaniu fre-

Największe koncerty świata:
1. Rod Stewart,
Copacabana,
Rio de Janeiro, 1994,
3,5 mln widzów
2. Jean Michelle Jarre
Live at Paris la Defense,
Paryż, 1990, 2,5 mln –
3.500 tys. widzów
3. LIVE 8
ponad 1 mln widzów
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Silny związek z Polską
Warszawa, podkrakowski Pobiednik Wielki, Sopot, Ostrów Wielkopolski, Gdańsk
i Zabrze – w tych polskich miastach wystąpiła jak na razie grupa Scorpions w trakcie swojej bogatej muzycznej kariery. Dwa koncerty odbyły się w stolicy naszego
kraju. Tarnów będzie gospodarzem ósmej wizyty legendy rocka.

P

o raz pierwszy zespół Scorpions
pojawił się w Polsce w 1993 roku.
Wówczas na kortach Legii w Warszawie
doszło do pierwszej wyjątkowej wizyty
niemieckiej grupy w naszym kraju. Na
kolejną trzeba było czekać siedem lat,
ale bez wątpienia było warto. W 2000
roku miał miejsce historyczny moment
w dziejach polskiej muzyki. Podczas
Inwazji Mocy, organizowanej przez rozgłośnię radiową RMF FM, na koncercie
Scorpions bawiło się według różnych
szacunków od 700.000 do 800.000
osób. Stanowi to absolutny rekord
w skali naszego kraju. To także jeden
z największych koncertów w historii
muzyki rozrywkowej na świecie i największy w bogatej historii Scorpions.
Po tym wyjątkowym występie, grupa
Scorpions regularnie gościła w Polsce.
W 2002 roku Klaus Meine i spółka przyjechali ponownie do Warszawy. Tym
razem miejscem koncertu była hala Torwar. W 2005 roku Scorpions byli z kolei
gwiazdą festiwalu w Sopocie. Trzy lata
później niemiecki zespół koncertował
natomiast w Ostrowie Wielkopolskim
w ramach turnieju żużlowego o Łańcuch Herbowy tego miasta. Scorpions
byli gwiazdą pierwszego dnia imprezy

„Legendy rocka, Legendy żużla”. Koncert na Stadionie Miejskim obejrzało
wówczas około 15.000 osób i było to
największe wydarzenie kulturalne w historii miasta. Warto dodać, że jego organizatorami byli przedstawiciele firmy
Prestige MJM, która zaprosiła królów
rocka także do Tarnowa.
W 2009 roku Scorpions pojawili się
w Polsce w wyjątkowych okolicznościach. 4 czerwca doszło do koncertu
„Zaczęło się w Polsce”, którym uczczono 20. Rocznicę Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie
Środkowej. Wtedy hitowy utwór „Wind
of Change” chwycił za serca podobnie
jak w trakcie jego pierwszego wykonania. Kilka miesięcy po tym wydarzeniu odbył się z kolei koncert w Zabrzu.
Scorpions zagrali wtedy w ramach
obchodów 50 – lecia istnienia Domu
Muzyki i Tańca.
1 lipca w Tarnowie będzie dniem
ósmej wizyty legendy rocka w Polsce. – Doskonale pamiętamy wizyty
w Polsce - między innymi nasz występ
na terenie Stoczni Gdańsk, która dla
Polaków jest bez wątpienia miejscem
historycznym i szczególnym. Byliśmy
wtedy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy

poznać Lecha Wałęsę. Nasz związek
z Polską jest zresztą zauważalny, co
podkreślaliśmy wielokrotnie. Należy
przecież pamiętać, że nas basista Paweł
jest Polakiem. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się wiele o Polsce, poznaliśmy
waszą muzykę i przekonaliśmy się,
że macie wielu doskonałych muzyków
– tłumaczy wokalista Scorpions Klaus
Meine, który liczy, że w Tarnowie po raz
kolejny nie zabraknie najwierniejszych
fanów jego zespołu. – Nie możemy doczekać się tego koncertu. Wierzę, że
zdążyliście się za nami stęsknić i nie
opuścicie tego wydarzenia – dodał
wokalista Scorpions.
Jarosław Galewski

Scorpions w Polsce:
1.
2.
3.
4.
5.

Warszawa, 1993, korty Legii
Pobiednik Wielki, 2000, „Inwazja Mocy”
Warszawa, 2002, Hala Torwar
Sopot, 2005, „Sopot Festival”
Ostrów Wielkopolski, 2008, Stadion Miejski,
„Legendy Rocka, Legendy Żużla”
6. Gdańsk, 2009, Stocznia Gdańsk,
„Zaczęło się w Polsce”
7. Zabrze, 2009, Dom Muzyki i Tańca,
Obchody 50 – lecia Domu Muzyki i Tańca
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Nago
na obrzeżach
Chicago!
Zespół Scorpions każdego roku podróżuje po
całym świecie i gra koncerty w najróżniejszych
zakątkach naszego globu. Każdy z nich na swój
sposób jest oczywiście wyjątkowy, jednak niektóre potrafią utkwić w pamięci w sposób szczególny. Tak było w przypadku koncertu, który
legenda rocka zagrała na obrzeżach Chicago…

W

yobraź sobie, że szykujesz się
na kolejne dobre show i nagle okazuje się, że twoja publiczność
jest… naga – odpowiedział wokalista
Scorpions, Klaus Meine na pytanie,
jak wyobraża sobie najbardziej nietypowy koncert. Jak się później okazało,
w przypadku zespołu Scorpions nie
jest to tylko wyobrażenie, ale fakt,
który w ponad 40 – letniej historii
legendarnej grupy rzeczywiście miał
miejsce.
Pytany o to wydarzenie serdeczny
przyjaciel Klausa Meine i gitarzysta
Scorpions Rudolf Schenker natychmiast eksplodował śmiechem, mówiąc
tylko: - Rzeczywiście tak było, ale ja
nie potrafię tego opowiedzieć. Klaus?
– powiedział Schenker spoglądając
w kierunku siedzącego obok kolegi.
– Co ja mogę powiedzieć? Tak, to
prawda. Taki koncert rzeczywiście
miał miejsce. Zawsze opowiadam
o tym wydarzeniu, kiedy ktokolwiek
pyta mnie o najzabawniejszy i zarazem najbardziej nietypowy moment
naszej kariery. Nie traktujemy tego
jako najbardziej spektakularnego
wydarzenia w naszej historii, ale
na pewno można je uznać za najzabawniejsze – tłumaczy Klaus Meine.
Wydarzenie miało miejsce na
obrzeżach Chicago. Sam występ zespołu miał standardowy przebieg,
jednak jego okoliczności wywołały
u muzyków Scorpions dużo śmiechu.
Wszystko z powodu … nietypowej
publiczności. – Wystąpiliśmy na zaproszenie jednej ze stacji radiowych.
Podróżowaliśmy na to wydarzenie
naszym specjalnym autobusem, który wykorzystujemy w czasie tras
koncertowych. Pamiętam, że kiedy
przyjechaliśmy na miejsce koncertu

było bardzo wcześnie. Wysiedliśmy
z autobusu i nagle okazało się, że
wszyscy wokół nas są nadzy. Chwilę
później przekonaliśmy się, że w tym
miejscu ma się odbyć nasz kolejny
koncert. To była po prostu plaża
nudystów. Byliśmy tam jedynymi
ubranymi ludźmi. Zaśpiewaliśmy
oczywiście kilka piosenek. W trakcie koncertu bawiliśmy się zresztą
bardzo dobrze. Niemniej jednak to
wydarzenie zapisało się w naszej
historii jako bardzo zabawne – tłumaczył Klaus Meine.
Wokalista Scorpions wraz z Rudolfem Schenkerem podkreślali, że to
wydarzenie zapamiętają bez wątpienia do końca życia. W trakcie ponad
40 – letniej historii zespołu zabawnych momentów było znacznie więcej,
ale tym najbardziej jaskrawym jest
chyba wspomniana historia z okolic
Chicago. Odczucia, które towarzyszyły nie tylko wokaliście i gitarzyście
Scorpions, ale całemu zespołowi, były
z całą pewnością bardzo nietypowe.
Tak czy inaczej, koncert przeszedł do
historii, zapisując się w niej w sposób
szczególny, czego zapewne nikt w drodze na to show się w ogóle nie spodziewał. Scorpions w trakcie swojej
kariery odwiedzili niemal wszystkie
– często bardzo nietypowe i egzotyczne - miejsca, do których dociera
muzyka rockowa. Dzięki wysiłkom
swojego managementu koncertowali
między innymi w Amazonii czy Mongolii. Dość długo musieli czekać na
pierwszy występ w Australii, jednak
i takie wydarzenie w końcu stało się
faktem i przeszło do historii jako kolejny wielki koncert.
Jarosław Galewski

Klaus Mein
jakich nie
Rodzina i przyjaciele
Jeszcze dziesięć czy piętnaście lat
temu można było nas znaleźć w hanowerskich dyskotekach. Ostatnio
pracowaliśmy bardzo wiele w studio
przy „Sting In The Tail”. Powroty
z trasy to doskonały moment, żeby
wypełnić swoją rolę wobec rodziny
czy przyjaciół, a także chwila spokoju. Warto wtedy wyjść na dobry
obiad z rodziną czy przyjaciółmi,
których nie widziałeś bardzo długo
(Klaus Meine).
Szybka jazda samochodem
W Niemczech w zasadzie nie ma
ograniczeń prędkości na autostradach. Wtedy czujemy się jak w trakcie
grania „Rock You Like a Hurricane”.
Zwłaszcza teraz, kiedy pogoda jest
tak wspaniała. Powiem szczerze, że
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Klaus Meine
• Ur. 25 maja 1948 w Hanowerze
• Wokalista i autor tekstów zespołu
rockowego Scorpions.
• Grał również w zespołach:
Copernicus, Mushrooms, Shamrocks.
W 2006 roku piosenkarz został
sklasyfikowany na 22. miejscu
listy 100 najlepszych metalowych
wokalistów wszech czasów wg Hit
Parader[2].
• Ma żonę Gabi oraz syna Christiana
(urodzonego w 1985 roku).

Rudolf Schenker
• Ur. 31 sierpnia 1948 w Hanowerze
• Niemiecki gitarzysta, założyciel
rockowego zespołu Scorpions.
• Ma żonę Margret i syna Marcela.
Interesuje się filozofią indyjską. Jest
starszym bratem Michaela Schenkera
(ex-UFO, Michael Schenker Group).
Podobnie jak on grywa głównie
na gitarach „Flying V” firmy Gibson
oraz Dean, która wypuściła na rynek
model z podobiznami obu braci
(Schenker Brothers V).
• W większości utworów zespołu gra
partię gitary rytmicznej, jednak to
on zagrał solo w „Wind of Change”,
„Still Loving You”, „Big City Nights”,
„Under the same sun” i „Through My
Eyes”. Jest głównym kompozytorem
zespołu.

ne i Rudolf Schenker
znacie
często że mnie do tego namawiają.
Znajomi regularnie mówią mi, zobacz jaka fantastyczna pogoda, a ja
niestety na ogół odpowiadam, że nie
mam czasu. Lubię szybką przejażdżkę, w trakcie której mogę popatrzeć
na słońce i się chwilę zrelaksować.
(Rudolf Schenker).
Dobra forma to podstawa
Kiedy jest więcej czasu, nie ma
trasy, najchętniej wybieram się do
siłowni. Staram się to robić regularnie – dwa, trzy razy w tygodniu.
Warto dbać o formę, która przydaje się później w trakcie rockowych
koncertów na całym świecie. (Klaus
Meine).
Pierwsze pieniądze
W latach sześćdziesiąt ych.
Pamiętam, że zadzwonił kum-

pel z innej hanowerskiej kapeli
i powiedział, że szukają wokalisty.
Klub znajdował się na obrzeżach
Hanoweru. Pomogłem i zarobiłem.
To było chyba około 80 marek. To
była pierwsza kasa, którą zarobiłem
jako muzyk. Pamiętam to doskonale.
(Klaus Meine).
Zupełnie inaczej niż Klaus. Pracowałem na budowie. Śmiało mogę powiedzieć, że przyczyniłem się do powstania jakiegoś budynku. A tak poważnie,
to głównie nosiłem jakieś kamienie.
Robiłem to w trakcie wakacji i przyświecał mi w zasadzie tylko jeden
cel. Potrzebował pieniędzy na sprzęt,
ponieważ bardzo chciałem na poważnie zająć się rock and rollem.
Wybrałem taką drogę i nie żałuję.
(Rudolf Schenker).

Wokalista Klaus Meine i gitarzysta Rudolf Schenker – bez
tej dwójki trudno wyobrazić
sobie legendarną grupę Scorpions, która przez ponad 40
lat zadziwia fanów rocka na
całym świecie. Na co dzień to
ludzie o ciekawych zainteresowaniach. Co robią, kiedy
nie nagrywają utworów i nie
odwiedzają kolejnych miast
podczas koncertów?
Najczęściej na lotnisku
Teraz rozmawiamy niedaleko lotniska w Hanowerze. Tu można nas spotkać najczęściej. To nasza baza, stąd
często wylatujemy i tu najczęściej
lądujemy. Jeżeli któryś z waszych
znajomych przyjedzie do Hanoweru,
żeby zobaczyć Scorpions, niech szuka
w okolicach lotniska. (Klaus Meine).
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Tarnów
z największymi!
Paryż, Berlin, Bukareszt, Budapeszt, Moskwa, Bratysława, Wilno i Bruksela – to
osiem stolic, które znalazło się trasie koncertowej zespołu Scorpions na rok 2011.
Nie brakuje także innych wielkich ośrodków jak Genewa, Ostrawa, Lyon Kazań,
Petersburg, Nowosybirsk, czy Krasnojarsk. W tym gronie znalazł się także Tarnów,
w którym legendarna grupa zagra 1 lipca.

T

rasa koncertowa Scorpions
wiele czasu od początku ich działalco do wielkości miasto. Ta lista jest
naprawdę znakomita.
na rok 2011 prezentuje się naności, a pod tym względem tak naprawdę imponująco. Śmiało można
prawdę nic się nie zmieniło.
Można więc powiedzieć, że Tarnów
powiedzieć, że Tarnów, w którym
Osiem europejskich stolic to: Paryż,
znalazł się w elitarnym gronie. – To
odbędzie się 1 lipca koncert legenBerlin, Moskwa, Bukareszt, Budana pewno duża promocja dla naszego
darnego zespołu, znalazł się w gronie
peszt, Bratysława, Wilno i Bruksela.
miasta. Tarnów będzie wymieniany
wielkich. Wyw takim gronie
starczy wspojak Moskwa, Pa”Liczymy, że w Tarnowie
„Tarnów będzie wymieniany
mnieć, że na
ryż czy Berlin.
trasie koncerobok samych mieszkańców Dzięki temu wiew takim gronie jak Moskwa,
towej Scorpions
le osób, głównie
miasta koncertu będzie
Paryż czy Berlin. Dzięki temu
znalazło się aż
fanów zespołu
chciało wysłuchać
wiele osób, głównie fanów
osiem euro Scorpions, o nas
pejskich stolic.
usłyszy i być
kilkanaście tysięcy fanów
zespołu Scorpions, o nas
W tym gronie
zespołu z pozostałej części może zdecyduusłyszy i być może zdecyduje
jest największe
je się na wizytę
kraju. Zainteresowanie było w naszym miesię na wizytę w naszym
miasto Europy
naprawdę ogromne”
mieście.”
- Moskwa. Zeście. Należy bospół Scorpions
Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa.
Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. wiem pamiętać,
od począt ku
że zespół Scorswojej obecnopions powoli żeści na scenie muzycznej grał wielkie
Warto jednak podkreślić, że na tym
gna się ze swoją publicznością. Okalista wielkich się nie kończy. W tym
koncerty, w wielkich ośrodkach i dla
zji do podziwiania tej legendarnej
bardzo licznej publiczności. Minęło
gronie znalazły się bowiem takie
grupy nie zostało zbyt wiele i spora
ośrodki jak: Pegrupa fanów wykorzysta z pewnotersburg, Genewa,
ścią każdą. To również wydarzenie
Lyon, Kazań, Ostraprestiżowe, mające z jednej strony
wa, Nowosybirsk
przełożenie promocyjne dla miasta,
czy Krasnojarsk.
a z drugiej będące potwierdzeniem
O tych miastach
ogromnego potencjału organizacyjmożna powiedzieć
nego Tarnowa – mówi prezydent tego
naprawdę wiele. Pemiasta Ryszard Ścigała.
tersburg to drugie
Warto dodać, że jeden z najwięknajwiększe miasto
szych koncertów w historii światow Rosji. Znajdujący
wej muzyki zespół Scorpions zagrał
się w tym gronie Kawłaśnie w Małopolsce. - Przypomnę,
zań jest szósty. Lyon
że największy koncert w historii
grupy, Scorpionsi zagrali włato najstarsze francuśnie w Małopolsce, w Krakowie.
skie miasto i trzecia
co do wielkości agloKoncert, na którym było ponad 700
meracja. Genewa
000 osób. Liczymy, że w Tarnowie
w Szwajcarii jest co
obok samych mieszkańców miasta
do wielkości druga.
koncertu będzie chciało wysłuchać
Od Ostrawy w Czekilkanaście tysięcy fanów zespołu
chach większe są
z pozostałej części kraju. Zainteretylko Praga i Brno.
sowanie było naprawdę ogromne
Nowosybirsk to
– przypomina prezydent Tarnowa
nieoficjalna stolica
Ryszard Ścigała.
Syberii, a KrasnoEuropejskie stolice na tegorocznej trasie koncertowej Scorpions
jarsk to jej trzecie
Jarosław Galewski

Scorpions w Tarnowie

Największe przeboje Scorpions 15

Historie hitów

- W naszym przypadku każda piosenka to oddzielna historia. Zawsze warta tego, by
ją opowiedzieć – mówi wokalista Scorpions Klaus Meine, który wraz z gitarzystą
legendarnej grupy Rudolfem Schenkerem opowiedział o okolicznościach dotyczących powstania największych przebojów niemieckiego zespołu.

T

akich piosenek w repertuarze
Scorpions jest całe mnóstwo.
Swoją historię skrywa między innymi
utwór „Rock You Like a Hurricane”.
Piosenka stanowi jeden z największych
przebojów niemieckiego zespołu i trudno wyobrazić sobie bez niej jakikolwiek
koncert. Na pewno nie zabraknie jej
również w Tarnowie. Trudno się temu
dziwić, w latach osiemdziesiątych ten
utwór bardzo szybko został okrzyknięty mianem światowego hitu i hymnu Scorpions. – Ten utwór najlepiej
oddaje klimat lat osiemdziesiątych.
W zasadzie wszystko w tej piosence
to ten okres, począwszy od słów a na
muzyce skończywszy. To tak naprawdę kwintesencja tego czasu. Można
śmiało powiedzieć, że to hymn Scorpions w okresie lat osiemdziesiątych
– tłumaczy Rudolf Schenker.
Lista utworów budzących podobne,
silne skojarzenia, jest jednak znacznie
dłuższa. W repertuarze Scorpions nie
brakuje bowiem piosenek opowiada-

jących historie miłosne. Jedną z nich
jest utwór „Still Loving You”– Szczególnych piosenek, przynajmniej jeśli
chodzi o moje odczucia, jest naprawdę
sporo. Przykładem może być „Still Loving You”. To wielka miłosna historia.
Stworzyliśmy historię ludzi, którzy
dali sobie jeszcze jedną szansę i się
pokochali. To zaowocowało tym, że
w zasadzie tylko dzięki temu utworowi sprzedaliśmy prawie dwa miliony
płyt! To naprawdę coś niewiarygodnego – wyjaśnił gitarzysta Scorpions.
Wśród piosenek, które wiążą się ze
szczególnymi historiami, Klaus Meine
i Rudolf Schenker wymieniają między
innymi „Big City Nights”. Jednak na
końcu listy nie mogło oczywiście zabraknąć jednego z hitu wszech czasów
„Wind of Change”. Bez tej piosenki
trudno wyobrazić sobie jakikolwiek
show z udziałem Scorpions. Jak się
jednak okazuje, muzykom legendarnej grupy zdarzyło się kiedyś nie zagrać tego utworu w trakcie koncertu.

– Taka sytuacja kiedyś miała miejsce. Dokładnie było to w 2006 roku.
Graliśmy na festiwalu muzyki heavy
metalowej w północnej części Niemiec.
Przed koncertem zwróciliśmy się do
naszych fanów z pytaniem, jakich
piosenek chcieliby wtedy posłuchać.
Na liście, która widniała przez jakiś
czas w internecie, był utwór „Wind
of Change”, ale zajął pozycję na samym końcu notowania. Zwolennicy
ciężkiego brzmienia najwidoczniej
nie chcieli go słuchać. Ludzie woleli
wtedy po prostu inne piosenki. Dzięki
temu okazało się, że można zagrać
koncert bez „Wind of Change”, choć
oczywiście kochamy ten utwór. To
klasyka, soundtrack pewnych zmian,
które wpłynęły na obliczę całego świata – wyjaśnili wspólnie Klaus Meine
i Rudolf Schenker, którzy o swoim
największym przeboju na pewno nie
zapomną w Tarnowie.
Jarosław Galewski

16 Technika koncertu Scorpions

Na takiej scenie zespół Scorpions występował
w Ostrowie Wielkopolskim w 2008 roku.

Tony sprzętu, latający
perkusista i 5 Mercedesów
Olbrzymia scena z latającym perkusistą, 26 ciężarówek z tonami sprzętu, wielka moc
specjalnie przywiezionych do Tarnowa agregatów i kilkadziesiąt osób pracujących przy
przygotowaniu stadionu – to techniczna charakterystyka obrazująca rozmach koncertu
Scorpions w Tarnowie. To największe wydarzenie muzyczne w historii tego miasta.

Z

espół Scorpions wystąpi na
jednej z największych scen jakie stawiane są podczas koncertów
w Polsce. Zabudowa frontowa sceny
będzie miała aż 35,98 metrów długości.
Głębokość sceny to 20 metrów. Dach
sceny zamontowany zostanie na wysokości 15 metrów. Z przodu znajdował
się będzie poziomy wybieg, po którym
będą mogli poruszać się muzycy. – Na
scenie pojawi się również specjalna
platforma. W trakcie koncertu będzie
znajdował się na niej perkusista niemieckiej grupy, który za jej pomocą
będzie mógł poruszać się w górę i dół.
Z pewnością stworzy to ciekawy efekt.
Można powiedzieć, że perkusista bę-

dzie fruwać po scenie – tłumaczy Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM,
która wraz z Tarnowskim Centrum
Kultury i miastem Tarnów organizuje
koncert legendy rocka.
Na scenie znajdą się również trzy ekrany. Łącznie będą
mieć powierzchnie 13x8 metrów.
Wszystkie będą usytuowane obok siebie. Poza tym, po bokach sceny znajdą
się dwa dodatkowe ekrany, za pomocą których widzowie powinni śledzić
koncert w bardzo komfortowych warunkach niezależnie od zajmowanego
miejsca na Stadionie Miejskim.
Przygotowania w Tarnowie trwały
praktycznie od początku tygodnia, tak

aby wszystkie szczegóły były dopięte na
ostatni guzik. Wystarczy powiedzieć,
że na Stadion Miejski przyjechało
aż 26 ciężarówek z różnego rodzaju
sprzętem. – Na taką liczbę składa się
wszystko, co jest potrzebne do zbudowania sceny, toalety, czy płoty zaporowe – tłumaczy Janusz Stefański
z agencji Prestige MJM. Wydarzenie
będzie realizowane za pomocą specjalnych agregatów, niezależnie od miejscowego prądu. Ciekawostkę stanowi
ich moc. – Te agregaty byłyby w stanie
w całości zasilić mniejszą miejscowość. Taka moc starcza do zaopatrzenia w prąd około 1800 mieszkań. Bez
wątpienia takie liczby muszą robić

Scorpions w Tarnowie

„Sting In The Tail” zwieńczeniem 45 lat 17

Wspaniała płyta
na koniec

Po 45 latach wielkiej twórczości zespół Scorpions
ogłosił zakończenie muzycznej kariery. Zwieńczeniem
działalności legendarnej grupy jest album „Sting In
The Tail”, promowany podczas pożegnalnej trasy
koncertowej. Utworów z tej zbierającej doskonałe
recenzje płyty z pewnością nie zabraknie podczas
koncertu zespołu, który odbędzie się 1 lipca na Stadionie Miejskim w Tarnowie.

”S

wrażenie – dodaje Mateusz Pawlicki
z Prestige MJM.
Wrażenie muszą robić także samochody, którymi będą poruszać się po
Tarnowie muzycy legendarnej grupy.
– To cecha charakterystyczna, która
na pewno wyróżnia zespół Scorpions.
Klaus Meine i jego koledzy będą podróżować pięcioma jednakowymi
Mercedesami klasy S. Wszystkie nie
mogą być starsze niż dwa lata. Poza
tym, pomiędzy tymi pojazdami nie
może być nawet najdrobniejszych różnic. Wszystkie muszą wyglądać dokładnie tak samo – tłumaczy Tomasz
Kapturowski, dyrektor Tarnowskiego
Centrum Kultury.
Można więc powiedzieć, że koncert
Scorpions to olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne. Nic więc dziwnego,
że te najważniejsze przygotowania
trwały w Tarnowie już od początku
tygodnia, w którym odbędzie się impreza. – Pracy było bardzo wiele, ale
na największe wydarzenie muzyczny
w historii Tarnowa wszystko będzie
doskonale przygotowane – zapewniają organizatorzy. Wszystko wskazuje
więc na to, że ósma wizyta niemieckiej
grupy w naszym kraju będzie kolejnym
wyjątkowym wydarzeniem.
Jarosław Galewski

ting In The Tail” to osiemnasty
album studyjny grupy Scorpions. W Europie ukazał się 19 marca
2010 roku. W Stanach Zjednoczonych
płyta została wydana cztery dni później.
– Ten album jest nawiązaniem do twórczości grupy Scorpions z lat osiemdziesiątych. Utworom zostało jednak nadane
nowe brzmienie – charakteryzuje płytę
Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM,
która obok Tarnowskiego Centrum Kultury i miasta Tarnów, jest organizatorem
lipcowego koncertu Scorpions w Polsce.
Krytycy muzyczni i fani zespołu oceniają „Sting In The Tail” bardzo wysoko. Można więc powiedzieć, że mimo
upływu czasu jakość muzyki Scorpions
pozostała niezmienna. To kolejny znakomity krążek w działalności zespołu.
– Podczas kilku miesięcy pracy nad
tym albumem poczuliśmy, ile energii
i kreatywności było w naszej pracy.
Proces twórczy ciągle sprawiał nam
bardzo wiele przyjemności – powiedział wokalista niemieckiego zespołu
Klaus Meine.
Na najnowszej płycie zespołu znalazło się 13 utworów. – Wydaje mi się, że
uzyskaliśmy bardzo świeże brzmienie
na naszym nowym albumie. To tak naprawdę sto procent zespołu Scorpions
– podkreśla gitarzysta Matthias Jabs.
Co ciekawe, przed początkiem pracy
muzycy grupy nie mieli jasno sprecyzowanego planu, jak dokładnie powinien
brzmieć ich ostatni album. – Tym razem
po prostu skupiliśmy się na tym, żeby
odnaleźć samych siebie – podkreślił
drugi z gitarzystów Rudolf Schenker.
Od ukazania się debiutanckiego albumu „Lonesome Crow” w 1972 roku
minęło bardzo wiele czasu. W zespole
z Hanoweru doszło do wielu zmian.
Przez wszystkie lata trzon grupy stanowili jej gitarzysta Rudolf Schenker
i wokalista Klaus Meine. Od samego
początku, mimo wielu zawirowań, ze-

społowi wróżono karierę. Już wtedy
muzykom przyświecały dwa podstawowe cele. – Przede wszystkim, skupienie
się na angielskich tekstach, ponieważ
– i tutaj drugi cel – pewnego dnia będziemy jednym z najlepszych zespołów
rockowych na świecie – wspominają
członkowie grupy.
W czasie swojej działalności zespół potrafił dokonać niewiarygodnej sztuki. – Śmiało można powiedzieć, że zespołowi Scorpions udało
się zbudować most pomiędzy wczoraj a dziś. W ich twórczości wiele
utworów ma znaczenie historyczne.
To niesamowite, jakie obrazy z udziałem tej legendarnej grupy pozostaną na
zawsze w naszej pamięci – mówi Ma-

teusz Pawlicki z agencji Prestige MJM.
Grupa Scorpions w swoich piosenkach
apelowała między innymi a pokój na
granicy pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Do przemian politycznych w Europie Środkowo – Wschodniej pod koniec lat 80. nawiązuje z kolei
największy przebój zespołu „Wind of
Change”. – To bardzo inspirujące, kiedy
w trakcie swojego występu widzisz tak
wielu młodych ludzi stojących pod sceną, którzy śpiewają piosenki napisane
dużo wcześniej przed ich przyjściem na
świat – tłumaczy wokalista Klaus Meine.

18 Support koncertu

Kobranocka
przed legendą rocka!
Kobranocka wystąpi jako
support przed koncertem
zespołu Scorpions 1 lipca na
Stadionie Miejskim w Tarnowie. Najbardziej znanym
utworem tej grupy jest piosenka „Kocham Cię jak Irlandię”, której z pewnością nie
zabraknie przed występem
legendy rocka.

O

rganizatorzy koncertu Scorpions
dość długo zastanawiali się nad
wyborem artysty, który poprzedzi występ gwiazdy wieczoru. – Opcji było co
najmniej kilka. Wykonawca musiał
spełnić kilka naszych kryteriów. Ostatecznie postawiliśmy na zespół Kobranocka i wierzymy, że fani Scorpions,
którzy wcześniej pojawią się na Stadionie Miejskim w Tarnowie, będą dobrze
bawić się przy dźwiękach tej grupy
– tłumaczy Janusz Stefański z agencji
Prestige MJM, która wraz z Tarnowskim
Centrum Kultury i miastem Tarnów
organizuje koncert grupy Scorpions.
Kobranocka to polski zespół rockowy.
Grupa powstała w 1985 roku w Toruniu. Cechą charakterystyczną niemal

wszystkich utworów Kobranocki jest
wykorzystywanie bardzo abstrakcyjnych metafor. Niekwestionowanym
przebojem zespołu jest utwór „Kocham
Cię jak Irlandię”. Zespół powstał na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Tam znajdował
się z przyczyn militarnych Andrzej
Kraiński, wkrótce szerzej znany jako
„Kobra”. W trakcie pobytu doszło do
jego spotkania z Andrzejem Markiem
Michorzewskim, który pokazał swojemu
imiennikowi teksty piosenek. To zaowocowało powołaniem do życia zespołu
Latający Pisuar, który później został
przekształcony właśnie w Kobranockę.
– Muzycy zespołu Kobranocka
z bardzo dużym entuzjazmem przyjęli
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propozycję występu w Tarnowie. Tak
naprawdę nie musieliśmy ich długo
przekonywać, żeby otworzyli wielkie
święto muzyki w tym mieście. Od początku rozmów podkreślali, że z wielką
przyjemnością będą częścią tak dużego show i zrobią wszystko, żeby jak
najlepiej zainaugurować ten wieczór.
Trzymamy ich za słowo i wierzymy,
że tak rzeczywiście będzie – wyjaśnia
Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM.
Grupa pochodząca z Torunia ma jak
na razie w swoim dorobku dziewięć płyt.
Ostatnia z nich ujrzała światło dzienne w 2010 roku. Album pod tytułem
„SPOX!” zawiera 16 utworów. Muzycy
nie chcieli jednak zdradzić, co dokładnie przygotują na tarnowski koncert.

Wiadomo jedynie, że przy ich muzyce
publiczność będzie bawić się niespełna
godzinę. – To standardowy czas, jeśli
chodzi o występy supportów przed
wielkimi koncertami. Publiczność po
wysłuchaniu kilku utworów powinna
być już gotowa na danie główne, czyli
występ zespołu Scorpions – wyjaśnia
Mateusz Pawlicki z agencji Prestige
MJM. – To optymalny czas, żeby zaprezentować szerokiej publiczności
swoje największe przeboje. Na pewno
nie powinno zabraknąć miejsca na ten
najbardziej znany, a więc „Kocham Cię
jak Irlandię” – dodaje Janusz Stefański
z Prestige MJM.
Jarosław Galewski

20 Miejsce koncertu – Stadion Miejski w Tarnowie

Sportowa
wizytówka miasta
Jeden z ostatnich w historii koncertów zespołu Scorpions w Polsce odbędzie
się na Stadionie Miejskim w Tarnowie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywają
piłkarska i żużlowa Unia Tarnów. Od grudnia 2004 roku obiekt funkcjonuje jako
Stadion Miejski.

M

ościce to jedna z największych
Mistrzostw Polski, finał Indywidui najważniejszych dzielnic
alnych Mistrzostw Europy Juniorów
Tarnowa. Jej charakterystycznym
czy finał Indywidualnych Mistrzostw
elementem jest doskonale rozwinięta
Europy. Pierwsza z wymienionych iminfrastruktura sportowo – rekreacyjprez odbyła się w 2005 roku w czasach
na. Stadion, na którym swoje mecze
świetności tarnowskiej Unii. Wówczas
rozgrywa Unia Tarnów, w trakcie sena podium stanęła trójka reprezentanzonu tętni życiem zatów miejscowego
równo podczas spoklubu. Zwycię”Już teraz wiemy, że to
żył Janusz Kotkań żużlowych jak
początek tego, co może
łodziej, który
i piłkarskich. To właspotkać Tarnów. To początek pokonał braci
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koncert legendarnenaszym mieście. Mamy już ka Gollobów.
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od ponad 40 lat zachwycają nu Miejskiego
tacy muzycy jak
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Klaus Meine, Rudolf
Zespół, w którym grają
Europy został
Schenker czy Matthias Jabs – mówi
zawodnik miejtacy muzycy jak Klaus
prezydent Tarnowa,
Meine, Rudolf Schenker czy scowego klubu
Ryszard Ścigała.
Sebastian UłaMatthias Jabs”
Warto dodać, że
mek. Wszystkie
Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa imprezy zostały
Mościce to także
kompleks basenów
zorganizowane
z basenem olimpijskim, kilka boisk
perfekcyjnie i udowodniły olbrzymi
piłkarskich a także Hala „Jaskółka”.
potencjał sportowy miasta. Teraz przyBardzo dobrze rozwinięta jest rówszedł czas na wielkie wydarzenie kulnież baza hotelarska, głównie dzięki
turalne, które być może zapoczątkuje
funkcjonowaniu „Hotelu Cristal Park”,
serię wizyt światowych gwiazd muzyki
który może pochwalić się trzema
w kolejnych latach. – Już teraz wiemy,
gwiazdkami.
że to początek tego, co może spotkać
W ostatnich latach na Stadionie
Tarnów. To początek wielkich konMiejskim w Tarnowie odbywało się
certów w naszym mieście. Mamy już
wiele prestiżowych wydarzeń sporkilka pomysłów na przyszły rok i mam
towych. Dominowały przede wszystnadzieję, że uda się je zrealizować –
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zapowiada prezydent Ryszard Ścigała.
miały miejsce między innymi takie
imprezy jak finał Indywidualnych
Jarosław Galewski

Stadion Miejski
w Tarnowie
Przydomek: „Jaskółcze Gniazdo”
Adres: ul. Zbylitowska 3, Tarnów
Właściciel: Urząd Miasta Tarnowa
Klub: Unia Tarnów
Pojemność: około 16 000
Rekordowa frekwencja: 20 000
Wymiary boiska: 104 m x 68 m
Oświetlenie ok. 900 luxów

Dane toru żużlowego
Parametry toru: 392 m
Szerokość prostych: 10 m
Szerokość łuków: 15 m
Nawierzchnia: granitowa
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