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Walentynkowy Siewierz

   Tradycyjnie już od czterech lat, 14 lutego organizowane są Walentynki Siewierskie - święto miłości, przyjaźni i przywiązania. Za przyczyną
istnienia w naszym mieście zabytkowego kościółka z początku XVII w . p. w. Św. Walentego, notabene jedynego w Diecezji Sosnowieckiej,
zrodził się zamysł popularyzowania postaci Św. Walentego – patrona zakochanych, jeszcze do niedawna znanej tylko na Wyspach Brytyjskich, w
Stanach Zjednoczonych i w Zachodniej Europie.
   Od kilkunastu lat „święto zakochanych” na dobre zakorzeniło się w obyczajowości Słowian i chętnie jest kultywowany w Polsce, w tym i w
naszym  rodzimym  Siewierzu.  „Siewierskie  Walentynki”  rozpoczynają  się  mszą  święta.  w  zabytkowym  kościółku  w  intencji  wszystkich
zakochanych i  kochających,  gromadząc licznie  przybyłą  młodzież  szkolną i  dorosłych.  W tym roku,  uroczystość ku czci  Św.  Walentego
uświetniona została udziałem „chórku” z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z akompaniamentem gitarowym i pod muzyczno-wokalną
opieką Marty Góralczyk. Sylwetkę i życie Patrona Zakochanych w czasie celebrowanej przez siebie mszy św. przedstawił w swoim ciekawym
kazaniu ks. Wikariusz Mariusz Dydak. Po zakończonej mszy, na placu przykościelnym, zapaliły się „światełka miłości” i wszyscy obdarowani
zostali „słodkimi serduszkami”.
   Później, na deskach scenicznych domu kultury swoje koncerty dały młodzieżowe zespoły rockowe „Bongo jeruzalem” i „Sami”, poprzedzone
występem siewierskiej  grupy tanecznej  „Atigram”.  Dobrany repertuar  piosenek o miłości  i  przyjaźni,  o  beztroskim,  szczęśliwym życiu z
uśmiechem na twarzy i słońcem na co dzień, znakomicie wprowadziły młodzież i nieco „starszych” w atmosferę wspólnej zabawy i zadowolenia
bycia ze sobą. W trakcie koncertu wręczone zostały nagrody rzeczowe i single grupy „Sami” dla 25 laureatów spośród 155 uczestników
Plastycznego Konkursu Walentynkowego 2008.
   Uczestnicy Siewierskich Walentynek przesyłają „walentynkowego buziaka” dla tych wszystkich, którzy nie mogli w tym dniu bawić się razem z
nimi.
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