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WYDARZENIA KULTURALNE W 2020 ROKU w gminie siewierz

   Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu przygotowało na 2020 rok bogatą
ofertę kulturalną skierowaną do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a także całych rodzin oraz do
każdego, kto wyrazi chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym Miasta i Gminy Siewierz.

    Jakie wydarzenia zaplanowaliśmy na ten rok?
 
   Już na początku marca świętujemy Dzień Kobiet, jedno z wydarzeń, które wpisało się na stałe w
kalendarz kulturalny Miasta i Gminy Siewierz. Z tej okazji 9 marca na deskach Centrum wystąpi lubiany i
znany szerokiej publiczności Kabaret Rak, czyli Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek.

   28 marca zostaną rozegrane jubileuszowe XX Miejsko-Gminne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. W
turnieju mogą brać udział osoby amatorsko grające w tenis stołowy i mieszkające na terenie Miasta i
Gminy Siewierz. Na Siewierskim Rynku,

  4 kwietnia odbędzie się tradycyjny jarmark wielkanocny  -  wydarzenie handlowe, ale i kulturalne.
Poprzez  prezentacje  artystyczne,  zajęcia  warsztatowe  oraz  degustacje  będziemy  przybliżać  gościom
odwiedzającym nasze  miasto,  tradycje  związane  ze  świętami  Wielkiej  Nocy  oraz  barwne zwyczaje  i
wyjątkowe smaki naszego regionu.

   W sobotę 25 kwietnia odbędzie się III Wiosenny Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Miasta i
Gminy Siewierz. Orkiestra w składzie prawie 50 muzyków zaprezentuje radosny wiosenny repertuar, na
który złożą się popularne przeboje muzyki rozrywkowej oraz poważnej.

   Majówka w Siewierzu zachęci mieszkańców do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, bowiem 1 maja
odbędzie się II Siewierski Bieg Traktem Biskupim. W ramach wydarzenia zostanie zorganizowany bieg
oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5000 m. Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą
na  Rynku  w  Siewierzu.  3  Maja  będziemy  obchodzić  święto  w  ramach  upamiętnienia  uchwalenia
Konstytucji w 1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój
prawny państwa. Ponadto w tym czasie zaprosimy na Majówkę do Parku Miejskim oraz na Gminny Dzień
Strażaka. Trzy ostatnie dni maja będą wspaniałą ucztą dla oka i ucha dla tych, którzy spędzą ten czas
razem z nami.

   W piątek 29 maja odbędzie się plenerowy koncert dedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II z
okazji 100. rocznicy urodzin. Na zamku Biskupów Krakowskich wystąpią 4 pokolenia siewierskiej ziemi:
Ci – co pamiętają jeszcze krakowskiego biskupa, reprezentanci „Pokolenia JPII” oraz ich dzieci i wnuki.

   W sobotę i niedzielę (30 i 31 maja) na błoniach zamku siewierskiego świętować będziemy 58. Dni Ziemi
Siewierskiej. Podczas dwudniowej imprezy plenerowej na scenie wystąpią znani i lubiani artyści muzyki
popularnej oraz sceny kabaretowej. Program obchodów Dni Ziemi Siewierskiej wypełnią liczne imprezy
towarzyszące m.in. zawody wędkarskie, turniej tenisa ziemnego oraz moc atrakcji dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka. Podczas wakacji dla najmłodszych mieszkańców gminy Siewierz będziemy organizować aktywne,
pełne zabawy, ruchu i kreatywności zajęcia: karaoke, wokalne, plastyczno-techniczne, sportowo-ruchowe,
warsztaty tematyczne, itp. Wszystko to po to, aby rozwijać zdolności dzieci oraz ich pewność siebie. Dla
miłośników  sportów  ekstremalnych,  którzy  chcą  doskonalić  swoje  umiejętności  jazdy  na  rolkach,
deskorolkach oraz hulajnogach planujemy zorganizować Warsztaty Extreme City.

   Ponadto w sezonie letnim dla sympatyków piłki siatkowej zorganizujemy Turniej Siatkówki Plażowej o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Natomiast dla fanów dobrego filmu na błonia Zamku



Siewierskiego zawita Letnie Kino Plenerowe.

   W ostatni weekend lipca odbędzie się dwudniowy happening historyczny IX Turniej Rycerski. To
niezwykła podróż w czasie do epoki średniowiecza, podczas której publiczność będzie mogła podziwiać
zmagania  rycerzy  w rozmaitych konkurencjach bojowych,  ale  również  poznać tajniki  pracy dawnych
rzemieślników oraz zaobserwować ich życie codzienne w średniowiecznym obozowisku.

   Z uwagi na wieloletnie tradycje rolnicze ziemi siewierskiej w sierpniu będziemy świętować Dożynki
Gminne, połączone z obrzędami dziękczynnymi za pomyślne ukończenie żniw. W programie uroczystości
znajdą  się  występy  lokalnych  zespołów,  koncerty  znanych  i  lubianych  artystów  oraz  inne  atrakcje
towarzyszące. We wrześniu szykujemy prawdziwą ucztę wrażeń - Juromania 2020 na Zamku w Siewierzu.

   W  dniach  od  18  do  20  września  odbędzie  się  nocne  zwiedzanie  zamku,  pokazy  grup
rekonstrukcyjnych  z  epoki,  pokaz  iluminacji.  Będzie  staropolska  biesiada,  degustacja  chleba
siewierskiego i żurku, jarmark produktów tradycyjnych i regionalnych oraz rękodzieła.

  Na parkingu przy Zamku ponownie zaparkują Żarciowozy. Food trucki będą w Siewierzu od 2 do 4
października - to będzie najlepsza uczta w regionie - najlepsze w Polsce wyselekcjonowane wozy, które
serwują najpyszniejsze jedzenie pod słońcem, kuchnię z całego świata. Ponadto szykujemy moc atrakcji:
pokazy kulinarne i barmańskie, dmuchańce, konkursy dla dorosłych i dzieci.

  W październiku podczas Inauguracji Roku Kulturalnego i Akademickiego 2020/2021 podsumujemy
miniony rok i rozpoczniemy kolejny sezon kulturalny. Spotkamy się z przedstawicielami środowisk kultury,
animatorami, lokalnymi artystami, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych.

   11 listopada będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości,  które jest polskim świętem
państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

   W listopadzie po raz drugi rozegrane zostaną zawody w brazylijskim jiu-jitsu. Będziemy mogli śledzić
emocjonujące zmagania na matach podczas II Superpucharu Polski BJJ, które rozegrają się w Hali
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu. Zawodnicy będą rywalizować
na trzech polach walki, w ponad 30 kategoriach z podziałem na wiek, wagę i stopień zaawansowania – pas.

   W  grudniu  Centrum  odwiedzi  Mikołaj,  który  rozda  dzieciom  upominki.  Podczas  Jarmarku
Adwentowego będzie można zaopatrzyć się w tradycyjne produkty regionalne oraz unikalne rękodzieło.
Na stoiskach handlowych znajdą się ozdoby i dekoracje świąteczne, upominki oraz produkty spożywcze, a
to wszystko urozmaicone zostanie występami lokalnych artystów.

   Rok 2020 tradycyjnie pożegnamy na Siewierskim Rynku,  gdzie przy rytmach muzyki  disco-dance
przywitamy Nowy Rok 2021. Przez cały rok będzie do nas przyjeżdżać objazdowe kino „Plan na Kino”.
Seanse  wyświetlane  będą  na  profesjonalnym  sprzęcie  projekcyjnym,  w  najwyższej  jakości  obrazu  i
dźwięku, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W repertuarze znajdą się najnowsze kinowe Hity!

   W dalszym ciągu, raz w miesiącu dla naszych najmłodszych mieszkańców będziemy realizować cykl
przedstawień teatralnych pn. „Bajkolandia Najmłodszych”, który jest świetną możliwością do złapania
teatralnego bakcyla. W tym roku zmieniamy godzinę przedstawienia na 17:00. W planach mamy kolejne
spektakle teatralne. Jeszcze nie zdradzimy jakie, ale chcemy, aby każdy Widz wychodził ze spektaklu
zadowolony, odprężony i w poczuciu, że choć na chwilę oderwał się od szarej codzienności.

   W trakcie  bieżącego roku kalendarzowego uwzględniamy również  wprowadzanie  zmian w planie
działalności kulturalnej w zależności od powstałych inicjatyw, potrzeb i aspiracji lokalnego środowiska.
Mamy nadzieję, że spośród wielu propozycji wybierzecie coś dla siebie!
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