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ZAMKOWY POCZĄTEK MAJÓWKI W SIEWIERZU

   1 maja rozpoczęliśmy tradycyjny cykl wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, pod nazwą Majówka. Tegoroczny program obejmuje trzy dni, w
ciągu których każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.
   Pierwszy dzień upłynął w ruinach siewierskiego zamczyska, na którym odbywały się wszystkie wydarzenia artystyczne i rozrywkowe. Piękna
pogoda dopisała, a goście tłumnie stawili się na dziedzińcu, by uczestniczyć we wspólnym happeningu. O godz. 14:00 rozpoczęły się pokazy
walk rycerskich z udziałem naszego bractwa Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego . Zaprezentowano techniki walk średniowiecznych,
oręż oraz stroje. Publiczność mogła poczuć się jak na turnieju rycerskim i dopingować poszczególnym walczącym, a na końcu zrobić sobie
wspólne zdjęcie z rycerzami. Pokazy uzupełniał cenny komentarz historyczny w wykonaniu Michała Derejczyka. O godz. 16:00 przyszła pora na
występy  artystyczne  lokalnych  artystów.  Jako  pierwsi  zaprezentowali  się  członkowie  Orkiestry  Dętej  Brudzowice,  wykonując  repertuar
składający się ze znanych utworów i pozostawiając publiczność w dobrym, muzycznym nastroju. Zaraz po orkiestrze na scenę wkroczyły 4, 5 i
6-latki  z  Przedszkola Publicznego w Siewierzu.  Swym perfekcyjnym występem, radością w sercach i  barwnymi strojami jeszcze bardziej
pokolorowały nasze wiosenne nastroje. Po najmłodszych przyszedł czas na zmianę repertuaru. Przed publiką pojawił się Zespół Wokalny ?Ale
Babki?, który ? parafrazując słowa p. Apolonii Sołtysik ? też, w zasadzie, zaliczał się do grona młodych wykonawców z racji dopiero 6-lecia
działalności zespołu. 30-osobowa grupa eleganckich kobiet przy akompaniamencie p. Czesława Przybyły i p. Zbigniewa Wójcika wykonały trzy
utwory. Po nich scenę zajął Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich z Żelisławic. Grupa pod kierownictwem muzycznym p. Grzegorza Piłki
wpisała się również znakomicie w majowy klimat spotkania. Następnie, panie oddelegowały swych męskich reprezentantów przed audiencję.
Panowie z Chóru Męskiego z Żelisławic, jak zwykle, zachwycili widownię swą klasą, na którą składały się: nieprzeciętna uroda, znakomite stroje,
wesoły repertuar oraz, co najważniejsze, poczucie dystansu wobec siebie. Zespół wystąpił przy akompaniamencie p. Grzegorza Piłki. Swym
występem, Panowie z pewnością poruszyli serca wielu dam obecnych na widowni, czego dowodem były m.in. gromkie brawa. Po chórze
przyszła pora na pokoleniową zmianę warty scenicznej. Z olbrzymią pewnością siebie na estradzie pojawił się Zespół Tańca Nowoczesnego ATG
Crew z instruktorką p. Margitą Majką. Team przedstawił niezwykle energiczne, dynamiczne i doprecyzowane układy taneczne, co zakończyło się
euforią wśród licznych, nie tylko tych młodych wiekiem, fanów zespołu.  Ostatnim artystycznym akcentem Majówki był  występ kwartetu
smyczkowego ?Chilli  Quartet?,  składającego się  z  absolwentek Akademii  Muzycznych z  Wrocławia i  Katowic.  Piękne panie wykonały na
skrzypcach, altówce i wiolonczeli adaptacje utworów Beatlesów, Franka Sinatry, Stevie Wondera, Luisa Armstronga, Stinga, motywów filmowych
i wielu innych.
   Całość wydarzeń na zamkowej scenie dopełniła znakomita konferansjerka p. Olgi Myrty z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, która z
kurtuazją zapraszała kolejnych wykonawców na scenę, jednocześnie okraszając niektóre występy nutą wiosennego humoru. Podsumowując
pierwszy dzień Majówki należy powiedzieć, że wszystkim atrakcjom i występom towarzyszyły: wspaniały nastrój, słoneczna aura, a przede
wszystkim wyśmienita zabawa w rodzinnym gronie. Warto jeszcze wspomnieć, że tego dnia szczególnym zainteresowaniem cieszyły się również
przyzamkowe obiekty sportowe i rekreacyjne, które gęsto wypełniły się ludźmi.
   2 maja (środa) zapraszamy na mecz LKS Przemsza z LKS Błyskawica Preczów na siewierskim stadionie. start o godz. 17:00. Czekają nas z
pewnością niemałe emocje, bo goście zajmują aktualnie 3. lokatę w tabeli i będą chcieli powalczyć o cenne punkty w wyścigu o tytuł mistrza
A-klasy. Pozostałe nasze kluby walczą dziś na wyjazdach, ale już 6 maja wracają na swoją ziemię, by zmierzyć się z rywalami: Ostoja z MKS
Poręba, a Niwy z Jedność Strzyżowice. Wszystkim życzymy powodzenia!
   Ostatni dzień Majówki w Siewierzu 2012 będzie również obfitował w wiele wydarzeń. 3 maja rozpoczniemy o godz.11:20 uroczystym
przemarszem do kościoła pw. św. Macieja Apostoła w Siewierzu , gdzie odbędzie się Msza Św. w intencji Ojczyzny. Pod pomnikiem Marszałka
Józefa  Piłsudskiego  nastąpią  obchody  rocznicowe  Konstytucji  3  Maja.  Ok.  godz.  13:30  będzie  miało  miejsce  otwarcie  kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy zamku, a pół godziny później rozpoczną się pokazy walk rycerskich w siewierskiej warowni. Głównym gwoździem
części artystycznej będą dwa koncerty: grającego muzykę celtycką zespołu Shannon oraz Justyny Majkowskiej z zespołem (byłej wokalistki Ich
Troje).
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