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„ŚWIDNICKA GRYFIADA”
650 rocznica śmierci Bolka II Świdnickiego
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.
8 czerwca 2018 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
(w tym klasy gimnazjalne, które będą oceniane jako jedna kategoria)
/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 związana jest z tematem dotyczącym wybranego
fragmentu biografii księcia Bolka II Świdnickiego,/ inne prezentacje nie
będą podlegać ocenie jury/.
Nagrody:
- Puchar Prezydenta Miasta Świdnicy
oraz nagrody finansowe za poszczególne miejsca ufundowane przez Urząd
Miejski w Świdnicy

Warunki techniczne:
 „Świdnicka Gryfiada” odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 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 2018 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”

Bolko (Bolesław) II Mały (Świdnicki)
(ur. pomiędzy 1309 a 1312 rokiem, zm. 28
lipca 1368)

„Książę świdnicki od 1326, jaworski od 1346, łużycki od 1364 roku, książę na

połowie Brzegu i Oławy od 1358, książę siewierski od 1359, książę na połowie
Głogowa i Ścinawy od 1361 roku. Ostatni niezależny książę piastowski na
Śląsk.
Bolko II był najstarszym synem księcia świdnickiego Bernarda i Kunegundy
córki Władysława Łokietka. Przydomek Mały otrzymał na skutek dość niskiego
wzrostu.
Bolko II Mały zmarł 28 lipca 1368 roku i został pochowany w klasztorze
w Krzeszowie, gdzie do dzisiejszego dnia zachował się jego nagrobek tumbowy.
Rzeźba zmarłego naturalnej wielkości, ubrany jest w zbroję współczesnego mu
typu, w lewej ręce trzyma tarczę ze śląskim orłem, w prawej mizerykordię”
/źródło: Wikipedia

