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[JKP2019]: Srebrny jubileusz Jaworskich Koncertów Pokoju.
Koncert „Mazowsza”
Koncert inauguracyjny XXV edycj? Jaworskich Koncertów Pokoju z pewno?ci? mo?na zaliczy? do
udanych wydarze? artystycznych bie??cego roku. Niepowtarzalna atmosfera i akustyka Ko?cio?a
Pokoju oraz pi?kno zabytkowych wn?trz od ?wier?wiecza przyci?gaj? najwi?ksze osobowo?ci
polskiej i mi?dzynarodowej sceny muzycznej. Tegoroczn? edycj? Koncertów zapocz?tkowa?
widowiskowy wyst?p Pa?stwowego Zespo?u Ludowego Pie?ni i Ta?ca „Mazowsze”, pod dyrekcj?
Jacka Bonieckiego.
Emilian Bera, Burmistrz Miasta Jawora: - Serdecznie gratuluj? solistom, chórowi i orkiestrze
„Mazowsza” wyst?pu na najwy?szym poziomie. Jaworskie Koncerty Pokoju to jeden z
najstarszych i najwi?kszych na Dolnym ?l?sku festiwali muzyki klasycznej. Dzi?kuj? organizatorom
za ogromny wk?ad pracy i osobiste zaanga?owanie w organizacj? tego wyj?tkowego wydarzenia
muzycznego w naszym mie?cie oraz dba?o?? o przebieg i wysoki poziom artystyczny kolejnych
edycji Koncertów.
Ksi?dz Tomasz Stawiak, Proboszcz Parafii Ewangelickiej w Jaworze: - 25 lat, ?wier? wieku
Koncertów Pokoju, to pi?kny jubileusz kulturalnego wydarzenia, które wpisa?o si? na sta?e w
krwiobieg Ko?cio?a Pokoju i naszego Miasta. Organizatorom dzi?kuj? za trud przygotowa?, a nam
wszystkim ?ycz? wielu kolejnych lat z Koncertami!
Anna Grynszpan, Kierownik artystyczny JKP: - Srebrne, czyli rocznicowe 25. Jaworskie Koncerty
Pokoju to programy muzyczne, które jak zawsze zawieraj? wiele form wykonawczych od kwartetu
do orkiestry, stylów muzycznych od renesansu do jazzu a tak?e podkre?laj? swoimi tytu?ami
rocznice tak wa?ne dla naszej Polski jak pami?tny wybuch II Wojny ?wiatowej. Cykl rozpoczyna
legendarny Pa?stwowy Zespó? Pie?ni i Ta?ca Mazowsze, który ludowymi strojami i pi?knymi
g?osami przypomni polskie pie?ni ludowe, by 21 wrze?nia w koncercie fina?owym, po królewsku
zako?czy? muzyk? dawn? Polskiej Opery Królewskiej - Capella Regia Polona, godn? najwi?kszych
sal koncertowych Europy.
W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego podczas inauguracji jubileuszowych 25.
Jaworskich Koncertów Pokoju wojewoda dolno?l?ski Kamil Zieli?ski wr?czy? odznak? „Zas?u?ony
dla kultury polskiej” Annie Grynszpan za ca?okszta?t pracy. - To dla mnie wa?ne i zaszczytne
wyró?nienie – przyznaje Anna Grynszpan historyk sztuki, kustosz w jaworskim muzeum, kierownik
artystyczny Jaworskich Koncertów Pokoju.
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