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VI TURNIEJ RYCERSKI W SIEWIERZU

Już po raz szósty Siewierz, jako dawna siedziba Księstwa Siewierskiego, stał się miejscem zmagań
rycerskich. W dniach 29-30 lipca na błoniach siewierskiego zamku rozgrywał się turniej rycerski oraz
odbywał się szerg towarzyszących imprez rodem z epoki średniowiecza. Tegoroczny historyczny happening
zgromadził ponad 300 rekonstruktorów z całej Polski odtwarzających realia średniowiecznej Europy i Japonii.
W sobotnie południe bractwa rycerskie wyruszyły z rynku w barwnym pochodzie pod zamek siewierski.
Następnie na błoniach odbyło się przywitanie wszystkich drużyn oraz oﬁcjalne rozpoczęcie IV Turnieju
Rycerskiego w Siewierzu. Rycerzy przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, który objął
imprezę swoim patronatem. Turniej rozpoczęli łucznicy. Następnie w szranki stanęli rycerze, którzy
rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach walk jeden na jednego: lekkozbrojnym XIII wiecznym turnieju
bojowym, XIV-XV wiecznym turnieju bojowym na miecz i tarczę oraz XV wiecznym turnieju bojowym miecza
długiego. Do rywalizacji przystąpiło bardzo wielu zawodników, a najlepsi z najlepszych zmierzyli się ze sobą
w ﬁnałowych walkach w niedzielę. Poza turniejowymi rywalizacjami walk bojowych i łuczniczych, odbył się
również turniej tańca dawnego oraz Bieg Dam, w którym żeńska załoga bractw rycerskich pokonywała tor
przeszkód. Ponadto na zamkowym dziedzińcu zorganizowany został koncert muzyki dawnej. Podczas
imprezy widzowie mogli również poznać elementy kultury średniowiecza oraz warsztatu pracy dawnych
rzemieślników.
Późnym, sobotnim popołudniem zamek siewierski po raz kolejny przeżywał wielkie oblężenie, za sprawą
inscenizacji bitwy, w której wystąpili nie tylko rycerze, ale i lekka piechota, łucznicy oraz artyleria. Po bitwie
publiczność, a przede wszystkim rycerze ponownie wrócili do szranek, gdzie odbyły się widowiskowe Walki
Drużynowe Rycerskie. Drużyny liczyły po trzech zawodników. Zawodnicy nie szczędzili sobie mocnych
ciosów i wszelkich chwytów, które pozwoliłyby powalić przeciwnika na ziemię.
Po zmroku na widzów czekały również wyjątkowe atrakcje, bowiem po raz pierwszy na błoniach
zaprezentowano profesjonalny pokaz tańca z ogniem – ﬁreshow, wzbogacony o elementy pirotechniki, który
dostarczył wielu wspaniałych wrażeń artystycznych.
Niedziela była dniem wielkich ﬁnałów: turnieju łuczniczego oraz turniejów bojowych. Wszystkie
rywalizacje zostały uwieńczone wręczeniem nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława
Banasia. Na zakończenie turnieju dla najmłodszych uczestników przygotowano również Turniej Miecza
Sportowego.
Wszystkich zainteresowanych rekonstrukcją historyczną, kulturą średniowiecza, walkami rycerskimi oraz
uczestniczeniem w tego typu turniejach siewierskie bractwo rycerskie zaprasza w swoje szeregi. Więcej
informacji można uzyskać w wakacyjne niedziele na zamku siewierskim, gdzie w godzinach 15:00-18:00
Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego organizuje pokazy rycerskie.
Organizatorami turnieju byli: Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz
Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego. Imprezę wsparli: PGL LP Nadleśnictwo
Siewierz, Tarta Adam Zimny oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego Jan Mucha.
Turniej odbił się również szerokim echem w regionalnych mediach:
Reportaż
przygotowany
przez
TVP
Katowice
można
obejrzeć
na
stronie: http://katowice.tvp.pl/33406353/turniej-rycerski-zywa-lekcja-historii
W sobotę Radio Katowice nadawało wejścia na żywo z turnieju, które można usłyszeć
na: http://www.radio.katowice.pl/zobacz,30793,Sredniowieczna-bitwa-o-zamek-audio-foto-video-.html

Ponadto w ogólnopolskim paśmie regionalnym TVP 3 w niedzielę nadawano na żywo z siewierskich
błoń
program
Głos
Regionów,
który
można
odnaleźć
na
stronie: https://tvp3.tvp.pl/12220577/glos-regionow
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