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VIII TURNIEJ RYCERSKI POD SIEWIERSKIM ZAMKIEM Z OKAZJI 730. ROCZNICY BITWY POD
SIEWIERZEM

W dniach 27-28 lipca na błoniach siewierskiego zamku po raz ósmy odbywał się Turniej Rycerski.
Wydarzenie to zdążyło już przez lata na dobre zagościć na rycerskiej mapie Polski i ciągle cieszy się
ogromną popularnością, zarówno wśród turystów, jak i rekonstruktorów historycznych, którzy co roku
licznie zjeżdżają do Siewierza, aby zmierzyć się w średniowiecznych konkurencjach. Z racji przypadającej
w tym roku 730. rocznicy bitwy pod Siewierzem publiczność mogła zobaczyć specjalnie na tę okazję
zainscenizowane starcie wszystkich przybyłych pod nasz zamek rycerzy.
Tegoroczne widowisko zgromadziło prawie 300 rekonstruktorów z ponad 40 bractw rycerskich z całej
Polski odtwarzających realia średniowiecznej Europy oraz Japonii. Zamek siewierski przeżył prawdziwe
oblężenie również za sprawą turystów, którzy tłumnie zwiedzali nasz najważniejszy zabytek.
W sobotnie południe bractwa rycerskie wyruszyły z Rynku w barwnym pochodzie pod zamek siewierski.
Następnie na błoniach odbyło się przywitanie wszystkich przybyłych drużyn przez Panią Wicemarszałek
Sejmu RP Barbarę Dolniak, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia oraz członków
Chorągwi Rycerskiej Księstwa Siewierskiego.
Z przyjemnością przyjechałam popatrzeć jaką Państwo macie pasję, jak się tej pasji oddajecie i jaką
sprawia Wam przyjemność. ? zwróciła się do przybyłych Pani Wicemarszałek. Cieszę się, jako gospodarz
miasta i gminy, że tak wiele bractw przyjechało do Siewierza. Życzę uczestnikom osiągnięcia jak
najlepszych wyników i dobrej rywalizacji. ? dodał Burmistrz Zdzisław Banaś. Cieszę się również, że
przybywają tutaj licznie nie tylko mieszkańcy gminy, ale i turyści. Życzę wszystkim dobrej zabawy i miłego
pobytu w Siewierzu. ? mówił, witając zgromadzonych uczestników.
VIII Turniej Rycerski oficjalnie rozpoczęto głośnym wystrzałem z foglerza. Jako pierwsi zmagania
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
zapasów, turniej tańca dawnego oraz Bieg Dam, w którym żeńska załoga bractw rycerskich pokonywała
tor przeszkód.
W siewierskim turnieju od lat startują najlepsi rycerze w kraju, członkowie Rycerskiej Kadry Polski,
mający na swoim koncie liczne sukcesy zarówno w Mistrzostwach Polski, Europy, a nawet Świata, jak
choćby Piotr Kriger ? tegoroczny Mistrz Świata w konkurencji miecza długiego, który po raz kolejny
potwierdził w Siewierzu swój wybitny kunszt.
Najbardziej widowiskową konkurencją były walki drużyn rycerskich (3 na 3), w których nie ma miejsca na
kalkulowanie, liczy się przede wszystkim skuteczność w powalaniu przeciwników na ziemię, a wszelkie
chwyty są dozwolone. W sobotę po zmroku publiczność zobaczyła jeszcze pokaz ﬁreshow, czyli
artystycznego tańca z ogniem i elementami pirotechniki oraz posłuchała koncertu Zbigniewa Tepera,
zagłębiowskiego barda, autora pieśni "Rys siewierski".
Podczas imprezy widzowie mogli również poznać elementy kultury średniowiecza oraz warsztatu pracy
dawnych rzemieślników, m.in. kowala i garncarza.
Niedziela była dniem wielkich finałów: turnieju łuczniczego oraz turniejów bojowych. Na zakończenie

dwudniowej rywalizacji laureatom nagrody wręczyli Poseł na Sejm RP Anna Nemś oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Popołudniem dla najmłodszych uczestników przygotowano jeszcze
Turniej Miecza Sportowego.
Turniej odbił się również szerokim echem w regionalnych mediach. Reportaż przygotowany przez
Telewizję TVS można obejrzeć na stronie: https://bit.ly/2YqyVfN Obszerną relację przygotowała również
telewizja ITV Region: https://bit.ly/2K0UCuG Radio Katowice, które było patronem medialnym wydarzenia,
przez cały tydzień emitowało spoty reklamowe zapraszające na turniej rycerski, a w sobotę nadawało
wejścia na żywo z plenerowego studia umiejscowionego na zamkowych błoniach: https://bit.ly/2YvZGiF
Za organizację turnieju odpowiada Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz
siewierskie bractwo rycerskie, czyli Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego, które od
piętnastu lat kultywuje pamięć o naszym dziedzictwie poprzez m. in. organizację turniejów, inscenizacji
historycznych, wakacyjnych pokazów walk na zamku siewierskim oraz udział w imprezach historycznych na
terenie całego kraju.
Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do grupy rekonstrukcyjnej zapraszamy na
tegoroczne pokazy walk rycerskich za zamku siewierskim, które odbywać się będą w dniach 4,
11, 15, 18, 25 sierpnia oraz 1, 7, 8, 14 i 15 września w godzinach od 15:00 do 18:00.
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