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Spotkanie Klubu „Severiana”
Poeci i literaci, malarze i rzeźbiarze Ziemi Siewierskiej skupieni w Klubie Twórczości „Severiana”, działającym przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Siewierzu, jak co roku spotkali się na Klubowym Wieczorze Twórczym, gdzie podsumowali swoją aktywność twórczą za rok
2007 i określili zadania „pióra, pędzla i dłuta” na rok bieżący.
W roku ubiegłym (2007) członkowie „Severiany” wzięli udział w konkursach i przeglądach literackich i malarskich, w których uczestniczą już
od kilku lat m. in.:
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Józefa Kosakowskiego – Iwkowa
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Haliny Snopkiewicz - Zawiercie
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Stanisława Jerzego Leca – Nowy Targ
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Sebyły- Kłobuck
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „ Wiosna Poetycka” – Sławków
w Regionalnym Konkursie Literackim „Świętochłowicka Jesień Poetycka: - Świętochłowice
w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka – Bielsko-Biała
Twórczość naszych członków była zauważana i nagradzana.
W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Haliny Snopkiewicz w Zawierciu, zajęciem II miejsca poszczycić się może Halina Kawecka,
natomiast Ewa Kubisa za wiersz „Do Papieża Polaka” zajęła II miejsce w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu. Również w
dziedzinie malarstwa nieprofesjonalnego, gdzie dotychczas prace naszych malarzy nagradzane były honorowymi wyróżnieniami (Józef Kotuła,
Wanda Mańko), co oczywiście było także dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę fakt, że takich wyróżnień przyznaje się kilka na kilkaset prac,
po raz pierwszy w działalności naszego klubu, Jury Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka w 2007 roku,
przyznało VII nagrodę konkursową dla Janiny Marty Maciąg.
Nasi twórcy oprócz uczestnictwa w konkursach, prezentują swoją aktywność literacką i pisarską w mediach, czego przykładem są fraszki i
limeryki Ewy Kubisy, publikowane coraz częściej na łamach „Dziennika Zachodniego”, w znanej rubryce Akademii Humoru red. Aleksandra
Trzaski.
Spotkania z poezją i prozą „klubowiczów” mają także swoje odzwierciedlenie w „Kąciku literackim” samorządowego miesięcznika - Kuriera
Siewierskiego. Dorobek twórczy członków klubu, prezentowany jest również w formie Benefisu. W roku ubiegłym odbyły się dwie tego rodzaju
uroczystości artystyczne tj. Benefis Haliny Kaweckiej, zorganizowany przy udziale domu kultury w Siewierzu i Benefis Jolanty Wojdas –
zorganizowany przez społeczność Dziewek z okazji przejścia Pani Jolanty na „emeryturę oświatową”. Nie oznacza to, że Jolanta Wojdas
przechodzi na jakąkolwiek „emeryturę twórczą”, wręcz odwrotnie. Właśnie teraz będzie mogła więcej czasu poświęcać swojej pasji i
zamiłowaniu.
W trakcie spotkania Przewodniczący Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Niwy” dr Emilian Kocot (członek Klubu „Severiana”) razem z
Jolantą Wojdas (również członkinią Klubu „Severiana”) przekazali na ręce dyrektora tut. domu kultury Henryka Wysockiego podziękowanie za
współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju i utrwalania kultury, stanowiącej dobro naszej wspólnej małej ojczyzny, jaką jest Ziemia
Siewierska.
W roku 2008, członkowie naszego Klubu będą aktywnie brać udział w konkursach i festiwalach twórczych, których pierwsze zaproszenia i
zgłoszenia udziału napływają już do domu kultury. I jak co roku, ich twórczość na pewno zostanie dostrzeżona i nagrodzona przez jury i
organizatorów tychże konkursów, na co szczerze liczymy i gorąco im tego życzymy. W planach działalności klubu przewidziano również
zorganizowanie w tym roku I Pleneru Warsztatowo-Twórczego w Brennej.
Do tradycji Klubu należy to, że każdy rok jego twórczej działalności, uwieńczony zostaje wydaniem okolicznościowego tomiku wierszy i prozy
naszych rodzimych poetów i pisarzy. Jest to wyraz podziękowania i uznania dla Nich za to, że swoją twórczością popularyzują, krzewią i promują
kulturalny wizerunek miasta i gminy Siewierz na „scenie literackiej” nie tylko regionu Śląska i Zagłębia, ale też i Polski.
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