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IV TURNIEJ RYCERSKI W SIEWIERZU - DZIEŃ II

    Już od czterech lat podczas dwóch wakacyjnych, lipcowych dni, Siewierz jako dawna siedziba  Księstwa Siewierskiego staje się miejscem
zmagań  rycerskich.  Przedsięwzięcie  cieszy  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  rekonstruktorów  historycznych,  bractw  rycerskich  oraz
odwiedzających nasze miasto turystów. W weekend 25 i 26 lipca br. na błoniach siewierskiego zamku rozgrywał się IV Turniej Rycerski „Bitwa
pod  Siewierzem”.  W  tym  roku  historyczny  happening  zgromadził  ponad  250  uczestników  –  miłośników  średniowiecza  z  całej  Polski,
odtwarzających realia Europy oraz 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. Zmaganiom przypatrywali się również węgierscy goście z partnerskiego
miasta Edeleny na czele z Burmistrzem Oskarem Molnarem. 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.

    Tegorocznym zmaganiom rycerskim w Siewierzu towarzyszył po raz pierwszy turniej gier historycznych zorganizowany w zamkowej piwnicy.
Poza  turniejowymi rywalizacjami walk bojowych i łuczniczych, odbył się również turniej zapaśniczy oraz Bieg Dam, w którym żeńska załoga
bractw rycerskich pokonywała tor przeszkód.

    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 bombardierzy oraz motłoch. Bitwa zgromadziła pod zamkiem ponad pół tysiąca widzów. 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.

    Podczas imprezy widzowie mogli również poznać elementy kultury średniowiecza oraz warsztatu pracy dawnych rzemieślników. W sobotni
wieczór oprócz pokazu dawnego tańca dworskiego wszyscy zainteresowani mogli sami spróbować swoich sił i nauczyć się podstawowych
tańców plebejskich.  O 21:00 rozpoczęła  się  projekcja  filmu pt.  „Komnata natchnień” -  widowiska multimedialnego typu światło-dźwięk,  które
miało miejsce w Siewierzu w 2010 roku.

    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. Zwieńczeniem sobotniego
dnia był pokaz iluminacji zamku siewierskiego, która przy dynamicznych dźwiękach muzyki została zaprezentowana w pełnej krasie.

    Niedziela  była  dniem  wielkich  finałów:  turnieju  łuczniczego,  turnieju  bojowego   1  vs  1  oraz  zakończeniem  turnieju  gier  historycznych.
Wszystkie rywalizacje zostały uwieńczone  wręczeniem nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Na zakończenie
turnieju  odbył  się  Festiwal  muzyczno-wokalny  dzieci  i  młodzieży.  Dla  najmłodszych  uczestników  przygotowano  również  Turniej  Miecza
Sportowego oraz prezentacje Stowarzyszenia Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego.

    Wszystkich zainteresowanych rekonstrukcją historyczną, kulturą średniowiecza, walkami rycerskimi oraz uczestniczeniem w tego typu
turniejach Stowarzyszenie CRKS zaprasza w swoje szeregi. Więcej informacji można uzyskać w wakacyjne niedziele na zamku siewierskim,
gdzie w godzinach 15:00-18:00 Chorągiew organizuje pokazy rycerskie.

    W ciągu trwania całego turnieju można było przyjrzeć się codziennemu życiu ludzi w średniowiecznym obozowisku, zobaczyć pokazy
dawnego rzemiosła, przymierzyć i przekonać się ile naprawdę ważyła zbroja oraz zwiedzić zamek siewierski - z czego skorzystało ponad 1600
osób.

    Organizatorami turnieju byli: Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa
Siewierskiego oraz Bojowy Hufiec Południe.

    Zobacz również fotorelację z pierwszego dnia turnieju na http://www.siewierz.pl/3/informacja/1688/edytuj/#menu
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