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JUROMANIA PO RAZ PIERWSZY ZAGOŚCIŁA W SIEWIERZU! SARMACKA BIESIADA NA
ZAMKU SIEWIERSKIM

    Po  raz  pierwszy  na  zamku  w  Siewierzu  zagościła  Juromania,  czyli  Święto  Jury  Krakowsko-
Częstochowskiej! Impreza toczyła się równolegle w dwóch strefach: kulinarnej oraz historycznej. Program
wydarzenia pod hasłem "Uczta na Jurze" nawiązywał do kultury i obyczajów sarmackich oraz dziedzictwa
Księstwa Siewierskiego. W ramach strefy kulinarnej pod zamkiem odbył się trzydniowy zlot browarów
rzemieślniczych i  food trucków. Na zamkowym dziedzińcu na gości czekał szereg atrakcji  i  pokazów
przygotowanych przez grupy rekonstrukcji historycznej.
 
    W naszym mieście Juromania rozpoczęła się już w piątek 18 września. Wrota siewierskiej warowni
otworzyły się jednak dopiero po zmroku. Zwiedzający byli oprowadzani przez przewodników w blasku
księżyca i świec oraz w niecodziennej świetlnej dekoracji zabytkowych murów, za sprawą iluminacji. 
 
    W sobotę zamkowy dziedziniec przejęli sarmaci. Przez cały dzień odwiedzający mogli wysłuchiwać
ciekawych opowieści o kulturze i obyczajach szlacheckich, podziwiać wspaniałe stroje z XVII-wiecznej
Europy, oglądać zabawne scenki rodzajowe i  inscenizacje oraz samemu wziąć w udział konkursach i
zabawach przygotowanych dla publiczności. W ramach zlotu browarów rzemieślniczych i food trucków w
Siewierzu pojawił  się  Chmielobrody.  Popularny bloger podczas swojej  prelekcji  opowiadał  o  wielości
piwnych stylów oraz o ciekawostkach związanych z warzeniem piwa. Wieczorem, w otoczeniu zamkowych
murów, niezwykle nastrojowy koncert zagrał zagłębiowski bard Zbigniew Teper z zespołem „Do trzech
razy sztuka”. Podczas występu nie mogło zabraknąć autorskiego utworu, zatytuowanego „Rys siewierski” i
opowiadającego historię naszego miasta.
 
    Trzeciego dnia Juromanii w Siewierzu, w niedzielę 20 września mogliśmy przenieść się do epoki
średniowiecza.  Oprócz  widowiskowych  pokazów  walk  rycerskich  i  tańców  dawnych,  na  zamku
zorganizowano prawdziwe rycerskie obozowisko oraz szereg warsztatów. Śmiałkowie mogli postrzelać z
łuku, porzucać podkową do celu, wziąć udział w licznych konkurencjach, nauczyć się pisać gęsim piórem
czy zrobić kartkę papieru tradycyjną metodą. Zamek siewierski przez trzy dni przeżywał turystyczne
oblężenie. Tych, którzy nie mogli uczestniczyć w przygotowanych wydarzeniach pozostaje nam zaprosić w
przyszłym sezonie! Atrakcji z pewnością nie zabraknie!
 
    Wszystkie  wydarzenia  zorganizowane  w  ramach  Juromanii  w  województwie  śląskim  uzyskały
dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
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