
 

 
 

Wyprawa do warowni obronnej – Zamku Królewskiego Będzin. 

Dzień Dziecka w średniowieczu! 
 

 

 

Drodzy Studenci i Rodzice! 

 

Z okazji Dnia Dziecka, Uniwersytet Śląski Dzieci oraz Bractwo Rycerskie Zamku Będzin 

zapraszają wszystkich chętnych do emocjonującej, wspólnej wyprawy w czasie  

i przestrzeni. Naszym celem będzie średniowieczna warownia obronna – Zamek Królewski 

Będzin w czasach swojej wielkiej sławy i znaczenia. Wyprawa połączonych sił Studentów 

UŚD, ich Rodzeństwa i Rodziców odbędzie się w niedzielę 4 czerwca A.D. 1350 vel 2017 

od godz. 10.00 do godziny 13.00. 

 

Plan wyprawy obejmuje: 

 

I. 

Zbiórka o godzinie 10.00 pod Zamkiem (Będzin, ul. Zamkowa 1). 

Po przybyciu pod Zamek, znajdziemy się w obozowisku rycerskim. Zobaczymy rycerski 

namiot, a wraz z nim sprzęty obozowe, palenisko, naczynia, przedmioty codziennego 

użytku oraz elementy uzbrojenia. Będzie można je oglądać i fotografować się w nich. 

Obozowisko będzie służyło przez cały czas trwania wyprawy. 

 

II.  

Zobaczymy pokazy walk rycerskich: pojedynki i potyczki na broń różnego rodzaju (miecze, 

topory, buzdygany, tasaki, halabardy).  

Będziemy świadkami: 

- sądu bożego – pojedynek rycerski według średniowiecznych zasad, będący zgodnie  

  z prawem rozstrzygnięciem zaistniałego sporu, 

- napadu rabusiów – odpieranego przez rycerzy zamkowych 

- uprowadzenia jeńca i żądania okupu – wszystko rozstrzygnie ostateczna rozprawa rycerzy 

z rabusiami. 

 

III. 

Odbędzie się pokaz tańców dawnych oraz wspólna zabawa z publicznością i nauka prostych 

tańców dla wszystkich zainteresowanych. 

 

IV. 

W czasie pobytu na Zamku można będzie zobaczyć pokaz ubierania w zbroję rycerza lub, 

jeśli wola, poczuć się jak rycerz zakładając osobiście kompletną zbroję rycerską. 

  

 

V. 



W drugiej części dnia, tworząc drużyny mieszane, będzie można pod okiem wprawnych 

rycerzy wziąć udział w wielu grach i zabawach jarmarcznych i plebejskich, takich jak: 

 

 strzelanie z łuku do tarczy, 

 rzucanie włócznią, toporkami i nożami do celu, 

 wyścigi drużyn w drewnianych nartach, 

 walki na worki na równoważni, 

  „młynek rycerski” (okręcanie się na mieczu i ścinanie kapusty),  

 walki na miecze (w kaskach, miecze specjalne, treningowe, bezpieczne) 

 przeciąganie liny, 

 zmagania siłaczy: trzymanie halabard na czas, siłowanie na rękę, rzut belką, 

 bieg damy i rycerza, podczas którego pary wykonują liczne zadania na czas 

m. in. rzut wiankiem na miecz, slalom z garncem pełnym wody, przebieranie 

fasolek, obieranie jabłek toporem i inne, 

 gra w boulle (średniowieczna gra w kule). 

 i wiele innych. 

 

VI.  

Dla straceńców dostępne będą również igraszki z katem! 

Stanowisko kata to m.in. dyby, pień katowski, szubienica, gdzie kat prezentuje w sposób 

humorystyczny swoje „rzemiosło” oraz katowskie narzędzia, obcęgi, łańcuchy bicze i inne 

oraz zachęca i wciąga publiczność do wspólnej zabawy. Widzowie są zakuwani w dyby, 

rozciągani na ławie itd. (łamanie kołem nie będzie praktykowane). 

 

W czasie pobytu pod Zamkiem będzie można zwiedzać również podziemia zamczyska. 

Ponieważ cała wyprawa będzie miała charakter trochę piknikowy, można zabrać koce  

i warto zaopatrzyć się w prowiant. Miejsca do obozowania nie zabraknie, a na Zamku nie 

będzie możliwości zakupienia napojów ani żadnych posiłków. 

 

W czasie wyprawy siłami UŚD będzie dowodził znany już wszystkim studentom rycerz 

Tomasz Konopka, zwierzchnik Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin wspierany przez 

swoją drużynę. 

  

Mimo rycerskiego zwierzchnictwa, dzieci przez cały czas pozostają w towarzystwie  

i pod opieką rodziców i opiekunów. 
 

Parkowanie możliwe na wszystkich parkingach pod Zamkiem, na których w niedzielę jest 

zawsze dużo wolnego miejsca. 

 

Zgłoszenia na seminarium należy dokonać logując się przez konto studenta.  

Logowanie rusza 23 maja 2017 o godzinie 20:00. W kolumnie „Uwagi” prosimy  

o podanie całkowitej liczby osób biorących udział w wyprawie. Każdy student może 

zabrać ze sobą rodziców i rodzeństwo, ale całkowita liczba osób biorących udział  

w Dniu Dziecka (łącznie ze studentem) nie powinna być większa niż 4.  

Koszt udziału to 15 zł od każdej osoby (również rodziców) biorącej udział  

w wydarzeniu, płatne po zalogowaniu na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci,  

 

Uwaga!  

Zalogowanie się na dodatkowe, płatne seminarium zobowiązuje. Jest jednoznaczne  



z wyrażeniem zgody na pokrycie częściowych kosztów uczestnictwa studenta i osób 

towarzyszących w tym seminarium.  

W losowych sytuacjach prosimy o powiadomienie o rezygnacji z zajęć drogą e-mailową lub  

telefonicznie, nie później niż 48h przed datą spotkania na Zamku.  

Wiadomości prosimy przesyłać na adres: uniwersytet.dzieci@us.edu.pl lub telefonicznie 

pod numer 725 991 943 lub 32 359 11 70. 

  

Liczebność grupy jest ograniczona do 200 osób łącznie (70 studentów i osoby 

towarzyszące).  

Sumaryczną opłatę w wysokości 15 zł od każdej osoby (student i osoby towarzyszące) 

prosimy przelać na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 64 1050 1214 1000 0023 

4388 1542 z dopiskiem: „Imię i Nazwisko studenta, nazwa grupy (odpowiednio 

Poszukiwacze, Odkrywcy itp.), Zamek Będzin”.  

Dokonanie terminowej wpłaty jest warunkiem uczestnictwa w wyprawie. 

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres Uniwersytetu Śląskiego Dzieci.  

 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

 

 

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin – informacja. 
 

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin jest jedną z większych i bardziej znanych w Polsce grup 

rekonstrukcji historycznych. Swoją siedzibę posiada na Zamku Królewskim w Będzinie.  

W ciągu ponad 15 lat istnienia Bractwo zorganizowało samodzielnie i we współpracy  

z ośrodkami kultury, agencjami promocyjnymi i artystycznymi wiele imprez o charakterze 

masowym (np. Turnieje Rycerskie w Będzinie, Dni Grodu Przemysła w Poznaniu), szereg 

pokazów na święta miast, imprez charytatywnych, okolicznościowych, promocyjnych  

i wiele innych. Ma na swoim koncie również udział w filmach (np. Krzyż i Młyn w reż. 

Lecha Majewskiego), przedstawieniach teatralnych i widowiskach oraz programy 

telewizyjne. Działa pod honorowym patronatem Prezydenta Będzina i Muzeum Zagłębia 

Dąbrowskiego. 

Bractwo tworzy grupa prawdziwych pasjonatów odtwórstwa średniowiecza, a ich 

zamiłowanie, wiedza historyczna oraz bogate doświadczenie czynią ich działania i imprezy 

profesjonalnymi. 

Zawsze stawiany jest duży nacisk na wysoki poziom odtwórstwa historycznego,  

w posiadaniu Bractwa znajdują się bogate zbiory sprzętu i wyposażenia (uzbrojenie, stroje, 

sprzęt obozowy itd.). Bractwo liczy obecnie około 30 osób. Będąc grupą o ugruntowanej 

pozycji cieszy się zasłużoną renomą i pozostaje w kontakcie z większością odtwórców 

historycznych w Polsce, a także poza granicami kraju. Współpracuje z rzemieślnikami, 

grupami muzycznymi, bractwami, teatrami i grupami tanecznymi. Ich domeną jest okres II 

połowy XIV wieku i takie realia historyczne są zawsze wiernie odtwarzane i prezentowane. 

Wszyscy członkowie Bractwa to pasjonaci i prawdziwi miłośnicy średniowiecza  

i rekonstrukcji historycznych. Kochają to, co robią! 

  

 

Mapka dojazdu do Zamku Królewskiego Będzin: 



 


