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„Siewierska Kuźnia Talentów Artystycznych” ruszyła…
Pod taką nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Siewierzu w 2007 r. wprowadził nową formę aktywizacji kulturalnej, popularyzowania oraz
promowania młodych talentów i odkryć artystycznych naszej małej ojczyzny.
14 stycznia 2007 r., w niedzielę o godz. 16.00 odbył się pierwszy z tego cyklu koncert, którego bohaterem był GRZEGORZ
BIERNACKI.
Grzegorz Biernacki jest uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Siewierzu. Utalentowany muzycznie młodzieniec,
specjalizujący się w śpiewie operowym i operetkowym jest laureatem wielu nagród. Wśród najbardziej prestiżowych wymienić należy: Nagrodę
Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz w III Wojewódzkim Konkursie pod hasłem „Zawsze kocham Cię, Mamo”, I miejsce w III Festiwalu
Artystycznym Dzieci i Młodzieży Ziemi Siewierskiej oraz Nagrody Grand Prix w Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w 2005 i 2006 r.
Koncert „Talentów” poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu Henryk Wysocki, który na wstępie gorąco
powitał wszystkich melomanów i przedstawił sylwetkę młodego wykonawcy.
Następnie Grzegorz Biernacki brawurowo wykonał pieśni-piosenki, które były poprzedzone słowem wstępu wygłaszanym przez Dyrektora
MGOK Henryka Wysockiego. W repertuarze Grzegorza znalazły się: „My way” w wersji angielskiej (Paul Anka), „Piosenka żołnierza” (Stanisław
Moniuszko), „Nic nie wiadomo” i „Śpiewam tobie zielonooka” (Sewen, Maksymkin), „Moja Matko” (Sergier Rachmaninow), „Gdybym był bogaty”
(z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry Bock, Joseph Stein) oraz zapierająca dech w piersiach wiązanka włoskich pieśni.
W czasie trwania koncertu, soliście towarzyszyły artystki Marta Góralczyk i Alina Mamica, grające na skrzypcach i fortepianie, które
wykonały „Ave Maria” (J. Cacini) i „Piękna i Bestia” (A. Menken).
Podkreślając kultywowanie rodzinnej tradycji muzykowania w Siewierzu, Dyrektor MGOK Henryk Wysocki wymienił rodziny Państwa
Burzawów i Państwa Hętkowskich - grających w Orkiestrze Dętej OSP Siewierz oraz Rodzinę Henryka Nowaka - grającą w Orkiestrze
Dętej OSP Żelisławice.
Wśród muzykujących rodzin nie mogło zabraknąć wspomnianej wcześniej Marty Góralczyk, która razem ze swoją mamą Jadwigą (członkinią
i akompaniatorką Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego Koła Gospodyń Wiejskich z Kuźnicy Sulikowskiej i Radnej Rady Miejskiej w Siewierzu)
wykonała „Czardasza” Montiego na skrzypce i akordeon.
Wyrazy uznania dla szczególnych zdolności artystycznych dla wszystkich wykonawców koncertu w imieniu własnym i licznie zgromadzonej
publiczności przekazał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Składając gratulacje, poprzez wręczenie okolicznościowych
dyplomów, wyraził przekonanie, że to dopiero początek drogi do wspaniałej kariery w największych operach Polski, a nawet świata.
Grzegorz Biernacki również serdecznie podziękował wszystkim za pomoc w rozwijaniu jego życiowej pasji, którą oczywiście jest śpiew. Nie
zabrakło podziękowań dla publiczności, dla występujących z solistą artystek, Burmistrza Zdzisława Banasia, Dyrektora MGOK Henryka
Wysockiego oraz przede wszystkim dla rodziców: Państwa Lidii i Adama Biernackich.
Grzegorz zapytany czy czuje się już gwiazdą odpowiedział bez namysłu, że nie ! Musi najpierw zaśpiewać na scenie prawdziwej opery…
Śląskiej czy Wrocławskiej. Ale do tego czasu czeka go ciężka praca nad nauką śpiewu pod okiem doskonałego muzycznego „specjalisty” prof. ks.
Piotra Sobierajskiego - wykładowcy Akademii Muzycznej w Katowicach.
Życzymy więc spełnienia muzycznych marzeń i dalszych rozśpiewanych sukcesów.
Artykuł opracowała: Anna Mzyk

Gwiazda koncertu - GRZEGORZ BIERNACKI

Marta Góraczyk (skrzypce) i Alina Mamica (fortepian) podczas wykonywania "Ave Maria"

Rodzinne muzykowanie: Marta Góralczyk (skrzypce) z mamą Jadwigą (akordeon)

Główni wykonawcy konceru podczas odbierania życzeń od Burmistrza Zdzisława Banasia i Dyrektora MGOK Henryka Wysockiego
Zdjęcia wykonała: Anna Mzyk
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