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Letnie miesiące najczęściej kojarzą
się ze słodkim lenistwem urlopowym, nieco zwolnionym tempem
życia, gorącymi dniami. Kanikuły nie
będzie jednak w wałbrzyskiej kulturze, choć gorąco ze względu na zapowiadane wydarzenia – i owszem.
Zacznijmy od festiwali – czerwcowe
Festiwal Reżyserii Filmowej i Kopalnia Folkloru, w sierpniu – Festiwal Ensemble i Metal Mine. Obok
nich wszystkie instytucje kultury
zapraszają na mnóstwo wydarzeń:
ciekawe wystawy, seanse kina
plenerowego, koncerty, spotkania
z ciekawymi twórcami, w czerwcu
też na spektakle teatralne. W czasie
wakacji najmłodsi będą mogli w nich
spędzić wiele miłych i ciekawych
chwil. O wielu propozycjach można
przeczytać w naszym „Magazynie”,
choć warto też przeglądać strony
internetowe instytucji i klubów, by
mieć najnowsze informacje. U nas
znajdziecie Państwo również publikacje poświęcone i innej tematyce.
Piszemy o inwestycjach powstałych
z dofinansowania unijnego, kreatywnym artyście muzyku, wałbrzyskich dworcach, twórcach naszego
środowiska, o Święcie Miasta. Jako
że mamy letni czas, zamieszczamy
też artykuły o turystyce kulturalnej
oraz zdrowiu i rekreacji w przedwojennym Wałbrzychu, z myślą o zachęceniu Państwa do wyruszania na
bliższe i dalsze wycieczki.
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Plac Magistracki

15 rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej,
Rok Europy w Wałbrzycha to dobra okazja, by porozmawiać o wpływie Unii na życie w naszym mieście
w wymiarze materialnym.
Bez dofinansowania z funduszy europejskich naszych projektów poziom ich realizacji byłby znacząco,
znacząco gorszy. Albo też w ogóle bardzo wielu inwestycji mogłoby nie być. Od 2004 roku do dziś wsparcie finansowe środkami unijnymi pozwala w naszym
mieście na realizację setek projektów. Dotyczą one
wielu dziedzin naszego życia – sfery gospodarczej,
rewitalizacji, kultury, wypoczynku, sportu. Powiększyła się liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach,
udostępniliśmy większej liczbie seniorów korzystanie
z domów opieki, mogliśmy wdrożyć projekty społeczne, związane z aktywnością zawodową czy rodziną.
Trudno je wszystkie wymienić. Wśród nich są i były
projekty o różnej wartości finansowej - mniejsze, ale
jest i duża liczba inwestycji o bardzo wysokim poziomie dofinansowania.
Największą inwestycją jest…
Największą, najbardziej priorytetową inwestycją jest
obwodnica zachodnia w Wałbrzychu. Pozyskaliśmy
na nią ponad 297 mln zł. Po raz pierwszy pojawiły się
u nas tak gigantyczne środki. Największa w historii Wałbrzycha inwestycja drogowa stała się faktem. Zgodnie
z planem jej budowa powinna zakończyć się w 2021
roku i wpłynie w kolosalny sposób na funkcjonowanie
miasta. Ale nie tylko. Ma też ogromne znaczenie dla
dostępności połączenia z S3 i późniejszego łącznika
z węzłem na autostradzie A18.

Rondo Unii Europejskiej

Park Sobieskiego
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Obwodnica to przysłowiowa wisienka na torcie
wciąż modernizowanych dróg w różnych dzielnicach Wałbrzycha.
Bez przebudowy i modernizacji dróg i zapewnienia
właściwej infrastruktury w tym zakresie trudno mówić
o wyższym poziomie życia w mieście, bezpieczeństwie
ruchu drogowego i pozytywnym wizerunku Wałbrzycha.
Wjeżdżając do Wałbrzycha od strony Książa poruszamy
się po dużym rondzie Unii Europejskiej, wyremontowanych ulicach de Gaulle’a lub Wrocławskiej, Armii Krajowej. Zmienił się charakter choćby ulic na Szczawienku,
Piaskowej Górze, Nowym Mieście. Do Starej Kopalni
prowadzi zmodernizowana ulica Wysockiego. Trwają
podobne prace na Sobięcinie. Powstały nowe miejsca
parkingowe, na przykład w centrum miasta, przy ulicy
Rycerskiej i Przemysłowej, też zmodernizowanej. Koszt
remontu każdej drogi to wartość od kilku do kilkunastu
milionów złotych.

WAŁBRZYCHA
Cieszą nie tylko odremontowane drogi, ale i budynki
w „starych” dzielnicach, których walory architektoniczne są coraz bardziej widoczne.
To też zasługa ich użytkowników, którzy chcą mieszkać i pracować w zrewaloryzowanych obiektach, ale
i efekt realizacji programu rewitalizacji wałbrzyskich
dzielnic. Zaczęliśmy od Śródmieścia, Nowego Miasta
kontynuujemy prace na Sobięcinie wzdłuż ulicy 1 Maja.
W miarę napływu środków finansowych lub składanych
wniosków realizujemy poszczególne działania. Dotyczy
to choćby przebudowy obszaru ulicy Młynarskiej czy
modernizacji siedziby GOPR na Podgórzu.
Zmieniło się sporo w obiektach służby zdrowia.
W tematyce zdrowotnej działo się dużo. Realizowane
były duże projekty w szpitalu im. Dr A. Sokołowskiego.
Powstał nowy oddział pulmonologiczny za 20 mln zł. Dofinansowanie do oddziału onkologii sięgnęło 12 mln zł.,
oddziału ratunkowego - około 7 mln zł. Mówiąc o opiece
zdrowotnej warto też wspomnieć o realizacji mniejszych
projektów, dotyczących przychodni i pogotowia ratunkowego, co przyniosło korzystne zmiany dla pacjentów
i personelu medycznego. Dzięki dofinansowaniu można
też było przeprowadzić działania edukacyjne i informacyjno – profilaktyczne w zakresie zdrowotnym.
Ze zdrowiem w naturalny sposób wiąże się możliwość wypoczynku w odpowiednich warunkach.
Tej ważnej dziedziny też nie zaniedbaliśmy. Kosztem
blisko 36 mln zł. powstała kryta pływalnia w kompleksie
Aqua-Zdrój. Wiele milionów zostało przeznaczonych
na rewaloryzację Parku Sobieskiego w centrum miasta, z budową punktów widokowych, ścieżek przyrodniczych i dostępnością urządzeń do ćwiczeń, także na
zagospodarowanie parku na Rusinowej czy renowację
kompleksu pałacowo-parkowego w Książu i popularnej
Palmiarni. Powstały ścieżki rowerowe, w tym popularna
na Podzamczu. To tylko przykłady. Zdaję sobie sprawę,
że sporo jeszcze przed nami, choćby rewaloryzacja parków miejskich. Ale to z czasem…
Mówiąc o inwestycjach dofinansowanych ze środków unijnych trudno pominąć sferę kultury, co naszemu „Magazynowi” jest szczególnie bliskie. Może
kilka słów na ten temat…
Przede wszystkim – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Intensywne i trudne prace remontowe, adaptacyjne i wyposażenie byłej kopalni „Julia” trwały cztery lata
i pochłonęły około 180 mln zł. Ale zyskaliśmy wyjątkowy
obiekt kultury z wartościową i atrakcyjną ofertą. Wspomnę tu również o modernizacji przestrzeni przy Placu
Teatralnym na wałbrzyską strefę kultury czy utworzeniu Centrum Kongresowo-Kulturalnego w zamku Książ,

PREZYDENT WAŁBRZYCHA
DR ROMAN SZEŁEMEJ
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pracach o wartości kilkunastu milionów. Na dofinansowaniu unijnym skorzystała też Biblioteka pod Atlantami.
Siedziba w Rynku została doposażona w sprzęt, zyskały też jej filie. Po raz pierwszy na Sobięcinie powstała
samodzielna placówka biblioteczna w zaadaptowanym
budynku, znacznie poprawiły się warunki działania filii
na Piaskowej Górze, która mieści się obecnie razem
z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w jednym, zmodernizowanym obiekcie. Na Nowym Mieście też planujemy
polepszyć warunki w tamtejszej bibliotece. Dużej wartości projekty są udziałem Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
we współpracy z czeskim partnerem naszego miasta. Są
to: Wałbrzych – Hradec Kralove „Miasta Kultury”, Kultura
Łączy Wałbrzych i Hradec czy najnowszy Wałbrzyskie
Inspiracje. Cieszy mnie, że w tych zmodernizowanych
instytucjach kultury wałbrzyszanie znajdują coraz więcej
i coraz ciekawszych propozycji.
Ulica de Gaulle'a

Stara Kopalnia

Ważne dla wszystkich wałbrzyszan jest znacznie lepsze funkcjonowanie komunikacja miejskiej.
Komunikacja publiczna to ważny czynnik życia
mieszkańców, stąd wdrożyliśmy projekt modernizacji
infrastruktury transportu publicznego. W mieście zainstalowano nowe, jednolite w kształcie przystanki autobusowe z czytelną informacją i monitoringiem. Niezwykle ważne jest to, że w naszym mieście jeździ 20
niskoemisyjnych autobusów, które zakupiliśmy za około 20 mln zł dofinansowania. Ta inwestycja wpisuje się
w realizację programu ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza, którego jednym z elementów jest termomodernizacja obiektów szkolnych wartości kilku milionów
złotych. Skoro mówimy o komunikacji, wspomnę też
o kolejowej. Myślę, że komfort podróżowania zwiększa
obecność wyremontowanych, też z niemałym udziałem
unijnych funduszy, dworców – na Szczawienku z miejscami do parkowania i przystankiem komunikacji miejskiej oraz wcześniej - Dworca Miasto
I na zakończenie. W ostatnim czasie intensywne stały
się kontakty z Brukselą. Pan jeździł tam z delegacją,
stamtąd przyjeżdżały znaczące osoby do Wałbrzycha. Rozmowy trwają. Czego dotyczą?
W Unii postał projekt wsparcia finansowego regionów pogórniczych i ich rewitalizacji. My zaliczamy się
do takich obszarów. Wałbrzyska delegacja prezentowała w Brukseli nasze projekty. Kilkanaście zostało
wybranych i poddanych analizie. Dotyczą one między
innymi pozyskania wody z zasobów pokopalnianych,
farm fotowoltaicznych, całościowej rewitalizacji dzielnicy Sobięcin. Ale czy otrzymamy wsparcie? W tej chwili
jest zbyt mało konkretów, by już mówić o realnych możliwościach inwestycyjnych.

Elżbieta M. Kokowska

Parking przy ul. Przemysłowej (też wyremontowanej)
Zdjęcia z archiwum Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
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ŚWIĘTO WAŁBRZYCHA
W Centrum Ceramiki Unikatowej w Starej Kopalni po raz
drugi odbyło się Święto Wałbrzycha. Uroczystość zgromadziła
wałbrzyszan szczególnie zasłużonych dla rozwoju miasta. Odczytano listę Zasłużonych i Honorowych Obywateli Wałbrzycha
wyróżnionych tymi tytułami w ubiegłych latach.
Prezydent Roman Szełemej oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Maria A. Romańska wręczyli doroczne nagrody i stypendia przyznane w dziedzinie kultury. Tegorocznymi laureatkami
nagród są – Elżbieta Maria Kokowska i Sylwia Aftyka – Łoda.
Pamiątkowe formy szklane otrzymali również zdobywcy nagród
z ubiegłych dwóch lat - Joanna Kostrzewska i Danuta Gołdon
– Leger oraz Jarosław Michalak i Tomasz Góra (nagrodzeni na
zdjęciu niżej). Wyróżnieni stypendiami to – Kamila Nadolska,
Angelika Sokólska, Aleksandra Zając i Bartosz Rudyj.
Stronę artystyczną Święta zapewniły chóry – wałbrzyski „Milenium” z chórmistrzynią Małgorzatą Wiłkomirską oraz z Freiberga. Każdy z nich zaprezentował odmienny repertuar, ale też
wystąpiły wspólnie. Na zakończenie uroczystości pojawił się
okazały tort. Święto Wałbrzycha (25.05) poprzedziło inaugurację bardzo udanych Dni Wałbrzycha.
EKA, fot. Robert Bajek

Tytułem Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha uhonorowano dr. Henryka Maciąga (pośmiertnie), cenionego lekarza oraz
Renate Schönborn z Freibergu, aktywnie działająca na rzecz
współpracy obu miast.
Tegoroczne Święto Wałbrzycha było okazją do podsumowania dwudziestoletniej współpracy naszego miasta z partnerskim
niemieckim Freibergiem oraz podpisania przez gospodarzy obu
miast deklaracji dalszej współpracy.

Dorocznymi nagrodami Rady Miejskiej w Wałbrzychu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury wyróżnione zostały:
■ SYLWIA AFTYKA – ŁODA
Jest nauczycielką w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26
z Oddziałami Integracyjnymi. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzi warsztaty twórcze pod nazwą „Bez Komentarza”. Zajęcia
teatralne przez nią prowadzone mają duży wpływ na aktywność
twórczą młodych ludzi. Członkowie grupy „Bez Komentarza” prezentują się z powodzeniem podczas imprez szkolnych i miejskich.
Dali się poznać od jak najlepszej strony w całym kraju, zdobywając
wielokrotnie nagrody podczas konkursów i festiwali teatralnych.
W ubiegłym roku Sylwia Aftyka – Łoda zrealizowała w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym projekt „TLeN (Teatralne Lekcje(Nie)
obowiązkowe”. Wyreżyserowała wówczas spektakl pt. „364”, którego premiera odbyła się w czerwcu ubiegłego roku. Przedstawienie spotkało się z wielkim uznaniem, a jego recenzję „Teatralna
petarda w Wałbrzychu” zamieścił magazyn „Vogue Polska”.

■ ELŻBIETA MARIA KOKOWSKA
Jako dziennikarz, w swoich publikacjach w tytułach regionalnych i krajowych oraz wydawnictwach zwartych poświęcała
wiele miejsca problematyce kulturalnej. Stała się ona dominująca, gdy laureatka została szefem czasopism kulturalnych – od
2017 r. „Wałbrzyskiego Magazynu Kulturalnego”, wcześniej, do
2016 r. „Wałbrzyskiego Informatora Kulturalnego”. Choć w odmiennym charakterze, oba prezentowały w różnych formach
wałbrzyskie wydarzenia kulturalne proponowane przez instytucje kultury, kluby i środowiska twórcze. Znajomość problematyki kulturalnej, aktywne uczestnictwo w działaniach w tej sferze
uwidacznia się również w jej pracach w Wałbrzyskiej Radzie
Kultury, Radzie Muzealnej Muzeum Porcelany oraz współpracy ze środowiskami twórczymi miasta. Jest współzałożycielką
i prezes Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej, które realizowało samodzielnie lub z partnerami projekty związane z filmem,
malarstwem, organizacją interdyscyplinarnych wieczorów artystycznych oraz realizacją wydawnictw, m.in. autobiografii Józefa
Wiłkomirskiego i albumowych o Zamku Książ.
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WAŁBRZYSKIE DWORCE

D

worce w naszym mieście wyróżniają się niebanalną architekturą. Niestety, przez lata traciły walory nadane im
przez dziewiętnastowiecznych architektów i budowniczych. Szczęśliwie w ostatnich latach wygląd tych zaniedbanych
budowli zdecydowanie się poprawia. Już dwa z nich – Dworce
Wałbrzych Szczawienko i Wałbrzych Miasto cieszą oczy mieszkańców i przyjezdnych. Pierwszy z nich w kwietniu 2018 r. został oddany do użytku po generalnym remoncie. Odrestaurowany został zabytkowy budynek stacyjny, powstał parking na
kilkadziesiąt samochodów i przystanek komunikacji miejskiej.
Prace remontowe Dworca Miasto wykonane zostały wcześniej, o czym już pisaliśmy. Druga młodość czeka też Dworzec
Wałbrzych Główny. Na jego rewitalizację kolej przeznacza ok.
16 mln zł., zakończenie prac planowane jest na 2021 r. Poddany
całościowej renowacji budynek zachowa swój zabytkowy wygląd, ale zostanie unowocześniony wewnątrz. Inaczej też będzie zagospodarowany przydworcowy teren.
Trwają prace nie tylko związane z rewitalizacją zabytkowych
dworców. Powstaje zupełnie nowa inwestycja związana z komunikacją kolejową – przystanek pasażerski Wałbrzych Centrum
w pobliżu ulic Lubelskiej i Wysockiego. Ma być gotowy w końcu
2020 r., kosztem ok. 15 mln zł. Planowane tam są - przystanek
dla pociągów (dwa perony z wiatami z podziemnym przejściem
i windą dla niepełnosprawnych), dla autobusów oraz postój taksówek i centrum handlowe.
Wróćmy jednak do pełnych uroku wałbrzyskich zabytkowych dworców.
Pierwsze dworce kolejowe zbudowano w podobnym stylu architektonicznym i oddano do użytku w marcu 1853 r. pod
nazwą Sorgau, dzisiejszy Dworzec Szczawienko i Altwasser
– Dworzec Miasto. Architekturę budowli tworzyły cztery połączone szeregowo i prostopadle budynki kryte dwuspadowym
dachem. Elewacje zdobiły wysokie, półokrągłe witryny z naczółkami, dekoracyjne fryzy oraz okładzina z kamienia i cegły.
W obu przypadkach istotną rolę odgrywały detale znajdujące
się w podcieniach dachów głównej hali budynków. Dworzec
Szczawienko do dzisiaj zachował swój pierwotny charakter.
Zarówno symetryczna fasada jak i pozostałe elewacje zyskały
nową, tynkową okładzinę i stonowaną kolorystykę. Szczególnie
dekoracyjny jest szeroki fryz o geometrycznej formie okalający
budynek. Inaczej prezentuje się dworzec na Starym Zdroju, który był kilkakrotnie przebudowywany i w niczym nie przypomina
pierwotnej budowli. Dzisiejszy wygląd zawdzięcza gruntownej
modernizacji w 1925 r., dzięki której zyskał uzdrowiskowy charakter. Warto przypomnieć, że odrębna wówczas miejscowość
o nazwie Altwasser, która w wyniku szkód górniczych utraciła
cenne złoża wód leczniczych, była już w trakcie przebudowy,

Dworzec Wałbrzych Główny
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W NOWEJ SZACIE
tworząc integralną część Wałbrzycha. Obecny styl dworca nawiązuje symbolicznie do formy architektonicznej dawnej pijalni
wód mineralnych. Zauważalne jest to przede wszystkim przy
wejściu głównym do dworca, które zyskało kolumnowy portyk oraz na pokryciu kopułą hali głównej. Dzisiaj jest to zwarta i spójna forma architektoniczna wpisana w zróżnicowane
ukształtowanie terenu miasta. Elewacje zdobi w narożach boniowana struktura tynku, uwypuklone obrzeża okien, kolumny
w stylu doryckim i monumentalne schody.
Rozwój gospodarczy Wałbrzycha oraz próba rozbudowy
miasta przyczyniły się do powstania w 1867 r. dwóch kolejnych
stacji przesiadkowych. Pod nazwą Waldenburg Oberer Banchof otwarto dzisiejszy dworzec Wałbrzych Fabryczny, który ze
względu na swoją lokalizację w centrum miasta, pełnił niegdyś
funkcję dworca głównego. Była to przede wszystkim stacja
rozrządowa, która umożliwiała transport towarów do zlokalizowanych w pobliżu zakładów koksowniczych oraz kopalni.
Pierwotnie budowla składała się trzech budynków oblicowanych czerwoną cegłą z dekoracyjnym detalem w podcieniach
dachu. Do dzisiaj zachował się jedynie gmach hali głównej,
który stanowi niewielki kompleks zabudowań wraz z wzniesionymi w podobnym stylu budynkami mieszkalnymi. Prosta bryła
na rzucie prostokąta kryta dwuspadowym dachem posiada ciekawą, ceglaną dekorację okalającą okno w ścianie szczytowej
fasady, którą analogicznie powtórzono na elewacji tylnej. Stacja
nie pełni już dzisiaj swojej funkcji komunikacyjnej z powodu zamknięcia zakładów przemysłowych, ale z wielotorowej trakcji
kolejowej korzystają pociągi towarowe.
Podobną funkcję pełnił w XIX w. dzisiejszy Dworzec Główny, otwarty wówczas pod nazwą Waldenburg-Dittersbach. Była
to okazała, symetryczna budowla z czerwonej cegły, którą pod
koniec wieku gruntownie rozbudowano. Do teraz wyjątkową
ozdobą jest gzyms koronujący, okrągłe nisze po otworach
okiennych, szereg lizen podkreślających wertykalny charakter budowli oraz motywy geometrycznej dekoracji w rozetach
fasady i między oknami pierwszej kondygnacji. Prócz licznych
walorów architektonicznych wałbrzyski dworzec pełni istotną
rolę komunikacyjną. Jest to dzisiaj główny węzeł przesiadkowy,
skąd można dojechać do stolicy Dolnego Śląska, w Karkonosze
i Kotlinę Kłodzką, do której prowadzi jedna z najbardziej malowniczych tras w Polsce, a w sezonie letnim również do Czech.
Jest to także najwyżej położona linia kolejowa w kraju.
Zauważalny od kilku lat dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej bez wątpienia przyczynia się do komfortu podróżnych. Warto
jednak podkreślić, że modernizacja zabytkowych dworców wzbogaca przede wszystkim architektoniczny wizerunek Wałbrzycha.


fot. Joanna Kostrzewska

Edyta Patro

Hala Dworca Wałbrzych Miasto

Dworzec Wałbrzych Szczawienko wewnątrz

Fragment budynku Dworca Wałbrzych Główny
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TRZY DEKADY

WSPÓLNOTY KULTUR
Od 30 lat społecznicy, artyści, bibliotekarze, nauczyciele,
uczniowie utrzymują kontakty, wielu zaprzyjaźniło się. Razem
uczestniczą w koncertach, w wernisażach różnorakich wystaw,
chodzą w góry, jeżdżą na plenery, razem malują, rzeźbią, piszą
wiersze, fotografują, słuchają wykładów. Oglądają spektakle
teatralne i filmy. Polsko – Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej
wciągają mieszkańców żądnych przybliżenia kultury obu naro-

Plener w Świnoujściu

dów, rozwoju kontaktów społeczności przygranicznych i osobistych relacji. A do udziału zapraszani są twórcy z kolejnych
miast, także z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Łotwy. Wystarczy
przypomnieć, że tylko w minionym roku Dni odbywały się w 32
miejscowościach po stronie polskiej i 6 po stronie czeskiej
oraz w 3 ośrodkach na Ukrainie, która została zaproszona do
współpracy. Przeprowadzonych zostało 120 różnych imprez.
Jubileuszowy rok 30-lecia Polsko – Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej otworzyła duża wystawa przygotowana przez
Polsko – Czeski Klub Artystyczny ART.Studio w Mieroszowie, do którego należą mieszkańcy regionu, też wałbrzyszanie. W Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kłodzkich
wiosną oglądać można było prace 25 plastyków – profesjonalistów i amatorów, bo tacy zawsze współpracują – kilku
narodowości. Specjalny dział poświęcony został światowej
klasy grafikowi Henrykowi Grajkowi z Boguszowa - Gorc w 15.
rocznicę śmierci artysty. Swój dział miał też Władimir Reszetow z Łotwy. Wystawa to efekt międzynarodowych plenerów
artystycznych organizowanych przez Henryka Hnatiuka, szefa
ART.Studio. Zaprezentowane zostały obrazy olejne, pastele,
rysunki, zdjęcia, słowem cała twórcza różnorodność uczestniczących w nich artystów.
Uroczysta inauguracja XXX Dni (na zdjęciach obok) odbyła się w połowie maja w Broumovie. Polscy i czescy przyjaciele uczestniczyli we mszy św. w kościele klasztornym pw.
św. Wojciecha, w otwarciu Stacji Broumov na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha, można było oglądnąć wystawę
„Bądźmy Rodziną” i część artystyczną, nie zabrakło okazji
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Elżbieta Gargała

do wspomnień i rozmów podczas spotkania integracyjnego.
A wszystko zaczęło się w 1990 roku z inicjatywy Teresy Bazały i Juliana Golaka z Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowej Rudzie. Pomysłodawcy trafili na podatny grunt, nawiązali kontakty,
powołali Komitet Organizacyjny, zaprosili do uczestnictwa samorządy, organizacje społeczno - kulturalne, instytucje kultury
z miejscowości po obu stronach granicy. Najpierw zaprosili jako

Ostatni plener w Peplinie, 2017

Wystąpienie przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji
Sejmiku Samorządowego, Tytusa Czartoryskiego

partnera czeski Broumov. Dni dostały hasło „Bądźmy Rodziną”.
Komitet Organizacyjny spotyka się kilka razy w roku – raz w Polsce, raz w Czechach. Społecznicy dzielą się pomysłami, ustalają działania, koordynują terminy. Po polskiej stronie najbardziej
zaangażowane w działania są osoby z Komitetu w powiatach
kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim i świdnickim. Wszyscy organizatorzy pracują na zasadach honorowych. Uzyskują pomoc w realizacji imprez od ośrodków kultury,
samorządów i kościołów, także od sponsorów.
Dni rozrosły się, rozpoczynają się wiosną, kończą w grudniu. Tysiące ludzi uczestniczy w imprezach odbywających się
w ramach Dni – kulturalnych, turystycznych, a nawet sporto-

wych, w wymianie uczniów szkół podstawowych i średnich,
w konkursach wiedzy o Polsce i Czechach. W Wałbrzychu były
to wystawy w Civitas Christiana, wałbrzyscy twórcy brali udział
w plenerach i wystawach, we wszystkich imprezach i spotkaniach po obu stronach granicy.
Jedną z najbardziej znaczących imprez Polsko – Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej jest Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny, który odbywał się corocznie w różnych miejscowościach. Henryk Hnatiuk zapraszał artystów do
Książa i do czeskiej Pragi, do Świnoujścia i do Szczecina, do
Slavnego i do Lhoty Machovskiej w Czechach. Pierwszy plener odbył się w Mieroszowie w 1992 roku, ostatni w 2017 roku
w Pelplinie. Komisarz plenerów uaktywnił dziesiątki artystów,
którzy lubią się i utrzymują kontakty.

25 lat ART.Studio w Mieroszowie i jego prezes Henryk Hnatiuk (na pierwszym planie)

Otwarcie stacji Broumov na Międzynarodowym Szlaku Św. Wojciecha

Henryk Hnatiuk został doceniony i udekorowany m.in. medalem MSZ Republiki Czeskiej za działania w zbliżeniu polsko – czeskim. Inni również zostali docenieni. Teresa Bazała i Julian Golak
otrzymali nagrody Silesia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
kultury przyznawane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Odebrali je w Mieroszowskim Centrum Kultury podczas
benefisu przygotowanego w XXV rocznicę Polsko – Czeskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej. Julian Golak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, społecznik, założyciel Fundacji Odnowy
Ziemi Noworudzkiej był radnym Sejmiku Dolnośląskiego, założycielem Maltańskiej Służby Medycznej w Nowej Rudzie, za zasługi w pojednaniu i zbliżeniu między narodami został odznaczony

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Teresa Bazała z wykształcenia jest historykiem i nauczycielem. Jako poseł reprezentowała region w Sejmie, jest redaktorem naczelnym „Ziemi Kłodzkiej”. Za działania na rzecz
zbliżenia i współpracy Polaków, Czechów i Niemców została
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Czterokrotnie na przestrzeni tych lat członkowie Komitetu
Organizacyjnego zapraszani byli przez europarlamentarzystów. W Brukseli i w Strasburgu opowiadali o aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców pogranicza i byli słuchani
z wielkim uznaniem.
- Dni stały się wkładem w budowanie Europy Ojczyzn, Europy świadomości narodowej we współpracy regionalnej i naturalnego sąsiedztwa na pograniczu. Dni nie poszły w sakralizację, jak się wielu obawiało, formuła chrześcijańska nadawała
im wymiar uniwersalny – mówi Julian Golak.
Julian Golak jest pomysłodawcą utworzenia Szlaku Św. Wojciecha – biskupa praskiego i patrona Polski, szlaku który jest
wizytówką Dni. W 2016 roku, w 1050 rocznicę Chrztu Polski
odbyła się uroczysta msza św. w Katedrze w Pradze koncelebrowana pod przewodnictwem prymasa Czech Dominika Duki.
Wtedy Julian Golak zaprezentował ideę utworzenia szlaku turystyczno – edukacyjnego od Pragi do Gdańska, który wytycza
i dokumentuje historyk sztuki prof. Konrad Czapliński. Podczas
tej uroczystości nastąpiło odsłonięcie obrazu Iryny Malinskiej
i Ivana Malinskiego – malarzy z Ukrainy (uczestników plenerów
artystycznych), upamiętniającego rocznicę Chrztu Polski. Obraz
poświęcił prymas Dominik Duka. Obecnie obraz można oglądać
w Dzierżoniowie, następnie pokazany będzie w Bielawie.
Zamknięciem działań w każdym roku jest zimowy plener artystyczny w Sokolcu oraz międzynarodowa Wigilia, na której

Zwiedzanie klasztornej biblioteki

do wspólnego stołu siada kilkadziesiąt osób – organizatorów,
duchownych, samorządowców i uczestników Dni.
28 kwietnia 2019 roku odbyła się msza św. i wielki koncert
w Pradze. Był to kolejny akcent 30-lecia Polsko - Czeskich Dni
Kultury Chrześcijańskiej. Uroczystości trwać będą po obu stronach granicy do końca roku.

fot. Elżbieta Gargała
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SZUKAJĄC,
BY NIE ZNALEŹĆ

Jacek
Ślaziński

Gdy ktoś mnie pyta, co najbardziej lubię robić, nie potrafię
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Może to wynika z różnorodności zainteresowań, z braku oddania się jednej pasji, ale
chyba najbardziej z ciągłego odnajdywania samego siebie.
Moją pierwszą wielką pasją było czytanie. Nauczyłem się czytać
w wieku 4 lat, najpierw były to oczywiście bajki, ale dość szybko
przechodziłem do coraz poważniejszych książek. Czytanie stało się inspirujące, ale jednocześnie niewystarczające. Chciałem
sam pisać, cały czas uważałem jednak, że mam za mało wiedzy
i doświadczenia, by pisać powieści. Zacząłem pisać wiersze. Pisanie to było jednak bardziej dla siebie, wyrażałem w nich swoje emocje, przemyślenia. Pisanie powieści było wciąż dla mnie
wyzwaniem. Niestety gdy zaczynałem pisać jedną, pochłaniał
mnie za jakiś czas inny temat, tamtą przerywałem i zaczynałem
następną. Aktualnie piszę powieść, którą zamierzam dokończyć. Próbowałem wielu innych rzeczy, aż odkryłem kiedyś fotografię. Fotografowanie jest do dzisiaj moją kolejną wielką pasją.
Aparat fotograficzny stał się jakby częścią mojego ciała. Pokochałem magię złapania ulotnej chwili w kadrze. Robiąc zdjęcie
odbieramy czasowi jego atrybut niepowtarzalności, ale jednocześnie każde kolejne zdjęcie jest niepowtarzalne. Bardzo lubię
fotografię czarno - białą, która każe nam pewnych rzeczy się
domyślać, a jednocześnie uwydatnia zamierzony przekaz fotografa. Kolor przestaje być dominujący. Moje fotografie były prezentowane na grupowych i indywidualnych wystawach, między
innymi w Galerii pod Atlantami. W 2017 roku była to wystawa
zbiorowa „10 lat WKF | Prawie noc” inspirowana twórczością Joanny Bator i w tym roku wystawa zbiorowa inspirowana twórczością wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza. Brałem
również udział w wystawach w Zamku Książ i w galerii Civitas
Christiana oraz w Pod Pretekstem Art Cafe. Jestem członkiem
Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego, a także członkiem zarządu Stowarzyszenia Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu.

ZWOLNIĆ
DZIĘKI HAIKU

Robert
Nowak

Haiku to krótki wiersz z Japonii zawarty w 17 sylabach i podzielony na 3 wersy. Tyle też wiedziałem o nim kiedy w 2005
roku zacząłem pisać swoje pierwsze miniaturki. Od tamtej pory
moja przygoda z poezją Haiku nabrała rozmachu. Latami szlifowałem swój warsztat, poznawałem zasady, historię haiku i innych pokrewnych form tej poezji takich jak Haiga, Tanka czy
Haibun. Z czasem, przetłumaczone na j. angielski utwory zacząłem posyłać na różne konkursy na świecie, gdzie niektóre
z nich zostały dostrzeżone i wyróżnione.
Od pewnego czasu zacząłem poszukiwać własnej „ścieżki”.
Eksperymentuję i czasami łamię zasady, jakie istnieją w Haiku.
Daje mi to możliwość innego postrzegania otaczającego mnie
świata i pewną swobodę w realizacji moich przemyśleń. Jednak wciąż ważna jest dla mnie rzeczywistość, jaka mnie otacza
i bliskość z przyrodą. Chociaż nie wszystkie Haiku są utworami
klasycznymi, to jednak staram się w nich nakreślić tak nastrój, by
wiersz miał nadal swój pierwotny rys, by był pozbawiony metafor, miał szkicowość, odniesienie do pór roku i w miarę wiernie
opisywał rodzące się uczucie.
Interesuję się również fotografią, którą często wykorzystuję
do tworzenia Haiga (wierszo-obrazu). Niemal wszystkie Haiga
(oprócz kilku grafik), jakie były publikowane, są właśnie wykonane z moich zdjęć. Moje Haiku oraz Haiga były publikowane
w anglojęzycznych magazynach internetowych i papierowych
w Japonii, Kanadzie i kilku krajach Europy, jak i w wydanych
w Polsce czterech papierowych antologiach Haiku.
Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Haiku. W 2018
roku w Art Cafe Pod Pretekstem odbyła się wystawa moich prac
zatytułowana: „Dekada, wystawa Foto-Haiga”, na której zaprezentowałem swoją twórczość i część z publikowanych na świecie prac.
Każdy z nas posiada jakieś marzenia. Moim jest, jako poety Haiku, by w jednym z wałbrzyskich parków powstała tzw.
„Ścieżka Haiku”, gdzie prezentowane byłyby najpiękniejsze
wiersze polskich Haijnów (poetów Haiku). Taka ścieżka byłaby
pewną formą edukacji i kolejną ciekawą atrakcją Wałbrzycha.
fot. po lewej - R. Nowak, u góry - M. Maciejewski

instagram@slazinski

e-mail: RobeNow@interia.pl
blog: http://haikurobsana.blogspot.com
FB: Robsan Haiku-je
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MOJE SERCE
MALOWAŁO ZAWSZE
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Zbigniew
Lisiński

MOJA
PASJA

Danuta
Kucharska

Od dziecka malowałem wszędzie i na wszystkim – wiele
prac to rodzinne pamiątki. Pasja skierowała mnie do Szkoły
Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach, gdzie do dziś przed pokojem nauczycielskim znajduje się płaskorzeźba - moja praca
dyplomowa. Po szkole szczęście znów się do mnie uśmiechnęło i pracując w Zamku Książ prowadziłem renowacje zabytkowych, cennych mebli. Jak będziecie gośćmi zamku, to je
zobaczycie. W latach 80. nawiązałem współpracę ze Stowarzyszeniem Plastyków Amatorów przy GDK w Wałbrzychu, gdzie
zacząłem robić to, co kocham – malować. Przez dekadę jeździłem na plenery, na których powstawały pejzaże. Plenery to też
spotkanie z Olą Jenner - pokazała mi magię pracy suchą pastelą. Przez następnych 20 lat doskonaliłem tę technikę, ale prac
nigdzie nie wystawiałem. Stanowią one mój dorobek i nadzieję
na przyszłość. Były to lata pracy zawodowej, kiedy swojej pasji
poświęcałem się wtedy, kiedy tylko mogłem. Zawód związany
z renowacją mebli wymaga wyobraźni artystycznej, przykładem
tego są moje intarsje. Spektakularnym osiągnięciem było powierzenie mi robienia ich na meblach w Zamku Książ oraz w latach 2000 - 2002 na fortepianach Stainwaya, gdzie w jednej
elipsie o wymiarach 60x30 cm było ok. 60 kwiatów. Fortepiany eksponowano na targach w Chicago. Jestem stolarzem, ale
artystą, w każdą pracę wkładam kawałek artystycznego serca
i wtedy zwykłe rzeczy wyglądają jak dzieła sztuki. Po wypadku
w 2018 r. musiałem poukładać wiele spraw. Gdy tylko zdrowie
pozwoliło, zacząłem wychodzić w plener, gdzie przez pół roku
powstało wiele pejzaży. Krzysztof Jędrzejec, wspomagający
mnie opiekun grupy Mal-Amat powiedział, że moich prac wystarczy na kilka wystaw. Odbędą się one latem tego roku. Dzięki
temu zaczynam odczuwać satysfakcję jako artysta pokazujący
swoje prace innym. Będą to nie tylko pejzaże, ale również portrety malowane akwarelą. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo
moja pasja przenika moją pracę i życie, chciałbym się nią podzielić z całym światem.

Moją pasją jest malarstwo. Wszystko zaczęło się jeszcze w szkole podstawowej. W czasie wolnym od nauki rysowałam kredkami
i ołówkiem. Gdy uczęszczałam do I LO w Wałbrzychu, na lekcjach
rysunku wiele nauczyła mnie pani Maria Bor artystka rzeźbiarka,
która nas, licealistów wprowadzała w tajniki malowania z natury. Pierwsze obrazy martwej natury namalowałam na jej lekcjach.
W czasie studiów w Uniwersytecie Wrocławskim często malowałam
portrety koleżanek. Pozostało mi to do dziś. Wszędzie, gdzie dłużej przebywam -na rehabilitacji czy w sanatorium, szkicuję portrety
współtowarzyszek. Ukończyłam filologię polską i pracowałam jako
nauczycielka m.in. w I LO. Amatorsko malarstwem zajmuję się od
2005 roku. Wstąpiłam do grupy twórczej Mal - Amat, którą obecnie
kieruje Krzysztof Jędrzejec, wcześniej opiekował się nią nieżyjący
już artysty plastyka Kazimierz Starościak. Mistrz Kazimierz odkrył
przede mną tajniki akwareli. Odtąd ta technika stała się moją ulubioną. Kilkakrotnie brałam udział w Międzynarodowych Plenerach
Malarskich "Waldenburgensis". Należałam również do grupy twórczej „Uśmiech Wałbrzycha". Dominującym motywem moich prac są
ludzie, pejzaże i kwiaty. W dorobku mam kilkanaście wystaw zbiorowych w Wałbrzychu, Legnicy, Głuszycy, Jedlinie-Zdroju, Kowarach,
Mieroszowie, Kamiennej Górze, Sobótce. Ciekawym przeżyciem
była dla mnie wystawa w Muzeum Ślężańskim w Sobótce – „Pasje
Rodzinne”. Swoje akwarele i rysunki wystawiałam z Agnieszką Nyklasz, moją siostrzenicą, absolwentką ASP we Wrocławiu. Miałam
również wystawy indywidualne w Galerii 48 , w WOK-u, Pod Pretekstem. Za akwarelę „Harcówka” zostałam wyróżniona w konkursie
malarskim „Miasto wśród wzgórz - Wałbrzych”, zdobyłam wyróżnienie w konkursie malarskim „MOJA NIEPODLEGŁA”, zorganizowanym przez katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" z okazji
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fundacja
Malarze Uśmiechu nadała mi tytuł „Honorowego Dawcy Uśmiechu”
za okazane serce oraz wkład w działalność organizacji pomagającej chorym, szczególnie dzieciom.
Dodam jeszcze, że miewam chwile pełne wzruszeń i emocji...
Powstają wtedy wiersze, w których czasem utożsamiam się z podmiotem lirycznym.

tel. kom.: 698 095 463

e-mail: danutaorzech@gmail.com
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BARTOSZ ŻURAKOWSKI

DYRYGENT
Z ŻYŁKĄ MENADŻERA
Bartosz Żurakowski, pierwszy dyrygent Filharmonii Sudeckiej, prowadzi orkiestry w prestiżowych salach koncertowych na świecie, spektakle operowe, jest pomysłodawcą i dyrektorem międzynarodowych festiwali.

To laureat Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Witolda Lutosławskiego. Krytycy zaliczają go
do grona wybitnych dyrygentów jego pokolenia. Jest
jedynym w Polsce dyrygentem z dyplomem menadżerskim MBA - Master Business Administration.
wspaniały człowiek i pedagog, miał ulubionego kompozytora,
Arama Chaczaturiana. Wystawiał jego dzieła, znał go doskonale. A ja przy nim nauczyłem się rozumienia jego dzieł, interpretacji. Tak się dobrze ułożyło, że już po drugim roku studiowania
w Łodzi mogłem rozpocząć studia dyrygenckie w Akademii Muzycznej w Warszawie. To był dla mnie wspaniały okres. Miałem
też wówczas okazję do kontaktów ze sławami w tej dziedzinie –
Jerzym Maksymiukiem, Jerzym Semkowem, wybitnym interpretatorem muzyki Mahlera, także ze Stanisławem Skrowaczewskim, dzięki któremu poznałem, jak należy grać dzieła Antona
Brucknera. Bezcenne korzyści wyniosłem z kursu, nieżyjącego
już, Maestro Marka Tracza czy kursu mistrzowskiego u Maestro
Kurta Mazura. Dużo też dało mi równoległe studiowanie kompozycji, chciałem poznać proces powstawania utworu.

Carnegie Hall, Nowy Jork, listopad 2017 (maestro z prawej)

Zaczynał Pan przygodę z muzyką jako pianista, kończąc klasę fortepianu w szkole muzycznej w rodzinnym Opolu. Dlaczego został Pan dyrygentem?
To trochę przypadek, w efekcie szczęśliwy. Całą rodziną, rodzice i my z bratem, oglądaliśmy swego czasu pierwszy koncert
trzech tenorów transmitowany z Włoch w 1990 roku. W moim
rodzinnym domu muzyka była wszechobecna. Rodzice byli
śpiewakami operowymi, brat jest śpiewakiem i pianistą. Ale wracając do koncertu tenorów. Pokazywano w telewizji nie tylko
sam koncert, ale i obszerne fragmenty prób. Wtedy urzekł mnie
dyrygent – człowiek, który tak znakomicie „bawił się” z muzykami, kształtując muzykę i to przy pomocy gestów. To był dla
mnie wstrząs, zrozumiałem wówczas, że chcę poznawać tajniki
tej sztuki i w rezultacie studiować dyrygenturę.
Studiowanie trochę trwało…
Wówczas nie można było od razu iść na dyrygenturę, trzeba
było wcześniej ukończyć inny kierunek muzyczny. Zdecydowałem się na pedagogikę muzyczną w Akademii Muzycznej w Łodzi. Szczęśliwie trafiłem do prof. Kazimierza Wiencka. Profesor,

Zakończył Pan studia i…
Wróciłem do Opola i dostałem posadę dyrygenta w Filharmonii Opolskiej. Byłem tam asystentem, potem II i przez ostatnie
cztery lata I dyrygentem. W sumie 15 lat. Za poprzedniego dyrektora tamtejszej filharmonii doprowadziliśmy do wzniesienia

Meksyk, listopad 2016
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nowego jej obiektu, powstał prawdziwy szklany dom. Tak się
złożyło, że po przyjściu do Wałbrzycha trzy lata temu do Filharmonii Sudeckiej, też jako I dyrygent, trafiłem na generalny
remont naszej siedziby. Zmieniło się wiele na korzyść, a przede
wszystkim sala koncertowa zyskała wspaniałą akustykę. Cieszę
się, że mogłem towarzyszyć moim przyjaciołom z wałbrzyskiej
filharmonii w tym procesie, który w sumie nadal trwa.
Wiele Pan koncertował w latach poprzednich, obecnie również, jednak szczególnie intensywnie od 2012 roku. Co się
wówczas wydarzyło?
Chyba owocna współpraca z maltańskim kompozytorem i praca nad Jego koncertami skrzypcowymi zaowocowała przychylnymi recenzjami po wydaniu płyty, w prasie francuskiej, w amerykańskiej, w brytyjskiej, w portugalskiej. I to właśnie zaowocowało
licznymi zaproszeniami. To był chyba ten moment i parę jeszcze
innych szczęśliwych dla mnie zbiegów okoliczności.

trzeba poznawania muzyki europejskiej. Oni nie przychodzą do
pracy, przychodzą muzykować. Podobne podejście do muzyki
mają Rosjanie, emocjonalne i profesjonalne. Nie chcę powiedzieć, że w innych krajach muzyki nie kochają i że muzycy nie są
na wysokim poziomie. Absolutnie nie. Inaczej wygląda jednak
przygotowanie do koncertów. Pamiętam moje ogromne zaskoczenie sytuacją w operze szkockiej w 2014 roku. Przyleciałem
tam w sobotę wieczorem, zaś w niedzielę mieliśmy jedynie próbę generalną od 15.00 do 17.30, a o 19.30 był już koncert. Po
jednej próbie - Requiem Verdiego. Przygotowałem się na kilka
dni prób, a tu taka niespodzianka. Mają tam świetnie zorganizowany cykl pracy. Rok później w tym samym miejscu zagraliśmy

Stawał Pan za pulpitem dyrygenckim w salach koncertowych w wielu krajach Europy, Ameryki Południowej, Stanów
Zjednoczonych, Chin i Polski. Proszę o kilka słów o tych artystycznych wojażach.
Dyrygowanie każdym koncertem, każdą operą to za każdym
razem nowe przeżycia, wyzwania i doświadczenia, a także inny
sposób współpracy z muzykami. Tak było podczas prowadzenia koncertów choćby w: Carnegie Hall w Nowym Jorku, Palacio
de Bellas Artes w Mexico City, Gran Teatro National w Limie, Sali
Sao Paoulo w Brazylii, w Royal Concert Hall w Glasgow czy też
w Paryżu albo z Orkiestrą Filharmonii w Odessie. Tak się życie
Paryż, 2018

Missa Solemnis Beethovena, też po jednej tylko próbie. Podobnie zdarza się w USA.

potoczyło, że regularnie koncertuję w Ameryce Południowej,
głównie w Meksyku, ale też w Peru, w Argentynie, w Brazylii.
Więcej dyryguję tam niż w Polsce. Kocham też operę i gdy tylko
mam możliwość, chętnie podejmuję się dyrygowania spektaklami operowymi, szczególnie za granicą.

Czy muzyka polskich kompozytorów jest znana w świecie?
Chopin, tak. Penderecki i Szymanowski również. Ale inni
kompozytorzy polscy już nie. Ani w Europie, ani dalej w świecie.
Na przykład Symfonią „Odrodzenie” Mieczysława Karłowicza,
moją ukochaną symfonią, dyrygowałem w Niemczech, w Rosji,
w Brazylii, w Meksyku i na Ukrainie. Rosjanie zakochali się w Karłowiczu. Zaś Brazylijczycy wykonują to dzieło w dalszym ciągu
w innych miastach. Gdy lecę choćby do Meksyku, za każdym
razem proszą mnie o muzykę polską. Powiem szczerze, jestem
entuzjastą jeśli chodzi o propagowanie naszej muzyki. Wszędzie gdzie to możliwe, staram się nią zainteresować i ją grać.
Wyjątkowe zdarzenie miało miejsce w Carnegie Hall w Nowym
Jorku, niezapomniane przeżycie. W tej prestiżowej sali koncertowej obok dzieł Chopina, Kilara, Góreckiego zagraliśmy również polonezy generała Tadeusza Kościuszki, opracowane na
orkiestrę. Bo, co może nie jest powszechnie znane, generał był
też pianistą i kompozytorem. Efekt był nie do opisania, owacja
to mało powiedziane. Amerykanie oszaleli ze szczęścia. Przecież nasz generał Kościuszko to ich bohater narodowy.

Wspomniał Pan o odmiennych doświadczeniach we współpracy z muzykami w różnych krajach. Jakie one są?
Bardzo odpowiada mi mentalność muzyków południowoamerykańskich, szczególnie meksykańskich lub argentyńskich.
Podoba mi się ich świeżość podejścia do pracy, ogromna po-

Czy w swoich artystycznych wojażach spotykał Pan wielu
polskich muzyków?
Właściwie mogę powiedzieć, że wszędzie są Polacy. Gdzie
nie pojadę, gdzie bym nie poleciał, wszędzie spotykam rodaków. Ot, choćby takie śmieszne zdarzenie. Przygotowuję się do

Orkiestra Symfoniczna Królewskiej Opery w Glasgow, maj 2014
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próby z orkiestrą w Sao Paulo, a tu czuję lekki pstryczek w ucho
– i hasło, cześć Żuraw. To był mój serdeczny kolega ze studiów.
Albo w Dallas. Przedstawiam się przed próbą zespołowi, mówię, że jestem z Polski, a wszyscy muzycy oglądają się za siebie
i wskazują na swojego kolegę mówiąc – on też jest z Polski.
I słyszę od niego - jestem z Opola tak ja pan. Mam co chwilę
takie przygody.
Oddaje się Pan swojej pasji muzycznej nie tylko jako dyrygent,
także jako inicjator i dyrektor artystyczny festiwali.
Jeszcze pracując w Opolu myślałem o tym, by mieć taki właśnie swój autorski projekt. Olśniło mnie w hotelu w Sao Paulo.
Będąc tam, w ciągu półtora tygodnia przygotowałem projekt
funkcjonowania mojej fundacji. Po powrocie do kraju w ślad za
tym zaproponowałem festiwal „BelleVoci” w Brzegu Dolnym.
W tym roku będzie to już czwarta jego edycja, na każdej gościmy
znakomitych muzyków z Polski i zza granicy. Grała tam również
wałbrzyska orkiestra. W tym roku także zagra, nie tylko orkiestra,
ale i jej soliści. Na początku czerwca z Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii Sudeckiej i z Houston Symphony Chamber Singers
- chórem z USA zainaugurujemy w Katowicach, w mieście UNESCO, festiwal „Mistrzowie modlitwy muzyką”. To mój nowy projekt
– dziewięciodniowy międzynarodowy festiwal muzyki sakralnej.

Spotkałam określenie, że ma Pan dwie pasje - muzykę i biznes. O tej pierwszej była już mowa. Czym Pana uwiódł biznes?
Tak to prawda. Pasjonuje mnie też świat biznesu. To są niejednokrotnie również artyści - artyści biznesu. Zafascynowało
mnie to jak ludzie biznesu, często z małych miejscowości, tworzyli wielkie firmy, które mogą i są przykładem dla świata. Mało
tego, oni konkurują z największymi. Kontakty z ludźmi ze świata
biznesu nauczyły mnie, że filharmonia, opera czy teatr może generować również duże zyski podobnie jak wielka firma. Zyski,
które pozwalają nie tylko na bieżącą działalność, ale pozwalają
inwestować w przyszłość dla dobra zespołu. Trzeba tylko mieć
głęboką wiedzę, jakich instrumentów użyć i jakich metod, któ-

Wspomniał Pan o koncertach z udziałem Orkiestry Filharmonii Sudeckiej. Jakie ma Pan plany z nią związane?
To wspaniały zespół, złożony nie tylko ze wspaniałych muzyków, ale zespół dobrych ludzi. Zależy mi na tym, moją ambicją jest to, aby ten zespół był wymieniany jednym tchem wśród
Argentyna, 2016

rymi posługują się ludzie z tzw. twardego biznesu i przenieść
je na łono instytucji kultury. Wtedy to zadziała! Wtedy instytucję
będzie stać nawet na najśmielsze projekty muzyczne, a co za
tym idzie, pozwoli zespołowi instytucji na godne funkcjonowanie. Tak jak kiedyś będąc młodym adeptem sztuki dyrygenckiej
podpatrywałem mistrzów batuty, tak samo podpatrywałem mistrzów biznesu. To jest równie pasjonujące. To dlatego powziąłem kiedyś decyzję, że chcę studiować MBA i niejako posiąść
wiedzę z tego zakresu. Najpierw ukończyłem Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim w 2005 roku. Zaś w 2011
roku uzyskałem tytuł Master Business of Admistration w Rotterdam School of Management Erasmus University.

Lima, Gran Nationale Teatro del Peru (tuż przed koncertem), maj 2016

najlepszych orkiestr w Polsce. Czynię starania, aby wszystkie
nasze wspólne produkcje koncertowe wzbudzały zainteresowanie w środowisku muzycznym, musimy iść w świat. Mamy
oczywiście swoje bolączki dnia codziennego, ale kto ich nie ma,
ale mamy też wielki potencjał i wielkie możliwości, które pomogą nam w osiągnięciu wielu artystycznych celów. Mamy teraz
też mocny atut – salę koncertową ze znakomitą akustyką. To
interesuje już wielkie wytwórnie fonograficzne, z którymi prowadzę rozmowy w kwestii nagrań płytowych. Będziemy nagrywać
i to jest wspaniała perspektywa.

Czy ta wiedza okazała się pomocna?
Sprawdza się w wieloraki sposób. Inaczej wygląda teraz
kształtowanie budżetów przedsięwzięć, organizowanie pracy
zespołów, samo podejście do realizacji projektów. Jest to również umiejętność efektywnych rozmów z partnerami, sponsorami. Ważne jest, by potrafić zachęcić ich do współpracy, pokazać,
często nieuświadomioną, potrzebę działania na rzecz społeczności i ukazania swojej firmy w innym aspekcie. Póki co od wielu
lat udaje mi się to i to mnie napędza do dalszego działania nie
tylko jako artystę, ale również jako producenta.

Elżbieta M. Kokowska
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XVI FESTIWAL ENSEMBLE
18 - 25 sierpnia Zamek Książ i Stara Kopalnia
Dyrektorka Festiwalu - Katarzyna Markowicz
Dyrektor artystyczny - Marcin Markowicz
Producent - Tomasz Kwieciński
Organizator Festiwalu - Stowarzyszenie Rozwój w Biały Dzień

Profesorowie
Kurs interpretacji muzyki kameralnej i warsztaty jazzowe prowadzą:
Tomoko Akasaka – Japonia, altówka;
Sebastian Aleksandrowicz – Polska, obój;
Katarzyna Budnik – Polska, altówka,
Jose’ Gallardo – Argentyna, fortepian,
Aleksander Gebert – Polska/Niemcy, wiolonczela’;
Jakub Jakowicz – Polska, skrzypce;
Paavali Jumppanen – Finlandia, fortepian;
Jakob Kullberg – Dania, wiolonczela,
Marcin Markowicz – Polska, skrzypce;
Marcin Masecki – Polska;
Piotr Tarcholik – Polska, skrzypce
Warsztaty aktorskie im. Jerzego Grzegorzewskiego prowadzą:
Izabela Kuna - aktorka filmowa i teatralna, scenarzystka i felietonistka, wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie
Wojciech Malajkat - aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, reżyser, pedagog, profesor zwyczajny, rektor Akademii Teatralnej
w Warszawie.

PROGRAM
Niedziela, 18.08
Koncert Inauguracyjny, godz. 19.30
Anton Webern – „Langsamer Satz” na kwartet smyczkowy (1905)
Benjamin Britten – „Phantasy Quartet” op. 2
Marcin Masecki – Improwizacja
***
Franz Schubert – Fantazja f-moll na 4 ręce D.940
Wtorek, 20.08
Koncert, godz. 19.30
Joseph Haydn – Kwartet smyczkowy D-dur op. 20 nr 4
Jerzy Rogiewicz – Suita D-dur „Casiotone 403”(2019) – prawykonanie
***
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Trio fortepianowe c-moll op. 66
Środa, 21.08
Koncert, godz. 19.30
Dmitrij Szostakowicz – Kwartet smyczkowy nr 1 C-dur op. 49
Frank Bridge – Kwintet fortepianowy d-moll H.49
***
Ludwig van Beethoven – Trio fortepianowe c-moll op. 1 nr 3
Czwartek, 22.08
Koncert, godz. 19.30
Paweł Szymański – „Pięć utworów” na kwartet smyczkowy (1992)
Robert Schumann – 6 Etiud w formie kanonu op. 56, na trio fortepianowe
***
Antonín Dvořák – Trio fortepianowe nr 3 f-moll op. 65
Piątek, 23.08
Koncert, godz. 19.30
Krzysztof Meyer – Kwartet smyczkowy nr 8 (1987)
Josef Suk – Kwartet fortepianowy op. 1
***
Pokaz aktorski grupy Izabeli Kuny, godz. 18.00 i 21.00
Sobota, 24.08
Koncert, godz. 19.30
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet smyczkowy nr 6 Es-dur
KV 614
Johannes Brahms – Kwartet fortepianowy c-moll op. 60
***
Pokaz aktorski grupy Wojciecha Malajkata, godz. 18.00 i 21.00
Niedziela, 25.08
Popołudniowy koncert jazzowy zespołu Marcina Maseckiego
– Stara Kopalnia, godz.16.00
Niedziela, 25.08
Koncert Finałowy, godz. 19.30

Festiwal dofinansowany ze środków:
Narodowego Centrum Kultury, Gminy Wałbrzych,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
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Ludwig van Beethoven – Kwartet smyczkowy Es-dur op. 74 „Harfowy”
Gustav Mahler – Kwartet fortepianowy a-moll
Alfred Schnittke – Kwartet fortepianowy (1988)
Ernest von Dohnanyi – Kwintet fortepianowy c-moll op. 1

opracowanie: Barbara Szeligowska, Elżbieta M. Kokowska

IM. KSIĘŻNEJ DAISY
Jaki będzie tegoroczny Festiwal Ensemble?
To już 16 rok, kiedy pragniemy podzielić się z naszą publicznością tym, co dla nas najpiękniejsze, prawdziwie wartościowe
i ważne. Dzielimy się naszą radością z tworzenia, siłą jaką daje
obcowanie ze sztuką, poczuciem, że współdziałanie, współtworzenie to jedna z najważniejszych umiejętności. To wielka
siła. A Festiwal Ensemble, to naszym zdaniem, miejsce, gdzie
każdy z nas uczy się dzielić doświadczeniami, współpracować,
współtworzyć. Chcemy tym wszystkim dzielić się również z naszymi widzami. A przede wszystkim chcemy dzielić się pięknem sztuki, która niezmiennie inspiruje nas do tej współpracy
i współdziałania.
Program tegorocznego Festiwalu, podobnie jak poprzednich, ułożony jest tak, aby słuchacze mogli zetknąć się z największymi dziełami kameralistyki, będącymi niejako ikonami
tego gatunku. Zabrzmią również utwory mniej znanych kompozytorów, co absolutnie nie oznacza niższej wartości tych dzieł.
Oczywiście będzie też kilka utworów polskich.
Jak co roku podtrzymujemy również zwyczaj zamawiania nowych kompozycji . Ma to o tyle ogromną wartość, że utwory te
są przecież znakiem naszego czasu. Kojarzone będą zawsze
z Wałbrzychem, Zamkiem oraz Festiwalem, a wykonawcy i pu-

bliczność będą mieli wyjątkową okazję do usłyszenia utworu po
raz pierwszy.
Tworzenie tak złożonego wydarzenia rokrocznie wymaga od
nas nie tylko nakładu pracy, ale również samodyscypliny, aby
nie popaść w rutynę. Stąd co jakiś czas stawiamy przed sobą
nowe wyzwania, chcąc uatrakcyjnić nasz Festiwalu. Zeszłoroczna edycja Festiwalu Ensemble została powiększona o całą
sekcję jazzową. Festiwal, jak dla nas, zmienił nieco charakter.
Oprócz dźwięków muzyki klasycznej, Zamek Książ rozbrzmiewał od rana do wieczora dźwiękami saksofonu, gitary, perkusji
i pianina. Próby zostały zwieńczone niezwykle ciepło przyjętym
koncertem w Starej Kopalni. Podczas 16 edycji Festiwalu jazzu
po postu nie może nie być!
W tym roku utrzymane zostaną ubiegłoroczne ceny biletów.
Ponownie będziemy mieli do zaproponowania 3 rodzaje karnetów: muzyczne, teatralne i na wszystkie wydarzenia festiwalowe. Ich ceny to odpowiednio 100/75, 55/40 i 130/95 złotych.
Bilety na poszczególne koncerty/przedstawienia to koszt od 10
do 30 złotych. Ich sprzedaż planujemy rozpocząć w połowie
czerwca, jak zwykle za pośrednictwem systemu biletowego naszego Partnera, Zamku Książ.

Zapraszamy serdecznie na wszystkie festiwalowe wydarzenia!

fot.: David Duenas-Cid

Organizatorzy

Od lewej – Tomasz Kwieciński, Marcin Markowicz, Sebastian Aleksandrowicz, Anna Lobedan,
Katarzyna Markowicz, Aleksander Sosiński, Anna Biernat
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Barbara Szeligowska

KSIĄDZ BOHATER I LICEALIŚCI
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu sprawili, go ministranta księdza Sikory. Rozmawiano też z obecnym proże odżyła pamięć o szlachetnym człowieku. Sami zrealizowali boszczem obu wsi, ks. Januszem Wierzbickim. Jak się okazafilm, opowiadający historię księdza Józefa Sikory, wyjątkowe- ło, postać księdza z czasów wojny nie była tak całkiem obca
go polskiego duchownego. Podczas II wojny pełnił on posłu- mieszkańcom gminy.
W 2016 roku, przy drodze z Unisławia
gę kapłańską w niemieckich wówczas
do Sokołowska, ustawiono obelisk z datą
wsiach Unisławiu i Sokołowsku. Znany
urodzin i śmierci ks. Józefa Sikory oraz
i szanowany był za swoje poświęcenie na
inskrypcją „Swoją krwią głęboko naporzecz potrzebujących. Pomagał chorym,
ił tę ziemię”. Niewyjaśnione bowiem do
w plecaku nosił żywność, którą wypraszał
dziś okoliczności śmierci duchownego
u tych, którzy mieli więcej i zanosił głoduwskazują jednak, że został on zastrzelony
jącym ludziom.
przez nieznanych sprawców 23 grudnia
Historia zaczęła się w chwili, gdy na1945 r. na drodze z Unisławia do Sokołowuczycielka niemieckiego w I LO Iwona
ska i tam porzucony.
Rudnicka została poproszona o przetłuPierwsze pokazy filmu spotkały się
maczenie na język polski archiwalnych
z dużym zainteresowaniem, a kiedy obejmateriałów nadesłanych mieszkance Unirzeli go w Unisławiu przedstawiciele sasławia Petroneli Brożynie przez dawnych
morządu, od razu padła propozycja, by
mieszkańców tych terenów, wysiedlonych
księdzu Józefowi Sikorze nadać tytuł hostąd po wojnie i mieszkających w Niemnorowego obywatela gminy Mieroszów.
czech. Jak opowiadała germanistka,
W marcu tego roku, podczas uroczywśród dokumentów były fotografie, listy,
stego nabożeństwa koncelebrowanego
wycinki prasowe. Wiele z nich dotyczyprzez Biskupa Świdnickiego Ignacego
ło postaci księdza Józefa Sikory, który
Tablica pamiątkowa
Deca w kościele w Sokołowsku, burchoć był Polakiem, w czasie wojny był
proboszczem niemieckiej parafii, obejmującej Unisław i Soko- mistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński przekazał proboszczowi
łowsko. – Początkowo skupiałam się jedynie na tłumaczeniach, ks. Januszowi Wierzbickiemu dwie pamiątkowe tablice, które zostały umieszczone
nie wgłębiając się w treść
w kościołach w Sokołowdokumentów. Pani Petrosku i Unisławiu. – Postać
nela Brożyna jest taką loksiędza Sikory zafascykalną archiwistką, gromadzi
wszelkie dostępne dokunowała mnie. To wspaniamenty, dotyczące historii
ła postać. Cieszę się, że
gminy Mieroszów. Z czadecyzję o nadaniu tytułu
radni podjęli jednogłośnie
sem zaczęłam z uwagą czy– mówił burmistrz. Jak dotać informacje, dotyczące
dała Iwona Rudnicka, nieksiędza Sikory. Wszystkie
wykluczone, że na księdza
wzmianki na jego temat
Józefa Sikorę spłyną koprzedstawiały go jako człolejne honory. Po spotkaniu
wieka niezwykle uczynnew kościele w Sokołowsku,
go, poświęcającego swój
Biskup Świdnicki Ignacy
czas parafianom, nie zwaDec, na razie nieoficjalżającego na narodowość,
nie, zapowiedział starania
pochodzenie czy wyznanie.
o rozpoczęcie kościelnej
I kiedy szukałam tematu do
procedury, zmierzającej do
filmu, jaki w ramach nauki
Iwona Rudnicka i jej uczniowie
uznania księdza Józefa Sijęzyka niemieckiego postanowiłam zrealizować z uczniami, od razu pomyślałam o księdzu kory męczennikiem wiary. Powstaje też książka o duchownym.
Sikorze – opowiadała Iwona Rudnicka. Razem z uczniami: Wik- Jej autorką jest Anna Leśniewska. Ksiądz Józef Sikora został
torią Janicką, Wiktorią Październiak oraz Dawidem Surmaczyń- pochowany na cmentarzu w Sokołowsku. Szlachetna postać
skim, przy wsparciu nauczyciela historii Rafała Wójcika, przy- proboszcza z czasów wojny, nawet po śmierci była solą w oku
stąpili do zbierania dokumentacji i poszukiwania ewentualnych dla niektórych, bowiem jego mogiła kilka lat temu została
rozmówców, którzy mogliby rzucić światło na historię z czasów zdewastowana. Natomiast okoliczności śmierci duchownego
wojny. Udało się dotrzeć do prof. Joachima Koehlera, dawne- bada obecnie Instytut Pamięci Narodowej.
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WYPRAWY Z KULTURĄ
Każda podróż jest przygodą, nauką,
nowym doświadczeniem. Można zaplanować to doświadczenie, przygotować
się czytając o miejscach, które chcemy
odwiedzić, potem na żywo zobaczyć
kamienie milowe cywilizacji, kultury. Cza-

bytkowe centrum z Katedrą św. Szczepana, pałace Belwederu, muzea, galerie
i ogrody. Można też zobaczyć tzw. polskie wzgórze Kahlenberg, skąd Sobieski dowodził sprzymierzonymi wojskami
w zwycięskiej bitwie z Turkami. 24 sierpnia możemy jechać
ponownie do Pragi
podziwiać
zabytki,
poznamy kompleks
loretański na Hradczanach, klasztor na
Strahovie z instytutem bohemistyki, galerią obrazów, biblioteką z unikatowymi
zbiorami, Most Karola,
Praski Zamek i wiele innych zabytków
światowej klasy.
We wrześniu można wybrać się do
Saksońskiej Szwajcarii w Niemczech,
Drezno, wycieczkę prowadzi przewodnik Jan Niewczas
w Stolpen zwiedzić
fot. ze zbiorów PTTK
m.in. zamek, gdzie
sem nawet nie trzeba jechać specjalnie była więziona hrabina Cosel. W słotnym
daleko. A letnie miesiące sprzyjają takim listopadzie PTTK zaprasza na Tropikalną
wycieczkom. Można się na nie wybrać Wyspę pod Berlinem, a na Andrzejki - do
choćby z PTTK Oddziałem Ziemi Wał- czeskiej wsi Detenice na wieczór pełen
brzyskiej, które proponuje mieszkańcom wyskokowych wrażeń.
W czasie wakacji PTTK proponuje
interesujące wyprawy.
Pilotka Alicja Niewczas już teraz zapo- także mieszkańcom letnie wędrówki
wiada – Można wybrać się do Pragi na w nieodległe, atrakcyjne miejsca: np. 29
wycieczkę tematyczną, np. zwiedzić bro- czerwca na Włodzicką Górę, 6 lipca powary i skosztować ich wyrobów. Kultura znanie uroków Parku Sobieskiego, 13 lippicia dla Czechów jest ważna. Najbliższa ca do Zagórza Śl.,
wyprawa tematyczna z dwugodzinnym 20 lipca na TrójWszystkie
rejsem po Wełtawie odbędzie się 29 garb.
czerwca. W lipcu zapraszamy do Drezna, spacery są bezale nie będzie to typowy wyjazd. Tema- płatne i pod opietem będą ogrody drezdeńskie i wizyta ką przewodnika.
- Pierwsze wyw Panoramie ASISI. Będzie to rekreacyjny
wyjazd z odpoczynkiem w ogrodzie bo- jazdy już za nami.
tanicznym, w zoo, z przejażdżką kolejką W końcu marca
wąskotorową. W zamku byłego właści- witaliśmy wiosnę
ciela ogrodów wystawione będą w tym w Pradze. – mówiczasie oryginały rzeźb Baltazara Permo- ła Alicja Niewczas.
zera żyjącego na przełomie XVII i XVIII Wiosnę witali też
wieku. Prace tego autora znajdziemy tak- mieszkańcy Wałże w słynnej galerii Zwinger.
brzycha i okolic
- Lipiec to także dobry czas na wy- w Berlinie. Będąc
jazd do Wiednia i zapoznanie się z kul- tam nie tylko poturą i sztuką czasu monarchii austro- dziwiali panoramę
-węgierską – zachęcał przewodnik Jan miasta z platformy
Niewczas. Tu podróżnicy zwiedzają za- widokowej na wie- Zwiedzanie Pragi 

Elżbieta Gargała

ży telewizyjnej, ale też zwiedzili berlińską
Wyspę Muzeów, m.in. Pergamon prezentujący architekturę starożytności oraz
Katedrę Berlińską wraz z kryptami królewskimi Hohenzollernów. Nie pominęli
także tak ważnego miejsca, jak przejście
między dawnymi Berlinem Wschodnim
a Zachodnim.
Przed Wielkanocą grupa turystów od
nas wybrała się do Krakowa (następny
wyjazd - 7 września). Była to okazja, by
przypomnieć sobie urodę i historię dawnej stolicy Polski - Wawel, Kościół Mariacki, podziemia pod rynkiem, Smoczą
Jamę, dom Długosza, Katedrę, ale też
poznać wiele współczesnych atrakcyjnych miejsc.
Przewodnicy z PTTK zaprosili także
do Parku Mużakowskiego, gdzie można
poznać historię tworzenia niezwykłego założenia parkowego na pograniczu
polsko-niemieckim, które znajduje się na
liście UNESCO. Na tej wycieczce nie zabrakło też okazji do poznania ciekawych
miejsc po stronie niemieckiej - zabytków
Cottbus i tradycji zagłębia ogórkowego
w Spreewaldzie.
Pełne informacje o wyjazdach można uzyskać w PTTK Oddział Ziemi
Wałbrzyskiej (ul. Konopnickiej 19, tel.
74 842 40 52) i we współpracującym
Biurze Usług Turystycznych ZBUTA
(Al. Wyzwolenia 9, tel. 74 846 16 94).
Wszystkie wyprawy odbywają się pod
opieką licencjonowanych przewodników i pilotów.

fot. E.Gargała
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Sława Janiszewska

LEŚNE SANATORIA

Przełom XIX i XX wieku to w Wałbrzychu i okolicach rozwój nie tylko przemysłu i górnictwa. Zaczęto wówczas również zwracać uwagę na kwestie zdrowotne. Rozwijały
się sanatoria dla dorosłych. Zaczęto też budować pierwsze sanatoria dla dzieci. Powstawały w lesie, w terenie górzystym stosownie do nowych metod kuracji - leczenia klimatycznego oraz odpowiednią dietą. Ślady dwóch takich obiektów pozostały
na obrzeżach Wałbrzycha. Może uda się je odszukać podczas letnich spacerów?
„Leśne sanatoria” budowano dla dzieci z uboższych rodzin, niedożywionych
i zagrożonych gruźlicą. Były to rodzaje
prewentoriów, gdzie kurowano młode organizmy odpowiednim odżywianiem, kąpielami słonecznymi, spacerami, ruchem
na świeżym powietrzu oraz leżakowaniem,
nawet przy ujemnych temperaturach. Stąd
ważnym elementem architektonicznym
były przestronne i widne werandy. Jak
czytamy w opracowaniu z 1932 r., na Podgórzu (dawniej odrębnej miejscowości
Dittersbach) już w 1912 r. utworzono taką
niewielką placówkę, w której mogło jednorazowo przebywać do 14 dzieci w wieku
od 7 do 13 lat. Jak podano we wspomnianym opracowaniu, w jadłospisie była codziennie zupa mleczna i chleb z masłem
na śniadanie i kolację, a na obiad - zupa
z grochu, soczewicy lub fasoli. W trakcie
dnia przychodziły do dzieci pielęgniarki. Nie mamy jednak informacji, do kiedy
i w którym miejscu istniał ten obiekt.
Po I wojnie światowej, aby zwalczyć
choroby związane z niedożywieniem oraz
zagrożenie gruźlicą, uruchomiono dwa
„leśne sanatoria” dla dzieci w podwałbrzyskich miejscowościach. Mniejsze sanatorium powstało znowu na dzisiejszym
Podgórzu, większe - składające się z kilku
budynków - na dzisiejszym Białym Kamieniu, dawniej w miejscowości Weißstein.
Sanatorium na Podgórzu
Pod przewodnictwem lekarza rejonowego w Wałbrzychu utworzono komitet,
którego celem było zorganizowanie takiego leśnego obiektu. Przeznaczono na
to odpowiednie środki finansowe, dzięki
czemu 10 marca 1920 r. od Urzędu Skarbowego Rzeszy zakupiono barak i zainstalowano go na wschód od wzgórza
zamkowego. Wkrótce otworzono tam prewentorium, w którym dzieci przebywały 6
tygodni. Ze źródłowych danych wiadomo,
że przyjęto do niego nie mniej niż 544
dziewcząt i 519 chłopców. Odnotowano
wśród nich przyrosty wagi nawet do 12
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funtów (czyli ok. 6 kilogramów). W pobliżu
ośrodka w 1926 r. powstało kąpielisko dla
małych kuracjuszy, ale też dla mieszkańców. Potem dobudowano tarasy i zainstalowano urządzenia gimnastyczne.
Samo prewentorium istniało do 1 sierpnia 1931 r. Po 11 latach funkcjonowania
zostało zamknięte ze względu na kryzys gospodarczy. Opustoszały budynek
przekształcono później w schronisko
młodzieżowe, zlikwidowane zaraz po II
wojnie światowej. Obecnie o istnieniu
obiektu przypominają tylko schody, studzienki rewizyjne i dawna piwniczka.
Sanatorium na Białym Kamieniu
1 lipca 1920 r. u podnóża Chełmca
(przy obecnej ulicy Piasta) uruchomiono
Waldheimstätten Weißstein - Salzbrunnfürlungenkranke Kinder czyli Leśne
sanatorium dla dzieci z gruźlicą. Był to
kompleks złożony z kilku budynków
mieszkalnych o nazwach m.in. „Śpiąca Królewna”, „Śnieżka", „Liczyrzepa"
oraz baraku szkolnego. Była stołówka
z kuchnią i gabinet lekarski, wyposażony w aparaty RTG oraz niewielki basen.
W sanatorium odbywały się: leżakowanie
na werandzie, spacery, zajęcia sportowe
i oczywiście zajęcia szkolne. Wielu dzieciom pobyt w tym miejscu ratował nie
tylko zdrowie, ale także życie, bo dzięki
temu nie musiały iść do wyniszczającej
pracy. Nie mamy informacji o tym, ile dzieci przebywało w tym prewentorium. Nie
znamy także nazwisk personelu medycznego i nauczycieli.
Podczas II wojny prawdopodobnie
w części budynków uruchomiono lazaret i sanatorium dla rannych niemieckich
żołnierzy. Niektóre źródła podają, że
utworzono tu także komando jenieckie,
pracujące w pobliskiej hucie szkła i na
stacji kolejowej.
Drewniane budynki po 1945 r. niszczały, aż rozpadły się, pozostały jedynie fragmenty podmurówek. W 2017 r. umieszczono w tym miejscu tablicę informacyjną.

Zamkowa Góra na Podgórzu

Prewentorium na Podgórzu

Basen na Podgórzu

ZDROWIE I WYPOCZYNEK

Kazimierz Jankowski
tekst i ilustracje

SPACERY DAWNYCH

WAŁBRZYSZAN
Pałac Czettritzów w Śródmieściu

Restauracja Szwajcarka na Starym Zdroju

Pałac i park Matiusów na Starym Zdroju

Ruiny zamku Nowy Dwór na Podgórzu

Walory naturalne i oferowane w dawnym Wałbrzychu miejsca rekreacyjne
cieszyły się powodzeniem nie tylko
wśród mieszkańców, ale i przybyszów
z różnych stron. Urokliwym krajobrazem cieszymy się do dziś, ale z wielu
obiektów niewiele pozostało. Mimo
tego zachęcam czytelników, by korzystając z letniej aury, wybrali się na spacery do kilku miejsc znanych przedwojennym wałbrzyszanom, choć w dużej
mierze będą to wycieczki z „włączoną”
wyobraźnią.
Zacznijmy od centrum Wałbrzycha.
Park przy dzisiejszej PWSZ niegdyś miał
formę ogrodu miejskiego ze stawem
i prowadzącą do niego pergolą. Między
ozdobnymi krzewami i popularnymi drzewami iglastymi prowadziły ścieżki spacerowe. W parku stał pałac (dziś siedziba
PWSZ), w starszej części renesansowy,
z widniejącym herbem rodu Czettritzów,
dawnych jego właścicieli.
Podgórze to obecnie dzielnica Wałbrzycha, dawniej odrębna miejscowość
Dittersbach. Zatopiona w bujnej zieleni,
otoczona atrakcyjnymi w kształcie wzgórzami zachęca do wycieczek. Jednym
z ważniejszych powodów, by tam się wybrać jest Zamkowa Góra i piękny widok
rozpościerający się z murów dawnego
zamku Nowy Dwór. Przed wiekami była to
warownia, składająca się z zamku górnego, murów obronnych, narożników i wieży oraz stajni, zabudowań gospodarczych
i pomieszczeń dla załogi, wzmocniona
z jednej strony wykutą w skale suchą
fosą ze zbiornikiem wodnym. W XVI w.
powstały podzamcze i zabudowania
folwarku, wzdłuż dzisiejszej ul. Nowy
Dom. Obiekt nr 1 przy tej ulicy to jeden
z ostatnich zachowanych budynków majątku ziemskiego Nowy Dwór. Mieścił się
w nim browar, w którym jeszcze do końca
XIX w. warzono piwo, później przekształcony w lokal gastronomiczny. Warto też
wspomnieć, że przed II wojną na Zamkowej Górze powstało kąpielisko, z którego
korzystały również dzieci z pobliskiego
prewentorium. Wymieniano w nim wodę

W DAWNYM WAŁBRZYCHU

co 7 dni i była ona naturalnie podgrzewana. W roku 1927 przy basenie powstała
„łaźnia” powietrzna i słoneczna – dwa
tarasy pokryte piaskiem, do których od
strony basenu prowadziły szerokie kamienne schody.
O Starym Zdroju pisał John Quincy
Adams (późniejszy prezydent USA), który odwiedził uzdrowisko podczas swojej
podróży po Śląsku: „Jest to czarująca
miejscowość w dolinie otoczonej wzgórzami, której samo położenie przyczynia
się, bardziej niż wody, do polepszenia
zdrowia kuracjuszy”. Jak przystało na
miejscowość kuracyjną, w ówczesnym
Alt Wasser rozciągał się park między
korytem Pełcznicy (dziś ul. Przywodna),
a obecną ul. Parkową. Urozmaicały go
trzy stawy (w tym dwa hodowlane), oddzielone od siebie groblą, które z czasem połączono w jeden, zachowując
wyspę (w tym miejscu w latach 60. XX w.
wybudowano szkołę).
Staraniem właściciela uzdrowiska
powstała również wieża widokowa i restauracja – Szwajcarka, zlokalizowana
na końcu dzisiejszej ul. Kujawskiej. Powstała w I połowie XIX w. na zboczu
Czarnoty, przy szlaku na Ptasią Kopę.
Wycieczkowicze mogli spędzić miło
czas w jej salach lub ocienionych altanach, oglądając wspaniałe widoki oraz
racząc się smacznymi potrawami i napojami. Bardziej wytrwali szli jeszcze wyżej,
na szczyt Ptasiej Kopy z wieżą widokową. Stamtąd mogli podziwiać krajobrazy,
ale też słuchać bezpłatnych koncertów
w pobliskim pawilonie muzycznym oraz
oglądać ruchome, kolorowe obrazy
tego, co działo się na zewnątrz. Było
to możliwe dzięki urządzeniu „camery obscura” - małej zamkniętej chatki
z otworem w dachu, przez który światło,
padając na obiektyw zamocowany na
obrotowym lustrze, tworzyło na białym
płótnie film bez początku i końca.
Do dziś na podejściu od „promenady starozdrojskiej”, dzisiaj ul. Pocztowej
w kierunku ul. Kujawskiej obecnie są widoczne kamienne schody, które prowadziły przez niewielki las do Szwajcarki.
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BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Tamara Włodarczyk, Ignacy Einhorn

Wydawnictwo AdRem, 2019

Autorzy wybrali 16 miejscowości, co było uwarunkowane dostępnością materiałów archiwalnych i ikonograficznych oraz ich wiedzą na temat mieszkających tam społeczności. Zaznaczyli, że przewodnik
jest subiektywną opowieścią o ich osobistym poszukiwaniu i odkrywaniu żydowskich śladów. Wybrane
obiekty omówiono w obrębie proponowanej trasy turystycznej, z uwzględnieniem barwnych opisów
osób z nimi związanych. Książka to żywe, wciągające opowiadanie o historii dolnośląskiej poprzez
dzieje niemieckich i polskich Żydów, angażujących się w różne obszary życia regionu. Dzięki temu
publikacja jest ważna, utrwala pamięć o tych, których istnienie chciano wymazać i pomaga w kultywowaniu wielokulturowej tradycji Dolnego Śląska.

Grzegorz Szymanik, Julia Wizowska

DŁUGI TANIEC ZA KURTYNĄ.
PÓŁ WIEKU ARMII RADZIECKIEJ W POLSCE
Wydawnictwo Czarne, 2019

Dwugłos autorów, Polaków wychowanych w odmiennej rzeczywistości polityczno-społecznej (Kazachstan - jako część ZSRR i PRL), sprawia, że poruszana tematyka wcale nie jest taka oczywista. Autorzy poprzez różnorodne opowieści związane z konkretnymi ludźmi starają się pokazać codzienność radzieckich żołnierzy w Polsce. Szerokie podejście pozwala dostrzec, że rzeczywistość wielu ludzi wyglądała
zupełnie inaczej, niż można by się tego spodziewać. Bo zmiana perspektywy zwykle nie tylko dostarcza
wiedzy, ale również pozwala zauważyć złożoność naszego świata.

Andrzej Chwalba

1919. PIERWSZY ROK WOLNOŚCI
Wydawnictwo Czarne, 2019

O 1918 roku pisano dużo o „drodze do wolności”. Książka profesora A. Chwalby prowadzi nas dalej,
w pierwszy rok wolności. Autor w jasny sposób posegregował czynniki, które rządziły młodym państwem, pokazując jakie wyzwania stały wtedy przed Polakami. Opisał to wszystko w sposób przystępny, włączając w narrację liczne cytaty z pamiętników i wspomnienia. Pokazał reorganizację i budowę
aparatu administracyjnego, problemy aprowizacyjne, finansowe, a także proces odbudowy i adaptacji
do nowych warunków społeczno-politycznych.

Jochen Böhler

WOJNA DOMOWA. NOWE SPOJRZENIE NA ODRODZENIE POLSKI
Wydawnictwo Znak Horyzont, 2018

Traktat wersalski wprowadził nowy ład polityczny. Na papierze. W rzeczywistości Europa Środkowo-Wschodnia była zlepkiem narodowości. Wszystkie granice II Rzeczpospolitej przebiegały przecież
przez obszary zróżnicowane etnicznie i językowo, pod względem religijnym i kulturowym. Stąd już krok
do tytułowej wojny domowej. Autor, niemiecki historyk specjalizujący się w historii Polski, we wstępie
do polskiego wydania swojej książki pisze: „(…) gdy przyjrzałem się bliżej temu, co wydarzyło się w centrum i na pograniczach Polski w latach 1918-1921, uświadomiłem sobie, że w oficjalnej historii kryje się
inna – taka, którą sami Polacy chyba niezbyt dobrze znają.” Dla wielu narracja autora może wydać się
trudna i nie do przyjęcia, ale warto poznać początki II Rzeczpospolitej z innej perspektywy.
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KSIĄŻKA

PRZEWODNIK PO ŻYDOWSKIM DOLNYM ŚLĄSKU.
REGION WAŁBRZYSKI

KSIĄŻKI – MUZYKA – FILMY

Na „Assume Form” James Blake nie stawia żadnych ograniczeń gatunkowych. Jak zawsze, najważniejszy jest dla niego klasyczny, emocjonalny songwriting. Czwarty album artysty jest prawdopodobnie jego najbardziej szczerym, eklektycznym i artystycznym dokonaniem w dotychczasowym dorobku.
„Assume Form” to zapis niezwykle produktywnego okresu w kreatywnym i osobistym rozwoju Blake’a.
Artysta szczerze opowiada o zdrowiu psychicznym, współczesnych wzorcach męskości oraz poszukiwaniu spokoju. Już sama okładka reprezentuje zmianę. Wpływy Jamesa Blake’a są niezwykle istotne
w nowoczesnym muzycznym krajobrazie. Jak pokazuje płyta, artysta nie przestaje się rozwijać.

MUZYKA

JAMES BLAKE - ASSUME FORM (DOKUMENT DŹWIĘKOWY)

Londyn: Polydor Limited, copyright 2019

JOE LOVANO - TRIO TAPESTRY (DOKUMENT DŹWIĘKOWY)
München: ECM Records, copyright 2019

Wielki saksofonista Joe Lovano przez ostatnie cztery dekady pojawił się na wielu albumach ECM, w tym
na bardzo popularnych płytach z Paulem Motianem, Stevem Kuhnem i Johnem Abercrombie. „Trio Tapestry” to pierwszy album dla ECM, na którym Lovano występuje w roli lidera grupy. Lovano i pianistka Marilyn Crispell prowadzą tutaj niezwykle interesującą muzyczną rozmowę. „Marilyn ma wspaniałe
brzmienie, wyczucie i zasób środków wyrazu” - zachwyca się Joe. Perkusista Carmen Castaldi, wieloletni współpracownik Lovano, również reaguje z wrażliwością, dodając pięknych subtelności. Lovano
- „Gramy razem jak orkiestra. Ja przyniosłem materiał, ale wszyscy mamy równy wkład, tworząc muzykę
wewnątrz muzyki i harmonizując w naprawdę wyjątkowy sposób”. Album został nagrany w nowojorskim
studio Sear Sound w marcu 2018 roku i wyprodukowany przez Manfreda Eichera.

CZARNE BRACTWO. BLACKKKLANSMAN
Wrocław: Filmostrada, copyright 2018

JAK PIES Z KOTEM

Warszawa: Galapagos, copyright 2019
Film Janusza Kondratiuka, autora niezapomnianych „Dziewczyn do wzięcia”, to słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia. Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia i autentycznej
bliskości. Gdy starszy z braci Andrzej, nagle zachoruje, młodszy pomimo różnic i muru nieporozumień
jakie przez lata wyrosły między nimi, podejmie się opieki nad potrzebującym pomocy bratem.

Prezentacja w oparciu o informacje: Sławy Janiszewskiej - kierownik Działu Informacji Naukowej i Czytelń
oraz Joanny Kozioł - kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych (źródło informacji: empik.com)

23

FILM

Spike Lee, jeden ze współczesnych wizjonerów kina, przedstawia nieprawdopodobną, choć prawdziwą
historię amerykańskiego bohatera. Na początku lat 70. Ron Stallworth (John David Washington) został
pierwszym afroamerykańskim detektywem w policji Colorado Springs. Ambitny i zdecydowany, z brawurą podjął się niebezpiecznej misji infiltracji i zdemaskowania Ku Klux Klanu. Namówił bardziej doświadczonego kolegę, Flipa Zimmermana (Adam Driver), do podjęcia śledztwa pod przykryciem. Razem udało
im się zniszczyć grupę ekstremistów i zwrócić uwagę opinii publicznej na problem rasizmu w kraju.
Wyprodukowany przez ten sam zespół, który odpowiada za nagrodzony Oscarem przebój „Uciekaj!”.
Otrzymał nagrodę specjalną jury Cannes 2018.

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
1 godz. 10:30 - Multimedialna Filia na Podzamczu
Wałbrzyskie Wróbelki
godz. 15 - Multimedialna Filia na Podzamczu
Muzyczne Podróże po Literaturze
3 godz. 14 - 18 - Filia na Sobięcinie
Dzień Dziecka w bibliotece – impreza czytelnicza
z zabawami integracyjnymi
godz. 11 - Galeria pod Atlantami – Biblioteka w Rynku
Otwarcie wystawy Ewy Beniak - Haremskiej,
ilustratorki książek dla dzieci
4, 18 godz. 17 - Dział Zbiorów Audiowizualnych –
Biblioteka w Rynku, Seans pod Atlantami
5 godz. 17 - Galeria pod Atlantami – Biblioteka w Rynku
Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku promocja książki dr Tamary Włodarczyk
6 godz. 12:30 - Biblioteka w Rynku - Dział Dziecięco –
Młodzieżowy
Spotkanie autorskie Barbary Gawryluk w ramach
akcji Z książką na walizkach, czyli dolnośląskie
spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami
godz. 17 - Multimedialna Filia na Podzamczu
Literatura na Ekranie
godz. 17 - Filia na Piaskowej Górze
Seanse na piaskach
7 godz. 10 - Biblioteka w Rynku
- Dział Dziecięco – Młodzieżowy
godz. 11 - Filia na Piaskowej Górze
Czytelniczy alfabet – happening.
Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Duże
sprawy małych ludzi.
11 godz. 15 - Filia na Starym Zdroju Popołudnie z książką
12 godz. 16 - Filia na Sobięcinie, Cykl Paragraf
13 godz. 17 - Multimedialna Filia na podzamczu
Projekcja filmowa: Warto obejrzeć
14 godz. 17 - Galeria pod Atlantami – Biblioteka w Rynku
Spotkanie autorskie Piotra Stelmacha i promocja

ART CAFE POD PRETEKSTEM
8 godz. 20 - Otwarcie wystawy Bartka Draka
koncert zespołu PARALUZJA
14 godz. 20 - Koncert KSW 4 BLUES
15 godz. 19 - Koncert Tomasza Saleja - piosenki
poetyckie
22 godz. 19 - Koncert Tomasza Wachowskiego piosenki poetyckie
25 godz. 19 - recital Remigiusza Kuźmińskiego musical, jazz
28 godz. 19 - Justyna Koronkiewicz – wieczór poezji
„Naturalna kolej rzeczy”

A’PROPOS
1 godz. 19 - MonART – charytatywny koncert dla
Monaru, wystąpią: Grupa teatralna Przyjaciele Lolka
– spektakl „Maski”, Erhabegie, SILENTlive, nIEBO &
Jurand Wójcik
7 godz. 20 - Sead Holden (Chorwacja)
13 godz. 19 - MOON HOAX
16 godz. 19 - Stand Up A'propos Wałbrzych
23 godz. 19 - Ela Dębska „od Cohena przez Joplin
do….”

CZERWIEC

STARA KOPALNIA
1 - 7 12. Festiwal Reżyserii Filmowej
Jest jednym z najważniejszych wydarzeń
kulturalnych Dolnego Śląska i jedynym w Europie
świętem reżyserów. Szczegółowy program - na
stronie: www.festiwalrezyserii.com
11 godz. 18 - Żywioły/Woda - wernisaż
Wystawa zbiorowa fotografów NationalGeographic
Polska - Marka Arcimowicza, Pawła
Młodkowskiego, Mikołaja Nowackiego, Marcina
Zaborowskiego.
14 godz. 18 - Wystawa z okazji 70-lecia Wydziału
Ceramiki i Szkła ASP Wrocław - wernisaż
Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej.
21 „Zawsze początek” - malarstwo Mariusza Mikołajka
godz. 18 - wernisaż - Galeria Sztuki Współczesnej
godz. 19 - spotkanie z artystą - Caffe Sztygarówka

MUZEUM PORCELANY
Wystawa „Śląska porcelana art deco”
11 - 21 Warsztaty dla dzieci na Dzień Taty
26 Muzealne Wieczory Filmowe: „Dziewczyna z perłą”,
2003, reż. P. Webber

MUZEUM GROSS-ROSEN
Dzielne kobiety z Neubrandenburga
Wystawa o losie Polek wywiezionych przez Niemców
do obozu koncentracyjnego Ravensbrück
w Rzeszy Niemieckiej i przydzielonych do jednego
z podobozów zewnętrznych w Neubrandenburgu.
Autorem ekspozycji jest prawnuk jednej z więźniarek.
od 7 Każda ofiara ma swoje imię
Upamiętnia sylwetki osób deportowanych do obozu
zagłady w Bełżcu. Wystawa pochodzi ze zbiorów
Muzeum - Miejsca pamięci w Bełżcu.
Intelligenzaktion – niemiecka akcja przeciwko
polskiej inteligencji Górny Śląsk – Rejencja
Katowicka 1939-1940
Wystawa pokazuje fazy akcji oraz sylwetki osób
poddanych represjom przez Niemców na tym
obszarze.

Houston Symphony Chamber Singers (USA)
Betsy Cook Weber (USA) – dyrygent, chórmistrz
Alejandrina Vazquez (Meksyk) – sopran,
Sylwia Złotkowska - alt, Rafał Majzner - tenor,
Piotr Lempa - bas
8 godz. 18 - Sala Koncertowa		
Trio harmonijek ustnych „CON BRIO”
W programie oryginalne aranżacje tematów
muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej na trio
harmonijkowe
Zygmunt Zgraja - harmonijki melodyjne
chromatyczne i diatoniczne, Janusz Zając harmonijki basowe, Robert Kier - harmonijki
akordowe i akordeon
14 godz. 19 - Sala koncertowa FS			
Zakończenie 41. Sezonu Artystycznego
Koncert symfoniczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
Bartosz Żurakowski - dyrygent
Katarzyna Duda - skrzypce
W programie: A. Chaczaturian - Koncert skrzypcowy
d-moll (1940) oraz Suita „Maskarada”

godz. 18 - „Czego nie widać” - Duża Scena
godz. 19 - „Czego nie widać” - Duża Scena
godz. 18 - „Czego nie widać” - Duża Scena
godz. 18 - XVI DNI MŁODEGO TEATRU część II
Scena Kameralna, Bunkier
Pokazy grup warsztatowych Szaniawskiego:
Trzeciego Teatru – grupy początkującej oraz
Warsztatu P1ierwsza Zasada

MUZEUM GROSS-ROSEN
Dzielne kobiety z Neubrandenburga
Wystawa o losie Polek wywiezionych przez Niemców
do obozu koncentracyjnego Ravensbrück
w Rzeszy Niemieckiej i przydzielonych do jednego
z podobozów zewnętrznych w Neubrandenburgu.
Autorem ekspozycji jest prawnuk jednej z więźniarek.
Każda ofiara ma swoje imię

ART CAFE POD PRETEKSTEM
5 godz. 19 - WKF pinhole day
otwarcie poplenerowej wystawy
26 godz. 20 - Koncert Antoniego Krupy
wieczór bluesa i rockowych ballad

A’PROPOS
12 godz. 20 - Joao de Sousa i Aleksandra Jastrzębska

LIPIEC

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
1 godz. 12 - Dzień Dziecka
2 godz. 18 - WOK na Piaskowej Górze
Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
6 - 9 WOK na terenie Starej Kopalni
Kopalnia Folkloru
8 godz. 14 - WOK na terenie Starej Kopalni
Charytatywny Maraton Zumby
godz. 18 - WOK na terenie Starej Kopalni
Wernisaż Ryszarda Klimasa „Rzeźba”
15 godz. 20 - WOK na terenie Starej Kopalni
„Wady i waszki” - najnowszy program kabaretu Hrabi
24.06 - 5.07 - WOK oraz teren Starej Kopalni
Warsztaty Brave Kids

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
od 15 Galeria – Zamek Książ
Wystawa szkła i malarstwa ze zbiorów WGS BWA
Galeria – ul. Słowackiego 26
do 28 Małgorzata Dajewska – szkło, Piotr Błażejewski
– malarstwo „DOPEŁNIANIE”

TEATR LALKI I AKTORA
2 godz. 12:30 „Władca Skarpetek”, Duża Scena
godz. 16 „Raz, dwa, trzy…” - PRAPREMIERA spektakl dla najmłodszych, Mała Scena
9 godz. 12:30 „13 Bajek z Królestwa Lailonii”,
Duża Scena
godz. 16.00 „Raz, Dwa, Trzy…”, Mała Scena
16 godz. 12:30 „Kolorowo”, Duża Scena
godz. 16 „Raz, Dwa, Trzy…”, Mała Scena
23 godz. 12:30 „Piotruś Pan”, Duża Scena
godz. 16 „Dom”, Mała Scena
30 godz. 12:30 „U/Rodziny”, Duża Scena

16
22
23
24

MUZEUM PORCELANY
Wystawa „Śląska porcelana art deco”
do 30 Wakacje w Muzeum - warsztaty dla dzieci

MUZEUM GROSS-ROSEN
od 1 Szachownice nad Europą. Lotnicy Polskich Sił
Powietrznych w Wielkiej Brytanii 1940-1947
Wystawa o losach i dokonaniach polskich lotników
w czasie II wojny światowej. Archiwalne zdjęcia i
dokumenty przedstawiają m.in. sylwetki pilotów,
którzy po wojnie powrócili do kraju i osiedlili się na
Dolnym Śląskiem.
od 1 Res non humana- rzecz nieludzka. Okupacja
niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944.
Ekspozycja przedstawia niemiecką okupację
Zamojszczyzny od wybuchu II wojny światowej do
wejścia Sowietów.

FILHARMONIA SUDECKA
10 godz. 19 - Sala Koncertowa Filharmonii Sudeckiej
„Letnia serenada” - koncert symfoniczny
Elvis Presley Symfonicznie
Filharmonicy Sudeccy
Bartosz Żurakowski - dyrygent Józef Eliasz perkusja, Artur Grudziński - instrumenty klawiszowe,
Maciej Olesiński - gitara, Kasper Łbik - gitara
basowa, Adam Wasiela - wokal, Łukasz Piasecki wokal, Emilia Czekała - prowadzenie

ART CAFE POD PRETEKSTEM
30 godz. 20 - Koncert - SASHA BOOLE - folk, country

A’PROPOS
30 godz. 20 - S & B

SIERPIEŃ

godz. 18 - teren Starej Kopalni
Finałowe przedstawienie Brave Kids
godz. 21 - teren Starej Kopalni
Kino Plenerowe
19 godz. 21 - teren Starej Kopalni
Kino Plenerowe

5

SZAJĄ

ZAPRA

Artysta przedstawia się jako malarz, ale dopełnia
swoją wypowiedź formami trójwymiarowymi,
performance’m, wideo czy instalacją

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62
Oddział: Zamek Książ, ul. Piastów Śl. 1
58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 88 24
Dyrektor: Piotr Micek
www.bwa.walbrzych.pl

MUZEUM PORCELANY
ul. 1 Maja 9
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Jacek Drejer
www.muzeum.walbrzych.pl
tel. 74 664 60 31

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
Prezes: Anna Żabska
www.ksiaz.walbrzych.pl

KLUB A’PROPOS
ul. Wieniawskiego 82
58-309 Wałbrzych
www.aproposclub.pl
tel. 74 840 40 49

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 667 09 50
ul. Broniewskiego 65a, 58-309 Wałbrzych
tel. 74 640 99 15
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
www.wok.walbrzych.pl

TEATR LALKI I AKTORA
ul. J. Brzechwy 16
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Zbigniew Prażmowski
www.teatrlalek.walbrzych.pl
tel. 74 666 73 42

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
1 - 23 Wakacje z WOK
2 godz. 21 - Kino Plenerowe, teren Starej Kopalni

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Galeria - ul. Słowackiego 26
7.08 - 6.09 Robert Żytyński - wystawa malarstwa
i rysunku, wernisaż: 7.08 - godz. 18
Galeria - Zamek Książ
Wystawa szkła i malarstwa ze zbiorów
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

TEATR LALKI I AKTORA
Gościnne występy:
„Dzień osiemdziesiąty piąty”, „Kajtuś Czarodziej”
- Teatr Korez w Katowicach, „U/Rodziny” - Krzeszów
„Kapelusz Pani Wrony” - Zielonogórski Ośrodek Kultury

STARA KOPALNIA
Półkolonie z Kidstech i Starą Kopalnią
19-23 Świat druku 3D
Dodatkowo - gry i zabawy terenowe, wyjścia na
basen, wycieczki piesze i wyjazdowe, warsztaty

PIMBP BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Renata Nowicka
www.atlanty.pl
Facebook: BibliotekaAtlanty
tel. 74 648 37 04

STARA KOPALNIA
ul. Wysockiego 29
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Jan Jędrasik
www.starakopalnia.pl
tel. 74 667 090 00

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
1 - 23.07 - WOK na Piaskowej Górze
Wakacje z WOK

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Galeria – ul. Słowackiego 26
3. 07 - 1.08 Związek Polskich Artystów Plastyków –
wystawa środowiska wałbrzyskiego
Galeria - Zamek Książ - Wystawa szkła i malarstwa
ze zbiorów Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

STARA KOPALNIA
Półkolonie z Kidstech i Starą Kopalnią
8 - 12 Wakacje z ROBOTAMI
29.07 - 2.08 Akademia YouTubera
Dodatkowo - gry i zabawy terenowe, wyjścia na
basen, wycieczki piesze i wyjazdowe, warsztaty

MUZEUM PORCELANY
Wystawa „Śląska porcelana art deco"
od 1 Wakacje w Muzeum - warsztaty dla dzieci

Upamiętnia sylwetki osób deportowanych do obozu
zagłady w Bełżcu, w którym w okresie od marca
do grudnia 1942 r. życie straciło ok. 500 tys. osób.
Wystawa pochodzi ze zbiorów Muzeum - Miejsca
pamięci w Bełżcu.

ART CAFE
POD PRETEKSTEM
ul. Rycerska 1
58-300 Wałbrzych
tel. kom. 505 101 804

TETAR DRAMATYCZNY
1 godz. 16 - „W góry i w morze!” - Scena na Górze
Spektakl dla dzieci z Biletem Familijnym
godz. 18 - „SIENKIEWICZ SUPERSTAR …”
- Duża Scena
2 godz. 16 - „W góry i w morze!” - Scena na Górze
spektakl dla dzieci z Biletem Familijnym
godz. 18 - „SIENKIEWICZ SUPERSTAR …”
- Duża Scena
3 godz. 17 - XVI DNI MŁODEGO TEATRU część I
Scena Kameralna, Ogród Teatralny, Bunkier
Pokazy grup warsztatowych Szaniawskiego:
Trzeciego Teatru – grupy zaawansowanej oraz
Warsztatu Niedorośli 30+
5 godz. 19 - Czytanie przed premierą
„Szalone nożyczki”
Farsa jako gatunek sztuki - Scena Kameralna
8 godz. 19 - „Po nas choćby kosmos” - Scena Kameralna
9 godz. 18 - „Po nas choćby kosmos” - Scena Kameralna
14 godz. 19 - „Czego nie widać” - PREMIERA
Michael Frayn, reż. Paweł Świątek - Duża Scena
15 godz. 19 - „Czego nie widać” - premiera studencka
- Duża Scena

TEATR DRAMATYCZNY
Pl. Teatralny 1
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Danuta Marosz
www.teatr.walbrzych.pl
tel. 74 664 96 90

MUZEUM GROSS-ROSEN
ul. Ofiar Gross-Rosen 26, 58-152 Goczałków
tel. 74 855 90 07
ul. Szarych Szeregów 9, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 846 45 66
Dyrektor: Janusz Barszcz
www.gross-rosen.eu

FILHARMONIA SUDECKA
ul. Słowackiego 4
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Elżbieta Łaganowska
www.filharmonia-sudecka.pl
tel. 74 842 32 87

FILHARMONIA SUDECKA
1 godz. 16 - Sala koncertowa
Koncert z piosenkami z filmów Disney`a dla dzieci
„Pozytywka”
Specjalny koncert z okazji Dnia Dziecka
Orkiestra Kameralna FS
Radosław Labahua – dyrygent
Aurelia Luśnia – wokal, Paweł Stankiewicz – gitara,
mandolina, banjo, Piotr Banaszek – instrumenty
klawiszowe, Bartłomiej Krauz – akordeon
7
godz. 19 - Kościół Aniołów Stróżów		
J.F. Haendel – Oratorium „Mesjasz”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej

jego książki o Grzegorzu Ciechowskim pt.
„Lżejszy od fotografii”
15 godz. 15 - Multimedialna Filia na Podzamczu
Wakacyjny Koncert w Bibliotece. Wałbrzyskie
Wróbelki i Grające Brzdące zaprezentują utwory
muzyczne na zakończenie roku szkolnego
15, 29 godz. 11 – Filia na Piaskowej Górze
Młodzi Cyfrowi
24 godz. 15 - Multimedialna Filia na Podzamczu
Dyskusyjny Klub Książki Chmurdalia
27 godz. 17 - Multimedialna Filia na Podzamczu
O ptakach będzie opowiadał Krzysztof Żarkowski,
przyrodnik i fotograf.

„LALKI” WYRÓŻNIONE
Na wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora spłynęły ostatnio liczące się
wyrazy uznania. Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Lalek w Opolu spektakl „Dzień osiemdziesiąty piąty” w reż. Agi
Błaszczak został dwukrotnie uhonorowany. Paweł Kuźma za
role Santago i Manolina otrzymał wyróżnienie jury oraz nagrodę aktorską im. prof. Władysława Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP. Doceniony został
spektakl „Bolko Świdnicki: Mały – Wielki Książę”. Zajął III miejsce w XXI Plebiscycie Gospodarczym Muflony 2018 w kategorii
Wydarzenie/Inicjatywa 2018 r.
eka

„PRZESTRZEŃ POMIĘDZY”
To zachęcająca nazwa pierwszej wystawy w wałbrzyskiej Palmiarni. W zielonym otoczeniu pokazuje interesujące fotografie
roślin Joanny Stogi z Wrocławia. Autorka powiedziała - „Ogrody
są taką przestrzenią pomiędzy człowiekiem a naturą, gdzie ją
oswajamy. Fotografie, które wykonuję powstają gdzieś na styku
między moją wyobraźnią a rzeczywistością. Rośliny, które fotografuję, są zatrzymane w momencie bycia pomiędzy życiem
a zamieraniem”. Wystawę zorganizowali wspólnie Zamek Książ
w Wałbrzychu oraz Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, a jej wernisaż zainteresował bardzo wielu wałbrzyszan. 
Szela

NOWOŚCI W „DRAMACIE”
Jubileusz 55 – lecia wałbrzyski Teatr Dramatyczny świętować będzie w listopadzie premierowym spektaklem „Wesela”
w reż. Wojciecha Klemma, wydawnictwem, filmem, wystawą.
Zorganizowanie jubileuszowej gali będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego i Samorządu Województwa. Pozyskane dofinansowanie ze strony tych instytucji umożliwi też zrealizowanie
1 Festiwalu Muzyki „Rezonans”, w jaki zamienią się dotychczasowe Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne. Dofinansowanie MKiDN
uzyskał spektakl „Greta i ostatni wieloryb” w ramach IV Konkursu im. Jana Dormana. Od 20 maja (Światowy Dzień Pszczół) na
dachu teatru stanęły Ule Szaniawskiego.

eka

LITERACKIE TUZY POD ATLANTAMI
Marcin Bradke, filmowiec, reżyser, były wrocławski dziennikarz TVP, a od niedawna także pisarz, spotkał się z czytelnikami
w Bibliotece pod Atlantami, w filii na Podzamczu. Była to jednocześnie promocja jego pierwszej powieści „Gniew”, której
treścią są wydarzenia 1968 r. we Wrocławiu, przeplatające się
z historią z 1943 r. z Wołynia. Wcześniej powstały zbiory opowiadań „Pokój na wieży” oraz „Pies o żółtych oczach”. Spotkanie
z M. Bradke cieszyło się dużym zainteresowaniem, podobnie
jak i inne spotkania autorskie w Bibliotece, np. z M. Grzebałkowską, W. Tochmanem, J. Lamparską czy J. Kopińską.
Szela
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„BOLKO…” W KRZESZOWSKIM
MAUZOLEUM
„Bolko Świdnicki: Mały – Wielki Książę”, znakomity spektakl
wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora pokazany został w niezwykłym miejscu - Mauzoleum Książąt Świdnickich w Krzeszowie.
Przeżycie było niesamowite – aktorzy w stylizowanych strojach
opowiadali o ostatnim księciu piastowskim na Śląsku, a wielki
Bolko Świdnicki „spoglądał” na wszystko ze swojego sarkofagu.
Niezapomniane wrażenia potęgowały pieczołowicie odnowione Mauzoleum i przejście do niego przez Bazylikę przy wtórze
dzwonów i gry organów, a po spektaklu – zwiedzanie podziemi
oraz cmentarza zakonnic i zakonników. A wszystko w nocnej
scenerii, bo spektakle w Krzeszowie zaczynały się o godz. 20.
W tym wyjątkowym miejscu był pokazany dwukrotnie w połowie
kwietnia. Przypomnijmy, że „Bolko Świdnicki: Mały – Wielki Książę” wyreżyserowała i przygotowała scenariusz Aga Błaszczak.
Po premierze 10 listopada 2018 r. w Zamku Książ spektakl był
w nim prezentowany trzynaście razy w ubiegłym oraz bieżącym
roku, obejrzeli go młodzi widzowie z miejsc leżących na dawnych ziemiach Bolka Świdnickiego.
eka

SMUTNA PARALELA
„Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą” to najnowsza prapremiera w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym. W Wałbrzychu
odbyła się 26 kwietnia, we Wrocławiu 3 maja. Spektakl powstał
w koprodukcji naszego „Dramatu” z Wrocławskim Teatrem
Współczesnym. Autorem tekstu i dramaturgiem jest dyrektor artystyczny teatru Sebastian Majewski – pilgrim, reżyserem - były
artystyczny, Maciej Podstawny. Akcja rozgrywa się w 1793 r. na
ziemiach polskich już pod II rozbiorze. Trupa artystów - w rzeczywistości kuriozalnych komediantów – odzwierciedla degrengoladę, jaka obejmuje krainę, którą objeżdżają. Brak hamulców,
upadek codziennego życia zdaje się mówić, że nigdy nie mieli
oni pojęcia o relacjach społecznym albo ulegli destrukcji nienormalnych czasów. Spektakl jest czytelną paralelą do współczesnej politycznej i społecznej kondycji Polski, pokazanej prostymi
środkami artystycznego wyrazu. Ale… Spuszczenie całej rzeczywistości do szamba nie koniecznie jest dla wszystkich do zaakceptowania. Bo przecież wielu z nas małymi krokami tworzy inną
Rzeczpospolitą. Bohaterom dramatu towarzyszy na scenie muzyka na żywo w wykonaniu Kondensatora Przepływu.
EG

SALA KRZYWA W KOLORZE
Kolejna tajemnica zamku Książ ujrzała światło dzienne.
W Sali Krzywej, jednej z najstarszych i najpiękniejszych komnat
w zamku, odkryto renesansowe, XVI -wieczne polichromie. Podczas przygotowań do prac remontowych stwierdzono, że pod
warstwą tynku kryją się barwne powierzchnie z widocznymi elementami, powtarzającymi się na osłonie kominka. Jej wystrój,
podobnie Sali Konrada, został niemal całkowicie zniszczony
podczas wojennej przebudowy, prowadzonej w latach 1944 - 45
przez nazistowską organizację Todt.
Szela

ARTYSTYCZNIE NA WIOSNĘ
W kwietniu Stowarzyszenie Inteligencji Twórczej w Wałbrzychu zorganizowało spotkanie, podczas którego „Pierwsze promienie wiosny witali dźwiękiem, słowem i obrazem wałbrzyscy
twórcy”. Wiersze Elżbiety Gargały, Lidii Gil – Sobczyk, Romana
Gilety, Wiesławy Raczkiewicz, Wiesławy Kamińskiej i Krzysztofa
Kobielca oraz fragment jednego z opowiadań Danuty Góralskiej
– Nowak czytała w znakomity sposób Barbara Ziółkowska, aktorka, znana z udziału w wielu przedsięwzięciach kulturalnych
w mieście. Swoje prace plastyczne pokazali: Jolanta Kobylarz,
Marzena Zdun, Zbigniew Lisiński i Krzysztof Jędrzejec. Doznania artystyczne wzbogaciła muzyka w wykonaniu Aleksandra
Czajkowskiego, który grając na wiolonczeli dodawał smaczku
prezentacjom słownym i plastycznym. Spotkanie prowadziła
Elżbieta M. Kokowska, a odbyło się ono w „Polskich Smakach”.
eka

NA BLUESOWO
Jak się okazało, wałbrzyszanie lubią bluesa. Najlepiej świadczyła o tym liczna obecność słuchaczy na II już Wałbrzyskiej
Wiośnie Bluesowej, która odbyła się w pierwszej połowie kwietnia w Starej Kopalni, w klubie Sztygarówka. Wystąpiły znane zespoły bluesowe – J.J. Band i Blues Junkers i wałbrzyska grupa
Paranoja Hotel. Nowością w tegorocznej edycji były statuetki
„Wałbrzyskiej Wiosny Bluesowej” oraz Złota Struna. Leszkowi
Grodzińskiemu statuetkę wręczyli organizatorzy tej udanej imprezy bluesowej – Jarosław Buzarewicz (dyrektor WOK), Marek
Dolat i Jacek Szwajgier (radni), doceniając w ten sposób ufundowanie przez niego tablicy upamiętniającej pobyt w Wałbrzychu Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej w 1966 r. Z kolei L. Grodziński uhonorował nią zespół J.J. Band. Szef czasopisma „Twój
Blues” Andrzej Matysik wręczył statuetkę Natalii Abłamowicz
z Blues Junkers jako najlepszej wokalistce bluesowej w 2018 r.
Złotą Strunę wylosował jeden ze słuchaczy koncertu.

eka

KWIATOWE ATRAKCJE
„Zielony wagon” był niezwykłą promocją Festiwalu Kwiatów
i Sztuki w Zamku Książ. Podróżni pociągu Wrocław Główny –
Szklarska Poręba w ostatni weekend kwietnia spędzali czas
w egzotycznej scenerii. Pierwszym kursem w „zielonym wagonie” jechali do Książa: Michał Bobowiec - członek zarządu Województwa Dolnośląskiego, Sylwia Bielawska, wiceprezydent
Wałbrzycha, Anna Żabska, prezes Zamku Książ oraz Wojciech
Zdanowsk i wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Atrakcje Festiwalu
przyciągnęły ok. 45 tysięcy gości w zamku i podobną liczbę na
przedzamczu. Tematem przewodnim były produkcje filmowe,
kwiatem została róża. Po raz pierwszy sale zamkowe wypełnione zostały kwiatami na wszystkich trzech piętrach i po raz pierwszy pokazano publicznie makietę podziemi zamku.
eka

KALEJ

DOSKOP
GALA W FILHARMONII
Filharmonia Sudecka świętowała jubileusz 40-lecia. Rozpoczętą uwerturą M. Glinki z opery „Rusłan i Ludmiła” pierwszą
część uroczystości wypełniły życzenia i honorowanie osób
zasłużonych dla Filharmonii. Wiele ciepłych słów skierowali do jubilatki m.in. wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński,
prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, przewodnicząca wałbrzyskiej Rady Miejskiej Maria A. Romańska, dyrektor Wydziału
Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Agnieszka Dziedzic. Nie zabrakło życzeń i gratulacji od wałbrzyskich instytucji kultury, naszej szkoły muzycznej, pobliskiego Szczawna-Zdroju. Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Złotymi Medalami za
Długoletnią Służbę udekorowano – Włodzimierza Brzezińskiego, Cezarego Futymę i Krystynę Swobodę. Odznaki honorowe
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Andrzej Bednarczyk,
Dorota Chudy, Barbara Ćwiertnia – Kobiela, Dariusz Futyma, Elżbieta Kędzia, Daniel Swoboda, Jolanta Tulińska, Leszek Tuliński
i Tomasz Zepp. Siedmiu najdłużej grających w orkiestrze muzyków wyróżnionych zostało pamiątkowymi statuetkami. Statuetki „Przyjaciel Filharmonii” otrzymały firmy Toyota i Ronal oraz
jedenastu melomanów - abonamentowiczów, którzy najdłużej
przychodzili na koncerty. Dodajmy, że kilka dni wcześniej Filharmonia Sudecka zajęła I miejsce w kategorii Hit Aglomeracji
Wałbrzyskiej 2018 w Plebiscycie Gospodarczym Muflony.
Był też czas na wspomnienia. Dyrektor Filharmonii Elżbieta
Łaganowska przypomniała ważne, ale i trudne chwile generalnego remontu FS. Józef Wiłkomirski, twórca i wieloletni dyrektor
Filharmonii Sudeckiej, obecnie jej dyrektor honorowy, z właściwą
sobie swadą podzielił się wspomnieniami o tworzeniu Filharmonii
i ważniejszych zdarzeniach w jej działalności. Otrzymał też stałe
zaproszenie na wszystkie koncerty w FS. Kilka humorystycznych
zdarzeń przytoczyła dawna flecistka Lucyna Marta Jarmuła.
W części artystycznej wieczoru pod batutą Bartosza Żurakowskiego wystąpiły Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
oraz połączone Chóry Politechniki Wrocławskiej i wałbrzyskiego
Zespołu Szkół Muzycznych z chórmistrz Małgorzatą Sapiechą –
Muzioł. W programie znalazły się fragmenty oper – „Eugeniusz
Onegin” P. Czajkowskiego, „Trubadur”, „Traviata”, „Nabucco”
G. Verdi’ego, „Faust” Ch. Gounod’a, na zakończenie zabrzmiał
Mazur ze „Strasznego Dworu” S. Moniuszki.
Całą uroczystość prowadziła Krystyna Swoboda. Dostępne było wydawnictwo poświęcone czterdziestoleciu Filharmonii. I jeszcze jedna informacja – panie grające w orkiestrze
wystąpiły po raz pierwszy od lat w nowych, jednakowych
(czarnych) sukniach.

eka
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„CZYTAJĄCA ŁAWECZKA”

EXPLORE WAŁBRZYCH KUSI TURYSTÓW

To nazwa jednego ze spotkań stanowiących realizację projektu „Biblioteka Pełna Skrzatów”. Odbyło się na początku maja.
Wiceprezydent Sylwia Bielawska przygotowała dla najmłodszych czytelników lekturę opowiadania „O dziewczynce, która
chciała ocalić książki” K. Hagerupa. W ramach wspomnianego
projektu w czerwcu odbędą się m.in. spotkania z Danielem de
Latour, ilustratorem oraz Mariuszem Urbankiem, autorem książki
„Wrocławskich krasnali historie prawdziwe”.
eka

Minął rok od wprowadzenia zbiorowego – a co za tym idzie,
tańszego - biletu do czterech wałbrzyskich instytucji kultury.
Jedną, ważną przez cały rok wejściówkę, można zakupić do
Książa, Palmiarni, Muzeum Porcelany i Starej Kopalni w każdym
z tych czterech obiektów oraz przez Internet. Z możliwości zakupu wspólnego biletu do najważniejszych atrakcji turystycznych Wałbrzycha skorzystało w ciągu ostatniego roku prawie
6000 osób. Efektem jest wzrost ruchu turystycznego w tych instytucjach oraz w mieście.
Szela

„KULTURALNE INSPIRACJE”
W ramach projektu „Kulturalne inspiracje” Wałbrzyski Ośrodek Kultury i szkoła w czeskich Nechanicach zorganizowali
warsztaty wielkanocne. 30 dzieci z wałbrzyskich szkół pojechało do Nechanic, gdzie wspólnie z czeskimi rówieśnikami wykonywały tradycyjne czeskie ozdoby świąteczne. Kolejne zajęcia
odbyły się w WOK. Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Szela

MAJÓWKA W STAREJ KOPALNI
Rozpoczęła się już 29 kwietnia występem Wojtasik Jazz
Band. Podczas Majówki odbył się m.in. Rodzinny Dzień Europejski z wieloma atrakcjami, „WORKitOUT” – występ taneczny
promujący dziedzictwo industrialne Starego Kontynentu w Dniu
Kultury Przemysłowej czy Moc Maszyn, prezentująca pojazdy
specjalistyczne, zabytkowe auta i motocykle i koncert zespołu
Linia Nocna. Były i nowości - zakończenie nocnego zwiedzania
biesiadą górniczą oraz tor carrera dla sześciu zawodników, trzy
stacje symulatora wyścigowego oraz zmiana koła na czas.
eka

MALOWANIE NA TEKTURZE
W Starej Kopalni prezentowana jest wystawa obrazów i rysunków Natalii Niemen zatytułowana „Pierwociny”. Autorka
- wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, teraz dała się
poznać także jako malarka. Jej wałbrzyska wystawa jest dopiero drugą publiczną prezentacją. Pokazuje ponad 90 prac – od
pierwszych prób czteroletniej Natalki, po prace z ostatnich tygodni. Z informacji zamieszczonych na dużej planszy towarzyszącej wystawie można dowiedzieć się o szczegółach jej twórczości plastycznej, choćby o tym, że niektóre prace powstają na
kawałkach papieru do pakowania lub tekturze z pudeł. Jest to
pierwsza wystawa z cyklu „nie(MALARZE)”, który ma prezentować sztuki plastyczne uprawiane przez ludzi, znanych z innego
rodzaju działalności twórczej. Jego pomysłodawcą, jak i wystawy „Pierwociny” jest Paweł Ludwiczak, kierownik Działu Organizacji Wystaw w Starej Koplani. 
eka

MODA NA MURALE
W Wałbrzychu powstał nowy mural. Na budynku, przy ul. Wyszyńskiego widnieje wizerunek zmarłego niedawno, legendarnego muzyka rockowego, Tomasza „Siwego” Wojnara. Jego autorem
jest Robert Kukla, świdniczanin od dawna zafascynowany muralami. Pomysłodawcą takiego upamiętnienia gitarzysty Defektu
Mózgó jest Patrycjusz Kochanowski „Nullo”, raper i producent muzyczny, występujący też z zespołem „Trzeci Wymiar”. Dodajmy, że
Robert Kukla wcześniej pokazał swoje prace na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Były tam murale z lat 60. i 70. widoczne w przestrzeni Wałbrzycha, projekty pozostające tylko na płótnie
oraz zabawne nawiązania do popularnych murali reklamowych,
a cykl „Sklepy polskie” ukazał obrazy rzeczywistości przez pryzmat
tłumnie odwiedzanych dyskontów i ich klientów.
Szela

FOTOALBUM O KSIĄŻU
Nowe wydawnictwo o zamku Książ to ponad 300 stron fotografii, pokazujących wyjątkowość samego zamku, jego wnętrze
i otoczenie oraz podziemia z okresu II wojny. Autorami fotografii współczesnych są Piotr Kłosek, Dariusz Gdesz oraz Krzysztof i Kuba Żarkowscy, zdjęcia archiwalne pochodzą z kolekcji
Zamku Książ, Fundacji Księżnej Daisy von Pless oraz prywatnych zbiorów wnuka ostatnich właścicieli Książa, księcia Bolka
von Pless. Teksty o zamkowej historii napisali Magdalena Woch
i Mateusz Mykytyszyn z Zamku Książ. Dwujęzyczny album pt.
„Zamek Książ w Wałbrzychu. Cud Polski” / „Castle Książ in Wałbrzych. A Wonder of Poland” można kupić w zamkowych kasach, hotelu oraz sklepie internetowym Książa.

eka

„PORTRETY”
Niecodzienne portrety zaprezentowała Anita Włodarczyk w Galerii na Piętrze na wystawie zorganizowanej przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Jak powiedziała autorka, prezentowane zdjęcia nie
są dziełem jednej osoby, każda z nich podzieliła się swoją pasją,
dzięki której powstał portret. A te osoby to, obok Anity Włodarczyk,
znana projektantka i realizatorka strojów i biżuterii Estera Grabarczyk, modelki i panie wykonujące make-up. Efekt był znakomity.
eka

adres redakcji:
Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a, tel. 74 664 26 06
tel./ fax 74 664 26 93, e-mail: wmk@poldruk.com.pl
Można nas również czytać na:
www.um.walbrzych.pl
www.dziennikarzerp.eu
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Zdjęcia od góry od lewej: FS – Dariusz Gdesz; WOK; Teatr Dramatyczny – Bartek Warzecha; Alek Ziółkowski; Stara Kopalnia; Zamek Książ,
Biblioteka pod Atlantami; Alek Ziółkowski; WOK; Zamek Książ; WOK; Biblioteka pod Atlantami
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