TOP LISTA ADAMA
Wydarzenia w 2016 r. pod patronatem Top Listy Adama
2016-12-31
Mijający właśnie 2016 r. obfitował
w wiele wydarzeń pod patronatem
medialnym Top Listy Adama.
Przeczytajcie koniecznie gdzie zawitaliśmy
tym razem i co ciekawego się tam działo.
W Kwietniu swój Benefis 10-lecia Działalności
Artystycznej obchodził
Remigiusz Murawski-doskonale znana
wszystkim postać z takich zespołów jak;
Duo Bayer's,Klaudia i Remi czy Remix.
Dokładnie 23.04.2016 r. sala Centrum
Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
wypełniła się licznie
zgromadzoną publicznością,która
bawiła się doskonale w rytm znanych
przebojów.Tego wieczoru nie zabrakło
wielu niespodzianek.Jedną z nich był wspólny
występ Czesława ,który występował wraz z Remim
na początku istnienia zespołu Duo Bayer's.
Kolejną atrakcjąbył występ Remigiusza Murawskiego
wraz z swoim synem Mateuszem.Oprócz tego nie zabrakło
gościnnych występów zaprzyjaźnionych zespołów muzycznych takich jak;
Muzykanty,Emi Band,RI-JO,Hanys Bynd,Iroxana,Freje,Bożena

Mielnik,Mariusz Doroz,De Silvers czy Claudia i Kasia Chwołka.
Nie zabrakło także wyróżnień dla zaprzyjaźnionych osób a
całość wydarzenia poprowadzili Dariusz Niebudek,Marek Biesiadny
oraz Arkadiusz Wieczorek.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7765/23042016-swietochlowice#1
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=BdUaz_B01pE
12.06.2016 W Grabówce pod naszym patronatem medialnym odbył się Festyn Sołecki
podczas,którego wszystkie dzieciaki bawiły Miniminki Show a następnie odbył się
koncert zespołu De Silvers,którzy zaprezentowali utwory ze swojej pierwszej płyty jak i te
najnowsze.Kolejnym punktem programu był występ Grupy K & T śpiewającej utwory z
gatunku
disco-polo.Nieco wcześniej nie zabrakło również atrakcji dla wiernych kibiców za sprawą
meczu
Polska-Irlandia Północna.Całość Festynu w Grabówce zakończyła Zabawa Taneczna z DJ
Krisem.
Dodatkową atrakcją podczas Festynu była przejażdżka drezyną,która cieszyła się sporym
zainteresowaniem.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7891/12062016-grabowka
W Dniach 1-3.07.2016 r. W Główczycach na Opolszczyźnie odbył się coroczny Zlot Pojazdów
Pożarniczych,
który jak zwykle cieszył się sporym zainteresowaniem.W Pierwszym dniu Zlotu tradycyjnie
odbyła się
Disco -zabawa do,której przygrywali prezenterzy Radia Park FM oraz zespół RODOS.
Sobota to dzień Zlotu Pojazdów Pożarniczych.Wspólne świętowanie rozpoczęto już
popołudniu Mszą św.
a następnie poświęcono pojazdy oraz odbył się uroczysty przejazd pojazdów aż pod siedzibę
OSP Główczyce.

Na specjalnie przygotowanym terenie naprzeciwko jednostki można było podziwiaćliczne
pojazdy pożarnicze.
Natomiast po drugiej stronie ulicy przy OSP został ustawiony wielki namiot w,którym
odbywała się reszta wydarzeń.W Sobotę po powitaniu wszystkich gości można było wziąć
udział w grach i zabawach
dla uczestników zlotu,posłuchać wokalistki Marii Honka,obejrzeć zawody drwali,nie zabrakło
tradycyjnego wielkiego
prysznica,występu prowadzącego Krzysztofa ,,Crizz '' Bieleckiego,wyboru Miss Zlotu,Gali
Wręczenia Nagród czy
Koncertu zespołu Skalars.Sobotni Zlot zakończyła zabawa taneczna z zespołem Arex i
Voyager.
Niedziela to Dni Główczyc a zarazem Ostatni Dzień Zlotu Pojazdów Pożarniczych.Program
artystyczny rozpoczęły
przedszkolaki z Główczyc oraz konkursy i zabawy dla najmłodszych uczestników
imprezy.Kolejnym punktem programu
był koncert duetu rodzinnego Janusza i Dominiki Żyłka,którzy zagościli w Główczycach po raz
kolejny prezentując swoje
autorskie utwory.Kolejnym akcentem był występ doskonale znanej Główczyckiej publiczności
Zuzanny Herud,która
śpiewa utwory niemieckie ale i nie tylko.Następnie odbyła się licytacja oraz występ zespołu
Blue Party,który okazał się
strzałem w dziesiątkę.Występ popularnego zespołu zgromadził sporą publikę a po koncercie
autografom i wspólnym zdjęciom
z wykonawcami nie było końca.Podczas swojego występu zespół Blue Party wykonał utwory
ze swojej debiutanckiej płyty oraz
zorganizowali konkurs dla publiczności z interesującymi nagrodami.Tuż po ich występie
odbyło się Losowanie Nagród Głównych
oraz disco zabawa z Marysią Zalewską.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7935/13072016-glowczyce
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=8LerzCFUj5o
W Dniach 30-31.07.2016 W Strzebiniu odbyło się coroczne Święto Chleba.

Podobnie jak w ubiegłych latach nie zabrakło wielu atrakcji dla licznie
zgromadzonej publiczności.W Pierwszym dniu Święta odbyło się Mini disco,
koncert zespołu De Silvers,który przygotował dla licznie zgromadzonej publiczności
swoje najnowsze utwory jak i te nieco starsze.Na zakończenie odbyła się Zabawa
Taneczna z zespołem Fama.Podczas niedzielnych obchodów Święta Chleba
nie zabrakło licznych przemówień czy Błogosławieństwa Chleba.
Następnie odbyła się część artystyczna w,której każdy znalazł coś dla siebie.
Najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w szeregu specjalnie przygotowanych
dla nich zabaw,rozstrzygnięto Finał Konkursu ,,Tradycyjny Chleb z Domowego Pieca''
oraz odbył się występ kabaretowy,który rozśmieszył licznie zgromadzoną publiczność do łez.
Święto Chleba zakończyło się Zabawą Taneczną w stylu lat 80 i 90-tych.
Dodatkowymi atrakcjami podczas Święta Chleba był lunapark,swojskie jadło,dania kuchni
śląskiej,
stoisko promocyjne Gminy Koszęcin,wioska kuźników oraz wystawy rękodzielników.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/7994/3031072016-strzebin
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=M8t-g_Sd7hQ
W Dniach 6-7.08.2016 r. w Bycinie odbył się Festyn Sportowy,który obfitował w wiele
atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i tych nieco starszych.
Podczas pierwszego dnia imprezy licznie zebrana publiczność mogła wziąć udział w
Biesiadzie Śląskiej,którą przygotował radiowiec Piotr Scholz, kabareciarz Tadeusz Kisiel
oraz Eugeniusz Loska znany z zespołu B.A.R.Następnie odbyła się Loteria fantowa
i zabawa taneczna z zespołem Allegro.W Drugim dniu festynu od wczesnych godzin
popołudniowych najmłodszych uczestników bawili animatorzy oferując im szereg gier i zabaw.
Następnie licznie zebranych bawił duet Alicja i Krzysztof,którzy zaprezentowali znane utwory
oraz
przeprowadzili konkursy z nagrodami.Nie zabrakło również kabaretowego akcentu w ich

wykonaniu.
Gwiazdą niedzielnego Festynu był Leszek Filec,który zaprezentował wszystkim swoje znane
przeboje.
Na zakończenie odbyła się Loteria Fantowa z interesującymi nagrodami oraz zabawa
taneczna z zespołem
Diamant.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8001/67082016-bycina
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=4hSfUBFt-4g
14.08.2016 W Dzimierzu odbyły się Dożynki Gminno-Sołeckie Gminy Lyski.
Dożynki rozpoczęto Uroczystą poranną Mszą św. w Kościele pw.Św.Mikołaja
w Pstrążnej oraz przemaszerował barwny korowód.Następnie odbyło się oficjalne
powitanie licznie zgromadzonych gości oraz przekazanie chleba dożynkowego.
Podczas części artystycznej wystąpili;Orkiestra Dęta Mix Band,mażoretki,
Blue Party,KGW Dzimierz,Miniminki Show,Mirosław Jędrowski,Tyle Słońca
oraz disco polowy zespół Basta,który zgromadził prawdziwe tłumy na swoim występie.
Na zakończenie odbyła się Zabawa Taneczna z zespołem Melo Rytm oraz pokaz
pirotechniczny.Całość imprezy poprowadził Tomasz Ciba.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8022/14082016-dzimierz
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=6m8UXM0gM1o
W Niedzielę 21.08.2016 r. w Rzędowicach odbył się coroczny Festyn ,,Wszystko Swojskie'
podczas,którego nie zabrakło wielu atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i tych nieco
starszych.
Festyn rozpoczęto już tradycyjnie Mszą św.Następnie wszyscy przeszli na plac festynowy
gdzie
uroczyście powitano przybyłych gości. Część artystyczną rozpoczął duet Ewa i Damian.

Tuż po ich występie na scenie pojawiła się pani sołtys z programem ,,Raj na Ziemi czyli
Małżeństwo na 102''
podczas,którego wybrane pary małżeńskie musiały wykonać szereg zadań.
Całość była przeprowadzona z dużą dawką humoru.Kolejną atrakcją był występ dobrze
znanych Rzędowickiej publiczności
Simony i Denisa,którzy zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością autorskie
piosenki,covery,wiązanki biesiadne
oraz przeprowadzili muzyczny konkurs.Po muzycznych doznaniach na scenie pojawiły się
panie animatorki
z programem ,,Pół godziny dla najmłodszych z rodziny''.Podczas tego programu najmłodsi
mogli wziąć udział w szeregu zabaw.
Następnie na scenie pojawiła się gwiazda tegorocznego festynu-zespół B.A.R ,którzy
zaprezentowali przeboje znane z rozgłośni radiowych
i telewizyjnych.Festyn tradycyjnie już zakończył się losowaniem i zabawą taneczną z
zespołem Arex.
Mimo kapryśnej pogody zgromadzona publiczność bawiła się świetnie.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8053/21082016-rzedowice
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=ITqdOocGzww
27.08.2016 W Bzinicy Starej odbył się festyn z okazji 110 -lecia OSP w Bzinicy Starej.
Świętowanie rozpoczęto przemarszem pododdziałów strażaków oraz Mszą św.
Następnie oficjalnie powitano wszystkich zebranych gości i rozpoczęto część artystyczną
podczas,której strażaków i mieszkańców Bzinicy Starej bawiły Claudia i Kasia Chwołka.
Podczas koncertu nie zabrakło specjalnej dedykacji dla strażaków w postaci utworu
,,Fojermany”.
Kolejnymi atrakcjami obchodów był Pokaz Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Solarnia
oraz
zabawa taneczna. Przybyli goście oraz strażacy bawili się świetnie
a jubileuszowe obchody na pewno pozostaną na długo im w pamięci uczestników.
Fotorelacja;

http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8070/27082016-bzinica-stara
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=jd79gw0s_hw
3.09.2016 W Żorach Rogoźnej odbyły się Dożynki,które obfitowały w wiele atrakcji zarówno
dla tych
najmłodszych jak i nieco starszych.Uroczystości Dożynkowe rozpoczęły się Mszą św.W mszy
św. przewodniczył
ks. proboszcz Henryk Kulas. Złożono dary na ołtarzu: chleb przyniesiony przez dzieci oraz
tegorocznych starostów:
Agnieszkę i Marka Swadźba, kosz dożynkowy złożyła RDZR. W mszy św brały udział również
poczty sztandarowe OSP, Górników oraz
Rolników Rogoźna.Dożynki na boisku LKS Jedność rozpoczęły się o godz. 15.00

poświęceniem przez ks. proboszcza Henryka
Kulas chleba i przekazanie go na ręce Naszych tegorocznych starostów przez
przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Michała Michalik, który serdecznie powitał przybyłych gości. Naszą dumą stał się również
żywy herb Naszej Dzielnicy
kogut i kura. Częstowano wszystkich gości Rogojskim dożynkowym kołaczem, chlebem oraz
kawą i herbatą,
przygotowane przez panie z RDZ. Na Dożynkach było wiele atrakcji: występy dzieci z ZSP nr
8 z Rogoźnej,
pokaz OSP Rogoźna oraz wypuszczanie gołębi pocztowych, Józef i Arek Sobik. Panowie z
RDZ dla
podkreślenia tradycji przedstawili pokaz szatkowania kapusty. Na boisku odbył się również
mecz piłki nożnej dzieci kontra rodzice.
Całość prowadził Lucjan Czerny- Kabareciarz, człowiek orkiestra, radiowiec, wodzirej,
konferansjer. Niemal 40 lat na estradzie,
około godziny 17.15 nad boiskiem latała paralotnia zrzucając dzieciom cukierki, zaś o 18.00
odbył się wspaniały koncert,
wystąpił : Jacek Silski, a wszystkie panie były nim oczarowane. Zapewniliśmy również:
możliwość nabycia biletu
z niespodzianką, karuzela, dmuchany zamek, watę cukrową, popkorn, gry i zabawy dla
dzieci, stoiska z zabawkami, balonami i
słodkościami oraz torebkami . Bogaty bufet zapewniła nam firma „KANIA”, Rogoźna, a pani
Basia Dzierżęga z Stowarzyszenia

Przyjaciół Rogoźna, zapewniła Naszym pociechom również ciekawe zajęcia. Zaplanowana
Zabawa taneczna odbyła się około
godz. 19.30 – zagrał DJ „JA-WA” Muzyczny Kower – Odlot do tańca, bawiliśmy się do około
godz. 23.00. Przy udanej pięknej
pogodzie Goście z trudem opuszczali Nasze Boisko, ale to nic- przecież spotkamy się znowu
za rok!! - wystarczy tylko dużo „rzykać” by pogoda dopisała.
Fotorelacja i tekst -Danuta Pabiś/RDZR;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8109/3092016-zory
4.09.2016 W Strzebiniu odbyły się Dożynki podczas,których zaprezentowała się lokalna
Orkiestra Dęta
oraz nie zabrakło występów znanych śląskich wykonawców.Jako pierwszy na scenie
zaprezentował się zespół Ekea ,
który przed licznie zgromadzoną publicznością wykonał swoje autorskie utwory. Następnie na
scenie pojawiła się
Kasia Piowczyk, która zaśpiewała swoje najnowsze piosenki pochodzące z debiutanckiej
płyty „Miłość”.
Dożynki zakończyła Zabawa taneczna z zespołem Ekea podczas, której wykonywane były
doskonale wszystkim znane przeboje.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8124/4092016-strzebin
Videorelacja;
https://www.youtube.com/watch?v=FfRo0aUSwSM
24.09.2016 W Strzebiniu odbył się już III Strzebiński Oktober ,który cieszył się jak zwykle
sporym zainteresowaniem.
Tym razem podczas Strzebińskiego Oktobra swoje największe przeboje zaprezentowali;
Metrum,Szlagier Maszyna,Die Silinger oraz Jolanta i Jacek Kierok.
Tego wieczoru nie zabrakło również wielu niespodzianek i konkursów,które przeprowadzili
prowadzący imprezę
Andrzej Miś i Marek Biesiadny.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8176/24092016-strzebin

Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=MK9KEsH-JeU
W Dniach 8-9.10.2016 W Wiśle odbyła się impreza pt ,,Od Tyrolu Po Beskidy''.
W Bogatym programie artystycznym każdy znalazł coś dla siebie.
Nie zabrakło licznych konkursów,dużej dawki humoru oraz muzyki w wykonaniu;
Marka Biesiadnego,zespołu Kwaśnica Bavarian Show,Kabaretowej Grupy Biesiadnej
czy znanych tyrolskich kapel.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8207/89102016-wisla
15.10.2016 W Wiśle po raz I odbyła sięBeskidzka Wystawa Królików,
Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego podczas ,której można było podziwiać
wspaniałe okazy czy wysłuchać koncertu w wykonaniu zespołu B.A.R.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8215/15102016-wisla
5.11.2016 W Żorach Rogoźnej odbyła się Babsko-Chłopska Biesiada
podczas,której śląską piosenką i humorem licznie zgromadzonych
uczestników bawili Lucjan Czerny i Eugeniusz Loska.
Zabawa była przednia a licznie zgromadzeni goście bawili się świetnie.
Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8250/5112016-zory
Ostatnim już wydarzeniem pod patronatem medialnym Top Listy Adama
w tym roku był Koncert Charytatywny O Uśmiech Dziecka w Radzionkowie
podczas,którego wystąpiła plejada śląskich wykonawców takich jak;
Bernadeta Kowalska & Przyjaciele,Kiersi,Janina Libera,Freje,Bajery,De Silvers,
Nas Troje,Metrum,Jacek i Jolanta Kierok czy Blue Party.
Kilkugodzinny koncert zgromadził komplet publiczności na sali co bardzo cieszy
ponieważ dochód ze sprzedaży cegiełek jest przeznaczony na naprawdę szczytny cel.

Fotorelacja;
http://topadama.fotkoblog.pl/archiwum/albumy/8332/17122016-radzionkow
Video relacja;
https://www.youtube.com/watch?v=9eh-Ucun9UI
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

