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Orkiestrada Świętojańska

   21 czerwca już po raz kolejny na błoniach siewierskiego Zamku obchodzono Noc Świętojańską. Tegoroczne świętowanie połączone było z
przeglądem orkiestr dętych i mażoretek.
   „Orkiestrada Świętojańska” rozpoczęła się od Zawodów Wędkarskich o „Złotą Rybkę Świętojańską”, które zorganizowane zostały przez Koło
PZW nr 104 w Siewierzu. W indywidualnych zawodach spiningowych udział wzięło ponad 40 osób z terenu Miasta i Gminy Siewierz. Połowy były
słabe.  Zawodnikom  udało  się  złowić  jedynie  4  ryby  (szczupaka,  sandacza  i  dwa  okonie).  Zwycięzcom  puchary  wręczył  Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu.
   Popołudniowy program świętojańskiego  orkiestrowania  rozpoczął  przemarsz  ulicami  miasta  barwnego korowodu orkiestr,  mażoretek,
tamburmajorek i zespołów ludowych. W przemarszu razem z Kołami Gospodyń udział wzięło ponad 460 osób.
   Następnym punktem programu był Koncert Galowy Orkiestr i Mażoretek, w którym udział wzięło ponad 300 „dęciaków”. Między innymi
Orkiestra  Rozrywkowa KWK Mysłowice  –  Wesoła  i  soliści,  Orkiestra  Dęta  KWK „Pokój”  Ruda Śląska  i  Mażoretki  DK Katowice  –  Ligota,
Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  „Podstolice”  i  Mażoretki  gm.  Wieliczka,  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta  „Baczków”  i  Mażoretki  gm.  Bochnia,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Wojkowice Kościelne, Orkiestra Dęta Siewierz, a także Gminna Orkiestra Dęta „Gołkowice” i soliści gm. Godów,
którzy przybyli wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Antonim Tomasem oraz Dziecięcym Zespołem Tanecznym „ZEZ” Jastrzębie Zdrój.
„ZEZ” tworzą dziewczynki w wieku od 7 do 13 lat. Zespół ma 23-letnią historię obfitującą w dużą ilość laurów i wyróżnień m.in.: Nagrodę
Ministra Edukacji  Narodowej.  Dziewczynki  biorą udział  w licznych programach i  wyjazdach zagranicznych,  dzięki  czemu, poznały niemal
wszystkie  rejony Europy,  takie  jak  chociażby:  Francja,  Hiszpania,  Niemcy czy  Węgry.  Zespół  pod przewodnictwem Grażyny Gregorczyk
przygotował,  aż 5 różnych choreografii.  Dziewczynki paradując w korowodzie oraz występując na scenie zaprezentowały perfekcjonizm i
promienne uśmiechy, dzięki czemu wzbudziły należny im aplauz i entuzjazm wśród publiczności. Równie imponujący program artystyczny
przedstawiły Mażoretki z Katowic, Wieliczki oraz Bochni.
   W ramach Sobótki  Świętojańskiej  i  obrzędu puszczania  wianków na Czarnej  Przemszy odbył  się  konkurs  na „Najpiękniejszy  wianek
Świętojański 2009”. Po dokonaniu oceny przedstawionych do konkursu 15 wianków świętojańskich Jury w składzie: Przewodnicząca Dorota
Sękala – Kwiaciarnia Siewierz/Rynek, Wiceprzewodnicząca Bożena Frankowicz – Kwiaciarnia „Zielone Oczko” Siewierz oraz Sekretarz Henryk
Wysocki, dyrektor MGOK w Siewierzu, postanowiło przyznać równorzędne wyróżnienia w postaci nagrody pieniężnej po 200 zł dla każdego Koła
Gospodyń. Ponadto Jury dodatkowo wyróżniło nagrodą pieniężną w kwocie 300 zł wianek świętojański wykonany przez Koło Gospodyń z
Wojkowic Kościelnych. Symboliczne czeki przedstawicielkom Kół Gospodyń wręczył Burmistrz Zdzisław Banaś.  Podczas oceny wianków
zgłoszonych do konkursu, brane były pod uwagę przede wszystkim forma i sposób wykonania, odpowiadająca zachowaniu i kultywowaniu
ludowości i tradycji regionalnej.
   Zgodnie z obrzędem i tradycją Nocy Świętojańskiej, Burmistrz Zdzisław Banaś rozpalił „ogień sobótkowy”, a świętojańskie wianki popłynęły
Czarną Przemszą przy płonących pochodniach i pieśniach sobótkowych.
   Tegoroczną „Orkiestradę Świętojańską” uświetnił występ gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny muzycznej - Ireny Jarockiej, znanej chociażby z
takich przebojów jak: „Kawiarenki”, „Motylem jestem”, czy „Wymyśliłam Ciebie”. Gwiazda gromkimi brawami została poproszona o dwukrotne
bisowanie.
   Natomiast od 1 maja ubiegłego roku, kiedy to została udostępniona dla zwiedzających platforma widokowa wieży bramnej do 21 czerwca
Zamek zwiedziło 30 tys. osób z kraju i z zagranicy. Trzydziestotysięcznym turystą zwiedzającym zabytek była Jadwiga Radecka z Piwoni,
która podczas Orkiestrady otrzymała okolicznościowy upominek w postaci obrazu olejnego przedstawiającego Zamek w Siewierzu autorstwa
Wandy Mańko. Ponadto na dziedzińcu zamku odbył się konkurs z historii tego XIV w. zabytku, zorganizowany przez Artura Roka i Radosława
Konieckiego. Uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci obrazów Wandy Mańko.
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