TOP LISTA ADAMA
Letnie Festyny i imprezy za nami
2015-10-26

Tego lata działo się wiele.Sporo działo się m.i.n w Strzebiniu.Najpierw pod koniec Lipca
odbyło się coroczne Święto Chleba,później Dożynki a na zakończenie II Strzebiński
oktober-oj działo się i to sporo.....
Za naszymi oknami coraz zimniej,coraz to bardziej robi się chłodno.
Pogoda niezbyt zachęca do wyjścia z domu.
Na te chłodne i zimne jesienne wieczory proponujemy powspominać
wraz z nami jeszcze letnie Festyny i imprezy,którym patronowała
Top Lista Adama.
Pierwszą tegoroczną letnią imprezą,której patronowaliśmy była coroczna
Majówka w Karczmie Pod Strzechą w Gliwicach Łabędach.Mimo niesprzyjającej
pogody wszyscy zebrani bawili się świetnie wraz z zespołami; The Revolution,
Łukasza Jakubowskiego,Time a gwiazdą wieczoru był zespół Baciary.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/6982/1052015-gliwice
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=qAK3VYpGims
Kolejną imprezą pod patronatem Top Listy Adama była Majówka w Kocurach.
Kocury to mała miejscowość w woj.opolskim jednak co roku pokazują,że
potrafią zorganizować naprawdę świetną imprezę Majówkową.
W Tym roku można było obejrzeć występ kabaretu,posłuchać Zespołu Regionalnego

a gwiazdą wieczoru był zespół Wichajster,który wykonał swoje autorskie piosenki jak i covery.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/6993/3052015-kocury
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=AAcqa40_l-U
W Czerwcu patronowaliśmy corocznemu Świętu Ciapkapusty w Kochanowicach.
Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele atrakcji a gwiazdą tegorocznych
obchodów Święta był zespół Duo Fenix.Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7091/21062015-kochanowice
Koniec czerwca i zbliżający się sezon urlopowy był doskonałą okazją by w Wiśle
zorganizować Śląską Niedzielę.W Niedzielne popołudnie w Wiślańskim amfiteatrze
można było spotkać Andrzeja Misia,Arkadię Band oraz Szlagier Maszynę.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7109/28062015-wisla
Na początku lipca jak co roku patronowaliśmy Zlotowi Pojazdów Pożarniczych w
Główczycach.
Ta wyjątkowa i niepowtarzalna impreza co roku ściąga mnóstwo osób-miłośników
pożarnictwa i nie tylko.
Co roku oprócz licznych wystaw,prezentacji,konkursów nie brakuje występów artystycznych
również tych śląskich i niemieckich.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7120/4072015-glowczyce
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7123/5072015-glowczyce
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=h-XACzRo2uQ
https://www.youtube.com/watch?v=OGMpe1nuwTs
W Lipcu pod naszym patronatem swoje 60 lecie obchodził LKS Mechanik Kochcice.
Jubileusz lokalnego klubu piłkarskiego w Kochcicach był doskonałą okazją do wspólnego

świętowania.Nie zabrakło więc podziękowań i nagród dla przyjaciół klubu oraz oczywiście
specjalnej części artystycznej w,której nie zabrakło występów kabaretowych i artystycznych
w wykonaniu Grzegorza Stasiaka i Leszka Filec.Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7131/5072015-kochcice
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=JgW7zO0a0TU
W Lipcu odbył się także Festyn pod naszym patronatem U Ojców Kamilianów w Tarnowskich
Górach.
Tego popołudnia o humory wszystkich zgromadzonych zadbał Kabaret Kafliki.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7147/12072015-tarnowskie-gory
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=Cn5AlZrYRRk
Koniec lipca to coroczne Święto Chleba w Strzebiniu.Tym razem jednak w zmienionej
lokalizacji.
Mimo tego jak co roku zgromadzona publiczność bawiła się świetnie przy znanych śląskich
wykonawcach takich jak;Freje,Jinks czy Claudia i Kasia Chwołka.Oczywiście nie mogło
zabraknąć
atrakcji z chlebem związanymi m.i.n błogosławieństwo chleba,liczne stoiska,konkursy i wiele
wiele innnych.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7166/2526072015-strzebin
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=f6CgykGh58M
Na początku sierpnia patronowaliśmy Biesiadzie Wiejskiej w Bzinicy Starej.
Miłe sierpniowe popołudnie upłynęło wszystkim przy muzyce Baby z Chopym oraz Jorgusi.
Wszyscy bawili się znakomicie i z niecierpliwością czekają na kolejną Biesiadę.
Również w sierpniu w Bycinie odbył się Festyn lokalnego klubu sportowego.
Oczywiście imprezie patronowała Top Lista Adama a w programie Festynu nie zabrakło

części sportowej i artystycznej,które zgromadziły sporą grupę publiczności.
Sierpień to także czas corocznego Festynu,,Wszystko Swojskie'' w Rzędowicach.
Jak co roku pani sołtys zadbała o bogaty program artystyczny w,którym znalazł
się występ Blaskapelle ze Świbia czy występ Kabaretu Kafliki.
Pani sołtys jak co roku także przygotowała liczne konkursy i zabawy.
Było warto tego popołudnia i wieczoru pojawić się w Rzędowicach.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7222/23082015-rzedowice
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=Bt5ucTDThUA
Wrzesień to czas Dożynek -nie inaczej było w tym roku.
Jedną z wielu imprez Dożynkowych pod naszym patronatem
były Dożynki w Strzebiniu.Mimo deszczowej pogody uczestnicy Dożynek
bawili się świetnie przy lokalnej Orkiestrze Dętej oraz zespołach De Silvers i Freje.
Dodatkowo sołtys Strzebinia przygotował liczne konkursy dla publiczności.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7287/6092015-strzebin
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=WG4hui7BtYA
Kolejną imprezą pod naszym patronatem był II Strzebiński Oktober.
Impreza odbyła się pod koniec września a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Na scenie prezentowali się;Die Silinger,Teresa Walerjańska,Freje,Jinks oraz Paweł Siluk
Steiner.
Wszyscy bawili się znakomicie na II Strzebińskim Oktobrze a na imprezę zawitały nawet
osoby z woj.wielkopolskiego.
Całość poprowadził Andrzej Miś i Marek Biesiadny.
Foto;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7320/26092015-strzebin

Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=Z47FyP5mvcs
Ostatnią imprezą w tym roku pod naszym patronatem była Wiślańska impreza
Od Tyrolu Po Beskidy na początku października.Przez trzy dni na Placu Hoffa w Wiśle
można było posłuchać śląskich wykonawców oraz góralskie kapele.Impreza zgromadziła
sporą rzeszę fanów tych gatunków muzycznych.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7363/1718102015-wisla
Działo się więc sporo......
Wszystkim dziękujemy za współpracę i zapraszamy do dalszej.
Jeżeli organizujecie Koncert,imprezę,biesiadę i chcecie byśmy objęli nad nią swój patronat
medialny to wszelkie szczegóły
znajdziecie na naszej stronie internetowej w zakładce,,Ogłoszenia'' pod bieżącymi
ogłoszeniami lub pisząc na; adam.silesia@interia.eu

