
Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-06-26 07:16:46

Siewierskie Świętojanie 2007

SIEWIERSKIE ŚWIĘTOJANIE 2007
IV JURAJSKA GALA FOLKLORYSTYCZNA

    Już po raz czwarty w Siewierzu odbyła się uroczystość Świętojania Siewierskiego.
   23 czerwca, w sobotnie popołudnie ulicami miasta przemaszerował kolorowy folklorystyczny korowód w takty muzyki Orkiestry Dętej z
Siewierza. Oficjalnego otwarcia święta dokonał Burmistrz Zdzisław Banaś. Program artystyczny Świętojania rozpoczął Zespół Folklorystyczny
„Wrzosowianie” z Poczesnej, w wykonaniu którego można było obejrzeć obrzęd Sobótki Świętojańskiej. Następnie zaprezentowały się zespoły i
kapele ludowe z ościennych miast i gmin: Zespół Pieśni i Tańca „Siemianowice”, Zespół Ludowo-Folklorystyczny „Pomorzany” z Olkusza, Zespół
Folklorystyczny  „Jurajskie  Igraszki”  z  Myszkowa,  Kapela  Ludowa „Jasie”  z  Kluczy.  W trakcie  imprezy  zorganizowany został  konkurs  dla
publiczności,  pod  przewrotną  nazwą  „z  pełnego  w  próżne”,  z  atrakcyjnymi  nagrodami  rzeczowymi.  Gwiazdą  sobotniego  wieczoru
świętojańskiego była Grupa VOX, która znakomicie bawiła licznie zgromadzoną publiczność.
   Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Siewierz przygotowały wianki, które wieczorem podczas obrzędu puszczania wianków
świętojańskich, popłynęły wodą Przemszy przy płonących pochodniach i pieśniach sobótkowych.
   W tegorocznym Świętojaniu nie zapomniano również o młodej publiczności, dla której wystąpił uzdolniony młody muzyk i wokalista, znany
wszystkim z POLSAT - owskiego programu IDOL - Krzysztof Zalewski „ZALEW” z zespołem „NIE-BO”. Artystycznych i wokalnych wrażeń
podczas tego wieczoru nie było końca.
   W sobotnie przedpołudnie, nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim odbyły się II Zawody Wędkarskie o Puchar Złotej Rybki Świętojania
Siewierskiego, w których uczestniczyli członkowie Koła Wędkarskiego działającego przy Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.
   W niedzielę, w godzinach popołudniowych w zabytkowym, romańskim kościółku pw. Św. Jana Chrzciciela, odprawiona została uroczysta Msza
Św., z udziałem Księdza Kanonika Proboszcza Józefa Dawczyńskiego i Księdza Wikariusza Mariusza Dydaka. Z roku na rok coraz bardziej utrwala
się tradycja świętowania Wigilii Św. Jana Chrzciciela, czego dowodem jest tak liczne uczestnictwo mieszkańców i parafian we wspomnianej
powyżej uroczystości, w kościółku na miejscowym cmentarzu, przy wypełnionym do ostatniego miejsca parkingu, a nawet wzdłuż dojazdu do
niego. Po mszy odbyła się promocja książki pt. „Zabytki Ziemi Siewierskiej, tom I - Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu” autorstwa Edwarda
Sołtysika i Artura Roka.
   Następnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się niezwykle interesująca sesja popularno-naukowa z udziałem p. Zbigniewa Święcha
zatytułowana  „Wielkie  sensacje  historyczne  -  tematy  Stulecia”.  Pan  Zbigniew  Święch  jest  znanym  publicystą,  reżyserem  filmów
dokumentalnych i oświatowych i reporterem.

Opracowanie: mgr Anna Mzyk
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Zdjęcia: mgr Anna Mzyk
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