Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/

Data umieszczenia informacji: 2019-02-26 10:56:50

730. ROCZNICA BITWY POD SIEWIERZEM

Dokładnie 730 lat temu - 26 lutego 1289 roku - pod Siewierzem wojska księcia Bolesława II płockiego
oraz księcia kujawskiego Władysława Łokietka pokonały w bitwie koalicję wojsk śląskich Henryka IV
Probusa, księcia wrocławskiego. W bitwie tej poległ książę Przemko ścinawski, natomiast książę Bolesław
II opolski dostał się do niewoli. Poprzez to wydarzenie Siewierz zapisał się w annałach historii, jako
miejsce jednej z większych bitew okresu rozbicia dzielnicowego.
W 1288 roku zmarł książę krakowski Leszek Czarny. Rozpoczęła się wówczas rywalizacja o tron
krakowski pomiędzy księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem a księciem Bolesławem II płockim,
którego wspomagał późniejszy król Polski, a w ówczesnym czasie książę kujawski Władysław Łokietek.
Wszyscy książęta mieli swoich stronników z poszczególnych księstw, wobec czego zawiązały się dwie
koalicje.
Koalicja Henryka IV Probusa zajęła Kraków na przełomie 1288 i 1289 roku. Wówczas powracające z
Krakowa do Wrocławia wojska śląskie najechały pod Siewierzem wojska Bolesława II płockiego i księcia
Władysława Łokietka. Pod Siewierzem doszło do starcia, w wyniku którego zginął książę Przemko
ścinawski, natomiast książę opolski Bolesław dostał się do niewoli Władysława Łokietka. Bitwa opóźniła
zajęcie Krakowa przez Henryka IV Probusa, jednakże książę ten w niedługim czasie został księciem
krakowskim.
Wydarzenie to stanowiło precedens, ponieważ bitwa odbyła się na terenie księstwa bytomskiego.
Siewierz, jako kasztelania należał wtedy do Kazimierza II księcia bytomskiego. Kazimierz chciał zachować
neutralność wobec obu stron, a więc wobec księcia Bolesława II płockiego i jego sprzymierzeńca
Władysława Łokietka, oraz wobec księcia wrocławskiego Henryka IV Probusa, jednakże obie strony nie
uszanowały tego postanowienia księcia bytomskiego i przemaszerowały z wojskiem przez jego księstwa.
Zdenerwowany książę bytomski udał się do króla czeskiego Wacława II i złożył mu hołd lenny. Hołd ten był
początkiem przejścia wszystkich księstw śląskich na rzecz królestwa Czech.
10 lat temu w Siewierzu świętowaliśmy 720. rocznicę bitwy pod Siewierzem. W maju 2009 roku w
murach zamku siewierskiego odbyło się sympozjum naukowe poświęcone temu wydarzeniu oraz
rekonstrukcja
walk
wojów
z
tego
okresu
(relacja
na
stronie: https://www.siewierz.pl/3/informacja/388/#menu).
Również w tym roku, podczas turnieju rycerskiego w Siewierzu, który odbędzie się w dniach 27 i 28
lipca będziemy świętować 730. rocznicę bitwy pod Siewierzem, na które to wydarzenie już dzisiaj
serdecznie zapraszamy!
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