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 Witam w drugim już numerze naszego „Magazynu”. Za 
nami wiele ciekawych zdarzeń  kulturalnych w  letnich 
miesiącach. Przed nami, jak Państwo przeczytacie, nie 
mniej atrakcyjne  propozycje przygotowane przez wał-
brzyskie instytucje kultury, kluby i stowarzyszenia. Pole-
cam trzy wydarzenia ogólnopolskie, organizowane przez 
Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Mu-
zeum Porcelany  - Festiwal małych Prapremier, KopalniaK 
i  Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. 
Prezentujemy artystę malarza, który i u nas się spodobał 
oraz najnowsze efekty aktywności wałbrzyskiego środo-
wiska plastycznego. Publikując materiał o  wyjątkowym 
w skali kraju Muzeum Porcelany, zachęcamy do odwie-
dzenia go, może po raz kolejny... Po przypomnieniu naj-
bardziej wyrazistych śladów wałbrzyskiego modernizmu, 
teraz proponujemy wędrówkę po niektórych dzielnicach 
i  jestem pewna, że pozwoli ona spojrzeć na te części 
Wałbrzycha w odmienny sposób. Przegląd artystycznych 
dokonań obu teatrów  może zachęcić już w nowym se-
zonie do obejrzenia premierowych spektakli, popremie-
rowych, ale w nowej odsłonie i wcześniej granych sztuk. 
Mimo że rozpoczął się remont  sali koncertowej, Filhar-
monia  zaprasza na koncerty,  które odbywać się jednak 
będą w różnych miejscach, warto więc śledzić gdzie. 
Niebawem nadejdą dni, które najchętniej spędzamy pod 
dachem. Może w  Pracowni Regionalnej w  „Bibliotece 
pod Atlantami”? - jej zbiory mogą zadziwić. W  tej edy-
cji „Magazynu” również nie brakuje prezentacji twórców.
Przedstawiamy kolejną wałbrzyską  legendę, zapowiedzi 
ważniejszych zdarzeń kulturalnych, a  u  progu nowego 
roku szkolnego – utwory najmłodszych wałbrzyskich  
literatów.
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wydarzenia w waŁBrzycHu

po raz dziewiętnasty Wałbrzych będzie stolicą kabaretu.  
20 - 21 października to dni żartu i humoru, które za-
władną centrum nauki i sztuki stara kopalnia, również 

siedziby wałbrzyskiego ośrodka kultury. Kiedyś PrzeWAŁka, 
dzisiaj KopalniaK, ale dalej Ogólnopolska Giełda Kabaretowa, 
niczym magnes przyciąga wielu zwolenników dobrej zabawy – 
wałbrzyszan i  gości z  innych miast: Warszawy, Wrocławia czy 
Zielonej Góry, kabarety już istniejące i  debiutujące. To jedno 
z ważniejszych wydarzeń organizowanych przez WOK.  
KopalniaK to przede wszystkim konkurs. Każdego roku spośród 
kilkudziesięciu zgłoszeń wybieranych jest sześć kabaretów 
i  stand-uperów, którzy zabiegają na wałbrzyskiej kabaretowej 
scenie o  przychylność publiczności i  jurorów. Pula nagród -  
10 tysięcy złotych! 
 W tym roku w loży jurorów zasiądą: Grzegorz Halama (polski 
aktor kabaretowy, filmowy, teatralny, parodysta), Piotr Plewa (sa-
tyryk, kabareciarz, konferansjer, aktor krakowskiego Teatru STU 
oraz warszawskich Teatru Capitol i  Rampa) oraz Karina Kąsek 
(fanka kabaretu, prowadząca audycję „Kąsek Żartu” na antenie 
studenckiej stacji UJOT.FM). Imprezie towarzyszyć będą występy 
gwiazd kabaretowych - Grzegorza Halamy i Piotra Bałtroczyka. 
 Ale humor tryskający ze sceny to nie wszystko. Magię miej-
sca tworzą również scenografia i  dodatkowe atrakcje dla pu-
bliczności, wręcz narzucające temat przewodni imprezy. Tym 
razem będziemy w… cyrku! I tyle możemy na razie zdradzić, no 
może i  to, że nie będzie żadnych zwierząt. W poprzednich la-
tach niespodzianki były równie niesamowite. 
 waldemar sierański z kabaretu koń polski: - Miałem przy-
jemność występować jeszcze na PrzeWAŁce i  być jurorem 
już na KoplaniaKu. Wyjątkowość festiwalu polega na tym, że 
w każdym roku jest inny temat i  towarzyszące mu wariacje ar-
tystyczne. Bardzo mi się to podoba. To w końcu jeden z pierw-

szych festiwali w  Polsce, który pomógł w  karierze wielu zna-
nym już gwiazdom, a co najważniejsze rozbawił tysiące ludzi.  
rafał kmita: - Bardzo miło wspominam Giełdę Kabaretową 
PrzeWAŁka, obecnie KopalniaKa. Szczególnie atmosferę tego 
festiwalu. To ważne miejsce na mapie kabaretowej Polski. Pa-
miętam, że zdobywaliśmy tam nagrody. Sam również jako juror 
je przyznawałem. I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, nie było 
to w  tym samym czasie. To towarzysko i  artystycznie bardzo 
udany festiwal, czego w  następnych latach życzę organizato-
rom, artystom i oczywiście gościom. Bartosz Gajda z kabaretu 
Łowcy. B: - KopalniaK? Wiem – dwudniowy festiwal kabaretowy 
skupiający kabareciarzy, wariatów, komików, stand-uperów i in-
nych świrów. Żuli i meneli nie zarejestrowano, choć pewnie nikt 
by się nie zorientował, że to oni. Konkursów nie pamiętam za to 
bankiety - pierwsza klasa.  
 Przypomnę, że na naszej scenie kabaretowej wystąpiło już 
wielu popularnych i  lubianych artystów. Wcześniej w  konkur-
sach uczestniczyli m.in.: Łowcy.B, Kabaret Młodych Panów, Smi-
le, Kabaret Skeczów Męczących, Neo-Nówka, Czesuaf, Grupa 
Rafała Kmity, Jurki, Słuchajcie. W sumie PrzeWAŁkowaliśmy do-
tąd 124 kabarety! 
 Jarosław Buzarewicz, dyrektor wok: - Organizacją prze-
glądu żyjemy cały rok, co nie oznacza, że nie schodzimy ze 
sceny! Uwielbiamy ten klimat: długie rozmowy, ba, spory kogo 
zaprosić, toczą się w Wałbrzychu i w Krakowie. Oczywiście ni-
gdy nie jesteśmy jednomyślni...
 I zachęcam - do 10 września trwa nabór zgłoszeń na Kopal-
niaKa, szczegóły na stronie: www.wok.walbrzych.pl (rozdział 
„KopalniaK”). Polecamy również polubić profil KopalniaKa na  
Facebooku.

Joanna kakuba

autorka jest koordynatorką ogólnopolskiej Giełdy  
kabaretowej „kopalniak” i kierowniczką impresariatu wok

kopalniak: 
bo musi być wesoŁo
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- Już dziś wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora zaprasza na III Fe-
stiwal małych Prapremier. Zaplanowaliśmy bardzo bogaty 
program. Podczas festiwalowych dni, od 17 do 22 września 
będzie się wiele działo i w naszym teatrze, ale i w innych miej-
scach Wałbrzycha. Zobaczymy dziewięć spektakli konkurso-
wych, które pokażą teatry lalkowe z  Wrocławia, Rzeszowa, 
Warszawy, Torunia, Szczecina, Poznania, Łodzi. Codziennie 
też odbywać się będą warsztaty, pokazy studentów wyższych 
szkół aktorskich w Polsce, wykłady, czytania performatywne 
i koncert. W pierwszym dniu Festiwalu prezentacje teatralne 
rozpocznie zespół naszego Teatru prapremierową sztuką 
„Afroazja” w reżyserii Martyny Majewskiej i w ostatnim - za-
kończy sztuką „Zrozumieć GIAURA”. Dodam, że nasze spekta-
kle nie biorą udziału w konkursie”. Drodzy Państwo, pierwsza 
edycja Festiwalu była bardzo dobra, druga - super, a  trze-
cia będzie rewelacyjna – zapewnia zbigniew prażmowski,  
dyrektor tlia - organizatora Festiwalu małych prapremier.   
 
 O  zainteresowaniu i  randze wałbrzyskiego Festiwalu naj-
lepiej świadczy fakt, że swoje spektakle zgłosiło do konkur-
su około trzydziestu teatrów, niektóre zaproponowały więcej 
niż jedno przedstawienie. Komisja kwalifikacyjna obejrzała 40 
prapremierowych sztuk, do konkursu wybrano dziewięć.
 Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród jest 
przewidziana na godz. 18 w ostatnim dniu Festiwalu. Zwycięz-
ca, czyli twórca najlepszej sztuki, otrzyma nagrodę pieniężną 
oraz statuetkę, zaprojektowaną specjalnie dla Festiwalu ma-
łych Prapremier. Na nagrody mogą też liczyć najlepsi: aktor, 
aktorka, reżyser i  autor muzyki. Przedstawienia będzie oce-
niać profesjonalne jury, złożone z wybitnych specjalistów te-
atrologów, a  swojego faworyta wybierze też jury dziecięce. 
– Wśród spektakli konkursowych są prawdziwe perełki, na 
przykład „Ronja córka zbójnika” Astrid Lindgren, nigdy jeszcze 
w Polsce nierealizowana, czy sztuka pióra znanego i cenione-
go satyryka, Tomasza Jachimka – mówił Zbigniew Prażmow-
ski. Dyrektor zapewniał, że w dniach Festiwalu cały Wałbrzych 
będzie żył teatrem, goście wyjadą zadowoleni i nasyceni słyn-
nymi „michałkami”, które w wielkiej obfitości obiecała dostar-
czyć, „Śnieżka” ze Świebodzic, wypróbowany sponsor teatru.

 Ale… Jeszcze do niedawna nad trzecią edycją Fe-
stiwalu małych Prapremier wisiały czarne chmury. Dwa 
dotychczasowe przeglądy prapremierowych przedsta-
wień dla dzieci cieszyły się zainteresowaniem widow-
ni i  przysporzyły splendoru wałbrzyskim „Lalkom”, 
uczestnicy nie mogli się nachwalić poziomu spotka-

nia i  gościnności organizatorów. W  tym roku wszakże 
wniosek o dofinansowanie imprezy został przez resort kultury 
odrzucony i  spotkanie stanęło pod znakiem zapytania. Jed-
nak dyrektor Teatru Lalki i  Aktora, Zbigniew Prażmowski nie 
zamierzał dać za wygraną  i wyruszył na podbój serc (i kiesze-
ni) ewentualnych, innych niż ministerstwo, darczyńców. Kluczo-
wym pomysłem było założenie profilu na portalu Polak Potra-
fi, co zaowocowało zebraniem ponad 20 tys. zł na warsztaty 
edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Pieniądze wpłynęły w ciągu 
55 dni, a  jeden z anonimowych sponsorów ofiarował na ten 
cel 6,5 tys. zł. Niebawem okazało się również, że przewidująco 
złożony dodatkowy wniosek do Narodowego Centrum Kultury 
został potraktowany przychylnie i dzięki temu na konto festi-
walu mogło wpłynąć 112 tys. zł. Oprócz tego wsparcie obiecał 
prezydent Wałbrzycha oraz nieliczni, ale hojni sponsorzy. 
 - Dzięki dodatkowym pieniądzom zorganizujemy kilkana-
ście warsztatów dla dzieci i dorosłych, przybliżających jego 
uczestnikom tajniki lalkowych przedstawień, dających moż-
liwość sprawdzenia własnych talentów i zdolności artystycz-
nych. Wszystkie warsztaty będą dla  uczestników bezpłatne 
– mówił zbigniew prażmowski. 

FESTIWAL 
MaŁycH prapreMier
N A  B O G A T O

Barbara szeligowska

wydarzenia w waŁBrzycHu

fot.  Joanna kostrzewska
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 - Zapraszam do Muzeum Porcelany 
na fajną podróż w czasie, podróż, która 
pokaże, że ludzie chcieli i chcą otaczać 
się pięknymi przedmiotami. A  podró-
żować można teraz i  indywidualnie, 
z  audioprzewodnikami. Zobaczycie 
u nas Państwo bogate  zbiory dawnej 
i  obecnej ceramiki z  cenną kolekcją 
porcelany użytkowej i  dekoracyjnej 
znanych fabryk śląskich i  europej-
skich oraz współczesnej ceramiki arty-
stycznej i unikatowej. U nas  poznacie 
Państwo klimat wnętrz mieszkalnych 
z XIX i początków XX w. Nasze zbiory 
w Dziale Sztuki i Bibliotece w ciekawy 
sposób pokażą dokonania kulturalne 
i  społeczne w  dawnym i  powojennym 
Wałbrzychu. Zobaczycie cenne zbio-
ry obrazów  z XIX w. i współczesnych, 
wyjątkowych artystów polskich. A  pa-
miątki możecie kupić i  w  sklepiku 
w Muzeum, i obecnie także w wirtual-
nym. U  nas spędzicie ciekawie czas, 
uczestnicząc w  spotkaniach, wykła-
dach i warsztatach, gdzie staniecie się 
twórcami ceramicznych cudeniek – za-
chęcał do odwiedzenia Muzeum jego  
dyrektor, Jacek drejer.

 Dawny pałac Albertich prezentuje 
różne w  charakterze zbiory. Jednak 
najbardziej liczna i znacząca jest kolek-
cja ceramiki, głównie jej najszlachetniej-
szego rodzaju – porcelany. I jej właśnie 
zawdzięcza swoją nową nazwę – Mu-
zeum Porcelany, od 2015 r. Jest to ko-
lekcja bogata i   różnorodna, w  formie, 
zdobieniach, tworzywie, Widać to już 
po wejściu - imponujących rozmiarów 
współczesne dzieło ceramiczne japoń-
skiego artysty, a  tuż obok aranżacja 
dawnej jadalni, saloniku, kuchni i łazien-
ki ze zdobionymi wyrobami porcelano-
wymi. 
 W  innym miejscu przyciąga wzrok 
urokliwa porcelana śląska, której mu-
zealna kolekcja należy do największych 
w Europie. Najstarsze eksponaty to wy-
roby dwóch znanych wałbrzyskich fa-
bryk porcelany z XIX w. - Carla Kristera 
założona w  1831 r., działająca do dziś 
jako Porcelana „Krzysztof” Sp. z o.o. ze 
znakiem firmowym „Kristoff” oraz po-
wstała w 1845 r. fabryka Carla R. Tilscha, 
do likwidacji w 2012 r. funkcjonująca pod 
nazwą Fabryki Porcelany „Wałbrzych” 
S.A. Są tu również wyroby dwóch innych 

wałbrzyskich fabryk porcelany: Hermann 
Ohme (1882 – 1930) oraz Franz Prause 
(1891 – 1933), działających w dzisiejszej 
dzielnicy Szczawienko. Także produkty 
wałbrzyskiej Fabryki Porcelany „Książ”, 
która wybudowana w  1985 r. zniknęła 
z powierzchni w 2013 r. Kolekcję wzbo-
gaca porcelana z innych śląskich fabryk 
– ZPS „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej 
(od 1860 r.), w  Żarach (1888- 1945), Je-
dlinie-Zdroju Suliszowie (1857 porcelana 
do 1945 r.), Stanowicach (1873 – 1933), 
Parowej (1868 – 1945), Tułowicach (1858 
– 1905) i Katowicach (od 1925 do dziś).        
 Interesujące są również zbiory pol-
skiej ceramiki użytkowej z okresu po-
wojennego.  Pokazują obiekty dekora-
cyjne oraz garnitury do kawy i  herbaty 
z lat 60. i 70. XX w., wzorowane na stylu 
Picassa, przeżywające ostatnio swój 
„come back”. Nie brakuje też ceramiki 
użytkowej z lat 50. i 60. XX w., obrazują-
cej znakomity dorobek polskiego wzor-
nictwa przemysłowego, stworzonego 
przez czołówkę polskich projektantów. 
Warte uwagi są prace z fajansu, porce-
litu, kamionki oraz majoliki i  artystycz-
na terakota Wacława Bębnowskiego, 

FRAPUjącE
elżbieta M. kokowska

ŚWIATY
1.
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ilustrujące  trendy w  ceramice polskiej 
w I połowie XX w. Można też poznać wy-
roby porcelanowe i ceramiczne z polskich 
fabryk w  Ćmielowie, Chodzieży, Korcu, 
Prószkowie czy Dębnikach k. Krakowa. 
 Ważne miejsce w  zbiorach zajmuje 
kolekcja ceramiki artystycznej i  unikato-
wej. Stworzyły ją dary artystów, zakupy 
muzealne, a  przede wszystkim przeka-
zane przez  twórców dzieła, powstałe 
podczas plenerów ceramicznych, póź-
niejszych Międzynarodowych Sympo-
zjów „Porcelana Inaczej”, współorga-
nizowanych przez Muzeum w  latach 

1977 – 2012.  Zbiór ten to kilkaset dzieł 
uznanych rzeźbiarzy ceramików pol-
skich (np. Anny Malickiej-Zamorskiej, 
Ewy Granowskiej, Stanisława Możdżenia,  
Władysława Garnika, Bronisława Wolani-
na, Henryka Luli) oraz zagranicznych.      
 zbiór porcelany i  ceramiki europej-
skiej też zachwyca. To kilkaset obiektów 
historycznych, wytworzonych w  najbar-
dziej liczących się manufakturach Europy. 
Wśród nich są cenione wyroby z wytwórni 
w  Miśni, najstarszej w  Europie. Oglądać 
można porcelanę z Królewskiej Manufak-
tury Porcelany w Berlinie, z  francuskiego 

Sevres, z  Wiednia, Saint Petersburga, 
Czech i  Wielkiej Brytanii. Są fajansowe 
wytwory manufaktur holenderskich, nie-
mieckich, angielskich, a także  interesują-
ce włoskie majoliki.
 - Zbiory ceramiki widoczne w  salach 
muzealnych, pozostające w magazynach 
oraz kolekcja ceramiki artystycznej i  uni-
katowej oddana czasowo w depozyt  do 
Starej Kopalni to łącznie ponad 9300 
obiektów, co przeliczając na sztuki się-
ga kilkunastu tysięcy  – powiedziała ku-
stosz działu ceramiki, Jadwiga kornecka  
– cebula.

2.

3. 4. 5.
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nowy ducH twórczy
elżbieta M. kokowska

 Muzealna kolekcja ceramiki wciąż rośnie. Dzieje się tak dzięki aukcyj-
nym zakupom (dofinansowywanym przez MKiDN) jak w przypadku czajni-
ka do herbaty z porcelany miśnieńskiej datowanego na około 1724 r. oraz 
czarki ze spodkiem wykonanej w Chinach z ok. 1740 r. w warsztacie J. F. 
Metzschena w Bayreuth . Także dzięki darowiznom, czego najnowszym 
przykładem jest przekazanie przez mieszkankę Wielkiej Brytanii duże-
go serwisu obiadowego z  fabryki C. Tielscha. Udostępniane są kolejne, 
niepowtarzalne eksponaty z zasobów Muzeum po zabiegach  konserwa-
torskich, w czym pomaga współpraca z Katedrą Konserwacji i Restauracji 
Ceramiki i Szkła Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.
 - Po zakończonym w ubiegłym roku generalnym remoncie budynku 
naszego Muzeum, zainstalowaniu jego iluminacji i  zmianie aranżacji sal  
przygotowujemy się do dwóch wydarzeń. Jedno to realizowane przez nas 
Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bolesława Wolanina, którego już  III edycja 
odbędzie się październiku. Wystawa dzieł dwóch wybitnych polskich arty-
stów ceramików potrwa do stycznia 2018 r. W ten sposób wejdziemy w ju-
bileuszowy, 110  rok muzealnej działalności, nasz poprzednik – Muzeum 
Starożytności Ziemi Wałbrzyskiej powstało w  1908 r. I  to będzie drugie, 
ważne dla nas wydarzenie - powiedział  dyrektor Jacek drejer.        

6.

7. 8.

Fotografie: nr od 1 do 6 - ze zbiorów Muzeum porcelany, nr od 7 do 10 - Joanna kostrzewska

Na zdjęciach: fot. 7: Serwis tête-à-tête (mlecznik, filiżanka i czajniczek), C. Tielsch, 1870-1890, fot. 8: Kubek, KPM Berlin, ok. 1850
fot. 9: Czarka do herbaty, Chiny, dekoracja ok. 1740, Bayreuth, warsztat J.F. Metzscha, fot. 10: Filiżanka, Miśnia, ok. 1720, dekoracja: I. Preissler

9. 10.

 Znamy artystów malarzy, rzeźbiarzy, ceramików, grafików je-
żeli nie osobiście, to  dzięki pracom pokazywanym na licznych 
wystawach, z plenerowych działań twórczych,  obecności  ich 
dzieł w galeriach. A możliwości kontaktów ze sztuką mamy wie-
le, bo środowisko artystów plastyków należy u nas do jednych 
z najliczniejszych i najdłużej działających. Skupieni są w  Aso-
cjacji Ars Longa i Grupie Twórczej „Kontrast”, działającej najdłu-
żej, bo już od dwudziestu lat. Wielu tworzy indywidualnie, choć 
utrzymuje kontakty z koleżankami oraz kolegami zrzeszonymi 
i uczestniczy w wystawach przez nich organizowanych. Bywały 
lata kiedy znacznie mniej artystów wyrażało chęć działania, ale 
też dawniej były lata, kiedy wałbrzyskie środowisko tworzyło aż 
około stu plastyków, aktywnych i widocznych w mieście. Po tej 
twórczej hossie nastąpiły lata „chude”  i to niekoniecznie z po-
wodu samych artystów. Jednak w ostatnich latach  krzywa ich 
aktywności wystrzeliła w górę. 

 pojawiły się nowe pomysły na realiza-
cje artystyczne, projekty wystawiennicze, 
widoczni są nowi twórcy. W  artystów pla-
styków wstąpił nowy duch twórczy również 
w kwestii dotyczącej innego sposobu orga-
nizowania się. Najbardziej dobitnym tego 
przykładem jest doprowadzenie do powsta-
nia w  Wałbrzychu samodzielnego Oddzia-
łu   Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Formalności trwały dobrych kilka miesięcy, 
aż do lipca 2017 r. Na starcie wałbrzyski 
Oddział tego prestiżowego i  cenionego 
w  środowisku Związku utworzyli: Krzysztof 
Jędrzejec, Eugeniusz Kiszczak, Janina Sa-
kowicz, Stanisław Możdżeń, Paweł Jach, 
Ilona Sapka, Katarzyna Fiołek – Szymala,  
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Paulina Brzezińska, Piotr Puterko, Magdalena Zywar, Piotr Mi-
cek, Jagoda Stączek, Katarzyna Karbownik – Urbańska, Jan 
Pałka, Małgorzata Rzempowska – Skóra i  Jarosław Kaspro-
wiak. - To dla nas ważna chwila. Tworząc obecnie Oddział 
ZPAP wracamy do dobrych tradycji. Do czasów prężnego dzia-
łania wałbrzyskiego Oddziału Związku od 1976 r. oraz w cza-
sach tużpowojennych, kiedy to właśnie tutaj, w  Wałbrzychu, 
a nie we Wrocławiu funkcjonował ZPAP, obejmujący cały Dolny 
Śląsk. Zapraszamy do naszego Oddziału wszystkich zaintere-
sowanych plastyków, absolwentów uczelni artystycznych – po-
wiedział krzysztof Jędrzejec, prezes asocjacji ars longa i li-
der Grupy „kontrast” oraz współzałożyciel oddziału zpap.  
 ten rok to jeszcze jeden udany powrót wałbrzyskich arty-
stów plastyków do dobrej tradycji. Po dziesięciu latach przerwy 
powróciły plenery. W sierpniu, we współpracy z Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia i w jej atrakcyjnej, postindustrialnej prze-
strzeni  odbył się malarsko – ceramiczny plener „Wałbrzych – 
Barwy i Struktury”. Twórczo pracowało na nim  czworo młodych 
artystów ceramików i malarzy z Wałbrzycha i  spoza naszego 
miasta. Efekty działań artystycznych pokaże wystawa poplene-
rowa. Dodajmy, że realizacja tego przedsięwzięcia była możli-
wa dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu ofert w dziedzi-
nie kultury, ogłoszonego przez wałbrzyski Urząd Miejski. 
 Można powiedzieć, że 2017 r. to rok obfitości dla wał-
brzyskich artystów plastyków. Obok wspomnianych już, miało 
miejsce i  inne ważne wydarzenie - VI Triennale Plastyki Wał-
brzyskiej.  W  Centrum Ceramiki Unikatowej w  Starej Kopalni 
pokazało na nim swoje prace ponad dwudziestu artystów. Ten 
interdyscyplinarny przegląd ma swoją długą i wcale niełatwą hi-
storię. Wspominał ją Krzysztof Jędrzejec - Po ogłoszeniu stanu 
wojennego w 1981 r. przestał działać i nasz ZPAP, który prowa-
dził bardzo szeroką i  pomocną artystom działalność. Zaczęły 
się dla nas lata chaosu, zagubienia, kłopotów wystawienniczych 

i problemów materialnych. Ale na początku lat 90. w naszym, 
wałbrzyskim środowisku  powiedzieliśmy sobie „dość” i   zor-
ganizowaliśmy wystawę w Galerii pod Atlantami. Nazwaliśmy ją 
„Jednak jesteśmy”. Chcieliśmy pokazać i pokazaliśmy, że jeste-
śmy, tworzymy i nie daliśmy się zepchnąć na boczny tor. Wte-
dy właśnie zrodził się pomysł organizowania Biennale Plastyki 
Wałbrzyskiej, które po pewnym czasie zmieniliśmy na Trienna-
le. Prezentowaliśmy wystawy w różnych wałbrzyskich galeriach. 
Po przerwiw wróciliśmy do tego oczekiwanego przez nas prze-
glądu dopiero w 2014 r. Myślimy o tym, by kolejne wzbogacić 
o nowe elementy.
 Przez cały czas jest mowa o wałbrzyskim środowisku pla-
stycznym, co nie oznacza, że tworzą je tylko artyści – wałbrzy-
szanie. Należą do niego również twórcy z  innych miast Aglo-
meracji Wałbrzyskiej, choćby z  Kamiennej Góry, Nowej Rudy, 
Mieroszowa, Świdnicy, Świebodzic. I  jak się okazuje, może 
wbrew utartym opiniom, zainteresowani są przynależnością do 
obu stowarzyszeń, także obecnie ZPAP również młodzi artyści, 
absolwenci ASP.
 Jak rysuje się przyszłość? - Naszym zasadniczym zamiarem 
jest dążenie do umożliwienia twórczych działań jak najszersze-
mu gronu artystów. Chcemy, by poprzez działalność wystawien-
niczą, dyskusje, nowe propozycje artyści  odczuwali prawdzi-
wy sens tworzenia. Dzięki  powstaniu wałbrzyskiego Oddziału 
ZPAP otworzą się szersze możliwości  zaistnienia w  polskim 
ruchu artystycznym, uczestnictwa w  wystawach, konkursach, 
może nawet poza granicami kraju. Dla nas ważna jest również 
współpraca z twórcami amatorami. Chętnie służymy im pomo-
cą. Staramy się też wyszukiwać w  ich gronie interesujących 
twórców, których zapraszamy do udziału w naszych ekspozy-
cjach. Przykładem może być tu Jerzy Borowski, z wykształce-
nia muzyk, który już dwukrotnie pokazywał swoje malarstwo na 
naszych wystawach – mówił krzysztof Jędrzejec.             

wystawa poplenerowa 
29 września - 30 października
stara kopalnia

Na zdjęciu: plenerowa praca artystyczna. Od prawej Paulina Brzezińska i Dawid Lasz - malarze, Łukasz Karkoszka i Olga Milczyńska - ceramicy. 
Obok niej Piotr Micek - artysta ceramik z Centrum Ceramiki Unikatowej, w środku: Agnieszka Hundert - Wawrzyniak - kurator pleneru  
i Krzysztof Jędrzejec 

fot. Joanna kostrzewska
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czy wystawy w wałbrzychu spełniły pana oczekiwania?
 Tak, czuję się usatysfakcjonowany, zwłaszcza że mogłem 
zaprezentować fragment cyklu Requiem,  to pierwsze miasto, 
w  którym został pokazany. Dla mnie to było ważne przeży-
cie,  zobaczyłem swoje prace w tej liczbie, w przestrzeni poza 
pracownią i w kościele. Cieszę się, że miejscem ekspozycji 
był kościół, gdyż tematyka obrazów dobrze korespondowa-
ła z wnętrzem. Są to obrazy monumentalne, o  rozmiarach 3 
na 4 metry i w przestrzeni sakralnej dobrze się prezentowały. 
Szczególnym przeżyciem dla mnie było zobaczenie modlące-
go się młodego mężczyzny  przed pokazaną w kościele moją 
Drogą Krzyżową. Człowiek  nie wiedział, iż autor stoi za nim 
- to  było świadectwo, że trzeba Drogę Krzyżową namalować 
na  deskach, dodam, iż pokazywany był projekt w wersji ry-
sunkowej. Dla tego jednego człowieka warto było tę wystawę 
zrobić. Byłem zadowolony z  propozycji pani Dyrektor BWA, 
Alicji Młodeckiej, aby moje prace pokazać w  dwóch prze-

strzeniach: w kościele i w galerii. W BWA przy ul. Słowackiego 
pojawiły się inne moje prace,  portrety dominowały. Chciałem 
dotrzeć do ludzi różnych profesji, utrwalić ich wizerunki na ob-
razach. To było dla mnie bardzo interesujące, ale też budziło 
żywy odzew wśród moich modeli, na przykład wśród górni-
ków.  Dzieciństwo spędziłem na Górnym  Śląsku stąd lubość 
do industrii, a także kopalń. Niedawno wykonałem cykl akwa-
rel, na których utrwaliłem wizerunki ginących obiektów. Nie 
tylko ludzie odchodzą do przeszłości, budynki również.

podczas trwania pana wystaw w wałbrzychu zaprosił pan 
mieszkańców na warsztaty własnoręcznego tworzenia farb 
np. z jajka. skąd taka chęć dzielenia się swoją pasją? 
 Cieszę się z  każdego kontaktu z  ludźmi i  chętnie opo-
wiadam o  swojej pracy artystycznej. A  źródłem mojej pasji 
i poszukiwań w odniesieniu do tworzenia własnych farb jest 
miłość do koloru. Po wielu latach pracy nad barwą, wielu do-

 Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu oraz Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA przy ul. Słowackie-
go. W tych dwóch miejscach prezentowane było malarstwo Andrzeja Boja Wojtowicza. O początkach drogi artystycznej, miłości do 
koloru i samodzielnego robienia farb według receptur starych mistrzów pytała artystę Barbara szeligowska.

SACRUM I PROFANUM

 Już w  październiku w  Muzeum porcelany sympatycy wysokiej kla-
sy rzeźb ceramicznych będą mogli cieszyć się ich artystycznymi walorami. 
Wszystko dzięki trzeciej już edycji Biennale Mistrzów Ceramiki, które od 
2013 r. odbywają się w  wałbrzyskim Muzeum. W  tym roku, po raz pierw-
szy, biennalowa wystawa poświęcona będzie aż dwóm artystom.  Jej bo-
haterowie to Edward Roguszczak związany z  Trójmiastem (zmarł w  1997 r.) 
oraz Bronisław Wolanin, który swoje życie zawodowe i  artystyczne związał 
z Bolesławcem (zmarł w 2013 r.). Wystawa zatytułowana „Dwie drogi” zbie-
ga się ze szczególnymi datami – 90. rocznicą urodzin E. Roguszczaka i 80.  
B. Wolanina. Na ekspozycję złoży się około 60 prac obu wielkich artystów 
ceramików, wśród których znajdą się niepokazywane wcześniej ich odręczne 
projekty i szkice. dzieła oglądać będzie można do stycznia 2018 r. Współ-
inicjatorem i współorganizatorem Biennale jest wrocławska Fundacja „Unikat”.

 Ideą Biennale Mistrzów Ceramiki, realizowaną od pierwszej edycji, jest 
przybliżenie  wałbrzyszanom i  gościom miasta współczesnej ceramiki arty-
stycznej poprzez prezentację dorobku najwybitniejszych polskich artystów 
ceramików, przy jednoczesnym eksponowaniu ich prac dotychczas niepo-
kazywanych. Przypomnijmy, że I  Biennale to była wystawa prac Ewy Gra-
nowskiej  „Zapis – malarstwo, rysunek, ceramika”, II – rzeźby „Moje światy”  
prof. Ireny Lipskiej – Zworskiej. 

BoJa woJtowicza

DwIe DrogI

III BIennale 
MIstrzów CeraMIkI 
im. Bronisława wolanina

fot. ze zbiorów Muzeum porcelany
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świadczeń i ciągłego podnoszenia poprzeczki, przekonałem 
się, że największą satysfakcję daje mi użycie materiałów, któ-
re samodzielnie wykonałem. Idę tu tropem starych mistrzów, 
którzy przecież nie kupowali farb. Ich najlepsze dzieła po-
wstawały z ich własnych materiałów, które sami wykonywali – 
ze składników występujących w naturze - metodą wielu prób. 
Moje pigmenty to  barwa w czystej, nieskalanej postaci, prak-
tycznie czysty pigment, maluję esencją. Nie ma wypełniaczy, 
nie ma tego całego przemysłowego śmiecia. Zajmowanie się 
odkrywaniem tych technologii daje mi ogromną satysfakcję.

Jakie były początki pana kontaktu ze sztuką?
 Wiem z pewnego źródła, czyli od rodziców, że jeszcze nie 
stanąłem dobrze na nogach, a już malowałem. Odbywało się 
to przy starodawnej toaletce mojej mamy, przy której środko-
wa, najniższa część należała do mnie. To była moja pierwsza 
pracownia. Siedziałem na złożonych pieluchach i  oddawa-
łem się sztuce malowania i rysowania. Miałem ołówki, kredki, 
bloki rysunkowe. Również w  książeczce do nabożeństwa za-
mieszkały moje  konie! Nie rozstawałem się z przyborami do 
rysowania i malowania. Próby zabrania mi tych przedmiotów 
kończyły się katastrofą!!! Kiedy miałem je w rękach, stawałem 
się nieobecny. 

Jak widać, to zamiłowanie przetrwało do dorosłości?
W młodości zdarzało mi się dryfować w różnych kierunkach, 
trochę mną miotało, ale osta-
tecznie zrobiłem swoją tecz-
kę artystyczną i  zdałem do 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu (obecnie Akademia 
Sztuk Pięknych). I  to był do-
bry wybór.

Jak rozwijała się pana twór-
czość już po studiach?
 Zawsze miałem dystans 
do sztuki współczesnej, wo-
lałem się zwracać w  stronę 
starych mistrzów. Tak jak, na 
przykład, Delacroix podglądał 
Rubensa. Dla ubiegłowiecznych 
malarzy kolor był podstawą, tak jak 
teraz dla mnie. Cała moja twórczość 
jest próbą zdefiniowania autonomicz-
ności koloru. Koloru,  który buduje rze-
czywistość, a nie jest zdominowany po-
przez kompozycję i  formalne działania. 
W  momencie kiedy zaczynam malować, 
plamka do plamki, jasne, ciepłe, chłodne, cienie i światła  – 
cały warsztat jest zaangażowany. Ważne, aby uchwycić istotę 
rzeczy. Najważniejszy jest dla mnie wymiar duchowy mojej 
pracy.

w pana obrazach mocno zaznacza swoją obecność religia.
 Jestem człowiekiem wiary i Kościoła, nie ukrywam tego,  
to współgra z  tym, co czuję w swoim sercu. Sztuka nabiera 
w tym momencie szczególnego wyrazu. Dużo pracuję w ko-

ściołach i uważam, że tam powinny być najpiękniejsze dzieła 
sztuki, bo one są dedykowane samemu Bogu. Dla mnie to nie 
jest chałtura czy zwykła praca na zlecenie. Wkładam w nią 
cały mój talent, uczucie i serce. Uważam bowiem, że to, co ja 
czuję w moim sercu, to nie jest tylko moja prywatna sprawa. 
Przecież to się przenosi też na innych ludzi. Moja sztuka, moje 
uczucia, to jest dobro wspólne. Sztuka też zawsze stała po 
stronie dobra wspólnego i zawsze broniła prawdy.

nad czym pan teraz pracuje?
 Rozpocząłem kolejny etap działań malarskich w  ko-
ściele pod wezwaniem Judy Tadeusza  w  Jeleniej Górze- 
Czarnem. Jeśli ktoś jest ciekaw, może śledzić postęp prac i to, 
co tam powstaje. Ksiądz proboszcz Mariusz Majewski chętnie 
oprowadzi po świątyni i  opowie o  jej historii. Jak już zejdę 
z rusztowania, mam zaplanowane wykonanie dwóch dużych 
tryptyków po obu stronach kościoła. Zacząłem też wstęp-
ne rozmowy z pewnym wydawnictwem, które przygotowuje 
książkę z legendami karkonoskimi. Byłbym szczęśliwy, gdyby 
ten projekt doszedł do skutku, gdyż kocham Karkonosze, tu-
taj mieszkam, pracuję  i byłby to kolejny cykl w mojej  twór-
czości. Kiedyś zrobiłem swoja wersję  „mitów starosłowiań-
skich”, teraz z przyjemnością zilustruję legendy karkonoskie.

wspominał pan, że chce kontynuować temat warsztatów 
dla osób zainteresowanych sztuką?

 
Zapraszam do Borowic na spotkania ze „sztuką wysoką” (650 
m.n.p.m.!), pracownia czeka na wszystkich fanów malarstwa.  
W  najbliższej okolicy można się zatrzymać w  ośrodkach 
wczasowych różnego typu. W  sprawie warsztatów proszę 
o kontakt mailowy. Podam swój adres elektroniczny: andwoj-
towicz@o2.pl. Nowa strona internetowa powstaje - prace 
można zobaczyć tymczasem na Facebooku.

dziękuję za rozmowę.  

fot. krzysztof Żarkowski www.walbrzych24.com



sierpień  201710

ZDARZYŁO SIę

NA ScENIE
NIE TyLKO

Gdyby Pina nie paliła - fot. natalia kabanow

krzysztof kobielec

waŁBrzyskie teatry

teatr otwarty na wszystko
 Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora pozornie rozdarty pomiędzy 
przypisaną mu funkcją teatru dla dzieci a potrzebą sięgania 
po tematykę uniwersalną z wyraźnym stygmatem poszukiwań 
ścieżek w labiryncie codzienności, zyskuje w mojej ocenie na 
artystycznej atrakcyjności. Zwłaszcza w  kontekście szekspi-
rowskiego eksperymentu. 
 Przeniesienie na scenę historii Ofelii i  Hamleta w  prze-
strzeni pamięci świadka ich tragedii zdaje się być traktatem 
o  młodości, emocjach nią targających i  rozdziałem dziecka 
od rodziców. Widz wkracza w  ciąg zdarzeń już minionych, 
dziejących się niejako we wspomnieniach, patrzy na nie 
z  perspektywy. I  tu zaczyna się koncert, w  którym osobiste 
doświadczenia widza współgrają z tragedią zrodzoną ze zmy-
słowości, samotności w obliczu cierpienia i niemożnością wy-
artykułowania własnego bólu obarczoną niedostatkiem em-
patii. Dwoje bliskich sobie postaci ponosi klęskę, bo żadne 
nie jest zdolne przekroczyć granic własnego ja. Ten spektakl 
każe widzowi głęboko wniknąć w  istotę tego, co nazywamy 
emocjami, zmusza do diagnozy własnej wrażliwości i pozio-
mu otwarcia na drugiego człowieka. Nie daje recepty, nie ofe-
ruje rozwiązań, jest tylko wspomnieniem czegoś, co minęło, 
tak jak i my mijamy. Sztuka „Ofelia i Ha” adresowana jest do 
publiczności młodzieżowej oraz dojrzałej. O ile dojrzały widz 
odczytuje go przez pryzmat doświadczeń życiowych, o  tyle 
młody człowiek, właśnie dojrzewający, zyskuje mapę emocjo-
nalnych przeżyć właściwych człowiekowi.
 „Lalki”  zamknęły sezon spektaklem „Pięciu wspaniałych”  
przygotowanym głównie z myślą o najmłodszych. Nie znaczy 
to, że dorosłego widza nie mógł rozbawić. Z dużą przyjem-
nością śledziłem nie tylko intrygę sceniczną, ale również, 

a może zwłaszcza reakcje publiczności. O ile dzieci wykazy-
wały koncentrację i skupienie, a tyle dorośli reagowali śmie-
chem, bawiąc się perypetiami scenicznych bohaterów. Wła-
ściwością tego wydarzenia było wprowadzenie komunikacji 
niewerbalnej, zbudowanej z  dźwięków nieartykułowanych, 
ale powszechnie zrozumiałych. Naturalnej wielkości lalki 
znakomicie animowane przez aktorów pozwalały zrozumieć 
uważnym widzom istotną różnicę w  pojmowaniu siebie sa-
mych od pojmowania nas przez innych. I  jeśli dorośli wybu-
chali śmiechem, gdy nieporadni rywale zawiązywali doraźne 
alianse przeradzające się w przyjaźń, dzieci w skupieniu do-
konywały bieżącej analizy dziejących się scen. Rzekłbym, że 
spektakl w  magicznej przestrzeni Starej Kopalni był bardzo 
udany, gdyby nie konflikt wydarzeń w tym miejscu skumulo-
wanych z  okazji początku wakacji. Radość ze spektaklu za-
głuszały mi szczątkowe, ale dominujące odgłosy sąsiedniej 
imprezy i to położyło się cieniem na fajny i zabawny spektakl.
 A reasumując: muszę zauważyć, że przyjęta formuła teatru 
animacji dla wszystkich, efektywnie pogłębia walory artystycz-
ne dzięki zróżnicowanej ofercie, ale, co ważniejsze, także  ja-
kości aktorskich dokonań całego zespołu.

u „szaniawskiego” żart i baśniowe klimaty
 Zespół Teatru Dramatycznego zakończył sezon, opa-
trzony hasłem NO PROBLEM, trzema produkcjami. Pierwsza 
opowieść „Gdyby Pina nie paliła toby żyła”, będąca ukłonem  
w stronę charyzmatycznej tancerki niemieckiej Piny Bausch, 
jest nonszalancko prowokacyjną opowieścią o  zgubnych 
skutkach palenia tytoniu. Tytułowa Pina zmarła w  wieku 
69 lat i  ten fakt wiązany jest z  jej upodobaniem do tytoniu, 
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używki powszechnie dostępnej i  powszechnie jej miłośni-
ków deprecjonującej w poprawnie politycznie postrzeganej 
rzeczywistości. Palenie jest passe, a palący, no cóż, ich los 
jest moim udziałem. I tak naprawdę jest to opowieść o ana-
temie, którą rzucono na palaczy, a ci zniewoleni nałogiem, 
borykają się z ostracyzmem, jaki dotyka ich ze strony niepa-
lącej części społeczeństwa. Są niczym rdzenni mieszkańcy 
amerykańskiego kontynentu skazani na rezerwaty, tyle tylko, 
że tych rezerwatów palaczom nie dano. 
 Żywa akcja, przewrotny humor z nutą niewiary w śmier-
telne zagrożenie niesione przez tytoń, okraszone obrazkami 
nieporadnej walki z nałogiem, kończącej się ekstatycznym 
powrotem do papierosa, ma komiksową konstrukcję. Budzi 
to nie tylko wesołość widza, ale przekonanie, że popraw-
ność polityczna to nie wszystko. I  wszystko w  ascetycznej 
scenografii, której przeważający brak jest dopełnieniem 
dowcipnych dialogów. 
 Zdecydowanie odmienna jest przedostatnia w minionym 
sezonie premiera - „Kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich”. 
Otwarta jak klasyczny kryminał, w którym policja dzielnie ści-
ga handlarzy narkotykami, zmienia się w  traktat polityczny, 
którego przesłanie jest jednoznacznym oskarżeniem wiel-
kiej polityki i służb specjalnych. Sama walka z producentami 
i handlarzami narkotyków okazuje się jedynie grą pozorów, 
bo polityka i jej służby specjalne, dla tajnych operacji pozy-
skują środki z symbiozy władzy i mrocznej strefy narkobizne-
su. Ta koprodukcja z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu sięga daleko głębiej niż klasyczna opowieść poli-
cyjna, porusza bowiem kwestię odwagi i  jej braku. Odwagi 
rządów i społeczeństwa i braku odwagi tychże. Bo co stało-
by się takiego, gdyby zalegalizować narkotyki, wszak wie-
le trucizn jest legalnych. Czy legalizacja byłaby prawdziwie 
groźna, czy wniosłaby w przestrzeń naszego życia większe 
zagrożenie niż obecne? Przecież kto zechce, ten dotrze do 
tajnego „butiku” z używkami, bo przecież dociera. To otwarty 
problem, przez wielu jednoznacznie zdefiniowany, ale czy 
prawdziwie? Wartka opowieść w przestrzeni kameralnej sce-
ny zmyślnie skomponowanej scenograficznie pozwala prze-
nosić się widzowi z  pokoju przesłuchań, na pola uprawne 
w kolumbijskiej dżungli czy na granicę meksykańsko-amery-
kańską. Dobre tempo akcji, znakomita gra aktorska to atuty 
spektaklu. 
 Na finał sezonu „Szaniawski” zaserwował sceniczną ada-

ptację komiksu. W wałbrzyskim amfiteatrze byliśmy świadkami 
baśniowej opowieści z udziałem szeptuchy, skrzatów i  ludzi. 
Weszliśmy w  świat fantazji, ginących wierzeń i  cichnących 
podań ludowych. Barwna i magiczna opowieść, choć prosta 
w swej konstrukcji, była urokliwa, a padający deszcz nie od-
straszył widowni śledzącej z uwagą opowieść. 
 Z  dużym zadowoleniem obserwuję zmienną dynamikę 
spektakli plenerowych wałbrzyskiego „Dramatu”, wchodzenie 
w  nowe obszary, kreowanie nowych zdarzeń. Cieszy mnie 
nieustanna troska o aktorską jakość. Tym razem zauroczyła 
mnie, nie pierwszy raz, Sara Jezierska-Celer. To rzadkiej klasy 
aktorka, która do każdego zadania aktorskiego przygotowuje 
się niezwykle starannie, a każda grana przez nią postać jest 
równie prawdziwa i  od poprzednich różna. W  „Łaumie czyli 
czarownicy” gra skrzata, istotę traktującą równie serio zaba-
wę, jak i walkę ze złem. Tą rolą pozwoliła uwierzyć mi ponow-
nie w istnienie tych domowych stworzeń, za których sprawą 
giną drobne przedmioty, inne zmieniają swe położenie. I po-
łożenie zmieni też spektakl, który w przyszłym sezonie z amfi-
teatru wejdzie na scenę. Liczę, że z radością dla widzów.

edyta patro

Łauma - fot. Bartosz MazOfelia i HaKokaina - fot. Bartek warzecha

Pięciu wspaniałych
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i krajobrazu     

JEDNOŚĆ
zabudowyedyta patro

 Proponuję wędrówkę po niektórych wałbrzyskich dzielnicach i zwrócenie uwagi na ich budownictwo mieszka-
niowe, na którego przykładzie możemy zaobserwować zmiany, jakie zachodziły w naszym otoczeniu.
 Rozwój budownictwa mieszakniowego w Wałbrzychu przypadał na przełom XIX i XX w. i wiązał się z rozwojem 
gospodarczym miasta i okolicznych miejscowości. Obok istniejącego już górnictwa, dynamicznie rozwijał się prze-
mysł włókienniczy, ceramiczny, szklarski. Modernizacja i wprowadzanie nowych technologii w przemyśle ciężkim 
w XIX w. miały największy wpływ na ekspansję  ludności poszukującej pracy w powstającym wałbrzyskim okręgu 
górniczo – przemysłowym, a to  wymagało zapewnienia mieszkań. 
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Śródmieście
 Dawniej Wałbrzych był zaledwie nie-
wielkim centrum przemysłowym i daleko 
mu było do późniejszego statusu aglo-
meracji, co projektowano. Liczył około 
dziesięciu tysięcy mieszkańców i mieścił 
się w  obrębie obecnego Śródmieścia. 
Zabudowa miejska skupiała się wokół 
Rynku i zbiegających się w nim ulic. War-
to zwrócić uwagę na szerokość fasad 
budynków, które świadczyły o  zamoż-
ności właścicieli, parcele były drogie. 
Oprócz kilku secesyjnych kamienic znaj-
dujących się przy ulicy Jana Brzechwy 
(poprzednio: Mariana Buczka), na uwagę 
zasługuje dawny pałacyk mieszczań-
ski przy Rynku nr 2. Barokowy budynek 
z  wewnętrznym dziedzińcem zachował 
oryginalne naczółki i  obramienia okien. 
Prowadzi do niego portal z łukowym wej-
ściem wykonany z piaskowca, zdobiony 
boniowaniem oraz detalami w formie ro-

zet i  wsporników gzymsu. Ciekawostkę 
stanowi atrium, z  którego można dojść 
do Placu Magistrackiego. Podczas Sile-
sia Art. Biennale, odbywającego się w   
2012 r. m. in. w Wałbrzychu, przestrzeń tę 
wykorzystał znany polski performer, Ja-
nusz Bałdyga, podejmując się instalacji 
swojej abstrakcyjnej huśtawki z wyobra-
żeniem czarnego i białego konia.

 Rozbudowę centrum dawnego mia-
sta ograniczała istniejąca infrastruktura. 
Wraz z napływem migrantów, wzrosło za-
potrzebowanie na mieszkania komunal-
ne. Czynniki te miały największy wpływ 
na kształtowanie się dalszej architektury 
Wałbrzycha. Pierwszą próbą rozwiązania 
problemu mieszkaniowego miała stać 
się rozbudowa przedmieścia, czyli  dzi-
siejszego Placu Grunwaldzkiego. W po-
bliżu przystanku autobusowego linii nr 
5 w  kierunku Szczawna – Zdroju, znaj-
duje się najstarsze, a zarazem najmniej-
sze osiedle mieszkaniowe Wałbrzycha. 
Składa się tylko z  czterech budynków 
i  zostało wybudowane przez rodzinę 
Hochbergów około połowy XIX w. Domy 
przykryte są dwuspadowymi dachami, 
dekoracyjności nadaje im ryzalit zwień-
czony archiwoltą, która wyznacza oś 
symetrii elewacji. Dzisiaj mijane budynki 
straciły swój urok i  charakter. Przebu-

dowa ulic zmieniła pierwotne założenie 
urbanistyczne i osiedle znajduje się kilka 
metrów poniżej poziomu tras komunika-
cyjnych.

nowe Miasto
 Na początku XX w. rozpoczęła się 
największa inwestycja budowlana w Wał-
brzychu. Władze miasta nabyły część 

dóbr ziemskich należących do Starego 
Zdroju, które w  1873 r.  utraciło status 
uzdrowiska. W  1904 r. rozpoczęły reali-
zację planów związanych z  rozbudową 
Nowego Miasta. Projektu nowej dzielnicy 
mieszkaniowej podjął się Joseph Her-
mann Stübben, znany niemiecki archi-
tekt i urbanista, absolwent Bauakademie 
w Berlinie, który zasłynął przede wszyst-
kim z wielkich projektów urbanistycznych 
zrealizowanych w wielu miastach Europy. 
Do jego największych osiągnięć należy, 
zachowany do dziś, układ urbanistyczny 
Dzielnicy Cesarskiej w  Poznaniu. Zabu-
dowa Nowego Miasta miała stać się nie 
tylko zapleczem komunalnym Wałbrzy-
cha, ale też pełnić rolę rozbudowanej 
infrastruktury, zapewniającej spełnie-
nie podstawowych potrzeb mieszkań-
ców. Wałbrzych zyskał wówczas szereg 
obiektów komunalnych wzbogaconych 
o jednolitą formę architektoniczną, które 
usytuowano wzdłuż istniejących szlaków 
komunikacyjnych. Projektant wykorzystał 
sprzyjające uwarunkowanie terenu, co 
wpłynęło na lokalizację systemu drena-
ży i kanalizacji. Wśród zwartej zabudowy 
powstały sklepy, szkoła, skwery i  pasy 
zieleni. Zaprojektowane przez Stübbena 
Nowe Miasto, stało się przyczynkiem do 
kolejnych inwestycji w tym rejonie. Zało-
żenia projektowe uwzględniały bowiem 
rozbudowę nowej dzielnicy i  w  latach 
trzydziestych XX w. na zboczach dawne-
go Wzgórza Pocztowego, powstało osie-
dle dla pracowników pobliskich kopalń. 
Zabudowa oparta była na planie kwadra-
tu i zakładała tę samą szerokość ulic, jed-
nolity układ budynków i przydomowych 
ogrodów. W  przeciwieństwie do pozo-
stałych terenów adaptowanych pod in-
westycje, obszar osiedla został zniwelo-
wany. Nowoczesny charakter zabudowy 
wpisany jest w manierę modernistyczną 
i łączy się stylistycznie z prowadzącą do 
osiedla malowniczą ulicą Psie Pole.

stary zdrój
 W  1919 r. Wałbrzych powiększył się 
o Stary Zdrój, który w wyniku szkód gór-
niczych utracił cenne złoża wód lecz-
niczych. Jedną z  ciekawszych atrakcji 
architektonicznych tej części miasta jest 
gmach dworca kolejowego. Budynek 
powstał w 1853 r., potem kilkakrotnie był 
przebudowywany. Obecny kształt zyskał  
w  1925 r. i  symbolicznie nawiązywał do 
zabudowy uzdrowiskowej. Z  czasów 
świetności Zdroju zachowało się nie-

Śródmieście
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wiele obiektów. Na uwagą zasługuje 
dawny Dom Zdrojowy „Lwi Gród”  przy 
dzisiejszej ulicy Pocztowej. Z  czasem 
część budynków została przebudowana, 
a wolne parcele przeznaczono pod bu-
dowę nowych kamienic. Warto przyjrzeć 
się budynkowi przy ul. 11 Listopada nr 6. 
Jest to narożna kamienica mieszczańska 
z końca XIX w., którą charakteryzuje oka-
zała, dwustronna fasada z dekoracyjnym 
detalem architektonicznym. Bogate zdo-
bienia zauważalne są w  obramieniach 
i  naczółkach okien, do dziś zachowały 
się także oryginalne, ręcznie kute balu-
strady balkonowe. 
 Rosnące potrzeby mieszkaniowe 

spowodowały powstanie kolejnych 
inwestycji w  byłym uzdrowisku. Przy 
Wzgórzu Gedymina powstało jedno 
z  ciekawszych przedwojennych osie-
dli Wałbrzycha. Zaprojektował je znany 
niemiecki architekt prof. Herman Jansen, 
który zasłynął z planów kompleksowego 
połączenia Berlina z pobliskimi miejsco-
wościami. Jansen na stromym zboczu 
zaprojektował szereg piętrzących się ku 
górze budynków. Wielorodzinne domy 
imponują kompilacją rozwiązań urbani-
stycznych. Pomiędzy budynkami wznie-
siono   schody zwieńczone arkadowymi 
przejściami, prowadzącymi do wyżej po-
sadowionych placów i ulic. Na zboczach 

powstały tarasowe ogródki, z  których 
rozciąga się widok na panoramę kotliny 
wałbrzyskiej otoczonej górami.

podgórze 
 Korzystnym rozwiązaniem służącym 
rozbudowie Wałbrzycha było przyłą-
czenie w 1934 r. Podgórza, samodzielnej 
dotąd miejscowości. Wzdłuż głównej uli-
cy, dzisiejszej Niepodległości, łączącej 
dzielnicę z  miastem, ciągnie się szereg 
budynków stanowiących o  pierwotnym 
założeniu tego miejsca. Są to przeważ-
nie bardzo skromne, niewysokie kamie-
nice, w których rzadko można zauważyć 
ciekawy detal architektoniczny. Proste 
elewacje nadają tej części miasta suro-
wy charakter, ale przestrzenie między 
budynkami obsadzono drzewami i krze-
wami, które korespondują z  pobliskimi 
wzgórzami Barbórki i  Niedźwiadków. 
Jeszcze przed włączeniem terenu do 

Wałbrzycha, Podgórze było rozwija-
jącym się zapleczem mieszkanio-
wym dla zakładów przemysłowych. 

W okolicy działały kopalnie, a dyna-
miczny rozwój okręgu węglowego 

sprzyjał rozwojowi budownic-
twa. To tutaj, w drugiej połowie  
XIX w. wzniesiono jedną z naj-

wyżej położonych górskich 
linii kolejowych w Polsce. Już 

po przyłączeniu do Wał-
brzycha powstało jedno 
z  najładniej położonych 

Nowe Miasto

Podgórze

JednoŚć zaBudowy i kraJoBrazu    
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Stary Zdrój

osiedli w mieście. Projekt, tym razem lo-
kalnych architektów, zakładał budowę 
domów jednorodzinnych, które w  swo-
jej formie stanowiły integracyjną część 
terenu. Poruszając się pociągiem relacji 
Wałbrzych – Kłodzko, obserwujemy kon-
solidację natury i  ingerencji człowieka, 
przyjaznej dla otaczających to miejsce 
górskich krajobrazów.
 Przedwojenne zabudowania i  osie-
dla mieszkaniowe na stałe wpisały się 
w  urbanistykę Wałbrzycha. Po 1945 r., 
kiedy autochtoni i  specjaliści niemieccy 
musieli opuścić miasto,  rozpoczęła się 
migracja ludności. Przyjeżdżali osadnicy 
z różnych regionów Polski,   reemigranci 
z Francji i Belgii, osiedlali się repatrianci 
z  terenów przedwojennej wschodniej 
Polski.  Dawny Waldenburg stwarzał 
dobre perspektywy dla ekonomistów, 
inżynierów, specjalistów w  dziedzinie 
górnictwa i  innych rodzajów przemysłu, 
również dla ludzi kultury i   naukowców. 
I znowu niezbędne stały się nowe osie-
dla mieszkaniowe, spełniające ówcze-
sne wymogi. Oto dwa z nich.

rusinowa  
 W  1951 r. przyłączono do Wałbrzy-
cha niewielką wieś Rusinowa. Na te-
renie obecnej dzielnicy zachowały się 
budynki z XIX w., charakterystyczne dla 
typowej zabudowy wiejskiej. Domy kryte 
są przeważnie dwuspadowymi dachami 
z elewacjami obłożonymi tynkiem, a bry-

ły budynków oparto na planie wydłużo-
nego prostokąta. Historyczne już, dawne 
obiekty Karczmy Sądowej czy poczty przy 
dzisiejszej ulicy Głuszyckiej, zostały za-
adaptowane na mieszkania. Największą 
zaletą tego miejsca jest zlokalizowany 
w dzielnicy park, okalający dawny pałac, 
należący kolejno do rodów Czettritzów, 
Zedlitzów, Kraußów i Buttlerów.  W 1888 r. 
posiadłość zakupił Egmont Tielsch, wła-
ściciel m. in. fabryki porcelany na Starym 
Zdroju, dziś nieistniejącej już „Porcelany 
Wałbrzych”. Oprócz pałacu, po dawnym 
właścicielu zachował się kartusz herbo-
wy umieszczony w  zwieńczeniu bramy 
wjazdowej do parku. Podczas rozbu-
dowy terenu w  latach pięćdziesiątych, 
park stał się 
inspiracją do 
zagospodaro-
wania go na te-
reny rekreacyjne 
i  sportowe. Z pier-
wotnych założeń 
zrealizowano jedy-
nie odkryty basen, 
dziś jest nieczynny. 
Potencjał tej przestrze-
ni wykorzystało w  la-
tach siedemdziesiątych 
środowisko artystyczne. 
Z  inicjatywy Marii Bor Myśli-
borskiej i  przy dużym wspar-
ciu ówczesnych władz miasta 
od 1974 r. zaczęła powstawać 

w Wałbrzychu  jedna z największych wte-
dy w kraju, obok łódzkiej, galeria rzeźby 
plenerowej. Do współpracy zostali zapro-
szeni wybitni twórcy rzeźby polskiej. Dzieła  
m. in. Tadeusza Siekluckiego, Władysła-
wa Tumkiewicza, Adama Smolany, Domi-
celli Bożekowskiej, Marii Owczarczyk czy 
Mieczysława Weltera, stanęły w parku na 
Rusinowej, ale także na Piaskowej Gó-
rze, w Śródmieściu i Szczawnie - Zdroju. 
W pobliżu parku wybudowano też jedno 
z pierwszych powojennych osiedli w mie-
ście. W latach pięćdziesiątych XX w. po-
wstało tam Osiedle Górnicze. Trzypiętro-
we, powtarzające się w  formie budynki 
wielorodzinne, posadowione są równole-
gle do wąskich uliczek. Centralną cześć 

Rusinowa
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osiedla stanowi obsadzony drzewami 
duży skwer z miejscami do wypoczynku.  
Z  początkiem lat dziewięćdziesiątych 
park i oddalone od miasta osiedle dotkli-
wie odczuło zmiany spowodowane za-
mknięciem kopalń. Tereny zielone wokół 
budynków, jak i  one same poddały się 
upływowi czasu. Obecnie tylko nieliczne 
z nich są modernizowane. 

piaskowa Góra
 Tereny dzisiejszej dzielnicy zostały 
włączone do granic administracyjnych 
Wałbrzycha w  latach sześćdziesiątych 
XX w. Wcześniej należały do pobliskie-
go Szczawna - Zdroju. Najstarsze bu-
dynki pochodzą z przełomu XIX i XX w. 
i  usytuowane są przy dzisiejszej ulicy 
Wrocławskiej, Henryka Wieniawskiego 
i Prymasa Wyszyńskiego. Plany rozbudo-

wy dzielnicy zakładały rozwój nowocze-
snego budownictwa mieszkaniowego. 
Pierwsze wzmianki prasowe ukazujące 
prace nad budową nowego osiedla po-
chodzą z 1959 r.  Projekt zakładał zróżni-
cowaną wielkość i wysokość budynków, 
co miało umożliwić swobodny przepływ 
świeżego powietrza i  zapewnić osiedlu 
naturalne przewietrzenie. Ukształtowa-
nie terenu wymusiło na projektantach 
tarasowy układ zabudowy, który wyraź-
nie zauważalny jest na przykładzie czte-
ropiętrowych budynków przy ul. Kornela 
Makuszyńskiego. W  obrębie tej części 
osiedla stanęły pierwsze w Wałbrzychu 
wieżowce, z których rozciąga się widok 
na miasto, Góry Wałbrzyskie i  fragment 
Karkonoszy. Najbardziej istotną cechą 
tego wielkiego założenia był funkcjo-
nalizm. Mieszkańcy mieli do dyspozycji   

w  pełni wyposażone zaplecze socjalne 
w  postaci: żłobków, szkół, przychod-
ni, restauracji, barów, sklepów, domu 
kultury, terenów sportowych i  rekre-
acyjnych. Z  czasem przy ul. Zofii 

Nałkowskiej wygospodarowano 
teren pod ogrody działkowe. Wo-

kół budynków pojawiły się pasy 
zieleni i place zabaw dla dzieci. 
Imponująca jest wciąż realizo-

wana modernizacja budynków 
połączona z  infrastrukturą 

ulic i  komunikacji miejskiej. 
Wszystkie te udogodnienia 
sprawiają, że dzielnica Pia-
skowa Góra, może stano-

wić niemal odrębną jednost-
kę administracyjną.

 Z perspektywy minionych lat i wciąż 
zmieniającego się otoczenia związane-
go ze ewolucjami architektonicznymi, 
należy docenić rozwój urbanistyczny dzi-
siejszego Wałbrzycha. Dzielnice oddalo-
ne od siebie, nawet o kilkanaście kilome-
trów, wyróżnia dokładnie przemyślany 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go. Projektanci doskonale wkompono-
wali rozwijające się dynamicznie nowe 
budownictwo w  architektoniczną formę 
przedwojennych zabudowań. Wykorzy-
stano także wszelkie środki wyrazu, aby 
miasto stanowiło spójną całość z archi-
tekturą krajobrazu. 

Park rusinowski - rzeźba „Słoneczko” Zofii Pociłowskiej

Piaskowa Góra

fotografie Joanna kostrzewska
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 Komu Wałbrzych zawdzięcza kanalizację miejską i  oczysz-
czalnię ścieków na Poniatowie? Jak dojść do Jeźdźców Apoka-
lipsy? Czyj płacz słychać nocami w Zamku Książ? W jakiej dolno-
śląskiej rzece znajdują się okazy daudebardii czerwonej? Które 
miasto dolnośląskie nazywane jest „małym Krakowem”? Odpo-
wiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w Pracowni Re-
gionalnej „Biblioteki pod Atlantami”. Tu nie ma pytań niedorzecz-
nych, śmiesznych, czy dziwnych – pod warunkiem, że dotyczą 
Wałbrzycha i okolic, tych bliższych i dalszych.
 Pracownia Regionalna jako nowy odrębny dział biblioteki zo-
stała oficjalnie otwarta 15 marca 1994 r. w celu gromadzenia róż-
nego rodzaju zbiorów związanych z ziemią wałbrzyską (miastem, 
powiatem i byłym województwem), a  także udostępniania tych 
zbiorów i upowszechniania wiedzy o regionie.
 Tematyka zbiorów pracowni jest bardzo szeroka. Obejmuje 
historię od czasów neolitycznych do współczesności, architektu-
rę i zabytki, sztukę ludową, rozwój turystyki i sportu, szkolnictwo, 
mniejszości narodowe, kulturowe i religijne i wiele, wiele innych. 
Istotnym zagadnieniem, ze względu na wielowiekowe tradycje, 
jest górnictwo.
 Co gromadzi pracownia? Głównie książki, czasopisma lokal-
ne, wycinki prasowe, mapy, widokówki, fotografie, filmy (zarówno 
na taśmach VHS, jak i na płytach DVD) oraz bogaty zasób ksią-
żek niemieckojęzycznych (przedwojennych i  współczesnych) 

i wydawnictw w języku francuskim lub czeskim. Wśród zbiorów 
pracowni znajduje się wiele cennych i  unikatowych publikacji 
i materiałów.
 Ciekawy zbiór stanowią dokumenty życia społecznego, czyli 
między innymi plakaty, afisze, katalogi, programy, materiały pro-
mocyjne (np. maskotka Moofiego, pamiątkowe kufle, kubki, pro-
porczyki, przypinki itp.). W swoich zbiorach Pracownia posiada 
także ekslibrisy i etykiety zapałczane. Zbiory pracowni udostęp-
niane są wyłącznie na miejscu, z wyjątkiem książek w języku pol-
skim, wydanych po 1950 r.
 Kto może korzystać z pracowni? Każdy, kto interesuje się te-
matyką regionalną, poszukuje szczegółowych danych (np. fak-
tów, dat, ciekawostek) czy kompleksowych opracowań dotyczą-
cych miasta i powiatu. 
 Pracownia prowadzi działalność edukacyjną w formie zajęć 
i warsztatów tradycyjnych i multimedialnych, która jest skierowa-
na nie tylko do dzieci i  młodzieży szkolnej, ale także do grup 
dorosłych. Proponowana tematyka obejmuje historię m.in. Wał-
brzycha i jego zabytków, kolei dolnośląskich, rodu Hochbergów 
i  in. Ponadto odbywają się tu promocje książek i wieczory po-
etyckie lokalnych twórców oraz interesujące wykłady w ramach 
„Spotkań z regionem” i „Poetyckiego  regionu”.

autorka jest kierowniczką 
działu informacji naukowej i czytelń

sława Janiszewska ?GDZIE ZNALEŹć

APOKALISY
jEŹDŹcóW
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 Mam 20 lat i od urodzenia mieszkam w Czarnym Borze. 
Od dzieciństwa interesuję się teatrem. Spędzałem czas 
wśród kostiumów scenicznych w bibliotece, gdzie pracowa-
ła moja babcia, byłem w  kółku teatralnym, na konkursach 
recytatorskich, obozie teatralnym i  zagrałem etiudę w  te-
atrze „Witkacego” w Zakopanem. 

 Przygodę twórczą przerwało mi ukończenie gimna-
zjum. Ulegając namowom, zacząłem uczyć się zawodu. 
Męczyłem się przez 3 lata i  tylko słyszałem: „Kucharz 
też artysta”. Nie to, że nie lubię gotować, ale... Posta-
nowiłem skończyć szkołę i  potem iść własną drogą. 
 I wtedy wpadłem na pomysł stworzenia grupy teatralnej. 
Od razu poszedłem z tym do Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury. Na nic się nie nastawiałem, chciałem się tylko dowie-
dzieć czy mógłbym współpracować. Był to strzał w dziesiąt-
kę i odtąd mój teatr „Jestem, hej” współpracuje z WOK-iem. 
 „Marylin w krainie czarów” to mój pierwszy autorski spek-
takl i publiczność dobrze go  przyjęła. Potem był „Atom”, 
z premierą rok temu. Po tych  dwóch dramatach zabrałem się 
za komedię i przez 6 miesięcy (najdłużej) tworzyłem scena-
riusz „Hotelu chwil” - mojej ulubionej sztuki w „Jestem, hej”.  
 W  tym czasie zacząłem pracować (nic nikomu nie mó-
wiąc) nad monodramem „Nie płakałem, kiedy umarł 
papież”. Mówi o  chłopaku, który w  roku 2020 zosta-
je przez rządzących skierowany na leczenie psychia-
tryczne tylko za to, że jest inny - marzy, by kochać i  być 
sobą. Po długim namyśle pokazałem go na „Dolnoślą-
skim Festiwalu Teatru Jednego Aktora” w  Górze. I  wy-
grał! To utwierdziło mnie w  przekonaniu, że to właśnie 
będę robił w  życiu. Oficjalna premiera odbyła się 13 
maja w WOK. Był to dla mnie niezwykły dzień, bardzo się 
cieszę, że spektakl spodobał się. Myślę, że jak dotąd, 
jest to dla mnie najważniejsze dokonanie artystyczne. 
 Z  tego miejsca bardzo mocno dziękuję Wałbrzyskie-
mu Ośrodkowi Kultury, który w  sumie jako jedyny dał mi 
szansę, wolną rękę i we mnie uwierzył. Dzięki jego pomo-
cy mogę tworzyć i przedstawiać publiczności to, co mam 
w sercu i w głowie. 
 Bo moją dewizą jest robić to, co podpowiada serce, wie-
rzyć w siebie, dążyć, do wyznaczonych celów i nie szyka-
nować tych, którzy są inni. 
 Aby się pełniej przedstawić dodam, że interesuję się modą 
i brzydkim pięknem, co znajduje odbicie też w moich  stro-
jach. Bliskie jest mi kino, recenzuję więc filmy (może jeszcze 
nie idealnie) dla  wałbrzyskiego tytułu „Wybieram kulturę”.   
 

nazywaM się adrian sMoleń

WAŁBRZYScY
twórcy
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nie ŚpiewaJcie w taJeMnicy
elżbieta Gargała

podGlądać czas
krzysztof kobielec

 Chór Cantus świętuje w tym roku 15-lecie. Jego założycielka 
i  dyrektorka Zuzanna Jarmułowska – Tyszer pokazała album 
przygotowany na tę okazję przez chórzystkę Danutę Smolińską. 
„Całe szczęście, że nie mam szabli”, czytałam skrzętnie zanoto-
wane uwagi pani dyrygent z prób. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Uważać z tymi fujarkami”, „Nie śpiewajcie w tajemnicy”, czyta-
łam w innym miejscu. Po tych wpisach widać bliską więź łączącą 
chórzystów i ich dyrygentkę. - Większość utworów harmonizuję 
na 4 głosy i akompaniuję na koncertach – zaczęła opowieść.  
 Zuzanna Jarmułowska – Tyszer uczyła muzyki w Technikum 
Górniczyn, w Energetyku i lata całe pracowała w Zespole Pieśni 
i Tańca „Wałbrzych”. - Od 1959 do 1992 r.  uczyłam muzyki, śpie-
wu i prowadziłam chór w zespole – wspominała. Była też przez 
jakiś czas kierownikiem organizacyjnym ZPiT „Wałbrzych”. Po 
odejściu założyła chór Frankofonów i  prowadziła go 10 lat. 
W  2002 roku powstał chór Cantus, który moja rozmówczyni 
stworzyła przy Towarzystwie Aktywnego Seniora w Szczawnie 
– Zdroju, prowadzonym przez Teresę Grządkowską. Chór wy-
stępował w szczawieńskim Teatrze Zdrojowym i Sanatorium nr 
1 oraz w Wałbrzychu. Śpiewali przy różnych okazjach, także dla 
Niemców i Francuzów.
 - W szkole uczył mnie ojciec Krzesimira Dębskiego, Włodzi-
mierz Dębski. Z humorem, z dowcipem uczył harmonii, instru-
mentacji, instrumentoznawstwa, bardzo dużo się u  niego na-
uczyłam, zwłaszcza dyscypliny. Raz nie przyszłam na chór, bo 
miałam chore zęby. Za karę kazał mi z partytury przepisać partie 
na wszystkie instrumenty dla założonej przez niego orkiestry 
symfonicznej w Wałbrzychu – mówiła o miłych chwilach. 
 Od 2010 roku do dziś Chór Cantus działa w OSK Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na Podzamczu. Na jego repertuar składa się 
około 40 pieśni oraz 20  kolęd. I Barka, czyli „Pójdź za mną”, 
którą tak lubił papież Jan Paweł II. Prezentuje je na koncertach 
pieśni polskich i innych narodów. - Chór to 24 osoby, w tym 6 
panów. Spotykamy się raz w tygodniu w Ośrodku Społeczno – 
Kulturalnym na Podzamczu – opowiadała dyrygentka.
 Chórzyści spotykają się też towarzysko, na ogół w ogródku 
Piotra Czwojdzińskiego. - Siedzimy przy ognisku, Piotr gra na 
organkach, my śpiewamy. Tam dopiero śpiewamy! Przyjaźnimy 
się, lubimy – konkluduje Zuzanna Jarmułowska – Tyszer.

 Alek Ziółkowski znany jest wałbrzyszanom głównie za sprawą 
fotograficznej aktywności. Życie zawodowe związał z kopalnią 
„Thorez”, późniejszą „Julią”, która po modernizacji stała się atrak-
cyjną „Starą Kopalnią”. Dzisiaj jest też miejscem wielu fotogra-
ficznych wydarzeń, w dużej mierze dzięki kreatywności bohatera 
naszej prezentacji. 
 Początki przygody z fotografią?  - Miałem zostać ojcem, po-
myślałem, że warto byłoby dokumentować ten fakt. Zaczął od 
klubu fotograficznego, prowadzonego przez Kazimierza Duszkę, 
w dawnym GDK KWK „Wałbrzych”. Chciał tylko poznać podsta-
wy poprawnego fotografowania. To „tylko” szybko rozwinęło się 

w pasję, wciąż doskonaloną. W latach 80. zaistniał czterema in-
dywidualnymi wystawami: „Sacrum – profanum”, „Miejsce stałe-
go zamieszkania”, „Krzyże i kapliczki przydrożne”, „Fotografia pa-
miątkowa”. Równolegle działał na rzecz powstania środowiska 
fotograficznego, co w  efekcie dało początek Wojewódzkiemu 
Klubowi Instruktorów Fotografii. W  jego ramach Alek Ziółkow-
ski był współorganizatorem ośmiu Plenerów Aktu (w ostatnich 
edycjach już międzynarodowych), które przyniosły sukces Wał-
brzychowi i jego  środowisku fotograficznemu. Lata 90. zamknął 
wystawą „Grabarka”, która zdała się odbiciem stanu ducha auto-
ra zmęczonego szukaniem wsparcia dla fotograficznych przed-

fot. elżbieta Gargała
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sięwzięć. Na blisko 10 lat aparat spoczął w pawlaczu.  Ale znowu 
odezwała się drzemiąca w nim pasja i  społecznikowski pierwia-
stek osobowości. Za sprawą Alka Ziółkowskiego reaktywowano 
Komisję Fotografii Krajoznawczej wałbrzyskiego Oddziału PTTK. 
Znowu uaktywnili się jej członkowie, wielu stało się pasjonatami 
fotografowania. Lider Komisji dzieli się wiedzą, umiejętnościami, 
organizuje wystawy i plenery, jak niegdyś.  
 W  2007 r. powrócił do indywidualnych wystaw. Ale już bez 
analogowych, tylko z cyfrowymi fotografiami.  „Barwy pór roku”, 
„Karkonosze – cztery pory roku”, „Wędrowanie światłem malo-
wane”, „Natura malarzem krajobrazu” czy „Krzyże i kapliczki przy-
drożne” lokują go w przestrzeni fotografii krajoznawczej. Jednak 
wnikliwy widz zobaczy coś więcej. W pracach Alka Ziółkowskie-
go dostrzec można nie tylko archetyp widzenia świata właści-
wy homo viator, ale też odkryć refleksję o przemijającym czasie.  
I właśnie on zostaje sportretowany, zatrzymany i zamknięty w ka-
drze. Jak choćby w  „Tryptyku o czasie - wczoraj (1987), dzisiaj 
(2016), jutro (xxxx)”.

warto icH poznać

fot. Marek kosiński

 Witold Kozakowski to wirtuoz gitary i  wielki propagator 
gry na niej wśród dzieci i  młodzieży. Uczy gry na gitarze 
w szkołach  muzycznych w Wałbrzychu, Kłodzku i Bystrzy-
cy Kłodzkiej. Odnosi sukcesy artystyczne, koncertując solo 
i w duecie z żoną, Agnieszką.  

 Wspomina, że do nauki gry na gitarze zmobilizowała go 
nauczycielka matematyki i   organizatorka wycieczek krajo-
znawczych. – Ktoś musiał akompaniować na gitarze do pio-
senek turystycznych przy ognisku, a pani Alina Krauze uznała, 
że jako dziecku dwojga muzyków przyjdzie mi to bez trudu. 
Jego ojciec, Feliks Kozakowski, był altowiolistą w Filharmonii 
Sudeckiej i nauczycielem gry na skrzypcach w Zespole Szkół 

Muzycznych w Wałbrzychu, matka, Lukrecja Kozakowska jest 
wiolonczelistką.   
 Witold Kozakowski spełnił oczekiwania pani od matematyki, 
zdobywając jednakże solidne wykształcenie muzyczne. Naukę 
gry na gitarze rozpoczął od prywatnych lekcji, dalsza  edukacja 

przebiegała w  szkołach muzycznych: w  pod-
stawowej w Wałbrzychu, w Liceum Muzycznym 
i Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Studiował 
potem pedagogikę artystyczną na Uniwersyte-
cie Śląskim w Katowicach, tam na Akademii Mu-
zycznej ukończył studia podyplomowe w zakre-
sie kameralistyki pod kierunkiem prof. Wandy 
Palacz. W latach 1996 i 1997 przebywał w Hisz-
panii na rządowym stypendium artystycznym. 
 Swojej pasji gitarowej daje również wyraz, 
organizując - Kłodzkie Festiwale Muzyczne „Gi-
tariada”, Ogólnopolski Kolędowy Konkurs Gita-
rowy w Bystrzycy Kłodzkiej, Zimowe Warsztaty 
Gitarowe  w Dusznikach-Zdroju oraz od 11 lat Let-
nie w Jedlinie-Zdroju. Od 5 lat  młodzi, uzdolnie-
ni gitarzyści grali też dla wałbrzyszan w Zamku 
Książ, Teatrze Dramatycznym, auli PWSZ. Po raz 
pierwszy w tym roku na jedlińskich Warsztatach 
gościły zagraniczne sławy  muzyczne - włoski 
wirtuoz gitary Aniello Desiderio (wystąpił w Wał-
brzychu) oraz Keith Dunn, blusmen, wirtuoz 
harmonijki ustnej z Bostonu (zagrał z gitarzystą 
bluesowym, Romanem Puchowskim). Koncerty 
cieszyły się powodzeniem, tym bardziej, że były 

bezpłatne wejścia. Marzeniem zaś ich organizatora jest występ 
gitarowej orkiestry w Filharmonii Sudeckiej. 
 Działalność artystyczna i  pedagogiczna Witolda Kozakow-
skiego zyskała szerokie uznanie, co wyraziło się nagrodami  
m. in. ministra kultury, dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej 
w  Warszawie, marszałka województwa dolnośląskiego oraz 
starostów wałbrzyskiego i kłodzkiego.

Gitarowe FascynacJe
Barbara szeligowska
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dawnymi czasy naszą 
okolicę pokrywał nie-

przebyty bór pełen zwie-
rzyny i  leśnego ptactwa. 
Wsparta o  niego rozłożyła 
się skromna wioska - Biały 
Kamień. Obok  rozciągały 
się pola, na zboczach pa-
sły się owce i  krowy. Nad 
wszystkim, niczym potężny 
strażnik, górował Chełmiec.  
Ludzie żyli tutaj w  od-
wiecznym rytmie, życiem 
prostym, pełnym tradycji, 
wierzeń i  obyczajów prze-
kazywanych z  pokolenia 

na pokolenie. Mieszkała tu też młoda niewiasta, nazywana Ma-
teuszową. Była bardzo mądrą kobietą. Potrafiła leczyć ziołami 
różne choroby, rany, złamania, pomagała przy porodach, umiała 
przewidywać pogodę, sprowadzać deszcz i wróżyć przyszłość.
 Ale oto w pewien piękny, majowy dzień od strony Ślęży poja-
wił się stary, wysoki, muskularny mężczyzna w stroju myśliwego, 
z długą brodą i włosami, z  sękatym kosturem w dłoni. Był to 
Rübezahl - Liczyrzepa. Utrudzony po długiej wędrówce chciał 
odpocząć w  karczmie przed powrotem w  rodzinne strony, 
w Karkonosze. Obok położył duży, wypchany tobół. Przywołał 
Mateuszową i rzekł do niej – „Teraz pójdę w Góry Czarne, gdzie 
Borowa zatrzymała chmury i powstrzymam ulewę. Ty zaś strzeż 
mojego tobołu i nie daj go otworzyć. I sama nie  otwieraj!” 
 Liczyrzepa poszedł, a  Mateuszową coraz bardzie rozpiera-
ła ciekawość. Wreszcie nie wytrzymała. Otworzyła tajemniczy 
pakunek. Ze środka wyleciała  chmura słowików i  wzbiła się 
w niebo. Nagle do stada zastraszająca szybko zbliżył się wielki, 
drapieżny ptak. Przerażeni mali śpiewacy, zbici ciasno, w  pa-
nicznym locie ku ziemi znaleźli śmierć wśród skałek.      
 Zapadła upiorna cisza. Mateuszową ogarnął niewyobrażalny 
strach. Usłyszała potężne kroki wracającego Liczyrzepy. Ten wi-
dząc, co się wydarzyło, wpadł w gniew. Na Mateuszową spadły 
straszne słowa – „Twoja nieopanowana ciekawość sprowadziła 
nieszczęście. Zebrałem ptaki, by przyniosły radość  mieszkań-
com moich gór. Teraz nie usłyszą już radosnych pieśni słowi-
ków. Od tej pory i  ty nie usłyszysz śpiewu ptaków. Zaszyjesz 
się w leśnych ostępach, a siedziby ludzkie odwiedzać będziesz 
tylko z rzadka”. 
 Od tamtej pory ludzie mieszkający w okolicy Chełmca powia-
dali, że można tu było spotkać szpetną kobiecą postać, zwaną 
Tobmanze. Była odrażająca, z  potarganymi włosami pełnymi 
liści, w sukni brudnej i poszarganej, z potężnym kosturem i lnia-
nym worem pełnym tajemniczych roślin. Wieść niosła, że znała 
lekarstwa na wszystkie choroby, ale ludzie  bali się jej tak bar-
dzo, że nie chcieli nawet pić jej zdrowotnych mikstur. 
Na dodatek była złośliwa. Powiadano, że potrafiła potajemnie 
wydoić krowy lub rozbić konwie z  mlekiem, albo też zagonić 
w  leśne ostępy krowy, których potem długo szukali pasterze. 
Matki przestrzegały przed nią dzieci. 
 Bo Tobmanze, odwiedzając pobliskie wsie, baczną uwagę 
zwracała na dzieci. W lesie, w którym przebywała, miała ukryte 

trzy miejsca - kamieniołom, leśny gąszcz i zieloną łąkę. Dobre, 
pracowite i posłuszne dzieci, które zgubiły się zbierając drew-
no, grzyby, jagody i nie mogły odnaleźć drogi do domu, prowa-
dziła na zieloną łąkę. Tam mogły leżeć na trawie lub spacero-
wać, zrywać kwiaty i jeść truskawki. Potem  odprowadzała je na 
drogę wiodącą do domu. Te, które ciągle kłamały i nie słuchały 
rodziców, gdy tylko oddaliły się od domu, wiodła do kamienioło-
mu. W jego zimnym, wilgotnym wnętrzu Tobmanze sadzała je na 
spiczastych kamieniach, a wokół pełno było ropuch, chrząszczy 
i węży. Za posiłek miały jedynie surowe grzyby i zielone liście 
roślin. Dzieci leniwe, które nie chciały pracować i te, które cały 
czas spędzały na podjadaniu łakoci, trafiały do leśnego gąsz-
czu. Kazała im siedzieć na gołej ziemi i  liczyć igły rosnących  
choinek. Ich pożywieniem były szyszki jodły, z których musiały 
wydłubywać nasiona. W taki właśnie sposób przeklęta przez Li-
czyrzepę zielarka uczyła dzieci, jakie zachowania są nagradza-
ne,  jakie karane. 

* * *
 Tobmanze (też Tobmetze lub Tobmaze) to niegdysiejsza po-
stać, przywoływana do dyscyplinowania dzieci, również daw-
no temu przez rodziców  w naszych okolicach. Jej imię łączy  
dwa  słowa: toben - szaleć, krzyczeć i zniekształconego Mädel 
- dziewucha, dziewczyna, co oddawało istotę Tobmanze. Języ-
koznawcy sięgając głębiej twierdzą, że jej miano ma pochodzić 
z języka średnio-wysoko-niemieckiego, którym do połowy XIV 
w. posługiwała się część mieszkańców Śląska. W tym języku łą-
czy ono: Tobe - zielarkę i Mathe(u)ssin – Mateuszową. 

Ilustracje ze zbiorów kazimierza Jankowskiego

kazimierz Jankowski

toBManze
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MŁodzi literaci

MŁodycH literatów
Już po raz trzeci odbył się Wałbrzyski Przegląd Twórczo-

ści Literackiej Dzieci i Młodzieży. Po  raz pierwszy z naj-
większą liczbą uczestników – sześćdziesięciu uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów w naszym mieście. Po raz 
pierwszy też w jury zasiedli przedstawiciele wałbrzyskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich - Roman Gileta 
i  Wiesława Kamińska. Tematem utworów jest „woda”, dla 
uczczenia Roku Wisły i  Roku Josepha Conrada. Wybrano 
trzynaście utworów, które znalazły się w okolicznościowej 
publikacji (podobnie jak w ubiegłych latach), wydanej przez 
PiMBP „Bibliotekę pod Atlantami” - organizatora Przeglądu.   
 Oto laureaci. W kategorii „poezja” są to: Julia Sudakow-
ska, (wiersz bez tytułu), Olimpia Kijanka, „Kropelka wody” 

i Bartosz Kijanka, „Kropla wody” - PSP nr 28; Mateusz Zdun, 
„O  wodzie” - PGS nr 11; Sara Jędrzak, „Strumyk” i  Pauli-
na Guła „Tęsknota” - PG nr 7; Zofia Węclewska, „Sztorm” 
i „Tonę” - PG nr 1. W kategorii „proza”:  Agata Batóg, „Kro-
pelka” i  Anna Szczygieł, „W  poszukiwaniu wody” - PG nr 
7; Aleksandra Jungiewicz, „List morza” - PSP nr 26; Paweł 
Banasik, „Niezwykła przygoda kropli wody” - Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 3; Wiktoria Wantuch, „Powrót” - PG nr 
13; Liwia Gałka, „Upływające chwile” - PSP nr 26. 
 Utwory młodych literatów podobały się nam. Autorom 
serdecznie gratulujemy! Niestety, nie możemy zamieścić 
wszystkich utworów, ale postanowiliśmy zaprezentować 
chociaż dwa.

inwazJa

Fot. ze zbiorów Biblioteki pod Atlantami
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           aleksandra JunGiewicz - list Morza

Przyjacielu!
 Pewnie zastanawiasz się, czemu w starej butelce znaj-
dujesz taki dziwny list. To trochę dziecinne, prawda? Cho-
wanie listów do „kapsuł czasu” z nadzieją, że ktoś je póź-
niej znajdzie. Robię to jednak tylko dlatego, ponieważ 
chciałem zostawić coś po sobie. Każdy chce, czyż nie?  
Nie mam komu go zostawić, więc to jedyna droga, aby ktoś 
jeszcze poznał moją niepochlebną historię.
 „Panta rhei” – rzekł kiedyś Heraklit z Efezu. I, niestety, miał ra-
cję. Wszystko płynie. Wszystko przemija i nigdy nie wraca. Nigdy. 
Wszystkie chwile, które przeżyliśmy, wszystko, co przeoczyliśmy,  
już minęło. Zostały po nich tylko wspomnienia, łzy lub śmiech. 
Smutek lub szczęście. Wyrzuty sumienia albo duma. I nic wię-
cej. Chciałbym mieć wehikuł czasu, móc naprawić wszystkie 
swoje błędy. Nie zniszczyć sobie życia, nie załamywać się, nie 
spadać na dno. Czuję się taki bezradny, mimo że wiedziałem, co 
się ze mną stanie. Każdy wie przecież, że kiedyś umrze. Dlacze-
go teraz wszystko mi się przypomina? Słyszałem, że gdy ocie-
rasz się o śmierć, całe życie przelatuje ci przed oczami. Oczy-
wiście, ja nie jestem wyjątkiem. Widzę moją ukochaną mamę. 
Tak bardzo chciałbym ją teraz spotkać i przeprosić. Przeprosić  
za wszystko. Błagać o wybaczenie. Mimo że ją kochałem, ucie-
kłem z domu i już nigdy się do niej nie odezwałem. Nie zjawiłem 
się nawet na jej pogrzebie. Myślałem, że nie pozwalała żyć mi 
tak, jak chciałem. A ona tylko się o mnie troszczyła. Gdy to zro-
zumiałem, było za późno. Zmarła na raka, a ja nic nie zrobiłem. 
Nie pomogłem, nie przeprosiłem. Nic.
 Ojca nawet nie pamiętam, dzieci nie mam. Lub nie miałem. 
Nawet nie wiem, w jakim czasie mam o sobie myśleć. Już za 
chwilę umrę. Moje życie już minęło. Gdybym był rzeką, właśnie 
wpływałbym do morza. Kończył tu swój bieg. W szpitalu nikt 
już nie zwraca na mnie uwagi. Tylko pielęgniarki czasami się 
tu krzątają. Umyją mnie, zmienią cewniki, dadzą dawkę leków, 
ponieważ Wszyscy, których kochałem już nie żyją. Między inny-
mi z mojej winy. Karen. Moja kochana Karen. To ja ją zabiłem. 
To ja prowadziłem ten samochód. Mówiła, żebyśmy zostali na 
noc w hotelu. Jednak ja, uważając, że jazda z promilem alko-
holu we krwi jest całkowicie bezpieczna, włączyłem silnik i ru-
szyłem. To ja ją zabiłem. Moją pierwszą i ostatnią miłość. Po 
jej śmierci zacząłem jeszcze więcej pić, nie potrafiłem przestać.  
I tak stoczyłem się na samo dno. Umarłem w środku, a teraz 
umieram również na zewnątrz. Ja już minąłem. Przepłynąłem to, 
co miałem przepłynąć.
 Zamykam oczy. Myślę o Karen, o mamie i o całym moim 
dotychczasowym życiu. Naprawdę je znieważyłem. Co teraz ze 
mną będzie? W tej chwili zdaję sobie sprawę z ogarniającego 
mnie strachu – strachu przed tym, co jest po śmierci. „Obawa 
tego obcego nam kraju, skąd nikt nie wraca”. Zaczynam odpły-
wać. Może teraz coś mi się uda. Może chociaż zrobię coś dobre-
go? Ostatnim słowem, które przychodzi mi na myśl nie jest imię 
mojej ukochanej, rodzice, przyjaciele tylko… przeminąłem.

Bartosz kiJanka

kropla wody

Witam. Jestem Bartek K., co dwie lewe ręce ma.
Właśnie wlałem w miskę wodę, a ta bach – i na podłogę.  
Z hukiem spadła…
Strumień wylał się szeroki,
Tata w kącie zrywa boki,
Mama naturalnie zbladła…

Będzie draka, będzie bura, znowu wielka awantura.

Na to wszystko wpada babcia, oczywiście w śliskich kapciach.
Za nią dziadek – że nie duży – nie uchronił się od kałuży…
Razem z babcią poszli w tany na podłodze, gdzie rozlany staw…
Powinęły im się nogi, łubudubu, Boże Drogi!!!

Będzie draka, będzie bura, znowu wielka awantura.

Już powietrze zeszło ze mnie.
Gdzie się schować? Co to będzie?
Babcia stęka, dziadek jęczy,
Mama długo przy nich klęczy.
Tata dłonią skrywa twarz, żeby mama nie widziała,
(bo nie byłoby jej miło)
Że to tatę rozbawiło.

Będzie draka, będzie bura, znowu wielka awantura.

Pot mi z czoła ciurkiem spływa,
(dobrze, że rodzina żywa)
Na komputer szlaban dadzą,
W pokoiku mnie posadzą,
I jeszcze przekręcą klucz.
Książek wybiorą bez liku,
Posadzą mnie przy stoliku
I ucz się Bartek, ucz!

Patrzę smutno na kałużę…
Widzę krople: małe, duże
Rozbryzgane na podłodze…
Widzę iskry w oczach mamy – jestem już ugotowany.

Będzie draka, będzie bura, znowu wielka awantura.

Nagle słońce się przedarło wprost przez okno
Wielkie cuda…
Najpierw oświetliło dziadka głowę
Potem uda babci, co leżała już bez kapci.

Nagle promień światła jasny uderzył w kroplę wody – 
W całej kuchni błysła tęcza – nieopisanej urody.
Rozjaśniła wszystkie twarze, nawet taty tatuaże.
Roześmiała wszystkich wkoło.
Ale było nam wesoło.

Tak kropelka wody mała skórę mi uratowała…
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KalejdosKop
wydarzyŁo się w waŁBrzycHu

sukces MŁodzieŻy
 Laury dla wałbrzyskich gimna-
zjalistów. Uczniowie Publicznego 
Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 
w  Wałbrzychu zostali laureatami mię-
dzynarodowego konkursu dla uczniów 
„Ojczyzna w świetle emigracji, prześla-
dowań i  integracji”, który zorganizowa-
ło stowarzyszenie Pamięć i  Spotkanie, 
działające pod patronatem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Saksonii. 
Gimnazjaliści: Dominik Batorski, Oliwia 
Brach, Krystian Drapała, Magdalena 
Dziewiątkowska, Wiktoria Janicka, Wik-
toria Kotarba, Kamil Krzyżosiak, Dawid 
Lempart, Aleksandra Maź, Oskar Niczy-
poruk i Bartosz Słomowicz zrealizowali 

w języku niemieckim przedstawienie „To 
był sen” („Es war ein Traum”). Okazało 
się sukcesem i w czerwcu jego twórcy 
w  Gimnazjum im. Lessinga w  Doebeln 
odebrali z rąk minister kultury Saksonii, 
Brunhildy Kurt nagrodę specjalną, także 
dyplom i nagrodę pieniężną.

Muzyka cerkiewna  
w stareJ kopalni
 Warsztaty pisania ikon oraz koncert 
muzyki cerkiewnej. W  Starej Kopalni 
odbyło się kolejne spotkanie z  kultu-
rą prawosławną, zorganizowane przez 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz para-
fię prawosławną Wszystkich Świętych. 
Ceniony artysta Jan Grigoruk wprowa-
dził uczestników w  tajniki pisania ikon, 
a na scenie wystąpiły chóry: żeński im. 
św. Lidii oraz Męski Chór Wojskowy przy 
Ordynariacie Prawosławnym Wojska 
Polskiego.

waŁBrzyskie dzielnice  
i odkrywanie taJeMnic
 W  czerwcu rozpoczęła się kolejna 
edycja spacerów historycznych po Wał-
brzychu, które cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem mieszkańców. 

To jeden z aspektów programu rewitali-
zacji miasta, realizowanego przez Urząd 
Miejski. Przewodnikiem wypraw jest Ma-
teusz Mykytyszyn z  Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless. W  tym sezonie zwie-
dzanie rozpoczęto od dzielnicy Pod-
górze. Kolejne spacery we wrześniu. 

z centruM rzeźBy polskieJ 
 Znane i cenione Centrum Rzeźby Pol-
skiej w Orońsku prezentuje swoje pra-
ce w  Starej Kopalni w  Wałbrzychu. Na 
otwartej w czerwcu w Centrum Ceramiki 
Unikatowej wystawie „Lab Oro” prezen-
towanych jest ponad 50 prac, wykona-
nych różnymi technikami przez artystów 
z całego świata - uczestników plenerów 
ceramicznych w Orońsku. W Starej Ko-
palni w lipcu otwarto dwie interesujące 
wystawy - „KARPIGRAFIA. Dolnośląskie 
impresje” Krzysztofa Kułacza (grafika 
i rzeźbiarza związanego z dolnośląskim 
zagłębiem miedziowym) oraz „Dywan 
Malarza” Mariana Waldemara Kuczmy, 
profesora na wrocławskiej ASP, a  jej 
wernisaż uatrakcyjniło grające na żywo 
jazzowe trio. 

recital, pŁyta i toMik poezJi
 Aktorka wałbrzyskiego Teatru Lalki 
i  Aktora Bożena Oleszkiewicz, poetka 
Dorota Jagodzińska i  kompozytor Bar-
tosz Warkoczyński to autorzy ciekawe-
go projektu artystycznego. Składają się 
nań: recital piosenki aktorskiej, płyta 
z  tymże recitalem, tomik wierszy,  na 
podstawie których powstały piosenki 
oraz spektakl teatralny. Pomysłodaw-
czynią projektu jest Bożena Oleszkie-
wicz, aktorka śpiewająca, a jego ważną 

cechą jest lokalność – wszyscy autorzy 
pochodzą z regionu wałbrzyskiego. Pu-
bliczność miała już okazję wysłuchać 
recitalu Bożeny Oleszkiewicz w  Klubie 

Muzycznym A’propos i  w  szczawień-
skim Teatrze Zdrojowym. Oba zostały 
ciepło przyjęte. Płyta i  tomik wierszy 
ukażą się jesienią tego roku.

dyskusJe o kulturze
 Podczas  lipcowego posiedzenie 
Wałbrzyskiej Rady Kultury rozmawiano 
m.in. o propozycjach kulturalnych, jakie 
mają odbywać się w mieście. Dyskuto-
wano też o efektywnej koordynacji waż-
niejszych zdarzeń kulturalnych, z myślą 
o  możliwości bezkolizyjnego uczestni-
czenia w  nich zainteresowanych wał-
brzyszan. W tej sprawie padły konkret-
ne propozycje.
Ustalono, że następne spotkanie Rady 
ma odbyć się we wrześniu. 

przyGoda w stareJ kopalni
 Stara Kopalnia w  Wałbrzychu rzu-
ciła wyzwanie łowcom przygód. Dla 
odważnych przygotowano, po raz 
pierwszy w  tym roku, ekstremalną tra-
sę podziemną, podczas której można 
było poznać na własnej skórze tajniki 
pracy górników. Dreszcz emocji był 
tym większy, że akcję przeprowadzo-
no w  godzinach nocnych. Wyprawy 
odbyły się w  miesiącach wakacyjnych.

Góry literatury zaczęŁy się  
w waŁBrzycHu
 Popularny festiwal literacki Góry Lite-
ratury, organizowany w  rejonie Nowej 
Rudy, w  tym roku rozpoczął się w Sta-
rej Kopalni w  Wałbrzychu. Tematem 
wiodącym inauguracji imprezy była 
wystawa czeskiego komiksu - „Komiks 
ponad granicami” oraz opowieści auto-
rów: Marka Sindelki, Mateja Lipavskie-
go, Daniela Chmielewskiego, Dominika 
Szcześniaka, Grzegorza Pawlaka i Olgi 
Tokarczuk. Na zakończenie spotkania 
goście obejrzeli kończącą sezon  Teatru 
Dramatycznego „Łaumę, czyli czarowni-
cę”, spektakl plenerowy. 

sztuka eFeMeryczna 
w sokoŁowsku
 Kilkudziesięciu artystów z  dwudzie-
stu krajów przyjechało do Sokołowska, 
by prezentować swoje ulotne dzieła 
na Międzynarodowym Festiwalu Sztu-
ki Efemerycznej „Konteksty”. Miejscem 
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artystycznych działań było dawne sa-
natorium Brehemera, kinoteatr Zdrowie, 
park uzdrowiskowy oraz wiele innych 
przestrzeni. W programie znalazły się in-
stalacje świetlne, filmy, fotografie, wido-
wiska plenerowe i wystawy plastyczne. 
Publiczność mogła napawać się sztuką 
przez pięć lipcowych dni (21 – 25). Or-
ganizatorem wydarzenia, odbywające-
go się już po raz siódmy,  była Fundacja 
Sztuki Współczesnej  „In Situ”.

udany sezon
 Teatr Lalki i Aktora wkracza w nowy 
sezon z  udanym dorobkiem poprzed-
niego. Miniony sezon to 147 spektakli, 
które obejrzało blisko 20 000 widzów, 
6 premier, prezentacje na festiwalach 
w Rzeszowie, Łodzi i międzynarodowym 
w Białymstoku oraz 32 gościnne wystę-
py w wielu  miastach Polski i w Wiedniu. 
Sezon był owocny również ze względu 
na pozyskane środki finansowe. 5 wnio-
sków zdobyło dofinansowanie na łącz-
ną kwotę 648 000 zł. z MKiDN, Gminy 
Wałbrzych, Narodowego Centrum Kul-
tury oraz od sponsorów i z udanej zbiór-
ki na platformie Polak Potrafi. 

stare / nowe
 Na wystawę pod takim tytułem zapro-
siło Muzeum Porcelany. Prace pokazało 
11 uczestników koła naukowego Kon-
serwacji i  Restauracji Ceramiki i  Szkła 
z  ASP we Wrocławiu. Prezentowała 
ona m.in. witraże, rzeźby ceramiczne, 
meble, szkło, grafikę i  rysunki – dzieła 
odrestaurowane przez studentów oraz 
ich własną twórczość. Wystawa zbie-
gła się z 5. rocznicą podpisania umowy 
o współpracy między Muzeum Porcela-
ny i wrocławską ASP.

Jeszcze w siedziBie
 W  dotychczasowej sali koncertowej, 
jeszcze przed remontem, zakończył 
się 39. sezon artystyczny Filharmonii 
Sudeckiej. Pod batutą Bartosza Żura-
kowskiego Orkiestra wykonała  II Suitę 
„Arlezjanka” Bizeta i  II Symfonię e-moll 
op. 27 Rachmaninowa. Melomani po-
dziękowali artystom brawami na stojąco. 
Jeszcze przed wakacjami nasi filharmo-
nicy w szczawieńskiej Hali Spacerowej 
zagrali koncert symfoniczny „Na począ-
tek lata”, objęty patronatem honorowym 
ambasador Wenezueli z  okazji święta 
niepodległości tego kraju. Prowadził go 
wenezuelski dyrygent, Gerard Estrady.

„no proBleM”
 Pod takim hasłem przebiegał mi-
niony sezon w  Teatrze Dramatycznym. 
Zgodnie z  nim, o  realnych problemach 
współczesności traktowało 8 premiero-
wych spektakli, teatr zaprosił  na 3 duże 
programy edukacyjne oraz 8 czytań, 
w  tym 2 na Festiwalu Malta. Odbył się  
festiwal „Fanaberie”. Do 6 powiększyła 
się liczba warsztatów teatralnych, z  ok. 
100 uczestnikami tygodniowo, działał 
z powodzeniem DKF „Smejlis et Cetera”. 
Teatr z „Zapolską Superstar” odwiedził 8 
miast, wyjeżdżał 20 razy z najnowszymi 
spektaklami na 14 najważniejszych pol-
skich festiwali, przywożąc główne na-
grody, nagrody indywidualne i zbiorowe. 

otworkowe dzieŁa
 WKF i Klub Pod pretekstem zaprosili 
na poplenerową zbiorową wystawę fo-
tografii otworkowej, Pinhole Day 2017  
pt. „WAWA o  TWORKI”. Uczestniczyła 
w niej, jako autorka zdjęć, Joanna Bator. 
Pokazali się również – Joanna Chmie-
lewska, Joanna Kostrzewska, Jarosław 
Michalak, Jordan Szabliński, Jacek 
Ślaziński, Tomasz Wasilewicz i  Mariusz 
Woźniak.

akwarele JózeFa oBacza
 Ten wałbrzyski twórca zaprosił 
w lipcu na wystawę swoich akwarel do 
Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Na obrazach 
dał po raz kolejny wyraz swoim zainte-
resowaniom architekturą. Pokazał peł-
ne uroku fragmenty Bystrzycy Kłodz-
kiej, zaułki Kłodzka i  jego kościoły, 
a  także budowle Nowej Rudy.  Część 
wystawy, niejako jubileuszowej, po-
święcona była upamiętnieniu powo-
dzi, która nawiedziła Kłodzko w 1997 r. 

powitanie księŻneJ daisy
 Bogato zdobiony dyplom powitalny 
w  cennej oprawie wzbogacił w  lipcu 
wystawę „Metamorfozy Zamku Książ” 
na I  piętrze zamku. Udostępnienie 
tej  najstarszej pamiątki związanej 
z obecnością księżnej Daisy w Książu 
to kontynuacja współpracy z Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu. Rozpo-
częła się w 2015 r. otwarciem w zam-
kowych salach wystawy barokowych 
obrazów, z  których część zdobiła 
zamkowe wnętrza za czasów Hoch-
bergów. W ubiegłym roku (w rocznicę 
otwarcia wystawy) powiększyła się 
o monumentalny obraz „Alaryk w Rzy-
mie”. Wszystkie zabytkowe dzieła to 
depozyty Muzeum.  

 Najnowszy eksponat – ozdobny 
dyplom „na pamiątkę uroczystego 
wjazdu wysoko urodzonej pary do 
Książa z  wyrazami głębokiego sza-
cunku” został wręczony książęcej 
parze, księciu Janowi Henrykowi 
XV i  księżnej Daisy, gdy zawitali do 
Zamku Książ po półrocznej podróży 
poślubnej w lipcu 1892 r.  - To jest wy-
jątkowa pamiątka, wykonana przez 
wałbrzyskiego malarza i  fotografa 
Johannesa Tetzelta oraz wybitnego 
wrocławskiego jubilera Emila Som-
me. W ten szczególny sposób podda-
ni księcia i  pracownicy zamku Książ 
chcieli złożyć uszanowanie książęcej 
parze. Brytyjska arystokratka, świe-
żo poślubiona księciu Hochbergowi, 
po raz pierwszy w  życiu zawitała do 
Książa. Bez wątpienia miała w  ręku 
powitalny dyplom, jestem pewny, że 
była wtedy wzruszona  – powiedział 
dyrektor Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, Piotr Oszczanowski. I do-
dał - Te eksponaty są tutaj u  siebie, 
wróciły do swojego naturalnego oto-
czenia. W żadnym innym miejscu nie 
miałyby takiego wyrazu, jak tutaj.

„waŁBrzycH” oklaskiwany

 Zespół Pieśni i  Tańca „Wałbrzych” 
zaprezentował się przed jeleniogór-
ską, noworudzką, czeską i  wałbrzy-
ską publicznością. Sezon artystycz-
ny zakończył uroczysty koncert na 
terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu. 
Młodzi artyści wystąpili na międzyna-
rodowych festiwalach w  Hradec Kra-
love i Nowej Rudzie. W Jelenie Górze 
zagrali w „Strasznym Dworze”.
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powiatowa i MieJska 
BiBlioteka puBliczna
BiBlioteka pod atlantaMi

Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor:  Renata Nowicka
www.atlanty.pl

 www.facebook.com/BibliotekaAtlanty

⊲ narodowe czytanie „wesele” stanisława wyspiański
 2 września 

godz. 10 – Pl. Kościelny (w razie niepogody w atrium)

wystawy w Galerii pod atlantaMi
⊲ „edward lutczyn: stare i …nowe”
 15 września – 13 października
 wernisaż – 15. 09, godz. 18
⊲ „obudź zmysły”
 23 października – 17 listopada
 wernisaż dla niewidomych – 23. 10, godz. 17

⊲ „tydzień jak z komiksu”
 2 – 6 października – Biblioteka w rynku
 m.in. warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, projekcje  

filmowe, giełda komiksów, wystawy

⊲ „dzień chiński w bibliotece”
17 października – Filia na piaskowej Górze

spotkania autorskie z:
⊲ krzysztofem wielickim - 22.09 (taternik i himalaista)  
⊲ ewą nowak – 27.09, Filia na Piaskowej Górze
⊲ Vaclavem Vokolkiem – 29.09. (czeski pisarz, publicysta, artysta) 

Biblioteka w Rynku
⊲ Bolesławem Grabowskim – 24.10, Filia na Piaskowej Górze, (o Japonii)
⊲ tomaszem samojlikiem - 29.11 (autor komiksów i książek dla dzieci) 

Biblioteka w Rynku

waŁBrzyska Galeria sztuki 
Biuro wystaw artystycznycH

ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Alicja Młodecka
www.bwa.walbrzych.pl

wystawy: 

⊲ Henryk Mazurek - „Moje lambaréné”
 wystawa fotografii
 6 września – 9 listopada
 Galeria - ul. Słowackiego 26
 Wernisaż – 6. 09, godz. 18

⊲ Vi Międzynarodowe Biennale plakatu  
społeczno - politycznego

 wystawa pokonkursowa
 11 września – 19 listopada 
 Galeria - Zamek Książ
 Wernisaż – 11. 09, godz. 18

⊲ Łukasz karkoszka - wystawa ceramiki
 15 listopada 2017 r. – 1 lutego 2018 r.
 Galeria – ul. Słowackiego 26
 Wernisaż – 15. 11, godz. 18

⊲ Marian kępiński 
 wystawa malarstwa.
 25 listopada 2017 r. – 11 lutego 2018 r.
 Galeria – Zamek Książ
 Wernisaż – 25. 11 godz. 18

teatr draMatyczny
iM. JerzeGo szaniawskieGo
w waŁBrzycHu

Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Danuta Marosz
www.teatr.walbrzych.pl

SZANIAWSKI SHOWcASE II
Początek 54. sezonu pod hasłem „Na Zachodzie bez zmian?”
⊲ „Łauma, czyli czarownica” 
 7.09, godz. 19 i 8.09, godz. 18
⊲ „kokaina i sprawiedliwość dla wszystkich”
 8.09, godz. 19:30
 9.09, godz. 19
⊲ czytanie w ramach nowego cyklu „streszczamy się!”
 „dżuma” - 9.09, godz. 20:30
⊲ „Gdyby pina nie paliła to by żyła”
 10.09, godz. 18 

wrzesień

⊲ „Gdyby pina nie paliła to by żyła”
  16.09 - godz. 19, 17.09 - godz. 18

⊲ „kiedy mój tata zmienił się w krzak” 
 21.09 - zsz nr 1 w wałbrzychu

⊲ „tutaj jest wszystko”
 10.09 - godz. 18
 16.09 - godz. 19  

⊲ „wielcy inni. Jezus, Gombrowicz, osiecka”
 29.09  - godz. 19
 30.09  - godz. 18

⊲ „piosenki na koniec świata”
 30.09  -  godz. 19:30

FilHarMonia sudecka

ul. Słowackiego 4,58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Elżbieta Łaganowska
www.filharmonia-sudecka.pl

W związku z remontem sali koncertowej Filharmonia prosi o śledzenie w prasie, TV,  
na plakatach i jej stronie internetowej aktualnych miejsc grania koncertów.

⊲ 22 września - godz. 11:30, teatr zdrojowy w szczawnie - zdroju
 koncert symfoniczny dla dzieci

⊲ 29 września - godz. 19, teatr zdrojowy w szczawnie - zdroju
 koncert symfoniczny „wielcy pianiści, wielkie arcydzieła”

⊲ 6 października - godz. 19, sala audytoryjna pwsz
 dni Muzyki FilMoweJ
 koncert symfoniczny „przeboje srebrnego ekranu”

⊲ 13 października - godz. 19, sala audytoryjna pwsz
 dni Muzyki FilMoweJ
 koncert symfoniczny „smuga cienia... melodie polskich filmów”

⊲ 19 października - godz. 19, teatr zdrojowy w szczawnie – zdroju
 koncert symfoniczny „na dzikim zachodzie”

⊲ 20 października - godz. 19, teatr zdrojowy w szczawnie – zdroju
 koncert symfoniczny „wielcy kompozytorzy Bohaterami Filmów”

⊲ 27 października - godz. 19, kościół na Białym kamieniu
 koncert chóralny „wszystkiM duszoM”

⊲ 11 listopada - godz. 18, teatr zdrojowy w szczawnie - zdroju 
koncert symfoniczny – narodowe Święto niepodległości

⊲ 24 listopada - godz. 19, teatr zdrojowy w szczawnie - zdroju
 koncert symfoniczny „Jesienny wieczór”

⊲ 29 listopada- zdrojowy w szczawnie - zdroju
 „alleGra sinFonia - koncert…z 1001 nocy”

wydarzenia kulturalne

fot. H. Mazurek - 
Katiola - Wybrzeże 
Kości Słoniowej

M. Kępiński; 
Obiekt 1; 1981

I nagroda na  
Biennale Plakatu
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MuzeuM Gross-rosen 
ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków
Dyrektor: Janusz Barszcz
www.gross-rosen.eu

⊲ w rocznicę wybuchu ii wojny światowej 
 3 września  - godz. 12 
 Pod Pomnikiem Mauzoleum odprawiona zostanie polowa msza 

św. w intencji Ofiar obozu koncentracyjnego Gross-Rosen 
i pomordowanych w czasie II wojny światowej. 

wystawy: 

⊲ Hubalczycy w kl Gross-rosen
 20 maja – 15 listopada 
 Wystawa o żołnierzach Oddziału 

Wydzielonego WP mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”.

⊲ ztracená paměť? Místa nacistické 
nucené práce v České republice

 15 września – 20 października
 Wystawa ukazująca obozy pracy 

przymusowej dla Żydów, Romów  
i Polaków.

⊲ na ulicach i murach. afisze i plakaty 
z okresu ii wojny światowe

 21 października 2017  - 14 stycznia 2018

MuzeuM porcelany 
w waŁBrzycHu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Jacek Drejer
www.muzeum.walbrzych.pl

⊲ nowa oferta
 Od września nowe propozycje edukacyjne dla uczniów  

i przedszkolaków oraz zajęć manualnych dla seniorów!

⊲ porcelanowe kreacje - Maria sadowska
 do 30 września 

⊲ My – my z wałbrzycha
 6 – 20 września – sala edukacyjna
  Wystawa porcelanowych lalek 

stworzonych przez uczniów I LO  
w Wałbrzychu. 

podwieczorki u alBerticH
⊲ 27. 09:  idealne ciało – w sztuce i poza nią        
⊲ 25. 10:  ruch w sztuce – bracia lumiere     
⊲ 29. 11:  przejawy witalności w sztuce  

  
centruM nauki i sztuki
stara kopalnia

ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Anna Żabska
www.starakopalnia.pl

⊲ „lata finał z cleo” 
3 września - godz. 16 
plac eventowy starej kopalni

⊲ laBoro
Prace z Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku do 7 września

waŁBrzyski oŚrodek kultury

ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
www.wok.walbrzych.pl

⊲ dolnoŚląski Festiwal oGnia 
 2 - 3 września
 Kuglarstwo, efekty pirotechniczne, pokazy, 

konkursy, scena otwarta z bitwą taneczną, 
warsztaty, gry i zabawy.

⊲ leokadia Gerot – wystawa malarstwa
 wernisaż 9.09 – godz. 18  

wok w starej kopalni 

⊲ Festiwal kopalnia Folkloru (współorganizacja)
 15 – 17 września, stara kopalnia

⊲ zabawa ze sztuką – warsztaty plastyczne 
 17 września - godz. 10, wok na piaskowej Górze

⊲ 2. Biennale Fotografii krajoznawczej
 23 września - godz. 18

⊲ „rodzina addamsów” - premiera sztuki 
 grupa teatralna „Żarówka”- 29 września, wok w starej kopalni 

⊲ andrzej Heller  - wystawa malarstwa
 wernisaż: 7 października - godz. 18, wok w starej kopalni

⊲ zabawa ze sztuką – warsztaty plastyczne
 15 października – godz. 10, wok na piaskowej Górze

⊲ waldmar kałasznikow - wystawa fotografii 
 wernisaż: 28 października – godz. 18, wok na piaskowej Górze

⊲ koncert patriotyczny zpit „wałbrzych” z okazji Święta 
niepodległości oraz 150. rocznicy urodzin Józefa piłsudskiego

 11 listopada, wok w starej kopalni

⊲ zabawa ze sztuką – warsztaty plastyczne
 19 listopada – godz. 10, wok na piaskowej Górze

⊲ „Mój pierwszy raz na estradzie”  
- koncert wałbrzyskiej szkoły talentów

 24 listopada – godz. 17, wok na piaskowej Górze 

kluB a’propos

ul. Wieniawskiego 82
58-309 Wałbrzych
www.aproposclub.pl

⊲ 8 września - Święto Blues(a)manów 
 - the stars’i  & paranoja Hotel
⊲ 15 września - young power Jam session 
 Maja ludwiczak & friends
⊲ 6 października - koncert na bis – anja sei
⊲ 20 października - promocja nowej płyty (koncert)  

– Mateusz pospieszalski
⊲ 27 października - w starym kinie  

– „nosferatu symfonia grozy” 
- projekcja z muzyką na żywo

⊲ 10 listopada - wałbrzyska scena Muzyczna  
J. wójcik z zespołem niebo

⊲ 17 listopada - nocna zmiana Bluesa  
& sławek wierzcholski

⊲ 24 listopada - kultowe Granie  
w a’propos - Hurt

⊲ 02 grudnia - Bluesowa Barbórka z plus 50
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art caFe pod preteksteM
ul. Rycerska 1
58-300 Wałbrzych

⊲ Marzena zdun - „sielsko anielsko” - wystawa malarstwa 
 wernisaż i początek świętowania 6. urodzin 
 art cafe „pod pretekstem”
 29 września – godz. 18

⊲ Bardowie z Breslau 
 koncert pawła Góreckiego i krzysztofa rodaka
 30 września – godz. 19

⊲ urodziny art cafe „pod pretekstem”  
niespodzianka i koncert zespołu paraluzja

 7 października

⊲ ryszard klimas - „różne oblicza ceramiki”
 wernisaż: 27 października – godz. 19

⊲ andrzej Heller  - „tran sForMa tor mistyczne śmieci”
 wystawa rzeźby 
 wernisaż: 24 listopada - godz. 19
 
⊲ każda pierwsza środa miesiąca 
 Bitwa na zdJęcia / wkF

oŚrodek spoŁeczno  - kulturalny
spóŁdzielnia Mieszkaniowa „podzaMcze”
Al. Podwale 1, 58-314 Wałbrzych
Kierownik: Włodzimierz Palusko
www.smpodzamcze.com.pl/osk

⊲ „wakacje z every can counts” - do 30 września, osk
 wystawa nagrodzonych prac konkursu plastycznego

⊲ „aktywne  
i bezpieczne wakacje”  - 
do 30 września - osk

 wystawa nagrodzonych 
prac konkursu 
plastycznego

⊲ Jerzy noszyk  
„turyści na szlakach” 

 6 października - osk
 otwarcie wystawy 

fotograficznej i wieczór 
poezji

⊲ „portret pani Jesieni” - listopad – pasaż tesco
 wystawa prac uczestników konkursu plastycznego

 Górnicy odkrywają dla nas wałbrzych to 
nowe działania promocyjne, których pomysło-
dawcą i realizatorem jest wałbrzyskie Centrum 
Nauki i  Sztuki Stara Kopalnia. W  dziewięciu 
miejscach Wałbrzycha pojawiły się miniaturo-
we ceramiczne postacie górników, stojące na 
granitowych postumentach. Jest to symbolicz-
ne połączenie teraźniejszości i  przeszłości, 
przemysłu i  sztuki, przypomnienie o  dwóch 
najbardziej liczących się w  historii miasta ga-
łęzi przemysłu – górnictwa i ceramiki. Autorem 
rzeźb jest Janusz Franke, artysta rzeźbiarz 
z Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopal-
ni, gdzie zostały wykonane. Twórca rzeźbiąc 
figury inspirował się zdjęciami rzeczywistych 
górników.      
 Rzeźby ukazują górników z atrybutami, któ-
rych charakter wiąże się z  umiejscowieniem 
figur. Rzeźba górników – dyspozytorów stoi 
przed Ratuszem, górnika z orkiestry górniczej 
koło Teatru Dramatycznego, prezentowane są 
w: Starej Kopalni – górnicy dołowi, Muzeum 
Porcelany – górnik w  galowym mundurze, 
Zamku Książ - górnik wiertniczy, Aqua Zdroju – 
górnik w łaźni, PWSZ – górnik sztygar, Szkole 
Energetyk – górnik mierniczy, Szpitalu Górni-
czym – górnik ratownik. 
 Rzeźby te i miejsca, w których stoją to po-
czątek górniczej artystycznej mapy Wałbrzy-
cha. Jej tworzenie zaczęło się 7 sierpnia, kolej-
ne odsłony przewidziano na październik, wraz 
z ciekawymi wydarzeniami.

#gwarki

Górnik w galowym mundurze Górnicy dołowi

Górnik wiertniczy

Górnik mierniczy Górnicy dyspozytorzy

Górnik ratownik



FilHarMonia sudecka
uroczysta inauguracja  
40. sezonu artystycznego 
15 września - godz. 19
ewangelicki kościół zbawiciela
koncert symfoniczny
 „ ognista carmen”

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent:  Bartosz Żurakowski 
solistka: Karolina Jaroszewska ( wiolonczela) 
Program: E. Chabrier:   Rapsodia na orkiestrę  „España”,   
A. Dvořák: Koncert wiolonczelowy h - moll op. 104,  
G. Bizet:  I i II suita z opery „Carmen”

ZAPOWIEDZI \  WyDARZENIA

teatr draMatyczny w waŁBrzycHu
preMiery
Łauma, czyli czarownica - 7 września
premiera sceniczna,  reż. Magda Miklasz

kiedy mój tata zmienił się w krzak - 20 września
premiera w ZSz nr 1 w Wałbrzychu,  reż. Jakub Skrzywanek

iwona, księżniczka Burgunda - 14 października
tekst: Witold Gombrowicz, reż. Grzegorz Jaremko (debiut)

18. dni dramaturgii  -  (e)MiGracJe. conrad - 16 – 19 listopada
W związku z Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego młodzi twórcy 
skonfrontują się z jego dziełami. Rozstrzygnięty też będzie Konkurs 
Dramatopisarski, „Conrad 21 – Pro”.

teatr lalki i aktora
euroazja - 17 września  prapreMiera
reż. Martyna Majewska

7-10 września

Zaprasza Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”. 
Patronat honorowy - Maria Kieślowska

wystawa czynna: 1 - 10 września
kościół zbawiciela
11 - 29 września, Biblioteka pod atlantami

stara kopalnia 4.09 - 15.10.2017
wernisaż 4.09.2017 r., godz. 18

Galeria sztuki, budynek B5




