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Czwarta Gala Koncertu Kultur, która odbyła się w Kędzierzynie-Koźlu w sali MOK "Chemik" 
w dniach 23-24 listopada 2019 roku, rozpoczęła dwudniową imprezę kulturalną o szerokim 
zasięgu. W trakcie uroczystości goście mogli posłuchać muzyki wykonywanej przez zespoły 

reprezentujące mniejszości etniczne żyjące w mieście: Kresowian, Ślązaków, Romów i Mniejszość 
Niemiecką. Wśród występujących artystów znaleźli się : "Kwaśnica Bavarian Band", "Książę Lipin i 
Przyjaciele", "Don Vasyl Junior&Cygańskie Gwiazdy oraz Chór "Echo Kresów" pod dyrekCją Adama 
Wołkowskiego. 

Zespół "Kwaśnica Bavarian Band" wystąpił w oryginalnych bawarskich strojach i zagrał 
muzykę charakterystyczną dla tego regionu Niemiec akompaniując sobie instrumentami typowymi 
dla Bawarczyków. Band śpiewał w bawarskim dialekcie i po polsku. Zabawnym akcentem była 
nauka jodłowania. Natomiast śląska grupa to jedna z najlepszych grup artystycznych prowadząca 
gale biesiadne, a sam "Książe Lipin" to doświadczony showman. Prawdziwa feeria barw i dźwięków 
na scenie sprawiły, że koncert "Don Vasyl Junior&Cygańskie Gwiazdy" stał się prawdziwym 
widowiskiem zachęcającym publiczność do zabawy. Chór "Echo Kresów" był wierny swojemu 
kresowemu repertuarowi w utworach: Ta joj ta Jóźku, Serce batiara, Moje serce zostało we Lwowie, 
Chlib kulikowski itp. Dodatkowo Chór wykonał utwory, z którymi występował na festiwalach 
międzynarodowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia, nie zabrakło też premiery - "Hallelujah" 
Cohena. 

W trakcie koncertu widzowie mogli oglądać prezentację multimedialną prezentująca 

dorobek artystyczny wystepujących oraz informację o Patronacie i sponsorach. Ten wyjątkowy 
wieczór oklaskiwała pełna po brzegi sala Miejskiego Ośrodka Kultury. Galę Koncertu Kultur 
poprowadzili Ariadna Miernicka i Wojciech Habela - aktor sceny krakowskiej. 

Oprócz występów przedstawicieli czterech kultur zaplanowano także poczęstunek - smaki 
czterech kuchni: śląskiej, romskiej, kresowej i niemieckiej ( żurek, kołacze, biała kiełbasa, pierogi z 
kasza gryczaną, kapustą, z ziemniakami, ruskie, z białym serem, romski kociołek, pajdy chleba 
smarowane swojskim smalcem, kartacze i śląskie knedle. 

W drugim dniu - 24 listopada 2019 roku odbył się koncert "Przeżyjmy to jeszcze raz" w 
kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. Koncert był dedykowany mieszkańcom naszego 
miasta. Wśród piosenek wykonywanych podczas ponad godzinnego koncertu zaprezentowano 
typową piosenkę lwowskiej ulicy, utwory o bohaterach obrony Lwowa, pieśni religijne i 
patriotyczne. Czwarta Gala Koncertu Kultur pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Kędzierzyn-Koźle przyczyniła się do integracji wielokulturowego społeczeństwa Śląska Opolskiego. 

Czwarta Gala Koncertu Kultur była imprezą kulturalną o charakterze ogólnokrajowym. 



Uczestniczyli w niej nie tylko mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla, ale również przedstawiciele władz i 
zaproszeni goście. Na Galę przybył Roman Kolek Wicemarszałek WOjewództwa Opolskiego i Marek 
Witek pełnomocnik zarzadu do spraw wielokulturowości w województwie opolskim. 

Informacja o Honorowym Patronacie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle pojawiła się w 
mediach i na stronach internetowych ( Radio Opole, NTO, Radio Doxa, Telewizja TVM, Telewizja 
TV Kędzierzyn-Koźle, Radio Park, Nowa Gazeta Lokalna, Dobra Gazeta, 7 Dni, www.kk24.pl. 
www.powiat.kedzierzvn-kozle.pl . www.mok.kedzerzvn-kozle.com.ol . www.kedzierzvnkozle.pl/. 
www.echokresow.pl oraz w portalach społecznościowychl. Rozpowszechniana była na 
drukowanych materiałach reklamowych, które zawierały również logotyp i Herb Miasta ( plakaty, 
zaproszenia l. W czasie obu koncertów o Honorowym Patronacie informowali publiczność 
konferansjerzy. 

Projekt rozpowszechnianych materiałów został uzgodniony z Kierownikiem Biura Informacji 
i Promocji Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Załączniki: 

- zdjęcia z IV Gali Koncertu Kultur autorstwa Tomasza Podyma przesłane na e-mail: 
promocja(a),kedzierzvnkozle.pl 
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