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ZASZCZEP SIE˛ W RYNKU W ŚWIDNICY

W skrócie...
WYSTAWA CZASOWA OD ANNY
ŚWIDNICKIEJ DO SECESJI. REKONSTRUKCJE SUKIEN
do 12.09.2021, godz. 18:00
Wystawa czasowa Od Anny Świdnickiej do
secesji. Rekonstrukcje sukien historycznych
Elżbiety Dunin-Wa˛sowicz
Wste˛p...; miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37, 58-100 Świdnica; organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa
EKOPORANKI W BIBLIOTECE
do 27.08.2021, godz. 10:00
EKO poranki z biblioteka˛ to cykl edukacyjnych warsztatów proekologicznych. Warsztaty be˛da˛ odbywały sie˛ w każdy wakacyjny pia˛tek, w godzinach 10:00-12:00 na Placu z dzikami przy Bibliotece w Świdnicy. W
razie niepogody zaje˛cia zostana˛ przeniesione do budynku Biblioteki.
Wste˛p wolny; miejsce: Skwer z dzikami;
organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w
Świdnicy

Maja˛c na uwadze popularyzacje˛ szczepieńUrza˛d Miejski w Świdnicy, przy udziale Centrum
Usług Medycznych Eskulap od niedzieli, 1 sierpnia uruchamia Punkt Szczepień Mobilnychprzy
Powszechnym Punkcie Szczepień. W każda˛
sierpniowa˛ niedziele˛ w Rynku zaparkuje autobus, w którym be˛dzie możliwość zaszczepienia
sie˛, bez wcześniejszej rejestracji, jednodawkowa˛
szczepionka˛ firmy Johnson & Johnson.
W najbliższa˛ niedziele˛, 1 sierpnia punkt
szczepień be˛dzie czynny w godzinach od 9.00 do
14.00. Tego dnia w Rynku odbe˛dzie sie˛ Świdnicka Giełda Staroci, Numizmatów i Osobliwości.
W kolejna˛ niedziele˛, czyli 8 sierpnia zapraszamy
od godz. 11.00 do godz. 17.00.
Przypomnijmy, ze od 14 maja w świdnickim
punkcie szczepień podano ponad 15 tysie˛cy dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi , 11
405 firmy Pfizer, 1 780 Moderny oraz 1 858 Johnson & Johnson.
Jak podaje rza˛dowy serwis www.gov.pl/web/szczepienia-gmin, w pełni zaszczepionych jest 26
991 mieszkańców Świdnicy, tj. 48%. Jedna˛ dawke˛ szczepionki przyje˛ło dotychczas 28 672 mieszkańców tj. 50,9%.

SA˛ CHE˛TNI DO PRZEBUDOWY
ULICY SIKORSKIEGO
Dwie oferty wpłyne˛ły w zwia˛zku z ogłoszonym przez miasto Świdnica przetargiem na przebudowe˛ ulicy Sikorskiego. Remont obejmie odcinek od skrzyżowania z sygnalizacja˛ świetlna˛ przy ul.
Strzegomskiej do skrzyżowania z ul. Langiewicza, wraz z budowa˛ sie˛gacza do budynków mieszkalnych nr 42 A-D. Planowany termin zakończenia prac to połowa czerwca przyszłego roku. Najniższa
oferta opiewa na kwote˛ 2 986 565,20 złotych. Na realizacje˛ inwestycji zarezerwowano 3 800 000 zł.
Oferty zostały złożone przez Świdnickie Przedsie˛biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. na
kwote˛ 2.986.565,20 zł oraz firme˛ HYPMAR Hypta Mariusz - 3 993 810 zł.W ramach inwestycji

W ER NIS AŻ WYS TAWY MA RTY
CIUĆKI "SPOJRZENIA"
do 23.08.2021, godz. 18:00
Wystawa Marty Ciućki jest zaproszeniem do
konwersacji - wymiany spojrzeń. Do rozmowy
w cieniu rze˛s, bez zbe˛dnych słów i gestów, do
przepływu zaszytych w źrenicach emocji.
Wste˛p bezpłatny; miejsce: Galeria Fotografii, Rynek 44; organizator: ŚOK
WYSTAWA "OCEAN"
do 31.08.2021, godz. 16:00
Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza do obejrzenia
wystawy pt. "Ocean", stworzonej na bazie
fragmentów powieści "Solaris", w której
Stanisław Lem podja˛ł próbe˛ przedstawienia
problemu spotkania w Kosmosie innej niż
człowiek istoty.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna,Plac z dzikami; organizator:
MBP
STOWARZYSZENIE KANON "PREZENTACJE 2021" - WERNISAŻ
30.07.2021, godz. 17:00
Zapraszamy na doroczne prezentacje prac
plastycznych artystów zwia˛zanych ze Stowarzyszeniem Kanon! Wernisaż wystawy
be˛dzie miał miejsce w Wieży Ratuszowej w
pia˛tek 30 lipca o godz. 17.00.
Wste˛p wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK
I LETNIA EDYCJA TURNIEJU IM. TADEUSZA ZA˛BKA W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ
01.08.2021, godz. 11:00
21 par weźmie udział w premierowej edycji
turnieju im. Tadeusza Za˛bka na piachu. We
wrześniu rywalizacja, już z godnie z tradycja˛, przeniesie sie˛ do hal.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: Volley Świdnica

wykonana zostanie m. in. przebudowa jezdni, chodników, budowa dróg rowerowych oraz przebudowa oświetlenia ulicznego.
Teraz rozpocznie sie˛ analiza złożonych dokumentów. Wyłonienie wykonawcy powinno nasta˛pić
do 21 sierpnia br.
cia˛g dalszy na str. 3
R E K LAMA

AKTYWNA

S³awomir Zerka

czêœci
-

serwis

ul. Spó³dzielcza 14
58-100 Œwidnica (DH Œwidniczanin)
tel. 74 851 42 35, 601 299 327
e-mail: slawomirzerka@wp.pl

grza³ki
- sitka i no¿e do
maszynek do miêsa
³o¿yska
- ig³y, szpulki
termostaty
- stopki do maszyn
elektropompki
worki do odkurzaczy do szycia

... oraz wiele innych czêœci
do sprzêtu AGD

www.eldomik.pl
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Ulica Sikorskiego jest jedna˛ z ważniejszych arterii Świdnicy. Nate˛żenie ruchu jest tam bardzo
duże. Dodatkowo na terenach przyległych powstaja˛ nowe osiedla mieszkaniowe, rozbudowuje sie˛
strefa przemysłowa przy ul. Pogodnej. Z Rza˛dowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 Świdnica
otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 877 193 zł na remont ostatniego, mocno zdewastowanego
fragmentu tej drogi.
Foto: W. Ba˛kiewicz/UM w Świdnicy.

"AKTYWIZACJA DOLNOŚLA˛SKIEGO
RYNKU PRACY" III EDYCJA
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. realizacje˛ projektu pn.: "AKTYWIZACJA DOLNOŚLA˛SKIEGO RYNKU PRACY" III EDYCJA, który oferuje środki finansowe na wsparcie
osób:
- przewidzianych do zwolnienia
- zagrożonych zwolnieniem
- odchodza˛cych z rolnictwa
- zwolnionych z przyczyn dotycza˛cych zakładu pracy
Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy - obligatoryjna forma wsparcia polegaja˛ca na indywidualnych spotkaniach Uczestnika z Doradca˛ zawodowym.
Wsparcie na rozwój przedsie˛biorczości składaja˛ce sie˛ z etapu szkoleniowego, wsparcia finansowego na rozpocze˛cie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.
Szkolenia zawodowe
Studia podyplomowe
Staże zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Dodatek relokacyjny
Wie˛cej informacji na: https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/
Dla przedsie˛biorców

W SPRAWIE KONKURSU
Instytucja Pośrednicza˛ca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ogłoszonego konkursu - Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW ( TYP A Wsparcie innowacyjności
cia˛g dalszy na str. 4

FESTIWAL BANIEK MYDLANYCH
01.08.2021, godz. 15:00
Zabawa z bańkami mydlanymi dla małych i
dużych!
Wste˛p wolny; miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga; organizator: Gold Agency
FESTIWAL KOLORÓW
01.08.2021, godz. 17:30
Druga cze˛ść kolorowego świe˛ta. Po bańkach
przyjdzie czas na barwne szaleństwo.
Wste˛p wolny; miejsce: Bosmanat, ul. Polna
Droga; organizator: Gold Agency
WYSTAWA XIV WARSZTATY MALOWANIA IKON
06.08.2021, godz. 18:00
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w
Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zapraszaja˛ na wystawe˛ prac powstałych na XIV
Warsztatach Malowania Ikon pod kierunkiem Michała Boguckiego zorganizowanych przy udziale Urze˛du Miejskiego w
Świdnicy.
Wste˛p wolny; miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna; organizator: MBP
3. OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI
PLAŻOWEJ
08.08.2021, godz. 10:00
Ostatni podczas tegorocznych wakacji turniej siatkówki plażowej. Tym razem zawody
odbe˛da˛ sie˛ w kategorii open me˛żczyzn. Zapisy w dniu imprezy od godziny 9.30.
Wste˛p wolny; miejsce: ŚOSiR, ul. Śla˛ska
35; organizator: ŚOSiR
XXII FESTIWAL BACHOWSKI ŚWIDNICA
30.07-08.08.2021, godz. 18.00
Bach, czyli coś na poziomie. Ponieważ
jako ludzie na poziomie musimy robić rzeczy na poziomie. Festiwal Bachowski w
Świdnicy, w Kościele Pokoju, w regionie
- prosty, organiczny pomysł. Muzyka klasyczna, jako mie˛dzynarodowa dziedzina
sztuki, wzbogacona o wrażliwość i kontekst miejsca.
Miejsce: różne, organizator: ŚOK

www.taxi-swidnica.pl
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MUZYKA MI LEŻY #6: VERDE [alternatywa]
14.08. 2021 godz. 20:00 - 21:00
Wste˛p: 10zł - 15zł; miejsce: Wieża Ratuszowa, Wewne˛trzna 2, Świdnica; organizator:
Świdnicki Ośrodek Kultury
**********************************
Wybrane...

XXII BACH FESTIVAL
ŚWIDNICA
19 czerwca 2021 - 8 sierpnia 2021
Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

"pragnij przemiany"
Program
30 VII pia˛tek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Akademia Bachowska Andreas Arend
31 VII sobota
19:00 Świdnica Kościół Pokoju :: Samuel
Marino Capella Cracoviensis Jan Tomasz
Adamus
21:30 Świdnica Fabryka Urza˛dzeń Przemysłowych ul. Witosa 4 :: opera-monodram
Comfort Starving reż. Krystian Lada
1 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: La Risonanza &
Akademia Bachowska Fabio Bonizzoni
2 VIII poniedziałek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Jorge Jimenez skrzypce
3 VIII wtorek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Marcin
Świa˛tkiewicz
4 VIII środa 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: recital Matteo
Messori
5 VIII czwartek 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Zróbmy sobie
Paryż
6 VIII pia˛tek 20:30
Świdnica katedra :: The Gesualdo Six
7 VIII sobota 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: Sophie Junker
8 VIII niedziela 19:00
Świdnica Kościół Pokoju :: lArpeggiata
wejściówki: bilety.sok.com.pl
szczegóły: bach.pl
STOWARZYSZENIE KANON "PREZENTACJE 2021" - wernisaż
30.07.2021, godz. 17:00
Zapraszamy na doroczne prezentacje prac
plastycznych artystów zwia˛zanych ze Stowarzyszeniem Kanon! Wernisaż wystawy
be˛dzie miał miejsce w Wieży Ratuszowej w
pia˛tek 30 lipca o godz. 17.00.
Wste˛p wolny; miejsce: Wieża Ratuszowa,
organizator: ŚOK

produktowej i procesowej MŚP) - Konkurs dotycza˛cy zakupu ruchomych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
Spotkanie informacyjne zostanie poprowadzone przez pracowników Instytucji Organizuja˛cej
Konkurs.
Miejsce i termin spotkania:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych
17 sierpnia 2021 r.; w godz. od 10.00 - 13.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45
Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone sa˛ o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako zała˛cznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w
terminie do 11 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.
Formularz zgłoszeniowy: https://ipaw.walbrzych .eu/wiadomosci/spotkanie-informacyjne-dlapotencjalnych-beneficjentow-poddzialanie-1-5-2-rozwoj-produktow-i-uslug-w-msp-zit-a w-schemat-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-i-procesowej-msp-ko/
Potwierdzeniem przyje˛cia zgłoszenia be˛dzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego
przesłano zgłoszenie, informacja o treści "potwierdzam przyje˛cie zgłoszenia na spotkanie informacyjne" po zakończeniu rekrutacji.
Szczegółowe informacje na temat spotkania informacyjnego: tel. (74) 84 74 150, (74) 84 74 164.
Prezentacje ze spotkania be˛da˛ doste˛pne po 17 sierpnia 2021 r., na stronie www.ipaw.walbrzych.eu.
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów zwia˛zanych
z opłatami parkingowymi, ani innych opłat zwia˛zanych z udziałem osób zakwalifikowanych w
spotkaniu.
UWAGA !
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu informacyjnym Instytucja
Pośrednicza˛ca Aglomeracji Wałbrzyskiej zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób uczestnicza˛cych w spotkaniu i zorganizowania dodatkowych spotkań w kolejnych dniach, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w przesłanej informacji zwrotnej dotycza˛cej zgłoszenia.
Uprzejmie prosimy o zabranie ze soba˛ maseczek higienicznych oraz o bezwzgle˛dne dostosowywanie sie˛ do poleceń organizatora spotkania dotycza˛cych przestrzegania reżimu sanitarnego.
Osoby z objawami gora˛czki, kaszlu, trudnościami z oddychaniem nie zostana˛ dopuszczone do
udziału w spotkaniu.
Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników instytucji organizuja˛cej
spotkanie.
Przed rozpocze˛ciem spotkania należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekuja˛cy.
Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać zała˛czone zgody (jeśli dotycza˛).
Powiat

ROCZNICA
"GODZINY W"
1 sierpnia, o godzinie 17.00 w gminach leża˛cych na terenie Powiatu Świdnickiego odbe˛dzie
sie˛ trening systemu wczesnego ostrzegania. W
ramach treningu uruchomiony zostanie akustyczny, 3 minutowy, sygnał dźwie˛kowy.
Ćwiczenia odbywaja˛ sie˛ na polecenie Wojewody Dolnośla˛skiego i jednocześnie be˛da˛ doskonała˛ okazja˛ do uczczenia rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1
sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00.
cia˛g dalszy na str. 6
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Powiat

PCPR INFORMUJE

Stowarzyszenie Kanon
Grupa artystyczna założona w 2006 roku
przez pasjonatów sztuki i wszelkich przejawów twórczych. W kre˛gu zainteresowań
Stowarzyszenia jest malarstwo, grafika, rysunek, ikonografia, rzeźba, fotografia, poezja oraz inne działania artystyczne. Grupa
należy do Dolnośla˛skiej Federacji Organizacji Pozarza˛dowych. Siedziba Stowarzyszenia znajduje sie˛ w Świdnicy przy ulicy Różanej 1, pie˛tro II.
W prezentacjach 2021 biora˛ udział:
Krystyna Bielejewska
Teresa Mikołajewska
Marianna Kulmatycka
Zbigniew Miciuła
Janina Pacewicz
Lucyna Paja˛kowska
Ewelina Pol
Irena Stefańska
Tadeusz Trojan
Zdzisława Wolańska
29. MIE˛DZYNARODOWY FESTIWAL
FOLKLORU
05-08.08.2021
Wste˛p wolny, miejsce: Strzegom
Organizatorzy zapraszaja˛ na 29. edycje˛ Festiwalu Folkloru, podczas którego wysta˛pia˛
- jak co roku - zespoły polskie oraz egzotyczne zespoły z najdalszych zaka˛tków świata.
Programy prezentowane na festiwalu przez
zespoły polskie to nie tylko stylizacja tańców i pieśni ludowych, ale również prezentacje widowisk autentycznych takich jak:
"Wesele łowickie", "Zabawy młodzieży w
czasie Świe˛ta Matki Boskiej Zielnej". W
ramach Festiwalu zaplanowano koncert
Krzysztofa Cugowskiego. Szczegóły na plakacie str. 12
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO [koncert]
22 sierpnia 2021 godz.17:00
Bilety: 80 zł; miejsce: Świdnicki Ośrodek
Kultury, Rynek 43, Świdnica; organizator:
Agencja Artystyczna START
Stare Dobre Małżeństwo to najbardziej rozpoznawalny zespół z kre˛gu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło
trzech dekad prowadzony przez Krzysztofa
Myszkowskiego - charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim
rodowodzie.
Wyste˛py tej legendarnej formacji stanowia˛
atrakcje˛ koncertowa˛ na niespotykana˛ dota˛d
skale˛. Stare Dobre Małżeństwo regularnie
zapełnia najwie˛ksze i najbardziej prestiżowe
sale koncertowe w kraju. Publiczność zespołu dojrzewaja˛c z nim, poda˛ża wiernie jego
śladem, co stanowi wartość najwyższa˛ z możliwych.

Zarza˛d Powiatu w Świdnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego p.n. "Świadczenie na terenie powiatu świdnickiego usług opieki wytchnieniowej w
ramach Programu MRP i PS Opieka wytchnieniowa - edycja 2021" finansowanego ze środków
pochodza˛cych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych".
Treść ogłoszenia: https://powiat.swidnica.pl//container/aktualnosci/2021/07/005-011627023409.pdf
Powiat

KOLEJNA INWESTYCJA TERMOMODERNIZACYJNA
Od kwietnia trwaja˛ prace przy kolejnej inwestycji termomodernizacyjnej placówki oświatowej
podległej Powiatowi Świdnickiemu. Inwestycja pod nazwa˛ "Termomodernizacja sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Ogólnokształca˛cych w Świebodzicach" zakończyć sie˛ ma do końca września 2021 r.
Zakres prac do wykonania w ramach realizacji umowy obejmuje:
◆ ocieplenie stropodachu od zewna˛trz wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz z
wymiana˛ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
◆ wymiane˛ instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
◆ demontaż istnieja˛cych okapników attyki,
◆ nadbudowe˛ attyki,
◆ remont kominów,
◆ ocieplenie ścian zewne˛trznych wraz z wyprawa˛ tynkarska˛ cze˛ści budynku oznaczonych na rzucie
dachu Nr 2,4 i 5.
◆ wymiane˛ stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewne˛trznymi i wewne˛trznymi, w tym
demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych,
◆ wykonanie wyprawy elewacyjnej strefy cokołowej,
◆ demontaż i ponowny montaż kamer i innych drobnych elementów mocowanych do elewacji,
◆ wymiane˛ płytek posadzkowych na antypoślizgowe przy wejściu i schodach do cze˛ści budynku
oznaczonej nr 5,
◆ zagospodarowanie terenu przed wejściami do budynku poprzez demontaż istnieja˛cych płyt
chodnikowych i ułożenie kostki granitowej,
◆ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej całego obiektu.
Wartość prac to 287.077 zł. To kolejna inwestycja termomodernizacyjna placówek oświatowych,
dla których organem prowadza˛cym jest Powiat Świdnicki. Aktualnie trwa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej i I Liceum Ogólnokształca˛cego w Świdnicy.
W MDK

PRACOWNIA SZACHOWA
Grupa II
Grupa posiadaja˛ca duże możliwości ("papiery") na lepsze granie, uczestnikami sa˛ osoby, które
opanowały w dobrym stopniu podstawy gry w szachy. Ochoczo przyswajaja˛ nowe wiadomości
szachowe, che˛tnie konfrontuja˛ sie˛ z rówieśnikami w imprezach szachowych , maja˛ ambicje osia˛gania
coraz lepszych wyników sportowych.
Grupa IV
Grupa pocza˛tkuja˛cych (zróżnicowana wiekowo) , ale che˛ci i zapał szczególnie do grania godne
podziwu.
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Mimo braku osia˛gnie˛ć (np . w turniejach online) nie słabnie w nich che˛ć wygrywania, potrafia˛
przyjmować porażki cze˛sto lepiej niż ich starsi koledzy(z innych grup).
Grupa VI
Składaja˛ca sie˛ z uczestników, którym szachów wcia˛ż mało (uczestnicza˛ także na zaje˛cia w innej
grupie). Che˛tnie podejmuja˛ sie˛ rozwia˛zywania trudniejszych zadań szachowych, które poznali na
innych zaje˛ciach, a granie i zabawy z szachami sprawiaja˛ im dużo frajdy i radości.
Grupa VIII
Mimo bardzo młodego wieku uczestnicy startowali w wielu poważnych zawodach w turniejach
ogólnopolskich, a nawet mie˛dzynarodowych. Che˛tnie biora˛ udział w turniejach online, zajmuja˛c
czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych.
Grupa mistrzowska
Stanowi szachowa˛ reprezentacje˛ Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy. Reprezentuje ona
nasza˛ instytucje˛ na zawodach szachowych w Polsce i poza granicami naszego kraju. Kilkoro posiada
kategorie PZSzach, podobnie jak ranking mie˛dzynarodowy FIDE. Wielu z nich jest wieloletnimi
uczestnikami zaje˛ć w MDK Świdnica oraz zdobywcami Małych Supermłodzików.
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni szachowej w MDK Świdnica Dział II przy ulicy
ul. Kozara - Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum nr 1).
***
Grupy Klubu Szachowego "Gambit" MDK
I Grupa Klubu Szachowego GAMBIT MDK skupia młodych szachistów ze sporym doświadczeniem turniejowym. Prawie wszyscy uczestnicy
posiadaja˛ IV kategorie˛ szachowa˛. Na zaje˛ciach uczestnicy poznaja˛ zaawansowane zagadnienia, jw. dotycza˛ce gry końcowej, debiutu, strategii oraz oceny
pozycji.
III Grupa Klubu Szachowego GAMBIT MDK skupia szachistów w wieku od 6 do 11 lat, którzy posiadaja˛ V lub IV kategorie˛ szachowa˛. Szachiści
tej grupy poznaja˛ skomplikowane zasady budowania planów strategicznych oraz rozwia˛zuja˛ trudne zadania z wykorzystaniem motywów taktycznych.
V Grupa Klubu Szachowego GAMBIT MDK skupia szachistów, którzy świetnie opanowali podstawy gry oraz podstawowe motywy matowe.
Uczestnicy na zaje˛ciach ucza˛ sie˛ stosować prawidłowe zasady gry w debiucie, grze środkowej oraz końcówce. Rozwia˛zuja˛ złożone zadania szachowe.
VII Grupa Klubu Szachowego GAMBIT MDK to grupa dla pocza˛tkuja˛cych szachistów. Tworza˛ ja˛ dzieci do 8 roku życia. Uczestnicy ucza˛ sie˛
doskonale opanować zasady gry oraz rozwia˛zywać zadania z prostymi motywami matowymi oraz taktycznymi
IX Grupa Klubu Szachowego GAMBIT MDK to grupa dla pocza˛tkuja˛cych szachistów. Tworza˛ ja˛ przede wszystkim dzieci do 8 roku życia. Uczestnicy
ucza˛ sie˛ doskonale opanować zasady gry oraz rozwia˛zywać zadania z prostymi motywami matowymi oraz taktycznymi.
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni szachowej w MDK Świdnica Dział I przy ulicy Nauczycielskiej 2.
W MDK

PRACOWNIA ANIMACYJNA
Grupa teatralna "TS"
Grupa TS to grupa podstawowa działaja˛ca od września 2020r. Ucze˛szczaja˛ do niej dzieci ze
szkoły podstawowej w wieku 9-10 lat. Poznaja˛ teatr poprzez różnorodne działania na terenie miasta
oraz placówki. Inspiracja˛ do twórczej pracy jest poznanie literatury i poezji dziecie˛cej. Przygotowuja˛
sie˛ do konkursów recytatorskich oraz pracy scenicznej. Poprzez różne zabawy teatralne, pantomimiczne, dykcyjne przygotowuja˛ sie˛ do zadań aktorskich oraz odgrywania różnych ról. Poznaja˛ różne
środki artystyczne niezbe˛dne w pracy nad spektaklem. Poznaja˛ sposoby powstawania prezentacji
artystycznych online, filmików i recytacji.
Grupa teatralna "Figielek"
"Figielek" to dziecie˛ca grupa teatralna. Uczestnikami sa˛ dzieci w wieku 5-7 lat z przedszkoli
świdnickich, które od września biora˛ udział w zaje˛ciach teatralnych. Podstawa˛ zaje˛ć jest zabawa,
dzieci poznaja˛ teatr poprzez różnego rodzaju zabawy ze słowem, kostiumem, rekwizytem. Na
zaje˛ciach wykorzystujemy prace˛ z mikrofonem, techniki plastyczne, techniki recytacji, zabawy
ruchowe i rytmiczno-słowne. Uczestnicy poznaja˛ poezje˛ dziecie˛ca˛ o różnej tematyce oraz przygotowuja˛ sie˛ do pracy scenicznej poprzez udział w konkursach recytatorskich i pracy nad scenariuszem teatralnym. Zaje˛cia teatralne dostarczaja˛ wielu
kreatywnych działań i doświadczeń emocjonalnych. W pracy z dziećmi wykorzystywane sa˛ różne metody: warsztatowa˛, metody Weroniki Sherbourne
oraz elementy bajkoterapii.
cia˛g dalszy na str. 10
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Grupa teatralna "Pierrot"
Grupa Pierrot to grupa zaawansowana, uczestnicy w wieku od 12-16 lat. Realizuja˛ wiele kreatywnych działań opieraja˛c sie˛ na własnych pomysłach
i umieje˛tnościach. Poznaja˛ sylwetki polskich dramaturgów i ich twórczość, która jest inspiracja˛ do powstawania wielu scenariuszy teatralnych. Pracuja˛
nad tekstami literackimi poznaja˛c poezje˛ młodzieżowa˛ o różnej tematyce. Przygotowuja˛ sie˛ do udziału w konkursach recytatorskich. Pracuja˛ nad
przygotowaniem prezentacji online o rożnych tematykach oraz praca nad własnymi tekstami do monodramów. Laureaci ogólnopolskich festiwali
teatralnych oraz konkursów recytatorskich o zasie˛gu dolnośla˛skim.
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni animacyjnej II w MDK Świdnica Dział II przy ulicy ul. Kozara - Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum
nr 1).
W MDK

PRACOWNIA MUZYCZNA
Koła keybordowe "Klawiatura"
Koło Keyboardowe "Klawiatura" to zaje˛cia adresowane głównie do dzieci ze szkół podstawowych, ale także dla zdolnych przedszkolaków oraz
młodzieży starszej. Tu pod okiem fachowca - Agnieszki Banach - każdy może nauczyć sie˛ grać na instrumentach klawiszowych. Zaje˛cia prowadzone
sa˛ w oparciu o program własny nauczyciela pt. "I ty możesz zostać wirtuozem" . Uczniowie, pracuja˛c w podgrupach dwuosobowych, poznaja˛ tajniki
gry na keyboardzie . Che˛tni moga˛ pokazać swe umieje˛tności, solo lub w duetach, na prezentacjach
pracowni lub uatrakcyjniaja˛c swoimi wyste˛pami imprezy lokalne i miejskie. Najlepsi maja˛ możliwość
sprawdzenia siebie na Dolnośla˛skim Konkursie Keyboardowym "Mistrz Klawiatury", który powstał
z inicjatywy nauczyciela tej pracowni. Konkurs od lat cieszy sie˛ dużym zainteresowaniem w całym
województwie, a pracownia może sie˛ poszczycić wieloma laureatami, także na szczeblu ogólnopolskim. W ramach zaje˛ć uczniowie maja˛ też możliwość nauki gry na innych instrumentach (gitara, flet
prosty) i muzykowania zespołowego.
Zespół Muzyki Dawnej "Totus Musikus"
Zespół muzyki dawnej "TotusMusicus" jest jedynym w swoim rodzaju zespołem w MDK i
Świdnicy. Uczestnikami zaje˛ć moga˛ być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a
nawet studenci i młodzież pracuja˛ca. W swoim zamyśle zespół jest skierowany do każdego, kto chce
muzykować w grupie i przenieść sie˛ w inny świat - świat muzyki dworskiej. Zaje˛cia prowadzone sa˛
w oparciu o program własny nauczyciela pt. "Po tamtej stronie lustra". Młodzi ludzie poznaja˛ muzyke˛
dawnych wieków śpiewaja˛c i graja˛c na fletach prostych, instrumentach klawiszowych czy gitarze.
Ucza˛ sie˛ grać na replikach dawnych instrumentów - lutni, fideli kolanowej, harfie i scheitholcie. Na
zaje˛ciach od podstaw nauczana jest gra na fletach prostych, gitarze i instrumentach dawnych,
natomiast każdy kto gra na innych instrumentach i chciałby muzykować, ma możliwość rozwijania
swych umieje˛tności graja˛c na skrzypcach, gitarze, instrumentach de˛tych czy pianinie. Zespół uświetnia swoimi wyste˛pami imprezy organizowane w
placówce i mieście, a ostatnio także realizuje projekty video (teledyski). Pie˛kne stroje, niespotykane instrumenty, niecodzienna muzyka to niewa˛tpliwie
ogromne atuty zespołu "Totus Musicus"
Studio Piosenki dla dzieci i młodzieży
Studio Piosenki dla Dzieci i Młodzieży to oferta zaje˛ć dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Zaje˛cia prowadzone sa˛ w oparciu o nowoczesne
metody nauczania emisji głosu, aktywizuja˛ce całe ciało. Młodzi wokaliści maja˛ tu możliwość nie tylko kształcenia głosu, ale również nabywaja˛
cia˛g dalszy na str. 11
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umieje˛tności prezentacji estradowych, podstaw tańca, pokonywania stresu, radzenia sobie z mikrofonem. Zaje˛cia przeznaczone sa˛ zarówno dla solistów,
jak i młodzieży lubia˛cej wspólne śpiewanie. Działaja˛ tu zespoły: "Wirusy" - dla młodszych i "Bez Nazwy" - dla młodzieży starszej. Grupa robi też
wspólne projekty z zespołem muzyki dawnej "Totus Musicus" np. Mie˛dzynarodowe Kole˛dowanie z zespołem dawnym. Studio Piosenki może poszczycić
sie˛ wieloma sukcesami na konkursach wokalnych o zasie˛gu wojewódzkim i ogólnopolskim, w ramach zaje˛ć realizowane sa˛ też wie˛ksze projekty, np.
musical "Kot w butach" czy prezentacje tematyczne, cze˛sto przygotowywane we współpracy z innymi pracowniami MDK, np. "Bajki lat minionych"
lub ostatnio także projekty video (teledyski).
Zespół Piosenki i Ruchu "Timki"
Zespół Piosenki i Ruchu "Timki" przeznaczony jest dla najmłodszych. Tu śpiewać i tańczyć moga˛ dzieci w wieku 4-6 lat. Zaje˛cia prowadzone sa˛ w
oparciu o program własny nauczyciela pt. "Śpiewam i tańcze˛", opieraja˛cy sie˛ o założenia rytmiki E .Jaques-Dalcrozea. Program ten bazuje w dużym
stopniu na ćwiczeniach, zabawach i tańcach z zakresu pedagogiki zabawy oraz szeroko rozumianej arteterapii i kinezjologii edukacyjnej. Zaje˛cia te sa˛
doskonałym sposobem na obserwowanie i rozwijanie potencjału dziecka i ukierunkowanie go do przyszłych działań artystycznych. Młody człowiek
realizuje na nich nie tylko zamierzenia nauczyciela, ale też aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia, rozwijaja˛c swoja˛ muzykalność i wrażliwość.
Każdego roku zespół "Timki" bierze udział w mie˛dzynarodowym projekcie pracowni muzycznej pt. "Koncert Kole˛d - zespół Totus Musicus i jego goście"
oraz w tematycznych prezentacjach pracowni W ramach zaje˛ć przygotowywane sa˛ prezentacje wokalne i taneczne, zwia˛zane z kalendarzem imprez
placówki oraz potrzebami pracowni i dzieci. Organizowane sa˛ też cyklicznie warsztaty rodzinne dla uczestników zaje˛ć i ich rodzin, np. "Andrzejkowe
warsztaty z rodzicami". lub ostatnio także projekty video (teledyski).
Ciekawym i niespotykanym elementem zaje˛ć jest nauka tańca dawnego (tańce grupowe i dworskie z XIV-XVII wieku).
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni muzycznej II w MDK Świdnica Dział II przy ulicy ul. Kozara - Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum
nr 1).
W MDK

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Koło ceramiki z elementami garncarstwa
W grupie "Ceramiki z elementami garncarstwa" rozbudzałam zainteresowania i doskonaliłam umieje˛tności wykonywania sztuki użytkowej w
ceramice oraz rzeźb artystycznych, od miniatury do form monumentalnych. Pracuje˛ w oparciu o własny, zaktualizowany program nauczania, w którym
adaptowałam zagadnienia ceramiczne do programu nauczania dla klas IV-VIII. Uczestnicy potrafia˛ przygotować właściwa˛ gline˛, wykonać przedmiot
ceramiczny wykorzystuja˛c bogactwo technik re˛cznych, stosuja˛c formy, wykonuja˛c proste naczynia na kole garncarskim. Wykonywali różne akcesoria
ceramiczne na rzecz MDK. Grupa corocznie wygrywa konkurs na Świdnicka˛ Szopke˛ Betlejemska˛ oraz zaistniała na mapie pracowni ceramicznych,
wygrywaja˛c liczne ogólnopolskie konkursy ceramiczne.
Koła technik różnych
W "Technikach różnych" gr. 1 starszej rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych
uczestników i utrzymywałam ich zainteresowania, zamiłowania i pasje w kierunku technik różnych.
Doprowadzałam do opanowania podstawowych umieje˛tności plastycznych w różnych dziedzinach
tj.: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby-płaskorzeźby, ceramiki oraz technik ła˛czonych. Wprowadziłam eksperymentalne techniki: filcowanie, odlewy z żywicy, technik dekoracyjnych decoupage,
linoryt trójkolorowy, monotypia kolorowa, modelina jako miniatura dekoracyjna, techniki eksperymentalne z ceramiki. Tematyka zaje˛ć cze˛sto dotyczyła abstrakcyjnego spojrzenia na rzeczywistość,
która zakłada tworzenie wyła˛cznie dla sztuki. Dbałam o rozwój kreatywności, nowego spojrzenia
poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej historii sztuki. Opierałam sie˛
na programie własnym, który przewiduje rozszerzenie bogatej już oferty możliwości plastycznych
w sposób cia˛gły i zmienny.
W "Technikach różnych" gr. 2 a i b rozpoznawałam poziom sprawności poszczególnych uczestników i doprowadzałam ich do opanowania podstawowych umieje˛tności plastycznych, w dziedzinach różnych tj.: malarstwa, rysunku, rzeźbypłaskorzeźby, ceramiki oraz technik ła˛czonych. Wprowadzałam dodatkowo techniki malowania glinka˛, zastosowania technik linorytu w ceramice,
ła˛czenia ceramiki ze szkłem, filcowania, wykonywania biżuterii, różnego rodzaju monotypie, wydrapywanki na różnym podłożu . Dobierałam tematyke˛,
w której rozgraniczałam realizm od fantazji, pomagałam dzieciom dostrzegać różnice, opierałam sie˛ na ich doświadczeniu bezpośrednim. Pobudzałam
umieje˛tności projektowania i konstruowania z materiałów różnych. Podczas zaje˛ć wprowadzałam idee Wiesława Karolaka, czerpia˛c z jego bogatej
oferty ćwiczeń arteterapii, które rozbudzaja˛ tendencje twórcze dziecka. Wszystkie zaje˛cia, ła˛cznie z ekperymentalnymi opierałam na programie dla klas
I-III, zgodnie z zaleceniami MEN z 2017r. Angażowałam cała˛ osobowość dziecka poprzez wielokierunkowość i różnorodność dyscyplin plastycznych.
Koło małych form dekoracyjnych
W grupie "Małych form dekoracyjnych" rozwijałam i utrzymywałam zainteresowania, zamiłowania i pasje˛ w kierunku technik dekoracyjnych,
opieraja˛c sie˛ na własnym programie nauczania. Rozwijałam szczególnie poczucie pie˛kna, poprzez wskazywanie znaczenia estetyki w życiu codziennym
oraz roli sztuki w kształtowaniu otoczenia człowieka. Wpajam niczym nieskre˛powana˛ swobode˛ tworzenia i wyrażania siebie forma˛ lub kolorem. Przy
okazji uczestnicy poznali wybranych artystów krajowych i zagranicznych. Wskazywałam na znaczenie eksperymentowania ze znanymi technikami
plastycznymi, w celu tworzenia nowych jakości, podkreślaja˛c wolność wyboru, stawiania własnych celów, a przez to rozwijania w sobie poczucia
spełnienia. Dbałam przy tym o prawidłowy warsztat pracy, z bogatym zastosowaniem środków wyrazu plastycznego. Umożliwiałam realizacje˛ własnych
projektów artystycznych z zastosowaniem dowolnie wybranej metody.
Koło malarstwa
W grupie "Malarskiej" rozbudzałam zainteresowania w różnych technikach malarskich, na różnym podobraziu, z rozróżnieniem na malarstwo
akwarelowe i temperowe, malowane z impastem. Wprowadzałam elementy ceramiki, uwzgle˛dniaja˛c malarskie techniki wykończeniowe na ceramice,
np. majolike˛, sgraffito, batik. Zgodnie z zaleceniami MEN, na podstawie własnego programu nauczania dla klas IV-VIII, rozwijałam wyobraźnie˛ twórcza˛
i kreatywne myślenie abstrakcyjne. Dbałam o rozwój indywidualnego spojrzenia poprzez prezentowanie wybranych dzieł sztuki na podstawie wielkiej
historii malarstwa. Zagadnienia barwy wprowadzałam na podstawie dzieł przykładowych artystów.
Liczne zaje˛cia przeprowadzam w plenerze, docieraja˛c do zabytkowych miejsc w Świdnicy, a w czasie
epidemii zwiedziliśmy wie˛kszość muzeów świata .
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni plastycznej II w MDK Świdnica Dział II przy
ulicy ul. Kozara - Słobódzkiego 21 (byłe Gimnazjum nr 1).
W MDK

PRACOWNIA ROBOTYKI
Koła robotyki
Uczestnicy zaje˛ć poznaja˛ różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe m.in. programy do
tworzenia gier, programy do modelowania 3D, gry edukacyjne i techniczne, programy wspomagaja˛ce
programowanie. Uczestnicy dowiaduja˛ sie˛ ciekawych informacji na temat elektroniki, mechaniki oraz
robotyki. Maja˛ możliwość tworzenia różnych projektów elektronicznych za pomoca˛ podstawowych
cia˛g dalszy na str. 13
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podzespołów i płytek stykowych. Uczestnicy w trakcie roku tworza˛ proste roboty oparte o platforme˛ Arduino i elementy wydrukowane na drukarce 3D.
Zaje˛cia cze˛ściowo nastawione sa˛ na prace˛ z komputerem oraz na zaje˛cia praktyczne, manualne. Grupa I i II dla uczniów z klasy od 1 do 5 szkoły
podstawowej.
Grupa III to grupa mieszana dla uczniów z klasy od 1 do 5 szkoły podstawowej oraz klasy 6 SP i wyżej. Grupa IV dla uczniów z klasy od 1 do 4
szkoły podstawowej. Grupa V dla uczniów od 6 klasy szkoły podstawowej i szkoła średnia.
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni robotyki w MDK Świdnica Dział I przy ulicy Nauczycielskiej 2.
W MDK

PRACOWNIA TECHNICZNA
Koło małych form dekoracyjnych - Joanna Walerowicz
Tematyka zaje˛ć w grupie małych form dekoracyjnych dotyczy zagadnień plastycznych kształca˛cych u dzieci podstawowe zdolności manualne,
wzbudzaja˛ce kreatywności, poczucie własnej wartości i przynależności do konkretnej grupy. Dzieci maja˛ możliwość realizować prace plastyczne przy
wykorzystaniu nietypowych materiałów Szczególnie młodsi uczestnicy wybieraja˛ prace o charakterze dekoracyjnym wykonuja˛c przedmioty zdobia˛ce
mieszkanie oraz upominki na różne okazje.
Koło form użytkowych - Joanna Walerowicz
Grupe˛ form użytkowych tworza˛ zróżnicowani wiekowo uczestnicy, dla których tematyka oparta
została na technikach re˛kodzielniczych, dekoratorskich oraz plastycznych. O wyborze decyduje
indywidualna potrzeba uczestniczki. Prace powstaja˛ w idei upcyklingu z zastosowaniem starych
sprawdzonych technikach makramy, szydełkowania, patchworku, tkactwa, decoupage, batik, szycia
maszynowego i re˛cznego itp. Jest również bogate zaplecze do tworzenia w rozmaitych technik
plastycznych. Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie uczestnika do właściwego przebiegu jej
pracy od projektowania zaczynaja˛c.
Koła modelarstwa redukcyjnego - Walerowicz Arkadiusz
Działania w ramach grupy Modelarstwa redukcyjnego polega na tym, by możliwie dokładnie
odwzorować wygla˛d danego obiektu z zachowaniem odpowiedniej skali. Różni sie˛ od innych form
modelarstwa tym, że wykonane modele nie lataja˛, nie jeżdża˛ ani nie pływaja˛. Chodzi o jak
najwierniejsze i dokładne odwzorowanie wygla˛du z najdrobniejszymi szczegółami obiektów rzeczywistych pomniejszonych w skali. Dla najmłodszych i pocza˛tkuja˛cych zaje˛cia przewiduja˛ wykonywanie prostych brył i modeli lataja˛cych (rzutków).
Zapraszamy wszystkich na zaje˛cia do pracowni technicznych w MDK Świdnica Dział I przy ulicy Nauczycielskiej 2.
W MDK

WAKACJE Z "MANSARDA˛" - "SPOTKANIA Z MARTWA˛ NATURA˛"
Trzeci tydzień wakacji w pracowni plastycznej przebiegał pod hasłem "Spotkania z martwa˛ natura˛". Trzy pierwsze dni to tworzenie prac
przedstawiaja˛cych przedmioty. Plastycy z "Mansardy" wykonali szkice rysunkowe, prace kredkami, malowali farbami akrylowymi oraz modelowali
naczynia z gliny. Ostatni dzień zaje˛ć w tym tygodniu był poświe˛cony na malowanie ilustracji do bajek. Na kartkach pojawili sie˛ zaczarowani goście :
smerfy, smoki, kot w butach, Czerwony Kapturek, syrenka, szeryf. Powstały pie˛kne, barwne prace malowane akwarelami.

15 lipca to ostatni dzień wakacyjnych zaje˛ć w "Mansardzie". Uczestnicy czterodniowych spotkań poświe˛conych martwej naturze otrzymali
pamia˛tkowe dyplomy i "zaczarowany ołówek" do tworzenia kolejnych projektów. Nagrode˛ specjalna˛ otrzymała Natalia Strzelczyk, która nie opuściła
żadnego z czternastu dni zaje˛ć. Natalia uczestniczyła w trzech tygodniach "Wakacji z "Mansarda˛", podczas których plastycy poznawali trzy tematy w
sztuce: pejzaż, portret i martwa˛ nature˛. Dzie˛kuje˛ wszystkim uczestnikom warsztatów za solidna˛ prace˛ oraz wspaniałe prace malarskie i rzeźbiarskie. A
1 września zapraszam na festyn do MDK, spotykamy sie˛ o godz. 16 na Nauczycielskiej 2.
Joanna Waksmundzka
W MDK

WAKACYJNE WARSZTATY Z ROBOTYKI
Drugi turnus wakacyjnych warsztatów robotyki już za nami. Turnus trwał od 5 do 9 lipca. Tematem przewodnim turnusu była nauka lutowania dla
uczestników którzy od września przejda˛ do grupy starszej. Wie˛kszość z osób biora˛cych udział w warsztatach po raz pierwszy miała lutownice w re˛ce.

cia˛g dalszy na str. 15
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W trakcie tygodniowych zaje˛ć wszyscy nauczyli sie˛ obsługiwać lutownice˛. Ćwiczenia realizowane w poszczególnych dniach pokazywały jak tworzyć
poła˛czenia na płytkach uniwersalnych, jak lutować elementy przewlekane THT, jak lutować elementy
napłytkowe SMD, jak czytać proste schematy montażowe oraz wizualne. Przeprowadzaliśmy montaż prostych układów. Zache˛cam jeszcze do
składania kart zapisów na zaje˛cia bo mimo że na ten moment pracownia jest pełna - to nie wiemy co be˛dzie we wrześniu, warto być na liście rezerwowej.
W MBP

WYSTAWA IKON
Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja w Świdnicy oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zapraszaja˛ na wystawe˛ prac
powstałych na XIV Warsztatach Malowania Ikon pod kierunkiem Michała Boguckiego zorganizowanych przy udziale Urze˛du Miejskiego w Świdnicy.
Wernisaż odbe˛dzie sie˛ 6 sierpnia, o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.
Polonia informuje

Trenerzy cia˛g dalszy...
Trenerzy: Andrii Kozachenko
Trener Kozachenko jest posiadaczem licencji UEFA B, na swoim koncie ma też kilka szkoleń i
certyfikatów (Akademia Przedszkolaka - tu zaczyna sie˛ Football, Coerver Coaching Clinic, czy
Coerver Coaching - trening indywidualny), które z pewnościa˛ procentuja˛ w trakcie pracy z młodymi
biało-zielonymi piłkarzami.
W ostatnich sezonach pod wodza˛ trenera Andrieja Kozachenko znajdowała sie˛ drużyna
żaków z rocznika 2012. W tym czasie na nasze konto trafiło wiele prestiżowych laurów w postaci
wygranych turniejów polskich i zagranicznych. W sezonie 2021/2022 nic nie ulegnie zmiany trener wcia˛ż be˛dzie prowadził kadre˛ Polonii-Stali Świdnica rocznika 2012, ale be˛dzie to już
kategoria wiekowa orlików. Andrii Kozachenko funkcje˛ trenera ła˛czy oczywiście z gra˛ w
pierwszej drużynie świdnickiego klubu.
Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy orlików rocznika 2012 odbywaja˛ce sie˛ na terenie OSiR-u Świdnica.
Wszystkie che˛tne osoby do spróbowania swoich sił w biało-zielonych barwach zapraszamy do kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu
604-862-195.
***

Trenerzy: Szymon Goździejewski
Trener Goździejewski od 2015 roku jest posiadaczem licencji UEFA B. Od 6 lat zwia˛zany jest jako trener grup młodzieżowych z naszym
zaprzyjaźnionym klubem LKS Cukrownik Pszenno. W tym czasie dwukrotnie sie˛gna˛ł z młodzikami i trampkarzami po awans do III ligi wojewódzkiej,
a także wywalczył przepustke˛ do Mistrzostw Polski "Piłkarska Kadra Czeka" w kategorii wiekowej U-13. Do tego były cztery awanse do finału
dolnośla˛skiego ligi orlika LZS.
cia˛g dalszy na str. 16
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Goździejewski jest obecnie czynnym zawodnikiem drużyny PUO Wiśniowa, a trenersko z
biało-zielonymi barwami i klubem Polonia-Stal Świdnica zwia˛zany jest od poprzedniego sezonu
2020/2021, w których wspólnie z prezentowanym wcześniej trenerem Patryk Paszkowski prowadził
kadre˛ rocznika 2013. W tym sezonie nic sie˛ nie zmienia, obaj panowie wcia˛ż be˛da˛ szlifować
umieje˛tności uzdolnionej ekipy żaków z kategorii wiekowej U-8!
Tradycyjnie wspólnie z trenerem zapraszamy na dni otwarte i treningi grupy żaków rocznika
2013. Wszystkie che˛tne osoby do spróbowania swoich sił w biało-zielonych barwach zapraszamy do
kontaktu - wszelkie pytania i zapisy pod numerem telefonu 604-862-195!
tekst i foto: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia informuje

BEZLITOŚNI DLA MŁODYCH PIŁKARZY
Piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica przygotowuja˛cy sie˛ do startu sezonu 2021/2022 nie dali najmniejszych szans drużynie
juniorów FC Academy Wrocław. Podopieczni trenera Grzegorza Borowego testuja˛cy wielu zawodników przymierzanych do biało-zielonej ekipy
wygrali na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji aż 8:0. To drugi sparingowy triumf świdniczan w drugim rozegranym spotkaniu.
Od samego pocza˛tku na boisku dzielili i rza˛dzili gospodarze, którzy pocza˛tkowo razili jednak nieskutecznościa˛ i mimo kilku wybornych okazji nie
byli w stanie trafić do sieci. W jednej z akcji znakomicie w polu karnym znalazł sie˛ Szymon Tragarz, efektownie nawina˛ł obrońce˛, ale piłka po jego
uderzeniu lewa˛ noga˛ minimalnie mine˛ła dalszy słupek bramki strzeżonej przez wrocławskiego golkipera. Chwile˛ później obiliśmy jeszcze poprzeczke˛
bramki gości. Miejscowi w końcu złapali swój rytm, a sygnał do ataku dał Wojciech Szuba, skutecznie wykorzystuja˛c rzut karny. Nasi piłkarze zacze˛li
coraz wyraźniej "dokre˛cać śrube˛", a efektem były kolejne trafienia w pierwszej cze˛ści gry autorstwa Andrieja Kozachenko, Roberta Myrty i Szymona
Tragarza. Po zmianie stron trener Grzegorz Borowy mocno rotował składem, ale wcia˛ż strona˛ dyktuja˛ca˛ warunki byli gospodarze. Na 5:0 trafił Robert
Myrta, pokonuja˛c bramkarza rywali efektownym lobem, a kolejne trzy trafienia zanotowali zawodnicy testowani. Finalnie skończyło sie˛ wynikiem 8:0
na korzyść biało-zielonych. Po ubiegłotygodniowym zwycie˛stwie 3:2 z Polonia˛ Nysa to drugi triumf świdniczan w letnim okresie przygotowawczym.
W środe˛, 28 lipca zmierzymy sie˛ o godz. 18.00 na terenie świdnickiego OSiR-u z czwartoligowa˛ Prochowiczanka˛ Prochowice.
Polonia-Stal Świdnica - FC Academy Wrocław
8:0 (4:0)
Polonia-Stal: Szczepaniuk, Kot, Paszkowski, Kasprzak, Salamon, Kozachenko, Białas, Filipczak, Szuba, Tragarz, Staroń, Myrta , Trzyna, Czarny, Kusio
oraz 4 zawodników testowanych.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl
Polonia informuje

ZE ŚWIDNICY NA
SZCZEBEL CENTRALNY
ROZGRYWEK!
Do wyste˛puja˛cych na boiskach polskiej
ekstraklasy Janusza Gola (Górnik Łe˛czna) i Michała Orzechowskiego (Bruk-Bet Termalika
Nieciecza), a także biegaja˛cych już od dawna po
pierwszoligowych boiskach Arkadiusza Piecha
(Odra Opole) i Dominika Piły (Chrobry Głogów), na szczebel centralny przebił sie˛ kolejny
świdniczanin. Z Polonii-Stali Świdnica do beniaminka piłkarskiej I ligi - Górnika Polkowice
przechodzi niespełna 19-letni Dorian Krakowski!
Były już ofensywny gracz biało-zielonych
w sezonie 2020/2021 był podstawowym młodzieżowcem seniorów Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica. Wysta˛pił podczas
ostatnich rozgrywek w 28 spotkaniach ligowych, zdobywaja˛c 4 gole. Na testach w Górniku
Polkowice przebywał przez blisko dwa tygodnie,
dobrze zaprezentował sie˛ podczas gier kontrolnych i przekonał do siebie sztab szkoleniowy
beniaminka I ligi. Dziś został oficjalnie zaprezentowany przez polkowicki klub.
cia˛g dalszy na str. 19
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To kolejny zawodnik rodem ze Świdnicy za których nasi kibice be˛da˛ mogli ściskać kciuki podczas najbliższego sezonu 2021/2022. W nowym
zespole - w obozie beniaminka ekstraklasy Górnika Łe˛czna zadebiutował 35-letni Janusz Gol. Na boisku spe˛dził w weekend 81 minut, a jego ekipa
zremisowała 1:1 z Cracovia˛. Dla tego doświadczonego pomocnika, który ostatnio bronił barw rumuńskiego Dinamo Bukareszt do powrót na boiska
najwyższej, polskiej klasy rozgrywkowej. Absolutny debiut na tym szczeblu rozgrywkowym zanotował wychowanek Gryfa Świdnica, a naste˛pnie
gracz mie˛dzy innymi Polonii-Stali Świdnica - Michał Orzechowski, który spe˛dził na murawie 18 minut w zremisowanym 1:1 spotkaniu jego drużyny
- Bruk-Bet Termaliki Nieciecza ze Stala˛ Mielec.
Rozgrywki I ligi ruszaja˛ w najbliższy weekend, a tam Świdnica ma jeszcze wie˛ksze grono swoich przedstawicieli. Do napastnika Odry Opole Arkadiusza Piecha i pomocnika Chrobrego Głogów - Dominika Piły, doła˛czył teraz Dorian Krakowski. Wszyscy w przeszłości bliższej lub dalszej
reprezentowali świdnicki klub o biało-zielonych barwach. Warto dodać, że w kadrze pierwszej drużyny Miedzi Legnica jest kolejna dwójka świdniczan.
To niespełna 16-letni, utalentowany bramkarz Alan Madaliński, który nie tak dawno podpisał już swój pierwszy profesjonalny kontrakt z pierwszoligowcem i zagrał w sparingu pierwszej drużyny Miedzi. Drugim z zawodników jest 23-letni obrońca Michał Pojasek. W sezonie 2021/2022 dwójka
świdniczan z Miedzi be˛dzie walczyła o oficjalny debiut w I lidze w starciu o punkty. Nie można jeszcze zapominać o 18-letnim Hubercie Konstantym,
który znajduje sie˛ w kadrze drugoligowych rezerw Śla˛ska Wrocław i ma za soba˛ ponadto bardzo dobry sezon w Centralnej Lidze Juniorów.
źródło: www.poloniastal.swidnica.pl

STRAŻ MIEJSKA interweniowała
16.07.2021r. godz. 22.41
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotycza˛ce ptaka, który prawdopodobnie wpadł do studzienki burzowej przy
ulicy Zamenhofa i nie mógł sie˛ wydostać. Zgłaszaja˛ca twierdziła, że cały czas słychać ze studzienki odgłosy wydawane przez ptaka. Na miejsce
natychmiast skierowano patrol straży miejskiej. Gdy funkcjonariusze dotarli już do feralnej studzienki stwierdzili, że dość głośne odgłosy wydaje
świerszcz. Strażnicy uspokoili zgłaszaja˛ca˛ kończa˛c ta˛ dość nietypowa˛ interwencje˛.
17.07.2021r. godz. 5.12
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy Jodłowej dotycza˛ce obnażonego me˛żczyzny leża˛cego we wiacie
przystankowej komunikacji miejskiej. Skierowany na miejsce patrol potwierdził zgłodzenie. Na miejscu zastano znanego doskonale z licznych,
podobnych interwencji, bezdomnego Marka H. Me˛żczyzna ten zanieczyścił wiate˛ i uniemożliwił korzystanie z niej innym osobom. Za swoje czyny,
po raz kolejny be˛dzie odpowiadał przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
17.07.2021r. godz. 22.25
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny, który chodził bezpośredni po jezdni na ulicy Marii Konopnickiej
powoduja˛c zagrożenie w ruchu drogowym. Na miejscu ponownie zastano znanego doskonale z licznych interwencji, bezdomnego Marka H. Za
swoje czyny, be˛dzie on odpowiadał przed Sa˛dem Rejonowym w Świdnicy.
18.07.2021r. godz. 20.10
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny spożywaja˛cego alkohol na Placu Jana Pawła II. Strażnicy
potwierdzili zgłoszenie. Na miejscu zastano bezdomnego Marka H. I tym razem w sprawie tej strażnicy skieruja˛ wniosek o ukaranie do Sa˛du
Rejonowego w Świdnicy.
19.07.2021r. godz. 21.09
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny spożywaja˛cego alkohol i zaśmiecaja˛cego teren przy aptece na ulicy
Pułaskiego. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscy zastano bezdomnego Marka H. Efektem tej interwencji był kolejny wniosek o ukaranie
do Sa˛du Rejonowego w Świdnicy.
20.07.2021r. godz. 6.30
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol
i zakłócaja˛cych ład i porza˛dek publiczny w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Na miejscu interweniował patrol straży miejskiej. Jeden z me˛żczyzn

cia˛g dalszy na str. 22
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został ukarany mandatem karnym, drugi został osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia, w dniu naste˛pnym został ukarany przez
Sa˛d Rejonowy w Świdnicy kara˛ 30 dni aresztu.
21.07.2021r. godz. 12.32
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol
i zakłócaja˛cych ład i porza˛dek publiczny w rejonie ulicy Łukowej. Na miejscu interweniował patrol straży miejskiej. Okazało sie˛, że czynów tych
dopuścili sie˛ ci sami me˛żczyźni co w dniu poprzednim (interwencja z godziny 6 .30). Obaj panowie trafili do Policyjnej Izby Zatrzymań. W dniu 22
lipca zostali doprowadzeni do Sa˛du Rejonowego w Świdnicy gdzie obaj zostali ukarani 30 dniami aresztu. Bezpośrednio po rozprawie trafili do
świdnickiego aresztu.
21.07.2021r. godz. 15.03
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce me˛żczyzny spożywaja˛cego alkohol i zaśmiecaja˛cego teren na przystanku
komunikacji miejskiej przy ulicy Okre˛żnej. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Na miejscy zastano bezdomnego Marka H. I w tym przypadku
interwencja zakończyła sie˛ sporza˛dzeniem wniosku o ukaranie do sa˛du.
21.07.2021r. godz. 15.34
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce me˛żczyzny leża˛cego na ławce przy
pomniku Trójcy Świe˛tej w Rynku. Na miejscu strażnicy stwierdzili, że jest to osoba bezdomna w stanie upojenia alkoholowego. Ławka została
zanieczyszczona. Me˛żczyzna trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań celem wytrzeźwienia. Za swój czyn odpowie przed sa˛dem.
21.07.2021r. godz. 19.04
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotycza˛ce gniazda os. Problem polegał na tym, że gniazdo znajdowało sie˛ pod zjeżdżalnia˛
na terenie boiska orlik przy ulicy Ułańskiej. Strażnicy zabezpieczyli teren i wezwali straż pożarna˛, która zlikwidowała zagrożenie.
22.07.2021r. godz. 12.52
Dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotycza˛ce dwóch me˛żczyzn spożywaja˛cych alkohol
w Rynku. Skierowany na miejsce partol zastał tam dwóch me˛żczyzn, którzy byli już wielokrotnie karani za podobne zachowania. W obu przypadkach
zostana˛ skierowane do sa˛du wnioski o ukaranie.
***
Ulica Łukowa, centrum Świdnicy, środa. W samo południe dwóch me˛żczyzn spożywa alkohol przed budynkiem sa˛du. Nie zwracaja˛ uwagi na
obecność przechodniów, w tym również dzieci, używaja˛ słów wulgarnych. Już po chwili na miejscu pojawił sie˛ patrol straży miejskiej.

Obaj nietrzeźwi me˛żczyźni byli obserwowani przez operatora monitoringu wizyjnego, który o sytuacji poinformował dyżurnego straży miejskiej.
Skierowani na miejsce strażnicy usłyszeli od obu panów co maja˛ do powiedzenia na temat straży miejskiej, policji oraz sa˛dów. Obaj panowie trafili do
Policyjnej Izby Zatrzymań. Potem zostali doprowadzeni do sa˛du, gdzie zostali ukarani 30 dniami aresztu. Bezpośrednio z sa˛du zostali przewiezieni do
cia˛g dalszy na str. 25
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Aresztu Śledczego w Świdnicy. Paweł R spe˛dzi tam 60 dni (ła˛cznie z poprzednim wyrokiem), natomiast jego kompan 30 dni. Obaj panowie byli już
wielokrotnie pouczani, karani mandatami karnymi, stawali też przed sa˛dem.
tekst i foto: www.sm.swidnica.pl
Gmina Świdnica

TRWA BUDOWA DROGI W POGORZALE
Trwaja˛ ostatnie prace zwia˛zane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie˛ asfaltowa˛ w
Pogorzale. W ramach realizowanej inwestycji wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku
ok. 200 m o szer. 3,0 m, w granicach działek nr 195, 196 (odcinek za świetlica˛).
Zakończenie zadania zgodnie z podpisana˛ umowa˛ przewidziane jest na październik 2021 r.
Wartość zadania wyniesie 130 tys. zł Wykonawca˛ zadania jest firma: ŚPBDiM Sp. z o.o. ze Świdnicy.
Środki na ich realizacje˛ w całości pochodza˛ z budżetu gminy Świdnica.
Gmina Świdnica

BUDOWA PARKINGU NA FINISZU
W Makowicach powstaje nowy parking. W
chwili obecnej prowadzone sa˛ tam prace wykończeniowe, przygotowywane jest oświetlenie, wkrótce montowane be˛dzie oznakowanie pionowe oraz
malowane be˛da˛ znaki poziome.
Zakres prac to w szczególności wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem, a także montaż oświetlenia typu LED, usadowiony zostanie tam także stojak na
rowery.
Inwestycja w kwocie 149 000,00 zł obje˛ta jest dofinansowanie w wysokości 41 372,00 zł w
ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" obje˛tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Gmina Świdnica

ŚWIETLICA W OPOCZCE NABIERA KOLORÓW
Elewacja zewne˛trzna już gotowa, trwa nakładanie tynków a ściany wewne˛trzne. W Opoczce trwa kolejny etap prac zwia˛zanych z budowa˛ świetlicy
wraz z szatnia˛ sportowa˛ oraz pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. Be˛dzie to obiekt o podwyższonych parametrach charakteryzacji energetycznej.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych - listopad 2021 r. Koszt inwestycji to 2,6 mln zł w tym 1,3 mln zł wynosi dotacja unijna w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośla˛skiego na lata 2014-2020.

Gmina Świdnica

MAKOWICKIE QUESTOWANIE
Czym sa˛ questy, czyli edukacyjne gry terenowe. Jak posługiwać sie˛ aplikacja˛ mobilna˛, czyli wirtualnym przewodnikiem? Tym którzy jeszcze nie
słyszeli, lub zwyczajnie nie wiedza˛ jak zwiedzać i odkrywać tajemnice gminy Świdnica ukryte w edukacyjnych grach terenowych z pomoca˛ śpieszy
sołectwo Makowice. Na niedziele˛, 1 sierpnia o godz. 16.00 zaplanowano specjalne spotkanie edukacyjne z obsługi questów. Ponadto uczestnicy be˛da˛
mogli przejść trasa˛ gry dedykowanej Wolfgangowi Webskiemu, słynnemu malarzowi, twórcy wielu dzieł, który niegdyś żył i tworzył w pobliskim pałacu.
Organizatorzy zapraszaja˛ także do udziału w konkursie artystycznym "Malarskie impresje - co mnie urzekło w Makowicach".
Wie˛cej szczegółowych informacji na profilu FB sołectwa Makowice: https://www.facebook .com/So%C5%82ectwo-Makowice-805963939759249
Gmina Świdnica

WYCIECZKA DO ZOO NA FINAŁ WYJAZDOWYCH WAKACJI Z GOKSIR
Za nami ostatnia z cyklu wakacyjnych wycieczek, organizowanych dla dzieci i młodzieży
przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
Tym razem młodzi mieszkańcy mieszkańcy
gminy Świdnica odwiedzili żyrafy, słonie, hipopotamy i innych mieszkańców ZOO Wrocław. W
ramach wycieczki odbył sie˛ także klimatyczny
rejs statkiem po Odrze. W imieniu organizatorów dzie˛kujemy wszystkim uczestnikom wycieczek za wspólny, wspaniale spe˛dzony czas! Widzieć Wasza˛ radość i zaciekawienie światem - to
ogromna przyjemność.
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Gmina Świdnica

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA
IGRZYSKA SPORTOWO-REKREACYJNE
Tokio trwa decyduja˛ca faza Igrzysk Olimpijskich, tymczasem my zache˛camy Państwa do udziału w sportowej rywalizacji w naszej gminie.
Dla wszystkich, którzy kochaja˛ sport, rekreacje˛ i dobra˛ zabawe˛ mamy świetna˛ propozycje˛. W dniach 6-9.08.2021r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji w Świdnicy zaprasza na Gminne Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne.
Rozpoczynamy w pia˛tek 6 sierpnia turniejem koszykówki streetball na boisku Orlik w Lutomi Górnej. Sobota upłynie na turnieju sportowo-rekreacyjnym pod jakże oryginalna˛ nazwa˛ "Dziś Pszenno, jutro Tokio". W niedziele˛ zapraszamy do Boleścina na "antyczna˛ gre˛ kamieniami", czyli bule.
Natomiast na zakończenie igrzysk odbe˛dzie sie˛ turniej badmintona w Witoszowie Dolnym .
Cztery dni zmagań sportowych w miłej atmosferze, z medalami i atrakcjami! Zapraszamy całe rodziny, bo be˛dzie sie˛ działo!
Gmina Świdnica

KS. BOLESŁAW KAŁUŻA
- HONOROWY OBYWATEL
W imieniny parafii, odpust ku czci św. Anny mieszkańcy wspólnoty parafialnej wraz z przybyłym duchowieństwem upamie˛tnili katolickich
proboszczów parafii rzymskokatolickiej w Grodziszczu.
Uroczystego odsłonie˛cia pamia˛tkowej tablicy z wykazem katolickich duchownych pocza˛wszy
od 1315 r. dokonał proboszcz miejsca, ks. Mateusz Pawlica, pomysłodawca i inicjator przedsie˛wzie˛cia.
Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich 250 lat jednym z najdłużej pełnia˛cych swoja˛
duszpasterska˛ posługe˛ w parafii św. Anny w Grodziszczu był ks. Prałat Bolesław Kałuża, Honorowy
Obywatel Gminy Świdnica, ore˛downik polsko-niemieckiego pojednania i gospodarz słynnej Mszy
Pojednania w Krzyżowej (12.11.1989 r.). Historyczna msza na terenie dawnego maja˛tku rodziny von
Moltke w Krzyżowej odbyła sie˛ z udziałem ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla i premiera
RP Tadeusza Mazowieckiego.
Dzie˛ki transmisji online za pośrednictwem mediów społecznościowych siostra ks. Prałata, pani
Anna Kwapulińska przesłała podzie˛kowania za modlitwe˛ i serdeczna˛ pamie˛ć.
Drodzy Parafianie Grodziszcza. Wraz z najbliższa˛ rodzina˛ serdecznie Was witam i pozdrawiam.
Z całego serca dzie˛kuje˛ wspólnocie i ks. Mateuszowi za zaproszenie nas, jako rodziny ks. Bolesława
na uroczystości odpustowe św. Anny, patronki Waszego kościoła. Żałuje˛, że w tym roku nie możemy
być fizycznie w Grodziszczu. Jednak dzie˛ki możliwości uczestnictwa wirtualnego byliśmy z Wami u
św. Anny, teraz na tej mszy św., za co bardzo dzie˛kujemy. Od wielu lat jesteście nam bliscy. Nawet
teraz, po 16 latach od odejścia mojego brata do Pana nie mam wa˛tpliwości, że jest On tu teraz z
nami i jest szcze˛śliwy. Szcze˛ść Boże.
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Anny w Grodziszczu to kościół murowany z kamienia, w stylu
późnego gotyku. Dzie˛ki funduszom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale i budżetu
województwa dolnośla˛skiego oraz gminy Świdnica przechodzi konserwatorski remont. W 2018 r.
wykonano remont dachu wraz z wymiana˛ pokrycia dachowego. W 2019 r. wykonano remont elewacji
prezbiterium i wieży oraz poddano zabiegom renowacyjnym 2 nieczynne dzwony na wieży kościelnej
z XIX i XX w. Po wykonaniu instalacji elektrycznej od 2020 roku regularnie wybijaja˛ godziny na
wieży kościelnej. W 2020 zrealizowano remont elewacji kaplicy i południowej ściany kościoła, a
także dzie˛ki pracom konserwatorskim przywrócono do swoich funkcji zegar słoneczny. Na szczególna˛ uwage˛ zasługuja˛ unikatowe na skale˛ Polski żelazne, kute drzwi z XVI w. Warto dodać, że tylko
w tym roku parafia w Grodziszczu otrzymała dotacje˛ z budżetu gminy Świdnica w wysokości 35
tys. zł. z przeznaczeniem na kontynuacje˛ prac przy renowacji elewacji.
Ponadto w 2019 i 2020 roku w kościele św. Anny w Grodziszczu odbywały sie˛ koncerty muzyczne
Ziemi Świdnickiej (przy udziale samorza˛du gminy Świdnica, powiatu świdnickiego oraz Fundacji
Dobrej Muzyki), z wykorzystaniem barokowych organów z 1783 r. Były to wydarzenia skierowane
do mieszkańców miejsc z utrudnionym doste˛pem do kultury, czyli przede wszystkim wsi. Na
przestrzeni ostatnich lat w kościele św. Anny w Grodziszczu w okresie letnim odbywały sie˛ również
koncerty muzyki poważnej w ramach festiwalu Krzyżowa Music (pod patronatem m.in. Marszałka
Województwa Dolnośla˛skiego), gromadza˛ce wielu gości z Europy .
Katoliccy proboszczowie z Grodziszcza
1259 - pocza˛tki kościoła i parafii
1315 - Herbord in Grodys
1343 - Nikolaus in Grodys
1399 - Nicolaus Czans in Grodis
1667 - Christoph Franc Winckler
1700 - Georg Martin Kuntze
1738 - Andreas Krinitz
1738 - Heinrich Muller (wikary/ Kaplan)
1742 - Leopold Ruprecht (wikary/ Kaplan)
1745 - Carl Gartner
1748 -1770 - Johannes Hancke
1749 - Caspar Schuman (wikary/ Kaplan)
1770 - 1796 - Augustin Kinscher
1796 - 1821 - Franz Franzke
1821 - 1832 - Biminger
1832 - 1848 - Franz Unverricht

1851 - 1869 - Franz Mommert
1854 - Joseph Drotschmann (wikary/ Kaplan)
1859 - Augustin Bittner (wikary/ Kaplan)
1867 - Benjamin Kaps (wikary/ Kaplan)
1869 - Franz Niederschuh (wikary/ Kaplan)
1883 - 1905 - Andreas Reimann
1905 - 1928 - Karl Hellmann
1928 - 1946 - Joseph Spindel
1946 - 1975 - Kazimierz Kuźnicki
1975 - 2005 - Bolesław Kałuża
2005 - 2017 - Tadeusz Fuksa
2017 - obecnie Mateusz Pawlica
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA DROBNE, REKLAMY W EXPRESSEM

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

SALON PRASOWY "AS"

U S ŁU G I
◆ Montaż, składanie mebli (regulacja,
drobne naprawy). Tel. 667-366-762.

BARAN Nareszcie wyjaśnia˛ sie˛ wszelkie
nieporozumienia w pracy. Przekonasz sie˛,
komu naprawde˛ możesz zaufać, a na kogo
lepiej uważać. W domu pojawi sie˛ jakiś
problem, który trzeba be˛dzie niezwłocznie
rozwia˛zać. Zaufaj swojemu partnerowi. Jego przeczucia sie˛ potwierdza˛.
BYK Za wiele czasu poświe˛casz innym.
Tymczasem Twoje interesy nie ida˛ tak, jakbyś tego oczekiwał. Samo nic sie˛ nie zrobi.
Musisz ostro zabrać sie˛ do pracy. Zreorganizować wszystko od nowa. Nie krytykuj
partnera pod byle pretekstem. Za dużo tego
było ostatnio.
BLIŹNIE˛TA Każdy kolejny dzień be˛dzie
potwierdzał, że decyzja jaka˛ podja˛łeś była
słuszna. Nie warto wie˛c na nowo wszystkiego rozpatrywać. Nasta˛pi przełom w sprawach intymnych. Be˛dziesz odczuwał wielka˛ radość i satysfakcje˛, że wreszcie coś sie˛
zmieniło na lepsze.
RAK Tydzień be˛dzie obfitował w miłe niespodzianki. Najpierw rozstrzygnie sie˛ bardzo ważna dla Ciebie sprawa. I to na Twoja˛
korzyść. Później otrzymasz jaka˛ś gotówke˛,
której wcale sie˛ nie spodziewasz. Poczujesz
ulge˛ od codziennych problemów. Wszystko
nagle zacznie sie˛ układać po Twojej myśli.
LEW Be˛dziesz planował coś ze swoim
przyjacielem. Nabierzesz che˛ci do działa-

Zamówienia: expressem@expressem.eu

ul. Długa 60, Świdnica, tel. 605 049 122

nia. Na wiele spraw spojrzysz optymistycznym okiem. Nie wykluczona podróż w sprawach zawodowych lub zwia˛zanych z finansami. Krótka rozła˛ka z partnerem może korzystnie wpłyna˛ć na Wasze relacje.
PANNA Poczujesz sie˛ przygne˛biony codziennościa˛ i monotonia˛ jaka Cie˛ otacza.
Nie wpadaj w zły nastrój. Wkrótce wszystko sie˛ zmieni. A to za sprawa˛ kobiety
spod znaku Ryb. Pojawia˛ sie˛ nowe możliwości, coś ciekawego sie˛ wydarzy. Musisz
tylko być cierpliwy i zadbać o dobry nastrój.
WAGA Nie ogla˛daj sie˛ na innych. Jedynie
wtedy zrealizujesz swoje zamierzenia.
Cia˛głe porównywanie sytuacji bardzo ogranicza Twoje możliwości i przysłania właściwe, korzystne rozwia˛zania. W najbliższych
dniach uregulujesz zobowia˛zania finansowe, zapłacisz jakieś rachunki.
SKORPION Życie postawi przed Toba˛
nowe obowia˛zki. Nagle be˛dziesz musiał
wszystko zaplanować od nowa. W konsekwencji okaże sie˛, że możesz dać rade˛.
Musisz tylko lepiej wykorzystać czas. Za
tydzień sprawy sie˛ unormuja˛, a Ty odzyskasz dawny spokój. Be˛dziesz z siebie
zadowolony.
STRZELEC Osia˛gniesz upragniony sukces na gruncie zawodowym. Nie zważaj na
dobre rady życzliwych osób, które nie maja˛
poje˛cia o Twoich pragnieniach i celach jakie

chcesz osia˛gna˛ć. Nie może Ci teraz zabrakna˛ć wiary w siebie. Naprawde˛ warto powalczyć. Już wkrótce sie˛ o tym przekonasz.
KOZIOROŻEC Be˛dziesz musiał przeżyć
rozła˛ke˛ z kimś bliskim. Na szcze˛ście nie
be˛dzie ona długa. Po powrocie be˛dziecie
mieli o czym rozmawiać. Postaraj sie˛ wesprzeć przyjaciela w jego działaniach. Tylko
w ten sposób możesz mu teraz pomóc i
wzmocnić to, co Was ła˛czy.
WODNIK Zabłyśniesz czymś w towarzystwie. Nagle zaczniesz wzbudzać zainteresowanie i nie be˛dzie Ci to za bardzo na re˛ke˛.
Wkróce cała sprawa ucichnie i wszystko
wróci do normy. Nie powinieneś być przesadnie skromny. W końcu nie codzień zdarza sie˛ taki sukces.
RYBY Wszystko jest na najlepszej drodze. Zacznie Ci sie˛ lepiej układać w pracy i w życiu osobistym. Tak naprawde˛ ,
to wiele be˛dzie zależało wyła˛cznie od
Twojego podejścia i zaangażowania w
poszczególne sprawy. Nie ufaj osobie
spod znaku Byka, ma wobec Ciebie złe
intencje.
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WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ
MIESZKANIA W CENTRUM I ŚRÓDMIEŚCIU
10524 33,90 m kw., kawalerka, II pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Centrum, 205.000 zł
10512 76,80 m kw., 2 pokoje, III pie˛tro, do remontu, ogrzewanie
piece, Centrum 379.000 zł
0-6566 65,21 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie miejskie,
okolice Saperów, 311.000 zł
0-6562 152,24 m3, 4 pokoje, II pie˛tro, ogrzewanie piecowe, do
remontu, okolice os. Młodych 330.000 zł
10428 105,52 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe,
okolice Centrum, 494.000 zł
10467 58,47 m kw., 58,47 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie
gazowe, ogródek 340.000 zł
10404 59,60 m kw., 3 pokoje, III pie˛tro, ogrzewanie gazowe, po
kompleksowym remoncie 300.000 zł
0-6493 68,30 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie gazowe, garaż
335.000 zł
0-6443 25,10 m kw., garsoniera, II pie˛tro, wysoko standard,
190.000 zł
0-6037 84,80 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, Centrum, ogrzewanie
centralne - piec we˛glowy, balkon, 248.000 zł
0-5835 77 m kw., wysoki parter domu dwurodzinnego, 3 pokoje,
ogrzewanie gazowe + kominek, duży ogród, 419.000 zł
OSIEDLE ZAWISZÓW I ZARZECZE:
0-6341 71,60 m kw., 4 pokoje, IV pie˛tro, ogrzewanie miejskie 309.000 zł - Zawiszów
WYŁA˛CZNOŚCI:
0-6599 sprzedaż działek o pow. 20,31 a, Stare Bogaczowice,
101.550 zł
0-6504 sprzedaż dwóch domów w Łażanach, działka o pow.
17,14a - 1.650.000 zł

0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon -193.000
zł
0-5631 działka o pow. 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł
0-5631 działka o pow. 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł
INNE LOKALIZACJE
0-6223 59,63 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, do remontu, 10 km od
Świdnicy, 119.900 zł
0-5803 110 m kw., 4 pokoje, I pie˛tro, ogrzewanie elektryczne,
Słotwina 250.000 zł
0-6501 przytulne dwupokojowe mieszkanie w Jaworzynie Śla˛skiej, 42 m kw., III pie˛tro, ogrzewanie centralne, balkon - 193.000
zł

WYBRANE OFERTY MIESZKAŃ
I DOMÓW DO WYNAJMU:
0-6601 WM 50 m kw., 2 pokoje, I pie˛tro, winda, okolice parku,
ogrzewanie gazowe, 2.200 zł
0-4878 WM 62,30 m kw., 3 pokoje, IV pie˛tro, oddzielna kuchnia,
ogrzewanie miejskie, Centrum 2.000 zł
0-6453 WM 52,38 m kw., 2 pokoje, II pie˛tro, umeblowane,
ogrzewanie miejskie, okolice Zalewu, 1.600 zł
0-6172 WM 84 m kw., 3 pokoje, I pie˛tro, winda, miejsce parkingowe, wysoki standard, nowy Zawiszów 3.500 zł
0-5735 WD 96 m kw., dwa poziomy, ogrzewanie gazowe, osiedle
Słowiańskie 2.500 zł
POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DO WYNAJMU!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DZIAŁEK:
0-6527B 21,70 a, podnóże Śle˛ży, 185.000 zł
0-6527A 31,09 a, podnóże Śle˛ży, 260.000 zł
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0-6293 14,38 a, zabudowana stodoła˛, 12 km od Świdnicy, 95.000
zł
0-6280 14,92 a, Bystrzyca, z projektem domu, 170.000 zł
009252 61,55 a, okolice Świdnicy, idealna dla inwestora, 482.260
zł
0-5777 15,84 a, okolice Świdnicy, 80zł/ m kw.
0-5716D od 30,52a do 30,81 a - okolice Świdnicy 98 zł/ m kw.
0-5716C od 5,98 do 23,09 a - Kotlina Dzierżoniowska 100zł/ m
kw.
0-5716B od 20,78a do 24,62 a - okolice Pieszyc 85 zł/ m kw.
0-5716A od 11,38 a do 51,80 a - okolice Góry Śle˛ży - 100 zł/ m
kw.
0-5676 2,14 ha - działka inwestycyjna przy drodze krajowej 1.070.000 zł
0-5631 11,90 a - Bystrzyca Górna 83.300 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5631 14,28 a - Bystrzyca Górna 99.960 zł - WYŁA˛CZNOŚĆ
0-5623 24 a, Świdnica, Świdnica, 350.000 zł
0-5477 39,37 a, Bystrzyca Górna, 299.000 zł
0-628416,18 a, Burkatów, 129.000 zł
0-5099 19 a,Olszany,100.000zł
0-4540 20 a Bystrzyca Dolna,180.000 zł

WYBRANE OFERTY LOKALI
DO SPRZEDAŻY I WYNAJE˛CIA:
0-6613 SL 27,30 m kw., parter, witryna, wejście z ulicy, okolice
Rynku, 143.000 zł
10585 WL 32 m kw., parter, wejście z ulicy, Osiedle Młodych,
1.400 zł
0-6549 WL 30 m kw., parter, witryna, ogrzewanie elektryczne,
okolice ul. Saperów 1.700 zł
0-6356 WL 120 m kw., lokal biurowy, 2 pomieszczenia + zaplecze socjalne, obrzeża miasta 20 zł netto/ m kw.
10081 164 m kw., pomieszczenia biurowe, Centrum I pie˛tro,
3.000 zł
0-6278 SL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum 419.000 zł

0-6279 WL 62 m kw., parter, witryna, ogrzewanie - kotłowani dla
kamienicy, Centrum - 3000 netto + 600 zł czynsz
0-5986 WL 45 m kw.- cze˛ść lokalu, witryna, parter, Centrum
2.000 zł netto
0-5985 WL 67,80 m kw., II pie˛tro, 3 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne, Centrum 1.900 zł netto
0-5956 WL 66,20 m kw., I pie˛tro, 2 pomieszczenia biurowe +
zaplecze socjalne 1.800 zł+1000zł media
0-5871 SL 65,70 m kw., parter, ogrzewanie gazowe, miejsce
parkingowe, Centrum, 610.000 zł
0-5885 WL 33,36 m kw., parter, wejście z ulicy, witryna, okolice
Centrum 1.000 zł
0-5883 SH hala 240 m kw. działka 22,50a - okolice Świdnicy
389.000 zł
0-5782A SL 275,10 m kw., lokal użytkowy Marcinowice
110.000 zł netto
0-5782 SL 152,30 m kw. lokal użytkowy Marcinowice 70.000 zł
netto

WYBRANE OFERTY
SPRZEDAŻY DOMÓW:
0-6540 dom wolnostoja˛cy 250 m kw., działka 42,37a, okolice
Świdnicy 840.000 zł
0-6217 260 m kw., działka 7,27 a, połowa domu w willowej
dzielnicy, 1.250.000 zł
0-6031 dom wolnostoja˛cy, okolice Świdnicy, ok 800 m kw.,
działka 45,66 a, 2.850.000 zł
0-5597 260 m kw., działka 13 a, 5 pokoi, Świdnica, 1.200.000 zł
0-3634 250 m kw., 295 m kw., stylowy dom, pie˛knie położony,
okolice Rzeczki, 650.000 zł
0-4841 dom w Sokolnikach wraz z działka˛ 34 ar, 248.000 zł

WIE˛CEJ OFERT NA

www.nowak-az.pl
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Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska zaprasza

pragnij przemiany
XXII bach festival świdnica
22 VII – 8 VIII 2021

Bach Festival Świdnica łączy innowację z ciągłością. Artystycznym objawieniom
towarzyszą powroty znakomitych artystów, zawsze mających nam do powiedzenia coś nowego. W tym roku wiele przed nami takich szczęśliwych spotkań
z dawnymi znajomymi.
Lutnista Andreas Arend podczas koncertu inauguracyjnego objawi się nam
w nowej roli dyrygenta, Fabio Bonizzoni, który kilka lat temu poprowadził w Świdnicy pamiętne wykonanie Pasji Mateuszowej, na jednym koncercie połączy
swoje dwie wielkie pasje: muzykę włoską i niemiecką. Podobnie skrzypek Jorge Jiménez zderzy partity Bacha z hiszpańskim folklorem. L’Arpeggiata ze swoją
kierowniczką Christiną Pluhar i śpiewakiem Vicenzem Capezzuto dwa lata temu
oczarowała słuchaczy programem z muzyką całego basenu Morza Śródziemnego, a teraz przeniesie nas na południe Włoch – do Neapolu i Apulii z jej tarantelami. Pojawią się też ulubieni klawesyniści świdnickiej publiczności: Marcin Świątkiewicz i Matteo Messori.
Zupełną nowością i prawdziwym odkryciem będzie polska premiera operowego
monodramu Comfort Starving współczesnego brytyjskiego kompozytora Iaina
Bella, a także występy cudownej belgijskiej sopranistki Sophie Junker oraz wenezuelskiego sopranisty Samuela Mariño.
To już kolejny rok, w którym przeżywamy festiwal w obliczu pandemii i ograniczeń z nią związanych. Ciągle jeszcze musimy przestrzegać szeregu zasad pomagających w zachowaniu naszego bezpieczeństwa, mam jednak nadzieję, że
już niebawem będziemy mogli w jeszcze szerszym gronie i z większą swobodą
korzystać z uroków lata z Bach Festival Świdnica.
Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy
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Ubiegłoroczny festiwal okazał się szczęśliwą chwilą wytchnienia pomiędzy kolejnymi miesiącami zamknięcia instytucji kultury. Z tym większym napięciem czekaliśmy na kolejną jego edycję, zastanawiając się jaki przybierze kształt i czy w ogóle będzie możliwy. Teraz możemy już odetchnąć z ulgą. Znów się udało – muzyka
powraca w mury świdnickich kościołów i innych, mniej oczywistych, miejsc. Bach
Festival Świdnica zaprosił wspaniałe grono artystów z całego świata, udowadniając, że sztuka nadal może – we wszystkich sensach tego słowa – przekraczać
granice.
Pośród wykonawców znajdzie się wielu ulubieńców świdnickiej publiczności,
ale również kilka zupełnie nowych nazwisk mających więcej niż ogromne szanse
na entuzjastyczne przyjęcie. Repertuar, choć Bach pozostanie w nim centralnym
punktem odniesienia, będzie bardzo różnorodny, rozpięty między renesansem
a współczesnością. Dziełem najnowszym jest opera Comfort Starving Iaina Bella
w inscenizacji wschodzącej gwiazdy reżyserii operowej Krystiana Lady – cieszy,
że po raz kolejny możemy zaprezentować też wydarzenie w formie scenicznej.
Wokół festiwalu powstało ponadto wiele wydarzeń towarzyszących w regionie,
a przed nami wyjątkowe ich bogactwo. Znajdą się wśród nich Śniadania na trawie, Pikniki romantyczne i Bach Ultra Trails, wszystkie będące wspaniałą okazją
do poznania szczególnie malowniczych zakątków Dolnego Śląska.
Niech Bach Festival Świdnica stanie się dowodem, że pandemie w końcu wygasają, a sztuka będzie trwała zawsze. Życzę wszystkim Państwu licznych niezapomnianych przeżyć i pięknych chwil w naszym mieście.
Anna Rudnicka
Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury
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Na festiwalowym plakacie zainspirowanym znanym obrazem René Magritte’a
widnieją postacie z osłoniętymi głowami. Nie widzą się, ale próbują być blisko.
Zasłonięte twarze były częstym motywem słynnego surrealisty; interpretacji
może być wiele. Jednak w obecnej sytuacji nie sposób, patrząc na tę fotografię,
nie odnieść się do pandemii, która wciąż nam towarzyszy. Pandemii, która zasłoniła nam twarze, oddaliła nas od siebie i jednocześnie uświadomiła nam, jak
bardzo siebie potrzebujemy. Spotęgowała potrzebę bycia bliżej, bycia razem
naprawdę. Po kilkunastu miesiącach dotkliwych ograniczeń chyba wszyscy,
zgodnie z festiwalowym hasłem, pragniemy przemiany. I globalnej, i tej w najbliższym otoczeniu. Wychodzimy z domów, szukamy kontaktu, spotkań prawdziwych, a nie online. Chcemy doświadczać świata nie tylko poprzez monitory,
ale wszystkimi zmysłami.
Bach Festival Świdnica, największy festiwal muzyki klasycznej na Dolnym Śląsku,
jest ku temu doskonałą szansą; to prawdziwa uczta dla zmysłów i czas inspirujących spotkań. Kościół Pokoju, do którego zapraszamy na większość koncertów,
pozwala odbierać sztukę wielozmysłowo, wielowymiarowo. Jest jednocześnie
i dziełem sztuki, i doskonałym tłem dla sztuki, którą gości. W tym roku gościmy
tutaj takie gwiazdy jak Jakub Józef Orliński, l’Arpeggiata czy Capella Cracoviensis, pod kierownictwem Jana Tomasza Adamusa, dyrektora i pomysłodawcy
tego wydarzenia. Uważa on, że Kościół Pokoju to oczywiste serce festiwalu i najbardziej niepowtarzalny zabytek Europy. Słuchając muzyki warto zwrócić uwagę
na jego wnętrze – do niego również odnosi się festiwalowe motto o przemianie.
W tym roku zakończyliśmy kilkuletni projekt konserwatorski, dzięki któremu polichromie, loże, rzeźby, epitafia odzyskały utraconą urodę i blask. Piękno, przygaszone przez lata, lśni na nowo, a my mamy poczucie, że udało nam się uratować
ten bezcenny obiekt przynajmniej w połowie.
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Cieszę się, że po raz kolejny jest on oprawą dla festiwalowych wydarzeń i że właśnie tutaj możemy być razem, połączeni tym, co uniwersalne i ponadczasowe –
potrzebą piękna, nasycenia zmysłów dźwiękami i obrazami.
Po ubiegłorocznej edycji jeden z krytyków muzycznych napisał, że „Jan Tomasz
Adamus od lat konsekwentne zmusza festiwalowych słuchaczy do wysiłku intelektualnego i dostrzegania głębszego sensu kryjącego się za prezentowaną
muzyką”. Życzę Państwu wielu osobistych poruszających odkryć, jakie daje obcowanie ze sztuką.

Waldemar Pytel
biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
św. Trójcy w Świdnicy
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pragnij przemiany
„Zamek z wieżami, tarasami, zadbanymi
ogrodami i parkami, jak wyspa
najwspanialszej kultury, leżał pośród
bezdrzewnych, żyznych pól i łąk. Latem
łany zbóż tworzyły wkoło bezkresne,
falujące morze. Ta wielka posiadłość
i pańska siedziba robiły wrażenie
niemal jak z bajki. Dolny Śląsk posiadał
jednak wiele takich bajek, cudów
tysiąca i jednej nocy, które prowincja ta
ukształtowała i które są świadectwem
najwyższej kultury w Europie.”
(Gerhart Hauptmann – Strzał w parku / Der Schuß im Park 1938/39)
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Staliśmy się spadkobiercami tej kultury i chcemy być jej kontynuatorami. Stąd –
w oczywisty sposób – ważny festiwal promieniujący na cały region i znaczący na
scenie międzynarodowej. Festiwal osadzony w nowocześnie pojmowanej tradycji, pokazujący znakomitą muzykę w jej naturalnych kontekstach. Festiwal dla
wszystkich, ale pielęgnujący określoną wrażliwość. Festiwal, który – przewartościowując potoczne rozumienie słowa prowincja – rewitalizuje bezcenny krajobraz kulturowy.
31 grudnia 1729 kantorem, czyli dyrektorem muzycznym Kościoła Pokoju w Świdnicy został pochodzący z Biedrzychowic koło Lubania Śląskiego Christoph
Gottlob Wecker (ca. 1700–1774), uczeń Johanna Sebastiana Bacha. Starając się
o tę posadę Wecker poprosił Bacha o list polecający. W oficjalnym liście Bach
zaświadczył, że Wecker brał udział w lipskich wykonaniach kantat i że Bach jego
współudział bardzo sobie cenił. Wecker otrzymał od Bacha także list prywatny.
Bach pisał (zob. Bach-Dokumente I), że chętnie służyłby Passions Musique, ale
sam jej jeszcze nie ma.
Prawdopodobnie Wecker prosząc o list polecający, pytał także o nuty Pasji. Chodziło prawdopodobnie o Pasję Mateuszową, którą Bach przygotowywał na Wielki Piątek tego samego roku. Nie wiemy, czy Wecker zdołał wykonać w Świdnicy
którąkolwiek Pasję Bacha. Nie zachowały się też żadne kompozycje Weckera, ani
opisy jego działalności. Wiadomo jednak, że muzykę Bacha oraz późniejszych
lipskich kantorów wykonywano w Kościele Pokoju regularnie przez cały XIX wiek.
Pewne jest też, że wysoki poziom kultury muzycznej jest elementem tożsamości
świdnickiego Kościoła Pokoju.
Unikalna architektura, selektywna akustyka i niepowtarzalna atmosfera tego niezwykłego zabytku już od niemal czterech wieków jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla artystów i miejscem przyciągającym myślicieli, historyków, humanistów,
estetów, ludzi wrażliwych. Miłośnicy twórczości Johanna Sebastiana ściągają tu
z całego świata znajdując w Świdnicy kontekst kulturowy wyjątkowo sprzyjający
muzyce okresu Oświecenia, natomiast świat opery uważa wnętrze świdnickiego
Kościoła Pokoju za najpiękniejszy teatr w tej części Europy.
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zasady bezpieczeństwa
informacja
W związku ze szczególnymi okolicznościami w jakich odbywa się tegoroczny Bach Festival Świdnica przypominamy o zasadach bezpieczeństwa: każdy
uczestnik festiwalu zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej w związku z nakazem zakrywania ust i nosa (maseczka)
i ich stosowania przez cały czas uczestnictwa w wydarzeniach festiwalu, zachowania odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób i używania zapewnionego
przez organizatora płynu odkażającego do rąk.

10 — XXII bach festival świdnica 2021

Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny*.
Na koncerty w Kościele Pokoju i katedrze św. Stanisława
i św. Wacława w Świdnicy obowiązują darmowe wejściówki.
* Za wyjątkiem opery Comfort Starving (Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 31 VII godz. 21.30, bilety: 30 zł). Na wydarzenia towarzyszące wstęp
jest wolny za wyjątkiem Pikniku Romantycznego 8 VIII o godz. 16.00 w Pałacu
Gladishof w Piławie Górnej, gdzie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc,
tel. 74 837 15 96, godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze.
→ kosze piknikowe mile widziane
Koncerty połączone są z długą, ok. trzydziestominutową przerwą piknikową.
Uprzejmie sugerujemy wodę, kawę, herbatę, szklane kieliszki, porcelanowe naczynia, metalowe sztućce, płócienne serwetki, natomiast stanowczo odradzamy piwo, wódkę, kolorowe napoje gazowane, plastikowe i papierowe naczynia,
spodnie do kolan oraz klapki.
www.bach.pl
www.bilety.sok.com.pl

pragnij przemiany — 11

bach festival świdnica 2021

XXII

czwartek

22 VII

Żarów

21:00 hall dworca kolejowego

scena nocna - Mozart: kwintet
klarnetowy • Sebesta Wojniakiewicz
Melik Dumanowska Górka

sobota

24 VII

Zastruże

11:00 kaplica mszalna

→ śniadanie na trawie - Ensemble
Aetas Baroca • muzyka francuskiego
i niemieckiego baroku

niedziela

25 VII

Walim

20:00 kościół św. Jadwigi

Haydn: Msza Nelsońska • Capella
Cracoviensis Jan Tomasz Adamus

poniedziałek

26 VII

Olszyniec

19:00 kościół św. Anny

Bach Ultra Trail 1 Rethinking Bach:
suity BWV 1007 & 1008
Jorge Jiménez skrzypce

wtorek

27 VII

Michałkowa

19:00 kościół św. Anny

Bach Ultra Trail 2 Rethinking Bach:
suity BWV 1009 & 1010
Jorge Jiménez skrzypce

środa

28 VII

Niedźwiedzica

19:00 kościół św. Mikołaja

Bach Ultra Trail 3 Rethinking Bach:
suity BWV 1011 & 1012
Jorge Jiménez skrzypce

czwartek

29 VII

Żarów

21:00 hall dworca kolejowego

scena nocna - Mozart: Eine kleine
Nachtmusik • Jiménez Wojniakiewicz
Dumanowska Hartmann

piątek

30 VII

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

Akademia Bachowska
Andreas Arend • Bach kantaty

Zamek Grodno

21:30 kaplica zamkowa

Syrinx • Ildiko Juhasz flet
Debussy Honegger Dohnányi

Łagiewniki

11:00 zespół klasztorny

→ śniadanie na trawie - Festival
Ensemble • Beethoven Trio smyczkowe
Boccherini Mozart kwartety fletowe

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

Samuel Mariño Capella Cracoviensis
Jan Tomasz Adamus • Mozart Exsultate
jubilate Symfonia A-dur

Świdnica

21:30 ŚFUP ul. Witosa 4

Iain Bell COMFORT STARVING
opera-monodram reż. Krystian Lada

Świdnica

10:00 Kościół Pokoju

nabożeństwo kantatowe

Glinno

17:00 kościół MB Bolesnej

→ piknik romantyczny - Beethoven
Symfonia pastoralna • Festival Ensemble

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

La Risonanza & Akademia Bachowska
Fabio Bonizzoni

sobota

niedziela

31 VII

1 VIII

poniedziałek

2 VIII

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

recital Jorge Jiménez skrzypce
Soledad

wtorek

3 VIII

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

recital Marcin Świątkiewicz klawesyn
w gąszczu srebrnych liści

środa

4 VIII

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

recital Matteo Messori klawesyn
Dans le style des anciens Maîtres

czwartek

5 VIII

Świdnica

11:00 Kościół Pokoju

Bach dla Dzieci

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

Zróbmy sobie Paryż: Gawlas Creac’h
Młynarczyk Świątkiewicz
Marais Couperin Rameau Telemann

Żarów

21:00 hall dworca kolejowego

scena nocna - Korbel Hartmann Olczak
Legrenzi Valentini Tessarini Rebel

Sobótka

19:00 kościół św. Anny

Boccherini: Stabat Mater • Bienkiewicz
Kim Korbel Piętowski Misiarz Hartmann

Świdnica

20:30 katedra

The Gesualdo Six
des Prez Brumel de la Rue Byrd

Pożarzysko

11:00 kościół św. Józefa

→ śniadanie na trawie - Marta Gawlas
traverso Daria Kubik klawesyn

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

Sophie Junker & Festival Ensemble
de La Guerre Marais Montéclair

Świdnica

10:00 Kościół Pokoju

nabożeństwo kantatowe

Piława Górna

16:00 pałac

→ piknik romantyczny
Cohaere Ensemble

Świdnica

19:00 Kościół Pokoju

l’Arpeggiata Christina Pluhar

piątek

sobota

niedziela

6 VIII

7 VIII

8 VIII

polecamy

27-29 VIII

Strzegom

strzegom a cappella

www.strzegomacappella.pl

polecamy

27 VIII - 11 IX

Jelenia Góra

silesia sonans

www.silesiasonans.pl

info@bach.pl / 748515657 / 668481720 / bach.pl

→ kosze piknikowe mile widziane

30 VII 19.00
Kościół Pokoju

Akademia Bachowska
Andreas Arend • 2h z przerwą
Zuzanna Hwang Magdalena Pikuła sopran
Yana Hurtova Zuzanna Kozłowska alt
Karol Kozłowski Bartosz Gorzkowski tenor
Marek Opaska Przemysław Józef Bałka bas
Seojin Kim Aleksandra Owczarek skrzypce
Ewa Pilarska-Banaszek altówka
Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Rafał Gorczyński kontrabas
Patrycja Leśnik-Hutek Jan Hutek obój
Maciej Snarski fagot
Marcin Świątkiewicz organy
Andreas Arend dyrygent
Philipp Heinrich Erlebach – Ouverture I (VI Ouvertures)
Ouverture – Entrée - Gique
Johann Sebastian Bach – kantata Alles nur nach Gottes Willen BWV 72
***
Johann Christoph Bach – motet Es ist nun aus
Heinrich Schütz – Es steh Gott auf SWV 356 (Symphoniae sacrae II)
Johann Sebastian Bach – motet Komm Jesu komm BWV 229
kantata Was mein Gott will, das g’scheh allzeit BWV 111
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31 VII 19.00
Kościół Pokoju

Samuel Mariño & Capella Cracoviensis • 1h30’
Samuel Mariño sopran męski
Capella Cracoviensis
Jorge Jimenez Zofia Wojniakiewicz Maciej Czepielowski Jadwiga
Czepielowska Tomasz Góra Seojin Kim Aleksandra Owczarek
Paweł Stawarski skrzypce
Aneta Dumanowska Jacek Dumanowski altówka
Monika Hartmann wiolonczela
Marco Lo Cicero kontrabas
Patrycja Leśnik-Hutek Jan Hutak obój
Maciej Snarski fagot
Mateusz Cendlak Alicja Rozwadowska róg
Jan Tomasz Adamus dyrygent / organy

Wolfgang Amadeus Mozart – motet Exsultate Jubilate
Symfonia A-dur nr 29
Allegro moderato – Andante – Menuetto: Allegretto-Trio – Allegro con spirito
aria Ah, lo previdi
aria Voi avete un cor fedele
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31 VII 21.30
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ul. Witosa 4

Iain Bell Comfort Starving opera-monodram • 45‘
Petr Nekoranec tenor
William Kelley fortepian
Krystian Lada reżyseria
Aleksandr Prowaliński światło
O godz. 21.00 wprowadzenie do opery: Krystian Lada i Iain Bell.

By arrangement with CHESTER MUSIC LTD.
COMFORT STARVING Music and text by Iain Bell

16 — XXII bach festival świdnica 2021

1 VIII 19.00
Kościół Pokoju

La Risonanza & Akademia Bachowska
Fabio Bonizzoni • 1h40’ z przerwą
Zuzanna Hwang Magdalena Pikuła sopran
Yana Hurtova Zuzanna Kozłowska alt
Karol Kozłowski Bartosz Gorzkowski tenor
Marek Opaska Przemysław Józef Bałka bas
Rossella Croce Ulrike Slowik skrzypce
Ewa Pilarska-Banaszek altówka
Caterina Dell’Agnello wiolonczela
Rafał Gorczyński kontrabas
Patrycja Leśnik-Hutek Jan Hutek obój
Maciej Snarski fagot
Marcin Świątkiewicz organy, klawesyn
Andreas Arend teorba
Fabio Bonizzoni dyrygent
Claudio Monteverdi – VIII księga madrygałów (wyjątki)
Canti Guerrieri:
Ardo, avvampo, mi struggo SV 152
Hor che’l ciel e la terra e’l vento tace SV 147
Canti Amorosi:
Lamento della ninfa SV 163
Altri canti di Marte SV 155
***
Johann Sebastian Bach – Msza luterańska g-moll BWV 235
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2 VIII 19.00
Kościół Pokoju

recital
Jorge Jiménez skrzypce • 1h
soledad
Heinrich Ignaz Franz Biber – Passacaglia (Sonaty różańcowe) 			
Federico García Lorca – Nana de Sevilla (Canciones Populares Españolas)
Domenico Scarlatti – Fandango (arr. J.Jiménez)				
Johann Sebastian Bach – Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich (arr. J.Jimenez)
Partita BWV 1003: Grave 						
Federico García Lorca – Las Morillas de Jaén (Canciones Populares Españolas)
Johann Sebastian Bach – Toccata & Fugue BWW 565 (arr. para violín solo por
J.Jiménez)
Partita BWV 1003: Andante						
Federico García Lorca – Anda Jaleo (Canciones Populares Españolas)		
Johann Sebastian Bach – Partita BWV 1003: Presto
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3 VIII 19.00
Kościół Pokoju

recital
Marcin Świątkiewicz klawesyn • 1h
w gąszczu srebrnych liści
François Couperin – Treizième Ordre (Troisième livre de pièces de clavecin)
Les lis naissans – Les rozeaux – L’engageante – Les folies françoises,
ou Les dominos – L’âme-en peine
Jean-Philippe Rameau – Suite en mi mineur (Pièces de clavecin avec
une méthode)
Allemande – Courante – Gigue en rondeau I – Gigue en rondeau II – Le Rappel
des Oiseaux – Rigaudon I – Rigaudon II et Double – Musette en rondeau:
Tendrement – Tambourin – La Villageoise: Rondeau
„Jest to właściwie szafka z orzechowego drzewa z czarnym
obramowaniem. Można by pomyśleć, że przechowują tam spłowiałe
listy, cygańskie dukaty i wstążki. A naprawdę jest tam tylko kukułka
zaplątana w gąszczu srebrnych liści.”
Zbigniew Herbert Klawesyn z tomu Hermes, pies i gwiazda
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4 VIII 19.00
Kościół Pokoju

recital
Matteo Messori klawesyn • 1h15’
Giovanni Battista Martini – 5 Sonata g-moll (Sonate d’intavolatura)
Preludio – Fuga – Adagio – Allegro – Sarabanda
7 Sonata e-moll (Sonate d’intavolatura)
Preludio & Fuga
Matteo Messori – Suite du premier ton pour clavecin dans
le style des anciens Maîtres
composée sur un plain-chant pendant le confinement 2020
Toccatina – Ricercata a quattro sopra due soggetti – Partite diverse
sopra un basso di otto note – Sonata
Johann Sebastian Bach – II Partita c-moll BWV 826
Sinfonia – Allemande – Courante – Sarabande – Rondeaux – Capriccio
Fantazja i Fuga a-moll BWV 904
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5 VIII 19.00
Kościół Pokoju

Zróbmy sobie Paryż • 1h30‘
Marta Gawlas flet
Louis Creac’h skrzypce
Justyna Młynarczyk viola da gamba
Marcin Świątkiewicz klawesyn

Marin Marais – Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris
Jacques Morel – Chaconne en trio
François Couperin – Premier Ordre La Françoise (Les Nations)
I. Sonade: gravement – gayement – rondement – gayement – gravement
– vivement – Air: gracieusement – gayement II. Allemande (sans lenteur)
III. Première Courante (noblement) IV. Seconde Courante (un peu plus viste)
V. Sarabande (gravement) VI. Gigue (gayement) VII. Chaconne ou Passacaille
(modérément) VIII. Gavote IX. Menuet
Jean-Philippe Rameau – Cinquième Concert (Pièces de clavecin en concerts)
La Forqueray: Fugue – La Cupis – La Marais
Georg Philipp Telemann – Quatuor Parisien en mi mineur
Prélude: À discrétion-très Vîte-À discrétion – Gay – Vîte – Gracieusement
– Distrait – Modéré
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6 VIII 20.30
katedra św. Stanisława i Wacława

The Gesualdo Six • 1h30’ z przerwą
Guy James alt
Joseph Wicks Josh Cooter tenor
Michael Craddock baryton
Sam Mitchell bas
Owain Park prowadzenie

Josquin des Prez – Nymphes des bois
Antoine Brumel – Lamentations
Loyset Compère – Quis numerare queat
Pierre de la Rue – Absalon fili mi
William Byrd – Infelix ego
***
Jean Mouton – Tota pulchra es
Jean L’Héritier – Salve Regina
Antoine Brumel – Sicut Lilium
Antonius Divitis – Ista est speciosa
Antoine de Févin – Nesciens Mater
Josquin des Prez – O Virgo Prudentissima
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7 VIII 19.00
Kościół Pokoju

Cantates Françoises • 1h45‘
Sophie Junker sopran
Marta Gawlas flet
Louis Creac’h skrzypce
Justyna Młynarczyk viola da gamba
Marcin Świątkiewicz klawesyn

Élisabeth Jacquet de La Guerre – L’Ile de Delos
Marin Marais – Troisième Suite en ré majeur (Pièces en Trio)
Prélude – Sarabande grave – Fantaisie champestre – Gavotte en rondeau
– Double – Gigue – Bransle de village – Rigaudon – Menuet premièr – Menuet
deuxième – Menuet troisième – Menuet quatrième –Simphonie lentement
Michel Pignolet de Montéclair – La Bergère
Georg Philipp Telemann – Quatuor Parisien en mi mineur
Prélude: À discrétion-très Vîte-À discrétion – Gay – Vîte – Gracieusement
– Distrait – Modéré
Louis-Nicolas Clérambault – Léandre et Héro
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8 VIII 19.00
Kościół Pokoju

L’Arpeggiata Christina Pluhar
Alla Napoletana • 1h40’
Vincenzo Capezzuto kontratenor
Anna Dego taniec
Doron Sherwin kornet
Rodney Prada viola da gamba
Francesco Loccisano chitarra battente
Leonardo Terruggi kontrabas
Sergey Saprychev perkusja
Christina Pluhar prowadzenie / teorba
Andrea Falconiero – Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos
[Anonim] – Alla fiera di Mast’André (tarantella, arr. Christina Pluhar)
Pietro Andrea Ziani – Dormite, o pupille (arr. Christina Pluhar)
Girolamo Kapsberger – Toccata L’Arpeggiata
Rodolfo Falvo – Dicitencello Vuje (arr. Christina Pluhar)
Andrea Falconiero – Il Spiritillo Brando
[Anonim] – Lo Guarracino (tarantella)
Maurizio Cazzati – Ciaccona
[Anonim] – Raziella (arr. Christina Pluhar)
Pizzica di San Vito
Nicolas Mattei – La Dia Spagnola (arr. Christina Pluhar)
[Anonim] – La Carpinese
Pizzicarella mia
Improwizacja na perkusję
Alfio Antico – Silenziu d’amuri
Andrea Falconiero – Suave Melodia
[Anonim] – Fenesta che luciva (lament żałobny, arr. Christina Pluhar)
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wydarzenia towarzyszące
Świdnica
1 VIII 10.00 Kościół Pokoju
Nabożeństwo Kantatowe • 1h30’
Akademia Bachowska
Johann Sebastian Bach – motet Komm Jesu komm BWV 229
5 VIII 11.00 Kosciół Pokoju
Bach dla Dzieci • 45’
Marta Gawlas flet
Louis Creac’h skrzypce
Justyna Młynarczyk viola da gamba
Marcin Świątkiewicz klawesyn
8 VIII 10.00 Kościół Pokoju
Nabożeństwo Kantatowe • 1h30’
artyści festiwalowi
Marin Marais – Premiere Suite an la mineur: Prelude – Grand Ballet
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okolice
22 VII 21.00 hall dworca kolejowego w Żarowie
Scena Nocna Żarów • 50’
Ronald Sebesta klarnet
Zofia Wojniakiewicz Victoria Melik skrzypce
Aneta Dumanowska altówka
Konrad Górka wiolonczela
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581
Anton Webern – Langsamer Satz
24 VII 11.00 kaplica mszalna Matki Boskiej Królowej Świata w Zastrużu
Śniadanie na Trawie • 1h30‘ z przerwą
new order – w stronę kolejnej epoki
Ensemble Aetas Baroca
Agnieszka Gorajska flet traverso
Aleksandra Rybak-Żymła wiolonczela
Maurycy Raczyński klawesyn
Jean-Henri d‘Anglebert – Prèlude en sol mineur (Pièces de clavecin)
Joseph Bodin de Boismortier – Sonata Quinta na wiolonczelę
i basso continuo (5 Sonates suivies d‘un concerto, op. 26.)
Allemanda – Aria – Adagio – Giga
Jean-Henri d‘Anglebert – 2e Courante – Menuet Jeune Iris (Pièces de clavecin)
Michel Pignolet de Montéclair – Quatrième Concert na flet traverso
i basso continuo
La Melancolique – La Joyeuse – Les Ondes – Chaconne
***
Johann Sebastian Bach – Allemande (Partita a-moll BWV 1013)
Georg Friedrich Haendel – Sonata na flet traverso i basso continuo a-moll,
HWV 374
Adagio – Allegro – Adagio – Allegro
Christoph Schaffrath – Sonata triowa D-dur, CSWV E:3
Allegro – Adagio – Allegro
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25 VII 20.00 kościół św. Jadwigi w Walimiu
Pisane Kursywą Gmina Walim • 50‘
Capella Cracoviensis
Michalina Bienkiewicz, Magdalena Łukawska sopran
Ilona Szczepańska, Matylda Staśto-Kotuła alt
Szczepan Kosior, Andrii Khorsik tenor
Sebastian Szumski, Przemysław Józef Bałka bas
Robert Bachara, Zofia Wojniakiewicz skrzypce
Aneta Dumanowska altówka
Konrad Górka wiolonczela
Michał Bylina kontrabas
Marian Magiera, Paweł Durowski trąbka
Tomasz Sobaniec kotły
Maurycy Raczyński organy
Jan Tomasz Adamus dyrygent
Joseph Haydn – Msza „Nelsońska“ d-moll HobXXII
26 VII 19.00 kościół św. Anny w Olszyńcu
Pisane Kursywą Gmina Walim • 50‘
Jorge Jiménez skrzypce
Johann Sebastian Bach – Suita G-dur BWV 1007
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuett I – Menuett II – Gigue
Suita d-moll BWV 1008
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Menuett – Menuett – Gigue
wtorek 27 VII 19.00 kościół św. Anny w Michałkowej
Pisane Kursywą Gmina Walim • 50‘
Jorge Jiménez skrzypce
Johann Sebastian Bach – Suita C-dur BWV 1009
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée – Bourrée – Gigue
Suita Es-dur BWV 1010
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Bourrée I – Bourrée II – Gigue
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28 VII 19.00 kościół św. Mikołaja w Niedźwiedzicy
Pisane Kursywą Gmina Walim • 50‘
Jorge Jiménez skrzypce
Johann Sebastian Bach – Suita c-moll BWV 1011
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte – Gavotte – Gigue
Suita d-moll BWV 1012
Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte I – Gavotte II – Gigue
29 VII 21.00 hall dworca kolejowego w Żarowie
Scena Nocna Żarów • 50‘
Jorge Jiménez Zofia Wojniakiewicz skrzypce
Aneta Dumanowska altówka
Monika Hartmann wiolonczela
Wolfgang Amadeus Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525
Allegro – Romanze: Andante – Menuetto: Allegretto – Rondo: Allegro
Divertimento D-dur KV 136/125a
Allegro – Andante – Presto
30 VII 21.30 kaplica zamkowa w Zamku Grodno
Pisane Kursywą Gmina Walim • 45‘
Ildiko Juhasz flet
Claude Debussy – Syrinx
Arthur Honneger – Danse de la chèvre
Ernő Dohnányi – Passacaglia
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31 VII 11.00 pocysterski zespół klasztorny w Łagiewnikach
Śniadanie na Trawie • 1h30‘
Dominika Staszkiewicz flet
Zofia Wojniakiewicz skrzypce
Aneta Dumanowska altówka
Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Luigi Boccherini – Kwartet fletowy D-dur, op.5
Allegro vivace – Tempo di Minuetto – Larghetto – Finale: Presto
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet fletowy A-dur KV 298
Thema. Andante – Menuetto and Trio – Rondieaoux: Allegretto grazioso ma non
troppo presto, però non troppo adagio – Così-così – Con molto garbo
ed espressione
***
Ludwig van Beethoven – Trio G-dur, op. 9
Adagio-Allegro con brio – Adagio ma non tanto e cantabile – Scherzo:
Allegro - Trio – Presto
1 VIII 17.00 kościół Matki Bożej Bolesnej w Glinnie
Piknik Romantyczny • 50‘
Jorge Jimenez, Zofia Wojniakiewicz skrzypce
Jacek Dumanowski, Mariusz Grochowski altówka
Konrad Górka, Aleksandra Buczyńska-Kusak wiolonczela
Ludwig van Beethoven – Symfonia nr 6 Pastoralna (wersja na sekstet
smyczkowy, arr. Michael Gotthard Fischer)
Allegro ma non troppo (Obudzenie się pogodnych uczuć po przybyciu na wieś)
– Andante molto mosso (Scena nad strumieniem) – Allegro (Wesoła zabawa
wieśniaków) – Allegro (Burza) – Allegretto (Pieśń pastuszka
– radosne i dziękczynne uczucia po burzy)
5 VIII 21.00 hall dworca kolejowego w Żarowie
Scena Nocna Żarów • 50‘
Marta Korbel skrzypce
Monika Hartmann wiolonczela
Natalia Olczak klawesyn
Joseph Bodin de Boismortier – Sonata triowa a-moll, op. 37 nr 5
Vivace – Largo – Allegro
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Carlo Tessarini – Il piacer delle dame
Cantabile – Minuetto – Cantabile – Grazioso – Adagio – Presto – Grazioso –
Presto – Adagio – Aria allegro – Grazioso – Presto
Giuseppe Valentini – Allettamento f-moll, op. 8 nr 11
[bez oznaczenia tempa] – Vivace – Adagio – Allegro – Vivace
6 VIII 19.00 kościół św. Anny w Sobótce
Stabat Mater • 45‘
Michalina Bienkiewicz sopran
Seojin Kim Marta Korbel skrzypce
Grzegorz Piętowski altówka
Maria Misiarz Monika Hartmann wiolonczela
Luigi Boccherini – Stabat Mater
7 VIII 11.00 kościół św. Józefa w Pożarzysku
Śniadanie na Trawie • 1h 30‘
Marta Gawlas flet traverso
Daria Kubik klawesyn
Georg Philipp Telemann – Sonata h-moll TWV 41:h3
(Continuation des Sonates Méthodiques)
Siciliana – Allegro – Dolce – Grave – Vivace – Presto
Jacques-Martin Hotteterre – Quatrième Suitte e-moll
(Premier livre de pièces pour la flûte traversière op. 2)
Prelude – Allemande – Sarabande – Air – Gavotte – Branle de vilage
– Menuet I & II
***
Georg Philipp Telemann – Fantasia a-moll nr 2
Grave – Vivace – Adagio – Allegro
Sonata h-moll (Tafelmusik)
Cantabile – Allegro – Dolce – Allegro
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8 VIII 16.00 Pałac Gladishof w Piławie Górnej
Piknik Romantyczny • 1h 30‘
Marta Gawlas flet
Cohaere Ensemble
Marta Korbel skrzypce
Monika Hartmann wiolonczela
Natalia Olczak klawesyn
Marin Marais – Suita g-moll (Pièces en trio)
Prélude – Fantaisie – Sarabande I – Sarabande II – Rondeau – Gigue
– Gavotte – Menuet I – Menuet II – Plainte – Passacaille – Petite Passacaille
– Air gay
Suita B-dur (Pièces en trio)
Prélude – Sarabande – Air – Gigue – Gavotte – Caprice – Menuet I
– Menuet II – La Marianne – Autre – Plainte
***
Fraçois Couperin – La Piemontaise (Les Nations)
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miejsca festiwalowe
Świdnica
Kościół Pokoju pl. Pokoju 6
katedra św. Stanisława i Wacława pl. Jana Pawła II 1
Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych ul. Witosa 4

okolice
Żarów hall dworca kolejowego, ul. Dworcowa 3
→ Zastruże 7B, kaplica mszalna pw. Matki Boskiej Królowej Świata
Walim kościół św. Jadwigi, ul. 3 Maja 3
Olszyniec kościół św. Anny, ul. Kościelna
Michałkowa kościół św. Anny, ul. Wiejska
Niedźwiedzica kościół św. Mikołaja
Zagórze Śląskie kaplica zamkowa (Zamek Grodno), Wzgórze Zamkowe
→ Łagiewniki pocysterski zespół klasztorny, ul. Nadrzeczna 27
→ Glinno kościół Matki Bożej Bolesnej
Sobótka kościół św. Anny, ul. Świdnicka 11
→ Porzażysko 1, kościół św. Józefa
→ Piława Górna pałac Gladishof, ul. Henryka Sienkiewicza 96
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bach festival świdnica
Świdnicki Ośrodek Kultury – organizator festiwalu
Anna Rudnicka dyrektor
Jan Tomasz Adamus dyrektor artystyczny
Capella Cracoviensis partner artystyczny
Bożena Kuźma zastępca dyrektora ŚOK-u
Łukasz Kornafel, Matylda Myczka, Aleksander Kwietniak koordynacja artystyczna
Michalina Bienkiewicz fundraising i koordynacja organizacyjna
Krzysztof Dix (ŚOK) organizacja widowni i promocja
Aleksandra Buczyńska-Kusak koordynacja Akademii Bachowskiej
Penelopa Rybarkiewicz-Szmajduch (ŚOK) sprzedaż biletów i informacja biletowa
Aleksandra Baranowska (ŚOK) koordynacja techniki
Aneta Duda i Filomena Poznańska (ŚOK) księgowość
Przemysław Jastrząb administracja produkcji
Jacek Zygmunt komunikacja wizualna
pracownicy ŚOK-u: Marta Ciućka, Jolanta Franków, Mariusz Kozłowski,
Krzysztof Kowalewski, Małgorzata Kukla, Robert Kukla, Bartosz Łabuda,
Anna Mazur, Robert Rogocz, Stanisław Skórzyński, Halina Szymańska,
Paweł Zając
Rynek 43, 58-100 Świdnica
www.bach.pl, info@bach.pl
+48 668 481 720, +48 74 851 56 57

Koncepcja Bach Festival Świdnica jest podlegającą ochronie prawnej
własnością intelektualną dyrektora artystycznego Jana Tomasza Adamusa,
a każda z edycji festiwalu jego autorskim dziełem.
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www.bach.pl

