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Pierwszy dzień majówki w Siewierzu.

   Dzisiaj na dziedzińcu siewierskiego zamku rozpoczęła się majówka, która potrwa aż do niedzieli. Trzydniowe uroczystości otworzył Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś.
- Miałem możliwość przemawiać już w wielu miejscach, ale po raz pierwszy mam okazję powitać Państwa ze sceny znajdującej na dziedzińcu
naszego, siewierskiego zamku – podkreślił w swojej wypowiedzi Burmistrz Zdzisław Banaś.
Pośród odwiedzających w tym dniu zamek i uczestniczących w majówce nie zabrakło Wicemarszałka Województwa Śląskiego Zbyszka
Zaborowskiego.
  W pierwszy dzień długiego majowego weekendu zaprezentowali się nasi rodzimi artyści.
  Po raz pierwszy w historii Siewierza, występy odbyły się na nowo powstałej scenie wewnątrz zamkowych ruin.
Galę artystyczną ziemi siewierskiej rozpoczęła Angelika Solipiwko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, która jest
laureatką wielu konkursów m. in. II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej W Dąbrowie Górniczej, Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej
w Będzinie, VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Po niej wystąpiła Magdalena Kocot, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w
Brudzowicach, która z pasją rozwija swoje zdolności i zainteresowania muzyczne, uczestnicząc w wielu konkursach zajmuje wysokie miejsca.
Grzegorz Biernacki to kolejny artysta, który zaprezentował swoje umiejętności wokalne. Jest studentem pierwszego roku Akademii Muzycznej
w Katowicach. Ten młody tenor, który występując na różnych scenach, od kilku lat znajduje się w gronie laureatów wielu festiwali i konkursów.
Wśród występujących nie mogło zabraknąć Zespołu Wokalnego „Ale Babki”, pod kierunkiem Czesława Przybyły. Na zamkowej scenie swoje
umiejętności zaprezentowała również Orkiestra Dęta OSP Siewierz, która w czwartek 30 kwietnia odebrała Nagrodę Starosty Będzińskiego w
dziedzinie upowszechniania kultury. Muzykę akordeonową mogliśmy usłyszeć w wykonaniu Rajmunda Kubiczka, który wykonał utwór pt.
„Karuzela” oraz Zbigniewa Wójcika w utworze „Walc Królewski”. Panowie zaprezentowali się również w duecie. Po muzycznych „Figlach
akordeonu” wystąpił Chór Męski z Żelisławic, dwukrotny laureat Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie.
   Na zakończenie w znanych przebojach muzycznych oraz wiązance utworów z polskiej kinematografii, zaprezentowała swoje umiejętności
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Strażak” z Wojkowic Kościelnych. Orkiestra jest zwycięzcom wielu konkursów i festiwali. Koncertowała w
wielu miastach na terenie całego Województwa Śląskiego, a także na Węgrzech w mieście partnerskim Edelény oraz na audiencji u Papieża
Polaka – Jana Pawła II. Na swoim koncie posiada m. in. Nagrodę Starosty Będzińskiego w dziedzinie upowszechniania kultury. Kapelmistrzem i
opiekunem Orkiestry jest Józef Marczyński.
   W pierwszy dzień maja zamek odwiedziło i uczestniczyło w Gali 1933 osoby. Jest to kolejny rekord odnotowany w naszych statystykach.
Liczymy na coraz większe zainteresowanie siewierskim zamkiem i zapraszamy Państwa do udziału w majówce na dziedzińcu zamku.
  Już jutro tj. 2 maja występy dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy oraz koncert zespołu „Partita”.

Serdecznie Zapraszamy
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


