PROGRAM
XVI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W ŁĘCZYCY
23 -24 SIERPNIA 2014 ROKU
SOBOTA 23 SIERPNIA
11.11 – 11.20: Rozpoczęcie turnieju tradycyjną Paradą Rajców miejskich przed Starym
Ratuszem na Placu Kościuszki.
11.20 – 11.25: Uroczysty przemarsz orszaku turniejowego na Zamek Królewski.
11.25 – 11.45: Wkroczenie orszaku turniejowego na Zamek połączone z ceremonią
prezentacji chorągwi Ziemi Łęczyckiej i uczestników Turnieju oraz
przemówienia powitalne.
11.45 – 12.45: Konny Turniej Rycerski datowany na lata 1410 – 1450, część I,
Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski”, Polska (nowe, barwne widowisko
zachwycające dbałością o rekwizyty i znakomitym wykonaniem.
W programie: konkurencje zręcznościowe oraz mêlée drużynowe na miecze).
12.45 – 12.55: Konkursy i zabawy plebejskie dla publiczności.
12.55 – 13.05: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
grupy „Sbandieratori dei Rioni di Cori”, Włochy (unikalny w Polsce pokaz
artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje).
13.05 – 13.15: Pokaz jazdy na koniu z gatunku średniowiecznych rumaków królewskich,
„Akademia Sztuki Jeździeckiej Karoliny Wajdy”. Polska (pokaz jeździecki
Karoliny Wajdy w stroju średniowiecznym na „Viento”,przepięknym koniu
rasy iberyjskiej)
13.15 – 13.40: Schlechten Krieg (Wojna niesprawiedliwa) Grupa „ Armentum”, Czechy.
(Schlechten Krieg to termin używany w renesansie na określenie walki w
formacjach w 16. wieku. Na obrazach z epoki możemy zobaczyć
lancknechtów – najlepszą piechotę, ujrzymy proces werbowania, egzekucję
złoczyńcy, pokaz formowania wojsk i walki, oczywiście z udziałem widzów!).
13.40 – 14.05: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę, etap I (udział biorą m.in.: instruktorzy

łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz producenci replik
łuków średniowiecznych)

14.05 – 14.30: Ptaki drapieżne i średniowieczne sokolnictwo, Jean van Coppenolle.
Czechy.(niezwykle atrakcyjny pokaz pracy z drapieżnymi ptakami z
aktywnym udziałem publiczności)
14.30 – 14.45: Pokaz łucznictwa konnego lekkiej jazdy tatarskiej. „Warsztaty Łucznictwa
Konnego”. Polska (m.in.: strzelanie do celi ruchomych, statycznych i
będących w locie z odpowiednim komentarzem)
14.45 – 14.55: Konkursy i zabawy rycerskie dla publiczności.
14.55 – 15.15: Broń strzelców burgundzkich (4ćw. XV wieku.), „Łucznicy św. Jerzego”.
Polska. (prawdziwy arsenał broni średniowiecznej czarno prochowej w akcji)
15.15 – 15.35: Na arenie stuleci. Grupa „Armentum”. Czechy (ponadczasowy program o
bezmyślnym powtarzaniu błędów, które zbierają krwawe ofiary. Niezwykle
efektowne widowisko szermiercze zrealizowane przez specjalistów tego
gatunku)
15.35 – 15.45: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
Sbandieratori dei Rioni di Cori. Włochy (unikalny w Polsce pokaz
artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje).
15.45 – 16.10: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę, etap II (udział biorą m.in.:
instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz
producenci replik łuków średniowiecznych)
16.10 – 16.35: Ptaki drapieżne i średniowieczne sokolnictwo, Jean van Cppenolle.
Czechy.(niezwykle atrakcyjny pokaz pracy z drapieżnymi ptakami z
aktywnym udziałem publiczności)
16.35 – 16.45: Pokaz jazdy na koniu z gatunku średniowiecznych rumaków królewskich,
„Akademia Sztuki Jeździeckiej Karoliny Wajdy”. Polska (pokaz jeździecki
Karoliny Wajdy w stroju średniowiecznym na „Viento”, przepięknym koniu
rasy iberyjskiej)
16.45 – 17.00: Pokaz łucznictwa konnego lekkiej jazdy tatarskiej. „Warsztaty Łucznictwa
Konnego”. Polska (m.in.: strzelanie do celi ruchomych, statycznych i
będących w locie z odpowiednim komentarzem)
17.00 – 17.25: Feuer! (Ognia!). Grupa „Armentum”. Czechy (przegląd broni palnej od
średniowiecza do pistoletu skałkowego z turniejem dla widzów)
17.25 – 17.50 Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę, etap III (udział biorą m.in.:
instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz
producenci replik łuków średniowiecznych)
17.50 – 18.10: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
Sbandieratori dei Rioni di Cori. Włochy (unikalny w Polsce pokaz

artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje).
18.10 – 18.20: Konkursy i zabawy rycerskie dla publiczności.
18.20 – 19.10: Konny Turniej Rycerski (1410 – 1450 ) część II. „Sandomierski Ośrodek
Kawaleryjski”. Polska (nowe, barwne widowisko zachwycające dbałością o
rekwizyty i znakomitym wykonaniem. W programie: m.in.: obyczaje
turniejowe, wybór loży dam i rycerzy ich serc oraz pojedynki na kopie)

NIEDZIELA 24 SIERPNIA
10.30 – 10.35: Uroczyste rozpoczęcie drugiego dnia turnieju.
10.35 – 11.00: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę, etap IV (udział biorą m.in.:
instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz
producenci replik łuków średniowiecznych)
11.00 – 11.25: Schlechten Krieg (Wojna niesprawiedliwa). Grupa „Armentum” Czechy.
(Schlechten Krieg to termin używany w renesansie na określenie walki w
formacjach w 16. wieku. Na obrazach z epoki możemy zobaczyć
lancknechtów – najlepszą piechotę, ujrzymy proces werbowania, egzekucję
złoczyńcy, pokaz formowania wojsk i walki, oczywiście z udziałem widzów!)
11.25 – 11.35: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
Sbandieratori dei Rioni di Cori. Włochy (unikalny w Polsce pokaz
artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje).
11.35 – 11.45: Pokaz jazdy na koniu z gatunku średniowiecznych rumaków królewskich,
„Akademia Sztuki Jeździeckiej Karoliny Wajdy”. Polska (pokaz jeździecki
Karoliny Wajdy w stroju średniowiecznym na „Viento”,przepięknym koniu
rasy iberyjskiej)
11.45 – 12.10: Ptaki drapieżne i średniowieczne sokolnictwo, Jean van Cppenolle.
Czechy.(niezwykle atrakcyjny pokaz pracy z drapieżnymi ptakami z
aktywnym udziałem publiczności)
12.10 – 12.20: Konkursy i zabawy rycerskie dla publiczności.
12.20 – 13.20: Konny Turniej Rycerski datowany na lata 1410 – 1450, część III.
„Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski”, Polska (nowe, barwne widowisko
zachwycające dbałością o rekwizyty i znakomitym wykonaniem.
W programie: konkurencje zręcznościowe oraz mêlée drużynowe na miecze.
Kontynuacja punktacji z dnia poprzedniego).

13.20 – 13.30: Konkursy i zabawy rycerskie dla publiczności.
13.30 – 13.45: Pokaz łucznictwa konnego lekkiej jazdy tatarskiej. „Warsztaty Łucznictwa
Konnego”. Polska (m.in.: strzelanie do celi ruchomych, statycznych i
będących w locie z odpowiednim komentarzem)
13.45 – 14.10: Turniej łuczniczy o Srebrną brzechwę, etap V (udział biorą m.in.:
instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz
producenci replik łuków średniowiecznych)
14.10 – 14.30: Na arenie stuleci . Grupa „Armentum”. Czechy (ponadczasowy program o
bezmyślnym powtarzaniu błędów, które zbierają krwawe ofiary. Niezwykle
efektowne widowisko szermiercze zrealizowane przez specjalistów tego
gatunku)
14.30 – 14.40: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
Sbandieratori dei Rioni di Cori. Włochy (unikalny w Polsce pokaz
artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje).
14.40 – 14.50: Pokaz jazdy na koniu z gatunku średniowiecznych rumaków królewskich,
„Akademia Sztuki Jeździeckiej Karoliny Wajdy”. Polska (pokaz jeździecki
Karoliny Wajdy w stroju średniowiecznym na „Viento”,przepięknym koniu
rasy iberyjskiej)
14.50 – 15.15: Ptaki drapieżne i średniowieczne sokolnictwo, Jean van Coppenolle.
Czechy.(niezwykle atrakcyjny pokaz pracy z drapieżnymi ptakami z
aktywnym udziałem publiczności). Pożegnanie z sokolnikami.
15.15 – 15.40: Finał turniej łuczniczego o Srebrną brzechwę, etap VI (udział biorą m.in.:
instruktorzy łucznictwa historycznego, autorzy podręczników oraz
producenci replik łuków średniowiecznych).
15.40 – 15.55: Pokaz łucznictwa konnego lekkiej jazdy tatarskiej. „Warsztaty Łucznictwa
Konnego”. Polska (m.in.: strzelanie do celi ruchomych, statycznych i
będących w locie z odpowiednim komentarzem). Pożegnanie z uczestnikami
pokazów.
15.55 – 16.05: Uroczystość wręczenia honorowych dyplomów uczestnikom turnieju
łuczniczego oraz uhonorowanie najlepszych nagrodami i statuetką „Srebrnej
brzechwy”.
16.05 – 16.30: Feuer! (Ognia!). Grupa „Armentum”. Czechy (przegląd broni palnej od
średniowiecza do pistoletu skałkowego z turniejem dla widzów). Pożegnanie
grupy „Armentum”.

16.30 – 16.50: Klasyczna włoska sztuka żonglowania flagami w mistrzowskim wykonaniu.
Sbandieratori dei Rioni di Cori. Włochy (unikalny w Polsce pokaz
artystyczny szesnastoosobowej grupy kultywującej słynne średniowieczne
tradycje). Pożegnanie grupy włoskich Sbandieratori.
16.50 – 17.10: Broń strzelców burgundzkich (4ćw. XV wieku.), „Łucznicy św. Jerzego”.
Polska. (prawdziwy arsenał broni średniowiecznej czarno prochowej w akcji).
Pożegnanie „Łuczników św. Jerzego”.
17.10 – 17.20: Konkursy i zabawy rycerskie dla publiczności.
17.20 – 18.10: Konny Turniej Rycerski (1410 – 1450 ) część IV. „Sandomierski Ośrodek
Kawaleryjski”. Polska (nowe, barwne widowisko zachwycające dbałością o
rekwizyty i znakomitym wykonaniem. W programie: m.in.: obyczaje
turniejowe, wybór loży dam i rycerzy ich serc oraz pojedynki na kopie.
Kontynuacja punktacji z dnia poprzedniego)
18.10 – 18.20: Ceremonia wręczenia nagrody dla zwycięzcy w turnieju konnym,
pożegnanie Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego
i zakończenie XVI Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego
na Zamku w Łęczycy

