
POCIĄG DO POLSKIEJ SZTUKI 

PROGRAM FESTIWALU TARGIRA 
2019 

ŚWIEBODZICE 14 - 16 czerwca 2019 

14 czerwca, piątek 

godz. 11:00 

•otwarcie hali dla publiczności 

•rozpoczęcie konkursu „Art-Nobilium” 

•rozpoczęcie konkursu Grand Prix Targira-art. 2019 

•otwarcie "Plenerowej Akademii Sztuki" 
w programie: warsztaty dla dzieci i młodzieży 

godz. 13:00 

•uroczyste otwarcie Festiwalu 

•otwarcie wystawy głównej Piękno Szkła Pawła Borowskiego 

•otwarcie wystawy promocyjnej Tylko czas Arkadiusza Dzielawskiego 

1. otwarcie wystawy historycznej Zegary kolejowe z Dolnego Śląska 
/kuratorzy: Wojciech Magierski, Adam Mroziuk/ 
Na wystawie będą zaprezentowane zegary kolejowe, jakie powstały na Dolnym 
Śląsku m.in. unikalny kieszonkowy zegar kolejowy firmy Epnera za Srebrnej Góry, 
zegar G. Beckera oraz tzw. zegar matka firmy Arona ze Świdnicy. 

•rozstrzygnięcie konkursu „Art-Nobilium” oraz wręczenie nagród 

godz. 17:00 

•zamknięcie pierwszego dnia Festiwalu 

15 czerwca, sobota 

godz. 8:25 

•Dworzec kolejowy Wrocław Główny inauguracja projektu Pociąg do Polskiej Sztuki 
– występ kolejowej orkiestry dętej, okolicznościowe przemówienia 

godz. 8:55 

•odjazd Pociągu do Polskiej Sztuki z Wrocławia Gł. Wręczenia każdemu 
pasażerowi kolekcjonerskiego biletu kolejowego. 

godz. 9:40 



•przyjazd pociągu do Świebodzic - uroczyste otwarcie zrewitalizowanego i obchody 
150 urodzin dworca kolejowego 

•występ kolejowej orkiestry dętej na Placu Dworcowym 

•odsłonięcie pamiątkowej tablicy i smakowanie urodzinowych słodkich specjałów 
/specjalny tort/ 

godz. 10:00 

•otwarcie hali dla publiczności 

godz. 10:00 — 10:30 

•przejazd gości i pasażerów Pociągu do Polskiej Sztuki do hali IX Festiwalu Targira-
art. ul. Mieszka Starego 6 - wręczenie pasażerom Pociągu do Polskiej Sztuki 
specjalnych certyfikatów uczestnictwa w projekcie 

godz. 10:50 

•uroczyste powitanie wszystkich uczestników Pociągu do Polskiej Sztuki - 
okolicznościowe wystąpienia wszystkich partnerów projektu i gości honorowych. 

godz. 12:00 

•wykład pani Małgorzaty Ziewieckiej nt. Współcześni artyści dlaczego wart 
inwestować w ich sztukę 

godz. 12:30 

•Znaczenie gospodarcze linii kolejowej Wrocław-Świebodzice — wykład pana 
Ireneusza Zyski 

godz. 13:00 

•wykład i multimedialny pokaz Jarosława Jaśnikowskiego pt. Inspiracja i kolej. 
Jarosław Jaśnikowski to czołowy polski malarz nurtu Magicznego realizmu, u 
którego kolej jest źródłem inspiracji 

godz. 13:45 

•występ artystyczny – muzyka klasyczna 

godz. 14:10 

•spotkanie partnerów projektu Pociągu do Polskiej Sztuki z Panem Ministrem na 
Zielonej Sali 

•występ kolejowej orkiestry dętej przed halą gł. Festiwalu 

godz. 15:15 

•wykład pana Oskara Olejnika pt. Sztuka i kolej 

godz. 15:50 

•zegary w służbie kolei wykład pana Adama Mroziuka i pana Wojciecha 
Magierskiego 



godz. 16:40 

•przejazd uczestników Pociągu do Polskiej Sztuki na dworzec w Świebodzicach 

godz. 17:30 

•odjazd Pociągu do Polskiej Sztuki do Wrocławia 

godz. 18:00 

•zamknięcie drugiego dnia Festiwalu 

16 czerwca, niedziela 

godz. 10:00 

•otwarcie hali dla publiczności 

godz. 10:30 

•projekcja tdw.tv Pałac Ciechanowice dolnośląska perła architektury. 

godz. 11:30 

•projekcja filmowa prezentująca malarstwo Tomasza Alena Kopery 

godz. 12:10 

•spotkanie autorskie z panem Arkadiuszem Dzielawskim czołowym polskim malarzu 
nurtu magicznego realizmu 

godz. 13:00 

•spotkanie autorskie z Pawłem Borowskim – szkło artystyczne Paweł Borowskie to 
światowej sławy artysta tworzący w szkle. Prace wykonane w hucie Borowskich 
zdobią kolekcje m.in. J. Cartera,/ b. prezydenta USA/ Nicolasa Cage czy Whoopi 
Goldberg 

godz. 15:30 

•zakończenie głosowania konkursu Grand Prix 

godz. 17:00 

•rozstrzygnięcie konkursu Grand Prix 

•losowanie nagród dla publiczności 

•uroczyste zamknięcie IX Festiwalu Targira-art 

 

Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w programie bez podania przyczyn. 

Stoisko Poczty Polskiej będzie czynne w piątek i sobotę 

             Źródło: http://www.targira-art.pl  


