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                          „ŚWIDNICKA GRYFIADA” 
 

Celem „Świdnickiej Gryfiady” jest prezentacja artystyczna dzieci i 
młodzieży na forum miasta w ramach kontynuacji projektu „Świdnicki 
Gryf - Trutnowski Smok” realizowanego przez Urząd Miasta w 
Świdnicy z udziałem miasta Trutnov. 

 
2 czerwca 2017 r.  – RYNEK ŚWIDNICKI 

 
      REGULAMIN 
 

1. „Świdnicka Gryfiada” obejmuje paradę i prezentacje artystyczne dzieci i 
młodzieży z miasta Świdnica. 

2. W paradzie biorą udział przedszkola, szkoły podstawowe  
       i gimnazja /przedszkola nie biorą udziału w prezentacji na scenie/. 
3. Parada podlegać będzie ocenie jury według następujących kryteriów: 

a) odpowiedni dobór stroju /dzieci i nauczyciele/, postacie  
ze świdnickich legend  i historii miasta, 

b) inwencja artystyczna, 
c) ogólny wyraz artystyczny zespołu / przedszkola /szkoły 

wg punktacji od 1-5/ 
4. Prezentacja zespołu/szkoły obejmuje część artystyczną max. do   
      5 minut (rygorystycznie przestrzegana), która podlegać będzie       

ocenie jury według kryteriów: 
a) innowacyjność, 
b) ogólny wyraz artystyczny 
c) dramaturgia, 
d) słowo i ruch sceniczny 

                  /każde kryterium oceniane wg punktacji od 1-5 
5. Ogólna ocena zespołu/szkoły to łączna suma punktów uzyskanych 

podczas przemarszu parady i prezentacji na scenie. 
6. Prezentacja na scenie dotyczy tylko legendy świdnickiej zawartej  

w Regulaminie/ inne prezentacje nie będą podlegać ocenie jury/. 
 
Nagrody: 
- Nagroda Główna - Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy  
  oraz pula nagród ufundowanych przez Urząd Miejski w Świdnicy 

 
        Warunki techniczne: 

 „Świdnicka Gryfiada”  odbędzie się dnia 2 czerwca 2017 r. 
      Zbiórka na Pl. Jana Pawła II. Godz. 10:00 wymarsz korowodu 

      ulicą  Długą, Kazimierza Pułaskiego, Rynek. Scena przy bocznym 
      wejściu Świdnickiego Ośrodka Kultury. 
 zgłoszenia udziału w „Świdnickiej Gryfiadzie” należy przesłać do dnia 

23 maja 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury  
       w Świdnicy, e-mail: mdkswidnica@poczta.onet.pl,  
       fax: 74 8513330 /zgłoszenie wypełnione drukiem/ 
 w przerwie na obrady jury odbędzie się prezentacja artystyczna  

w wykonaniu dzieci i młodzieży z MDK 
 Po prezentacjach jury ogłosi zwycięzcę „Świdnickiej Gryfiady” 
                                                                                                             

 
 
        
 

      
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
Legenda o błaźnie Jakubie Tau i Bolku III 
Jakub Tau był synem biednego tkacza. Po śmierci ojca wychowywał go aptekarz 
Wolfsheimer. Po zakończeniu nauki Jakub sprzedawał lekarstwa i zbierał zioła. 
Pewnego razu podczas wędrówki po górach spotyka pannę Kunegundę, która zbiegła  
w góry, aby ujść prześladowaniom matki Bolka II. Ojcem Kunegundy był rycerz Lotar, 
który został uwięziony w jednym z zamków księcia. W tym czasie Bolko II ożenił się.    
W międzyczasie Jakub Tau został nadwornym błaznem i opiekował się synem księcia- 
Bolkiem III. Gdy rycerza uwolniono, dowiedział się, że Jakub Tau otruł jego córkę 
Kunegundę. Pełen żądzy zemsty udał się do Bolkowa na zamek. Zastał go, gdy bawił się 
z małym chłopcem. Zapytał, czy to jego dziecko, Jakub potwierdził. Wtedy Lotar 
uderzył młotem w czoło małego Bolka. Z miłości do Kunegundy, Jakub wziął czyn 
rycerza na siebie i oświadczył, że zabił małego Bolka podczas zabawy poprzez 
nieostrożny rzut kamieniem. Za karę Jakuba stracono w ogrodzie zamkowym  
w Świdnicy. Gdy później Lotar przyznał się do winy, postanowiono nieszczęsnemu 
błaznowi wystawić kamień pamiątkowy z napisem: J. T. i datą 1347 
 
 
 


