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XLV Dni Ziemi Siewierskiej

   W pierwszy czerwcowy weekend po raz czterdziesty piąty Miasto i Gmina Siewierz obchodziła swoje święto otrzymania praw miejskich w 1962
roku. Pomimo często gromadzących się „ciemnych chmur” w okolicach błoni przy Zamku Siewierskim i od czasu do czasu padającego deszczu,
wszystkie przewidziane występy i koncerty oraz atrakcje tegorocznych Dni Ziemi Siewierskiej odbyły się przy wiernej, niezawodnej i zawsze
licznie zgromadzonej publiczności, która pomimo „pogody w kratkę”, nie uznała jej za argument, aby nie warto było wybrać się rodzinnie i
gromadnie na święto swojego miasta.
   W sobotę (2 czerwca) obchody święta miasta zainaugurowane zostały kolorowym, barwnym korowodem Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy, przy akompaniamencie 4 Orkiestr Dętych z Siewierza, Brudzowic, Wojkowic Kościelnych i Żelisławic, w asyście żaków z miejscowego
liceum ogólnokształcącego  i  przedstawicieli  lokalnych  władz  samorządowych  na  czele  z  Burmistrzem Zdzisławem Banasiem,  Zastępcą
Burmistrza Tomaszem Sadłoniem, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu Barbarą Bochenek i Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Siewierzu Henrykiem Wysockim oraz goszczącą w Siewierzu delegacją zaprzyjaźnionego miasta partnerskiego Edeleny na Węgrzech,
reprezentowanym przez jego Prezydenta Oszkara Molnara.
   Sobotni program artystyczny obejmował występy przedszkolaków, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, zespołu pieśni i tańca ludowego oraz
grupy tańca nowoczesnego, działających przy tut. domu kultury, a także Kół Gospodyń Wiejskich i nowopowstałego zespołu wokalnego przy
Związku Emerytów i Rencistów w Siewierzu, dla którego ten występ był pierwszą prezentacją artystyczną przed tak liczną publicznością,
nieszczędzącą gromkich braw i wyrażanego aplauzu za pięknie wykonany żywy repertuar.
   Gwiazdą pierwszego dnia była MONA LISA. Po koncercie tej znanej i lubianej artystki, rodowitej Siewierzanki, wystąpił zespół BRACIA. Zespół
ten po koncercie w Siewierzu, gościć będzie na deskach scenicznych Sopotu – Top Trendy Festiwal, a później w Opolu, a więc można by uznać,
że był to inauguracyjny koncert Piotra i Wojciecha Cugowskich przed czekającymi ich ważnymi wydarzeniami artystycznymi, gdzie „głosy” z
Siewierza też będą bardzo ważne, o co sami zresztą serdecznie prosili publiczność i swoich fanów. Koncert zwieńczony został fajerwerkami.

   Drugi dzień wspólnej zabawy upłynął w charakterze historyczny z udziałem Bractw i Chorągwi Rycerskich z Żarek, Czerwionki k/Gliwic i
Siewierza. Pokazom walk rycerskich i tańcom dawnym towarzyszyły kiermasze z orężem rycerskim, konkursy i zabawy zręcznościowe dla dzieci
i dorosłych. Można było własnoręcznie wybić monetę siewierską z wizerunkiem księcia biskupa Kajetana Sołtysa, a także „ulepić” własny garnek
u garncarza, zabierając go sobie na własność do domu i nie płacąc za niego ani grosika. Po godzinie 18.00 została stoczona bitwa pod zamkiem
ze spaleniem osady, której towarzyszyły huki odstrzałów z armaty i hakownic.
   W oczekiwaniu na główną atrakcję niedzielnego wieczoru swoje popisy taneczne przed sceną na „zielonej trawie” zaprezentował Zespół Tańca
Dawnego z Chorągwi Rycerstwa Księstwa Siewierskiego. Przeprowadzony został również konkurs z zagadkami muzycznymi, gdzie wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody i upominki od organizatorów imprezy. Dokładnie o godz. 20.00 rozpoczął się koncert muzyki i tańca w klimatach
szkockich i irlandzkich, w którym wystąpili zespół „STONEHENGE”, grupa tańca irlandzkiego ELLORIEN i Mistrzowie Europy w stepie irlandzkim -
rewelacyjni: Dorota Czajkowska i Michał Piotrowski, dla występu których brawom i okrzykom „jeszcze, jeszcze, jeszcze...” nie było końca.
   Tak pierwszy,  jak i  drugi  dzień obchodów święta naszego miasta,  z  momentem wyczerpania programu do ostatniego jego punktu -
„tradycyjnie zakończyła” ulewa z nieba, która już w tym momencie nie mogła spłatać organizatorom i widzom żadnego figla...
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