Koncert Galowy XX Regionalnego Konkursu Literackiego
„Ze Śląskiem na ty” w Filharmonii Opolskiej – 14.12.13 r.

Jubileusz dwudziestolecia Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze Śląskiem na ty” był
okazją do zorganizowania koncertu galowego, który miał miejsce w sobotę – 14 grudnia
2013r. w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu. Koncert galowy organizowany
przez Łubniański Ośrodek Kultury, a współorganizowany przez Filharmonię Opolską był nie
tylko podsumowaniem Konkursu, ale również uwieńczeniem wszystkich imprez oraz
wydarzeń kulturalnych jakie organizował Łubniański Ośrodek Kultury w 2013 roku. Impreza
była wyjątkowa i udana pod względem organizacyjnym, promocyjnym, programowym oraz
ilościowym o czym świadczyła licznie zgromadzona publiczność. Koncert poprowadziły
dziennikarki Radia Plus Opole: Dominika Gorgosz oraz Diana Bogacz. Na scenie przy
kawiarniowych stolikach siedziały laureatki, konferansjerki oraz jury dorocznego Konkursu
„Ze Śląskiem na ty”: prof. Teresa Smolińska (kierownik Katedry Folklorystyki i
Kulturoznawstwa UO), prof. Bogusław Wyderka (językoznawca, specjalista gwar śląskich,
pracownik naukowy UO) oraz Piotr Badura (nauczyciel, redaktor naczelny gazety „Beczka”).
Pisarz Jan Goczoł – jeden z członków jury, siedział na widowni – swoje wystąpienie miał
podczas uroczystego rozdania statuetek „Złotego pióra” konkursu „Ze Śląskiem na ty”, jako
pomysłodawca tej nagrody powiedział parę słów na scenie, podobnie jak pozostali
członkowie jury podczas wywiadów. W tym roku po raz pierwszy dwie panie, biorące niemal
co roku udział w Konkursie, otrzymały z rąk fundatora – Henryka Lakwy – Starosty Powiatu
Opolskiego, te szczególne statuetki: Krystyna Popanda z Płużnicy Wielkiej i Renata Polak z
Leśnicy. Zanim jednak nastąpiła ta część gali, wcześniej wszyscy uczestnicy mogli posłuchać
pięknych występów znanych muzyków. Muzycznie uświetniły wieczór: Michaela Nowak –
pedagog muzyki w Berlinie, śpiewająca muzykę Oratoryjną, arie Operetkowe, muzykę
współczesną, pieśni klasyczne oraz śląskie pieśni ludowe; Żaneta Plotnik – laureatka wielu
konkursów muzycznych, występująca w koncertach w kraju i za granicą, a uczestnicząca w
wielu projektach muzycznych; podobnie Danuta Plotnik – wokalistka prezentująca różne style
muzyczne, uczestnicząca w wielu imprezach i festiwalach muzycznych oraz koncertach;
Katarzyna Nalewaja – absolwentka UO, nauczycielka przedszkola, śpiewała w zespołach,
laureatka wielu konkursów muzycznych i przeglądów; Aleksandra Warzyc – przyszłoroczna
maturzystka oraz uczennica studia wokalnego w ŁOK w Łubnianach i Studium Piosenki
„Debiut” w MDK w Opolu. W wykonaniu wszystkich muzyków można było posłuchać
premierowej piosenki hejnałowej konkursu „Ze Śląskiem na ty” oraz recitalu zespołu Pieśni
Ludowej Silesia z okazji ich 20-lecia istnienia zespołu. Nowością był również występ zespołu
profesjonalnych muzyków z kręgów muzyki klasycznej – grupa muzyczna Take Style, znana
ze spontaniczności podczas wykonywania koncertów, niejednokrotnie zaskakująca
umiejętnością połączenia różnego rodzaju gatunków i stylów muzycznych. Niezapomniane
wrażenia dźwiękowe zespołu znane są w Polsce i za granicą. Podczas koncertu galowego
zespół wystąpił z krótkim recitalem we wspólnym projekcie muzycznym z zespołem Silesia.
Czytane były również fragmenty prac laureatów z wydanych do tej pory czterech tomów
książki „Ze Śląskiem na ty”. Na scenie prowadzone były również wywiady z laureatkami

Konkursu: Joanną Moszner, Julią Budny, Anną Lipka oraz Iwoną Rybol i z nauczycielkami –
osobami, które przez wiele lat były opiekunami osób piszących prace do Konkursu: Helgą
Bieniusa, Jolantą Drwięga, Lilianą Wencel. Na zakończenie zacnej uroczystości wykonawcy
zaśpiewali, w ramach zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – kolędę „Oj Maluśki,
Maluśki” i hejnałową piosenkę „Ze Śląskiem na ty”. Po uroczystościach na sali koncertowej
w Filharmonii Opolskiej organizatorzy zaprosili na poczęstunek: kawę i herbatę oraz na
kołacz śląski. Wieczór zapewne pozostanie na długo w pamięci uczestników oraz
organizatorów ze względu na wysoką rangę imprezy oraz bardzo ciekawy program koncertu
galowego. Serdeczne podziękowania należą się organizatorowi oraz współorganizatorowi i
władzy za objęcie patronatem honorowym koncertu galowego (Wicemarszałek Senatu RP,
Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Powiatu Opolskiego i Wójt Gminy Łubniany).
Za współpracę oraz piękną oprawę muzyczną podziękowania kierujemy do wszystkich
muzyków i zespołów. Organizatorzy dziękują również sponsorom koncertu: Banku
Spółdzielczemu w Łubnianach, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „Diaków” w Kępie,
Zakładowi Usług Transportowo-Sprzętowych „Rudatom” w Kępie, Przedsiębiorstwu
Inżynierii Komunalnej „Ecokom” w Luboszycach, Centrum Pomocy Drogowej „AutoCzok”
w Kępie, Zakładowi Stolarskiemu „Fila” w Dąbrówce Łubniańskiej. Podziękowania
kierowane są w stronę mediów za objęcie patronatu medialnego nad koncertem galowym i za
promocję oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tegoż ważnego
przedsięwzięcia kulturalnego. Projekt programu przygotowanego specjalnie z tej okazji
wykonał właściciel firmy redit.pl, a scenografię przygotowała właścicielka kwiaciarni
„kwiatania”. Koncert został dofinansowany ze środków: Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, Powiatu Opolskiego oraz Gminy Łubniany.

Zdjęcia: Stanisław Błachowicz oraz Mirosław ikcelam Małecki
http://www.fotostudio.opole.pl/wydarzenia/albumid_1387103568/0#galeria
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.772620116086504.1073741917.3579311108887
42&type=1

