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720 lat temu…

    W miniony weekend w Siewierzu świętowano 720 rocznicę bitwy pod Siewierzem. W pierwszy dniu obchodów w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Siewierzu odbyło się sympozjum naukowe. Konferencję, a zarazem całość obchodów otworzył Zdzisław Banaś Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz. Burmistrz w swoim powitaniu odczytał listy z podziękowaniem za zaproszenie od Kardynała Stanisława Dziwisza –
Arcybiskupa Metropolity  Krakowskiego oraz Biskupa Diecezji  Sosnowieckiej  Grzegorza Kaszaka,  którzy ze względu na przyjęte wcześniej
zobowiązania nie mogli osobiście uczestniczyć w obchodach rocznicy. W imieniu Biskupa Grzegorza Kaszaka, w sympozjum wziął udział ks. dr
Mariusz Karaś – Dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
   Sympozjum prowadził nasz rodzimy historyk i pasjonat dziejów ziemi siewierskiej Artur Rok, który krótkim wstępem przybliżył słuchaczom
tematykę wykładów. Prelegentami tego niecodziennego wydarzenia byli: prof. dr hab. Antoni Barciak oraz dr Norbert Mika. Jako pierwszy swój
referat wygłosił dr Norbert Mika, który przedstawił stosunki społeczno – polityczne na ziemiach polskich w XIII wieku. Przybliżył on słuchaczom
przyczyny konfliktu o tron krakowski z końca omawianego stulecia, którego efektem była bitwa siewierska. Następnie profesor Antonii Barciak
zreferował przebieg i znaczenie bitwy pod Siewierzem w kontekście zachowanych przekazów źródłowych i współczesnych badań historycznych.
   - Stoczona 26 lutego 1289 roku na pograniczu śląsko-małopolskim bitwa, to jedna z nielicznych, a właściwie jedyna bitwa średniowieczna,
która miała miejsce w tym rejonie, o której informują i to stosunkowo obszernie, przekazy źródłowe. Z racji umiejscowienie jej przez źródła w
okolicach Siewierza, zwana jest też czasem w historiografii bitwą siewierską – podkreślił w swoim referacie prof. Barciak
   W bitwie pod Siewierzem poległ książę ścinawski Przemko. W związku z tym epizodem na zaproszenie Burmistrza Zdzisława Banasia, na
sympozjum przybył wraz z małżonką i synem, obecny włodarz ziem ścinawskich – Andrzej Holdenmajer Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa.
Wyraził on wielkie zadowolenie z gościny w Siewierzu i pogratulował organizacji sesji historycznej.
   Tematyka wykładów cieszyła się wśród słuchaczy dużym zainteresowaniem i spowodowała, że konferencja zakończyła się ciekawą dyskusją,
w której prelegenci odpowiadali na pytania zgromadzonych. Po oficjalnej części spotkania i krótkiej multimedialnej prezentacji przedstawiającej
dokonania przeprowadzonych w ostatnim okresie prac budowalno - konserwatorskich na siewierskim zamku, zgromadzeni udali się z wizytą do
ruin naszej warowni by naocznie przekonać się o zakresie wykonanych prac. W niedzielę 10 maja na błoniach siewierskiego zamku obył się
pokaz  walk  wojów,  upamiętniający  zdarzenie,  które  miało  miejsce  720  lat  temu.  Widowisko  historyczne  przygotowała  Drużyna
Średniowiecznych Wojów „Jantar”. Swoją obecnością obchody uświetnili: Waldemar Andzel Poseł na Sejm RP, prof. Adam Gierek Poseł do
Parlamentu Europejskiego oraz Barbara Klajmon Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
   Po  pokazach  średniowiecznych  walk  na  dziedzińcu  zamku  odbył  się  koncert  zespołu  muzyki  celtyckiej  „Stonehenge”,  poprzedzony
opowieściami i legendami przedstawionymi przez znanego konferansjera Lucjana Czernego.
   Podczas pikniku rycerskiego zwiedzający mogli zapoznać się z dawnym rzemiosłem prezentowanym na średniowiecznym jarmarku oraz
podziwiać wystawę malarstwa Klubu „Severiana”.
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