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VII TURNIEJ RYCERSKI W SIEWIERZU

    Za nami kolejna - VII edycja Turnieju Rycerskiego w Siewierzu. Turniej jest jednym z największych tego
typu wydarzeń w regionie i na stałe zagościł już w ogólnopolskim kalendarium imprez historycznych.
Corocznie do Siewierza zjeżdża prawie 300 rekonstruktorów historycznych, zrzeszonych w kilkudziesięciu
bractwach rycerskich, aby rywalizować w licznych konkurencjach. Corocznie na turnieju przygotowywane
jest dla nich coś nowego. W poprzednich latach wprowadzaliśmy między innymi turniej „Grażyn”, a więc
bojowy turniej kobiet, turniej tańca dawnego, a w tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy turniej
artyleryjski, podczas którego strzelano z armat i hakownic.

    Turniej to nie tylko zmagania rycerskie, ale także okazja aby poznać codzienne życie w średniowieczu.
Na  siewierskich  błoniach  przez  cały  weekend  można  było  obserwować  życie  obozowe  oraz  pracę
rzemieślników. Po raz pierwszy w tym roku pod zamkiem zawitał kat – z tego urzędu przez wieki słynął
Siewierz. To od surowego prawa i wyroków trybunału siewierskiego wzięło się przysłowie „Bij, kradnij,
zabijaj, ale Siewierz omijaj”. Spotkanie z katem i inkwizytorem zdobyło szczególne uznanie publiczności,
którzy na własnej skórze mogli zapoznać się z narzędziami katowskich tortur. Największą publiczność
zebrała oczywiście wielka bitwa, do której stanęli wszyscy walczący wcześniej w pojedynkach rycerze.
Najbardziej emocjonującą konkurencją były walki drużyn rycerskich (3 na 3 i 5 na 5), 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, a całodniowe emocje podtrzymał energetyczny
koncert zespołu Castle Dreams.

    Wydarzenie stanowi jedną z najważniejszych imprez plenerowych Siewierza. Przyciąga do miasta
przede wszystkim wielu turystów chcących podziwiać wyjątkowe rywalizacje sportowe rycerzy, ale też
tych  zainteresowanych historią średniowiecza. Goście mogą dzięki temu poznać niezwykły zamek książąt
siewierskich,  który  wyróżnia  jego  niespotykana  architektura  oraz  wyjątkowa  historia  związana  z
funkcjonowaniem przez wieki Księstwa Siewierskiego. Turyści mogą bezpłatnie zwiedzać zamek, wejść na
zamkową wieżę czy zobaczyć eksponaty wydobywane podczas badań archeologicznych. Corocznie nasz
najważniejszy zabytek odwiedza około 20 tysięcy osób, a prawdziwe oblężenie spotyka go właśnie podczas
organizowanych turniejów rycerskich.

    Również rekonstruktorzy cenią sobie organizację turnieju, gościmy bowiem grupy, które w kolejnych
latach regularnie  do nas powracają.  Za organizację  turnieju odpowiada głównie siewierskie  bractwo
rycerskie, czyli Stowarzyszenie Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego, które już od ponad dekady
kultywuje pamięć o naszym dziedzictwie, głównie poprzez wakacyjne pokazy na zamku, (które odbywają
się w niedziele w godzinach od 15:00 do 18:00 i na które jeszcze w sierpniu zapraszamy) oraz poprzez
organizację turnieju czy udział w podobnych imprezach na terenie całego kraju. Turniej organizowany jest
dzięki wsparciu samorządu gminnego i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.
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