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JARMARK ŚWIĄTECZNY

13 - 15 grudnia - wałbrzyski Rynek
Otwarcie: 13.12 - godz. 12 - ogłoszenie wyników
konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną
atrakcje artystyczne, stragany z różnościami

WIGILIA MIEJSKA

19 grudnia - godz. 15 - wałbrzyski Rynek

TEATR DRAMATYCZNY
PREMIERY

-----------------------------------------„108 KOSTEK CUKRU”
20 grudnia 2019 r.
Monodram Ireny Sierakowskiej

Tekst: Jerzy Szaniawski,
reż. Wojciech Rodak (debiut)

24. CHARYTATYWNY KONCERT BOŻONARODZENIOWY
Obrazy dźwiękiem malowane
14 grudnia - godz. 18, Filharmonia Sudecka

W programie: wiązanka kolęd, hity muzyki poważnej
Organizatorzy - Jerzy Ignaszak oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców
Świdnickich. Dochód z koncertu jest przeznaczony na stypendia dla uzdolnionych
uczniów szkół muzycznych w Wałbrzychu i Świdnicy.

5 grudnia
2019
15 lutego
2020
wernisaż:
5.12 - godz. 18

WYSTAWA FOTOGRAFII

Na okładce: Ogrody Światła w Zamku Książ
zdjęcie: ze zbiorów Zamku

-----------------------------------------„ŻEGLARZ”
luty 2020 r.
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Przed nami gorączka okresu
przedświątecznego, potem radości
Bożego Narodzenia, atrakcje Noworoczne i szaleństwa karnawałowe. Wielu wydarzeń rodzinnych i towarzyskich oraz związanych z tym
emocji z pewnością nie zabraknie.
Zachęcam jednak, abyście mimo
wszystko znaleźli Państwo również czas na odwiedzenie galerii,
teatrów, po sięgnięcie po nowości
książkowe, do uczestnictwo w koncertach oraz innych wydarzeniach
przygotowanych przez wałbrzyskie
instytucje kultury, kluby i stowarzyszenia twórcze. A tych atrakcyjnych
i wielce zróżnicowanych propozycji
organizatorzy przygotowali bardzo
wiele. Większość zapowiedzi znajdziecie Państwo u nas, choć dobrze
jest też zaglądnąć na odpowiednie
strony internetowe. Jak zwykle zapraszam do lektury naszego „Magazynu”, z wieloma artykułami publicystycznymi i informacyjnymi, które,
mamy nadzieję, i dla Państwa okażą
się interesujące.
Już teraz Wydawca oraz nasz
cały Zespół Redakcyjny życzy Państwu pełnego ciepła i radości Bożego Narodzenia oraz tylko szczęśliwych dni w Nowym 2020 Roku.
Elżbieta M. Kokowska
redaktor naczelna

Zalogowany w kulturze

TRANSHUMANIZM

Ogrody światła w Zamku Książ
8 listopada 2019 - 31 marca 2020
Po raz pierwszy w historii

Zamek Książ - Galeria WGS BWA
1 grudnia 2019 - 15 lutego 2020
Finisaż i wręczenie Grand Prix
15 lutego 2020 - godz. 17

14 - 15 - 16 lutego 2010
Zbiorowa wystawa inspirowana
tekstami utworów zespołu Raz Dwa
Trzy, wystawy Tomasz Sidora, Gwiazdy
Fotografii, Bitwa na Zdjęcia
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NAGRODA NOBLA DLA
DR MARIA ANNA ROMAŃSKA

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wałbrzychu
Mój kontakt z Panią Olgą był zawsze formalny, raz
udało mi się chwilę dłużej porozmawiać w zamku Książ.
To zbyt mało, abym mogła mówić o Niej.
Rozmowa z naszą noblistką była dla mnie bardzo ekscytująca. Olga Tokarczuk jawi mi się jako osoba skromna, z dużym dystansem do siebie i świata. Jej sposób
postrzegania rzeczywistości sprawia, że jest pisarką
„z pazurem" - drażni, porusza bolesne prawdy o ciemnej
stronie ludzkiego umysłu i nie pozwala być obojętnym.
I o to właśnie chodzi w pisaniu. Nie można być mdłym.
Książki muszą mieć charakter i zmuszać do myślenia.
Z powodu chronicznego braku czasu nie tknęłam nawet „Ksiąg Jakubowych".
Jakieś dwa lata wstecz przeczytałam „Dom dzienny,
dom nocny" oraz „Prawiek i inne czasy", a obecnie jestem w trakcie czytania „Bieguni".

RENATA NOWICKA
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Dyrektor Biblioteki pod Atlantami
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Biblioteka pod Atlantami w latach wcześniejszych
gościła Olgę Tokarczuk kilkukrotnie. Z nieukrywaną
satysfakcją miałam przyjemność zaprosić ją ponownie
do naszej książnicy przy okazji wyjątkowej wystawy
(przygotowanej przez DBP we Wrocławiu) którą udało się sprowadzić do Galerii pod Atlantami. A tak ją
zapowiadaliśmy: 7 grudnia 2016 r. - otwarcie wystawy
w Galerii pod Atlantami pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie”. W otwarciu
weźmie udział Olga Tokarczuk, a spotkanie z pisarką,
które rozpocznie się tuż po wernisażu, poprowadzi
dr Sylwia Bielawska. Na ekspozycji, której autorami byli:
M. Laszczak i J. Czarnik, zaprezentowano wszystkie obcojęzyczne wydania książek pisarki, artykuły prasowe
oraz zdjęcia wykonane jej i przez nią w różnych zawodowych sytuacjach.
Szczególnym punktem imprezy było spotkanie noblistki z czytelnikami. Olga Tokarczuk nie tylko opowiedziała o swojej twórczości, ale z radością dzieliła
się wspomnieniami z okresu, gdy mieszkała i tworzyła
w Wałbrzychu. Ze wzruszeniem rozpoznawała wśród
publiczności dawnych znajomych. Otwarcie i życzliwie,
nie obnosząc się swoimi, już wtedy znaczącymi sukcesami, rozmawiała z czytelnikami. To było takie wyjątkowo nasze „wałbrzyskie” spotkanie.

L ISTOPA D 2 019

10 października 2019 r. ogłoszono laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za 2018 rok została Olga Tokarczuk. To najwyższe wyróżnienie przyznano: „Za wyobraźnię narracyjną, która
z encyklopedyczną pasją reprezentuje
przekraczanie granic jako formę życia”.
Wręczenie nagrody noblowskiej ma nastąpić 10 grudnia w Sztokholmie.
Przypomnijmy, że Olga Tokarczuk jest
zdobywczynią też innych prestiżowych
nagród, że wymienimy tylko – Międzynarodoweą Nagrodę Bookera 2018 za
„Biegunów”, dwukrotnie Nagrody Literackiej „Nike” za „Biegunów” (2008)
i „Księgi Jakubowe” (2015) i kilkukrotnie
Nike Czytelników, także Fundacji im. Kościelskich (1997). Olga Tokarczuk należy
do najbardziej popularnych współczesnych autorów, o czym świadczą choćby
te liczby. Jej książki wydano w 33 krajach, ukazały się w 30 językach, na które
przełożyło je 65 tłumaczy.
Informacji o noblistce i jej wypowiedzi
pełne są portale, gazety i czasopisma.
Możemy więc znaleźć o niej wszystko,
co nas interesuje. My przypominamy
niektóre wydarzenia z życia i aktywności
noblistki Olgi Tokarczuk, gdy była jeszcze mieszkanką Wałbrzycha. W naszym
mieście zaczęła pracę zawodową jako
psycholog, tutaj rozpoczęła swoją drogę literacką, która doprowadziła ją na
światowy szczyt. W Wałbrzychu założyła
i prowadziła wydawnictwo „Ruta”, którego nakładem ukazały się wznowienia
jej książek „Szafy”, „E.E.” oraz „Prawieku i innych czasów”, a także pierwsze
wydania „Domu dziennego, domu nocnego”, „Gry na wielu bębenkach”. Nakładem tego wydawnictwa ukazało się
też 10 książek innych autorów, głównie
polskich. Jest Ambasadorką Wałbrzycha (2014) i Zasłużoną dla Miasta Wałbrzycha (2016). Wałbrzyski Teatr Dramatyczny w 2009 r. pokazał spektakl „Olga
Tokarczuk w Wałbrzychu” oparty na jej
powieściach.
A teraz oddajemy głos wałbrzyszanom.

OLGI TOKARCZUK
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Prezydent Wałbrzycha
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Przyznanie nagrody Nobla Pani Oldze Tokarczuk to
wielka radość i ogromny zaszczyt dla nas, dla Wałbrzycha. Laureatka tej najbardziej prestiżowej nagrody literackiej była wałbrzyszanką przez wiele lat. W naszym
mieście zaczęła się jej przygoda z literaturą, która doprowadziła Ją na światowy szczyt. Tutaj też pozostawiła
trwały ślad w działalności na rzecz ludzi potrzebujących
wsparcia. Jesteśmy dumni, że Pani Olga Tokarczuk jest
wśród „Zasłużonych dla Miasta Wałbrzycha”, że została
Ambasadorką Wałbrzycha. Cieszymy się, że Noblistka
nie zapomina o naszym mieście, iż ma tu bliskich znajomych, że odwiedzała nasze miasto. Mam nadzieję, że
i obecnie tak pozostanie. Zapraszam do częstych wizyt
w Wałbrzychu, będziemy z radością Panią witać!

M
DANUTA GÓRALSKA – NOWAK
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Olgę Tokarczuk poznałam na Wałbrzyskich Ścieżkach Literackich w Książu, wygrała wówczas konkurs
na opowiadanie. Okazało się, że jesteśmy sąsiadkami.
Zaciekawiła mnie, opowiadała o Jungu, o poezji Eliota
(laureata Nagrody Nobla z 1948 r.), organizowała pierwszy w Wałbrzychu klub AA, udzielała porad psychologicznych przez telefon, buszowała w second handach.
Skromna, spokojna, uważna.
Odwiedzałyśmy się, chodziłyśmy na spacery, na
spotkania do Wałbrzyskiego Klubu Literackiego, drukowałyśmy wiersze w WIK-u. Podrzucała mi lektury,
uczyła pisać na komputerze. Dzięki niej zrozumiałam,
że pisanie może zapanować nad trudną rzeczywistością, radziła mi: „Zajmij się sobą…” Nie zrozumiałam,
potrzebowałam czasu. Kiedy wyjechała na wieś, spotykałyśmy się rzadko, poświęciła się literaturze.
Tamtego wieczoru, kiedy odczytywano werdykt jury
konkursu Wałbrzyskich Ścieżek Literackich, Józef Łoziński powiedział: „Zapamiętajcie to nazwisko…”. Zapamiętaliśmy, znamy tę przepowiedzianą przyszłość.
Nad wejściem do domu, w którym mieszkałyśmy, budowniczowie (ponad 100 lat temu) umieścili kamienną
sowę, symbol wiedzy i mądrości, jakby przeczuwali, że
kiedyś zamieszka tu noblistka.
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NAGRODA NOBLA DLA OLGI TOKARCZUK
DR SYLWIA BIELAWSKA
Wiceprezydent Wałbrzycha

Rozpocznę od wyznania, że przez wiele lat niespecjalnie darzyłam szacunkiem i sentymentem twórczość Olgi Tokarczuk.
A wszystko dlatego, że w latach 90. jako studentce polonistyki
wpadł mi w ręce jej artykuł o „Muminkach”, w którym przeprowadziła analizę uwielbianej przeze mnie w dzieciństwie powieści
Tove Jansson. I choć dzisiaj wiem, że ta przenikliwa interpretacja
napisana z perspektywy psychologii rozwojowej dziecka jest jak
najbardziej trafna, wówczas odebrałam to jako nieuprawnione
działania. Ta złość uniemożliwiała mi odbiór jej prozy. Długo nie
potrafiłam zrozumieć, dlaczego tak wielu się zachwycało prozą
Tokarczuk - mnie denerwowały jej
nieuporządkowane formy, liczne
wątki, krótkie wtrącenia. Swoją złość
i niezadowolenie niejednokrotnie
prezentowałam publicznie na spotkaniach autorskich zadając kłopotliwe, często prowokujące pytania.
Było i tak, że prowadzący Roman
Gileta i Henryk Król, wypraszali mnie

z takiego spotkania. I tak trwałam przez lata w tej pozie zdziwienia i niezrozumienia. Aż po latach trafiłam, na wydany chyba
w 1998 r., niewielki tom trzech opowiadań pt. „Szafa”, z których
autobiograficzna (?) opowieść o pokojówce dosłownie urzekła
mnie. To był istny przełom. Zaczęłam na nowo czytać jej książki i ze zdumieniem odkryłam, że jest w nich coś, co mnie coraz
bardziej wciąga, urzeka, intryguje. Po „Biegunach”, których wciąż
uważam za najlepszą książkę w jej dorobku, zrozumiałam, że
bohaterowie jej opowieści symbolizują różne, często dramatyczne wydarzenia dające ogląd prawdziwej natury życia ludzkiego.
Pokochałam te trudne, pełne symboliki i ukrytych znaczeń, nierzadko porwane na części, opowieści pełne prawdy o ludzkim
charakterze. A ze swojego młodzieńczego buntu już się autorce
wyspowiadałam albowiem kilka lat
temu zasiadałyśmy wspólnie w jury
pewnego konkursu literackiego na
zaproszenie profesora Wojciecha
Browarnego, literaturoznawcy wrocławskiego. Wieczorne rozmowy po
kolacji wyjątkowo sprzyjały zwierzeniom i wspomnieniom.

brego i Szlifierskiej. Wraz z R. Fingasem założyła firmę „Diagnotest”,
która w swej działalności miała też
Prezes Stowarzyszenia
kursy języków angielskiego i nieŚrodowisk Twórczych
mieckiego. W międzyczasie był bliOlga Tokarczuk, dziś światowej
sko półroczny wyjazd „za chlebem”
sławy pisarka – noblistka, jaki miała
do Londynu, co uwidoczniło się
związek z Wałbrzychem? Duży, barpóźniej w książce „Szafa”. Kolejne
książki
przybywały niemal rok po
dzo duży. Spędziła w Wałbrzychu
roku, a nawet i częściej. Z czasem
blisko 10 lat. Tu debiutowała swoimi
pisarka wyjechała z Wałbrzycha na
pierwszymi wierszami, o których
wieś, do Krajanowa, niedaleko Noobecnie nie bardzo chce wspominać. Wiersze jej były publikowane
wej Rudy, gdzie kupiła wiejski dom.
na łamach „Trybuny Wałbrzyskiej”
Tam też pisała następne powieści.
/czerwiec 1988/ i wrocławskieW wielu z nich znaleźć można echa
jej
pobytu na noworudzkiej ziemi.
go tygodnika „Sprawy i Ludzie”
Ambasadorka Wałbrzycha
Olga była również jurorką I Konkur/9.03.1989/.
O ile pamiętam, z Olgą Tokarczuk spotkałem się po raz pierw- su Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza. W Wałbrzychu nadal
szy w Zamku Książ w „Białej Baszcie” podczas comiesięcznych mieszka młodsza siostra Olgi, Tatiana.
Olga Tokarczuk ma szczególny związek z Wałbrzychem. Stąd
czwartkowych spotkań w ramach Wałbrzyskiego Klubu Literacteż
nadanie jej tytułów ”Zasłużona dla miasta Wałbrzycha” czy
kiego. Było to w 1987 roku. Klubowi przewodniczył nieżyjący
już Zbigniew Zalewski i on też prowadził spotkania. Olga pra- „Ambasador Wałbrzycha” przez Radę Miasta Wałbrzycha. Były
cowała wówczas w Poradni Zdrowia Psychicznego. Były rozmo- to jedne z pierwszych nadania i uhonorowania pisarki w Polsce.
wy o kulturze, prezentacje autorskie, turnieje jednego wiersza. Marek Malinowski, biograf Olgi Tokarczuk, już wiele lat temu
Olga prezentowała na tych spotkaniach swoje krótkie opowia- przewidział Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk. Dziś wprawdzie
dania. Była też laureatką „Turnieju Jednego Wiersza” /TW-1988/. Noblistka mieszka już we Wrocławiu, lecz przecież często gości
W Wałbrzychu poznała swojego pierwszego męża Romana w Wałbrzychu i okolicach, a i od dawnych przyjaźni się nie odżeFingasa, z którym w późniejszym okresie założyła wydawnictwo gnuje. W jednej z takich towarzyskich rozmów odnośnie do jej
„RUTA”. Oboje mieli też swoją księgarnię na Piaskowej Górze, literackich sukcesów sama stwierdziła: „No popatrzcie, co to się
tutaj też wraz z Martą Samołyk prowadziła kawiarnię „Qfer” przy porobiło!...” („Nike”! „Nobel”!). A no właśnie!
ul. Głównej, w której organizowane były spotkania z twórcami.
Wypowiedzi zebrała: Elżbieta M. Kokowska
Olga była również członkiem Wałbrzyskiego Stowarzyszenia
Zdjęcia użyczone przez Zamek Książ
Środowisk Twórczych. W Wałbrzychu mieszkała przy ul. Chro-
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JUBILEUSZOWO

W „DRAMACIE”

Wiktoria
Blicharz-Janicka

Wałbrzyski Teatr Dramatyczny obchodzi jubileusz 55. lat
nieprzerwanego funkcjonowania. Co z tej okazji przygotowano i jak będzie świętował „Szaniawski”? O szczegółach powiedzieli dyrektor Danuta Marosz oraz dyrektor artystyczny
Sebastian Majewski.
Najważniejsze wydarzenie obchodów to premiera „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego w reż. Wojciecha Klemma z udziałem całego zespołu aktorskiego oraz aktorów występujących
gościnnie. Odbyła się bardzo niedawno – 29 listopada, w miesiącu wystawienia pierwszej sztuki w wałbrzyskim „Dramacie”,
którą była „Zemsta” Fredry. Jubileuszowy spektakl to niewątpliwie jedno z największych wyzwań nie tylko tego sezonu. W zamyśle ma być opowiadaniem o współczesnej Polsce tekstem
Wyspiańskiego w warunkach po październikowych wyborach
parlamentarnych 2019. Jego twórcy uznali, że tekst Wyspiańskiego może stać się dobrym probierzem współczesnych nastrojów obywatelskich, ale również siły i kondycji zespołu aktorskiego. Ci, którzy uczestniczyli w jubileuszowej gali mają już
swoje zdanie. Inni będą mieli z pewnością okazję, by wyrobić
sobie własną opinię.
Dodajmy, że Wojciech Klemm, były dyrektor Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze jest absolwentem berlińskiej szkoły teatralnej, twórcą, który w niezwykły sposób łączy niemieckie metody
pracy nad tekstem i aktorami z polską tradycją teatralną opartą
na metodach Stanisławskiego i Grotowskiego. Znany jest z radykalizmu wypowiedzi i umiejętności budowania nieoczywistych, ale konkretnych form i struktur scenicznych.
Jubileusz wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego to nie tylko
premierowe „Wesele”. Tej wyjątkowej rocznicy poświęcony jest
cały obecny sezon, przebiegający pod hasłem Kamienie Szlachetne. Jakie są plany? Bardzo interesujące – nowość: Festiwal Muzyki w Teatrze REZONANS, który zastąpi znane i lubiane
przez widzów Fanaberie Teatralne. To także Dni Młodego Teatru, XX Dni Dramaturgii, prezentacja ośmiu premier oraz kontynuacja bloku edukacyjnego i różnorodnych warsztatów. Z nowości warto wspomnieć o nowych aktorach, których poznamy
w kolejnych spektaklach oraz przymiarkach do modernizacji
widowni, tak by fani teatru mogli cieszyć się spektaklami w komfortowych warunkach.
55 lat to dobry moment na podsumowania. Zapytaliśmy
dyrektor Teatru Danutę Marosz o to, z czego jest najbardziej
dumna. - Tradycją wałbrzyskiego teatru są „aksamitne zmiany
dyrekcji artystycznych”, czyli specyfika budowania na tym, co
pozostawili po sobie poprzednicy. Nowi dyrektorzy artystyczni
nie rozpoczynają swojej pracy od zanegowania dokonań poprzedników, ale budują w oparciu o ich doświadczenie i pracę. Dyrektor artystyczny Sebastian Majewski – zdecydowałem
się wrócić do Wałbrzycha, przyciągnęła mnie zarówno magia
miasta, jak i atmosfera miejsca. Uważam, że razem z zespołem
mamy jeszcze wiele do zaproponowania wałbrzyskim widzom.

Mamy dwie sceny, na których możemy pokazywać spektakle.
Nie musimy się wstydzić infrastruktury technicznej i bazy materiałowej. Jestem dumny z tego, bo wiem, że to był duży nakład
pracy i cierpliwości pracowników.
Jak przyznaje dyrekcja wałbrzyskiego Teatru, przy okazji
jubileuszu nikt nie zamierza osiadać na laurach. Jak zgodnie
podkreślają Danuta Marosz i Sebastian Majewski, największym
wyzwaniem, jakie obecnie stawiają przed sobą, jest utrzymanie
teatru na dotychczasowym poziomie, podtrzymanie zainteresowania branży, krytyków oraz widzów – lokalnych i pochodzących z całej Polski, śledzących to, co dzieje się w teatrach. Długofalowe utrzymanie wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego na
tym samym, wysokim poziomie jest dla nich o wiele ważniejsze
niż stworzenie jednego, spektakularnego sezonu.

P.S. Tak dla przypomnienia – obszerne artykuły związane
z 55-leciem Teatru Dramatycznego zamieściliśmy u progu
jego sezonu jubileuszowego w numerze 4/2018 „Wałbrzyskiego Magazynu Kulturalnego”. Są to wywiady z dyrektor
Danutą Marosz i dyrektorem artystycznym Sebastianem Majewskim, wypowiedzi kierownika literackiego Tomasza Jękota oraz aktorów najdłużej związanych z teatrem: Adama Wolańczyka, Ireny Wójcik, Ryszarda Węgrzyna i Piotra Tokarza.
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a rzetelne i bardzo profesjonalne wspólne
działania dzisiaj procentują.

Malarz niemiecki, Sąd Salomona, pocz. XVIII w.

Rozpoczęła się w 2015 r. wystawą „Metamorfozy Zamku Książ”, która była
początkiem nowatorskiej w skali kraju formy współpracy między Muzeum
Narodowym a podmiotem gospodarczym, jakim jest spółka Zamek Książ.
Dlaczego zdecydował się Pan na takie
rozwiązanie?
Pozostając w dalszym ciągu nauczycielem akademickim, zawsze powtarzam
swoim studentom, że wartość zabytku
jest szczególna, kiedy znajduje się on
w swoim pierwotnym miejscu, w oryginalnym kontekście i otoczeniu. W przypadku Zamku Książ mieliśmy uzasadniony powód, aby tę intencję i swoiste
„historycznosztuczne” marzenie zrealizować. Zrządzeniem historii – stało się
to, iż Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(wówczas Muzeum Państwowe) w 1947 r.

weszło w posiadanie – na mocy decyzji
Referatu Muzeów i Ochrony Zabytków
miasta Wrocławia – niemałego fragmentu spuścizny po rodzinie Hochberg von
Pless, części ich kolekcji, która została
zarekwirowana przez Niemców w 1942 r.
i przekazana do zbiorów Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych.
Tak, nasza współpraca – instytucji
publicznej (i jednego z najważniejszych
muzeów w Polsce) z podmiotem prywatnym – jest ewenementem w skali kraju.
Przez prawie dwa lata przygotowywaliśmy się do jej rozpoczęcia. Od momentu,
kiedy zrodził się u mnie pomysł, poprzez
miesiące przygotowywania umowy z poprzednim prezesem Zamku Książ, Krzysztofem Urbańskim, po długi czas tworzenia
odpowiednich warunków ekspozycyjnych
w zamku. Okres ten był jednak niezbędny,

Jakiego rodzaju dzieła sztuki i w jakiej
liczbie pokazywała wystawa w początkowym okresie. Jak się zmieniała na
przestrzeni czterech lat?
Początkowo, tj. 11 lipca 2015 r. podczas
uroczystego wernisażu wystawy „Metamorfozy Zamku Książ”, której kuratorką
jest dr Beata Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, było to 41 dzieł
sztuki, wśród nich pojedyncze rzeźby.
8 lipca 2016 r. wzbogaciliśmy ekspozycję o monumentalnych rozmiarów obraz
olejny Alaryk w Rzymie (1886) autorstwa
Wilhelma von Lindenschmita. W tym samym roku, wspólnie z Zamkiem Książ
i Fundacją Księżnej Daisy von Pless zorganizowaliśmy konferencję naukową pt.
Pamiętajmy o ogrodach. Świadectwem
tej konferencji stała się publikacja pod
redakcją dr Beaty Lejman. W tym samym
roku, 7 lipca, przywieźliśmy do Zamku
Książ wyjątkową pamiątkę związaną
z pierwszą wizytą księżnej Daisy na Zamku. Był to tzw. adres – list powitalny, którym mieszkańcy Książa powitali świeżo
poślubionych Jana Henryka XV i księżną
Daisy. Książęca para sakramentalne „tak”
wypowiedziała 8 grudnia 1891 r. w kościele w Westminsterze, a następnie wyruszyła w miesiąc miodowy trwający aż pół
roku. Następnie małżonkowie przybyli do
Książa, gdzie otrzymali właśnie ten list,
wzbogacony wierszem.
Z kolei 9 lipca 2018 r. urządziliśmy
apartamenty księcia Henryka XI, w których zawieszone zostały kolejne malowidła pochodzące z dawnej książańskiej
kolekcji Hochbergów.
W sierpniu tego roku wrocławskie Muzeum Narodowe i Zamek Książ podpisały umowę o współpracy na kolejne cztery lata. Jakie, Pana zdaniem, korzyści
przynosi ona obu stronom?
Dla nas muzealników to przede
wszystkim ogromna satysfakcja, że możemy dzieła sztuki przywrócić do pierwotnego miejsca ich eksponowania. Częstokroć są to zabytki, które ze względu na
skromność naszej przestrzeni wystawienniczej we Wrocławiu zmuszeni jesteśmy
przechowywać w magazynach. Niektóre
z nich wymagają podjęcia profesjonalnych zabiegów konserwatorskich. Ich wypożyczenie do Zamku Książ jest dla nich
także szansą na odzyskanie pierwotnego
piękna. Ta współpraca budowana jest

Giovanni Benedetto Castiglione (pracownia), Pejzaż z pasterzami, 2. poł. XVII w.
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NOWATORSKA

WSPÓŁPRACA
Dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, mówi o współpracy między tą cenioną instytucją muzealną
i Zamkiem Książ w Wałbrzychu.
na ogromnym zaufaniu, a jeszcze większym profesjonalizmie – nasze muzealia
możemy bowiem wypożyczyć wyłącznie tam, gdzie spełnione zostaną wszelkie niezbędne warunki bezpieczeństwa
i utrzymane zostaną standardy konserwatorskie. Zamek Książ spełnił te surowe
i wyśrubowane warunki. Nasze muzealia
związane z rodziną Hochbergów sprawiają, że zamkowe wnętrza ożywają, stają się
prawdziwsze, czuć w nich ducha czasów
minionych. Uświadomienie sobie, że na
te właśnie obrazy patrzyła księżna Daisy
sprawia, że goście Zamku czują się na
swój sposób nobilitowani, wyróżnieni.
Początek kolejnego etapu współpracy
zaakcentowało wzbogaceniem ekspozycji muzealnej w zamku. Cztery nowe

Pojedynek Horacjusza z Kuriacjuszem

obrazy i obiekty wyposażenia wnętrz
eksponowane są w nowo udostępnionych apartamentach książęcych. Proszę o kilka słów o tych nowościach.
Są to cenne barokowe obrazy, które
prezentują sceny z historii antycznej: Aleksandra Wielkiego jako mecenasa sztuki,
Pojedynek Horacjusza z Kuriacjuszem,
starotestamentowy Sąd Salomona, a także krajobraz Giovanniego Benedetta Castiglione Pejzaż z pasterzami. Do aranżacji
zamkowych wnętrz dodatkowo wykorzystane zostały znajdujące się w naszych
zbiorach śląskie meble z 1. poł. XIX w.,
francuskie kandelabry z pocz. XIX w., angielski gramofon z ok. 1900 r. Na Zamku
Książ znajduje się już blisko 60 muzealiów
pochodzących z naszych zbiorów. Czyli
można powiedzieć, że muzeum zyskało

Malarz francuski, XVII w.

Aleksander Wielki jako mecenas sztuki

swoistą ekspozyturę – nową, niezwykle
atrakcyjną, a co najważniejsze bardzo popularną i jakże chętnie odwiedzaną.
Czy możemy spodziewać się w Zamku
Książ kolejnych eksponatów muzealnych? Jeżeli tak, to jakiego rodzaju.
Może rysują się też inne jeszcze formy
współpracy?
Zgodnie z naszą nową umową przez
kolejne cztery lata doposażać będziemy
następne sale Zamku Książ. Chcemy, by
całe pierwsze piętro dawnej rezydencji
Hochbergów przyjęło charakter muzealny. A że robimy to wspólnie bardzo konsekwentnie, z wielkim profesjonalizmem,
to nie mam najmniejszej wątpliwości, że
Zamek Książ tylko zyska na atrakcyjności. Będzie jednym z nielicznych (albo
wręcz jedynym) na Śląsku przykładem
architektury rezydencjonalnej, której
przywrócono wystrój i wyposażenie,
w tym w dużym stopniu oryginalne, pochodzące właśnie z tego miejsca. Jeżeli
chodzi o inne formy naszej współpracy,
to myślę, że ważnym i perspektywicznym
jest wsparcie merytoryczne, naukowe
dla wszelkich działań związanych z przywracaniem rangi i znaczenia tego miejsca dla historii i sztuki Śląska.
Myślę, że przed nami jeszcze wiele
bardzo ciekawych wspólnych wyzwań do
zrealizowania.

Elżbieta M. Kokowska
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Rafał Ślipek

Z najnowszych wyników badań zamieszczonych przez CBOS
dowiadujemy się, iż dostęp do Internetu jest powszechny. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do kreowania własnego wizerunku jest obecnie normą. Upublicznianie zdjęć, plików oraz wszelkiego typu informacji na własny temat sprawia,
że media pośredniczą w kreowaniu tożsamości przeciętnego
użytkownika. Paradoksem jest jednak, iż Internet, będąc przestrzenią pozornie publiczną, nabiera intymnych znaczeń dla
człowieka próbującego wykreować dzięki niemu swoją tożsamość. Prywatność w takim ujęciu jest silnie skomercjalizowana,
ponieważ staje się produktem. Włączona w publiczny obieg
musi wyróżniać się na tle pozostałych, aby przykuć uwagę jak
największej liczby osób. To sprawia, że dopiero tak „utworzona”
tożsamość zaczyna „istnieć”. Ciekawą ilustrację kreacji tożsa-

z technologicznymi modyfikacjami człowieka. Transhumaniści
tacy jak Ray Kurzweil podkreślają, że ich celem jest przedłużanie życia ludzkiego oraz osiąganie nieśmiertelności technologicznymi środkami”.
Coraz częściej używa się określenia „gwiazda socjometryczna” dla określenia statusu przeciętnego obywatela korzystającego z portalu Facebook, zdobywającego status „celebryty”
w lokalnym układzie. Na stronach tego portalu widać walkę
o pozycję w „facebookowej stratyfikacji”, dużo ważniejszej od
tej w świecie realnych, fizycznych interakcji międzyludzkich.
W tej „sztucznej” stratyfikacji kodem komunikacji staje się obraz, często zdjęcie pokazujące to, kim jestem na zewnątrz, ale
nigdy to, kim jestem naprawdę. Użytkowników tego typu portali
społecznościowych cechuje pewna refleksyjność: „Pierwsza

Zalogowany w kulturze

TRANSHUMANIZM

mości poprzez media zaproponowała Barbara Fatyga: „Ogólnie
można ją wyartykułować w postaci zdania: istnieję, jeśli inni się
o mnie dowiedzą (w innej wersji: istnieję, jeśli upodobnię się
do medialnego wzorca). Stopień uzależnienia od innych, w tym
przede wszystkim od mediów, niewątpliwie w tej sytuacji wzrasta, powodując nieuchronnie destrukcję tradycyjnych sposobów nabywania tożsamości”. Tak uruchomiona cyfrowa machina
kreacji własnej tożsamości musi być stale napędzana poprzez
kolejne treści, które przedłużą jej istnienie.
Obecnie technologia cyfrowa do tego stopnia wrosła w codzienną rzeczywistość, że bez obaw można pisać o transhumanizmie, czyli integralności dwóch systemów – ludzkiego
i cyfrowego: „Transhumanizm stawia sobie za cel maksymalne
rozszerzanie człowieka technologicznymi środkami. O ile posthumanizm kojarzony jest raczej z dyskursywnością oraz zmianą
wrażliwości i typu myślenia, to transhumanizm wiąże się głównie
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jest refleksyjnością ukierunkowaną na funkcjonowanie w sieciach społecznych. Dotyczy bezpośrednio relacji i znajomości,
uświadamia ich wagę, potencjał oraz problematyzuje zarówno
głębokość, jak i rozległość kontaktów. Drugim rodzajem refleksyjności jest refleksyjność nastawiona na kształtowanie «ja».
Obie są nierozerwalnie ze sobą splecione, a ich wydzielenie ma
charakter analityczny.
Nieustannie zostawiane cyfrowe ślady nie są zakurzonymi
archiwaliami. Nie są statyczne ani zawieszone w próżni. Kształt
towarzyskiego życia, jaki odtwarzają czy też współtworzą, nie
zastyga w formie. Ślady te są nieustannie odnawiane, aktualizowane, dzięki czemu współuczestniczą w refleksyjnym projekcie
kształtowania «Ja»”.
		

Grafika: Rafał Ślipek

TWÓRCY

WAŁBRZYSCY

AUTOPREZENTACJE
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NAJWIĘKSZA PASJA Edyta
Nawrocka
MUZYKA

LUBIĘ PIĘKNO
ŚWIATA

Od zawsze muzyka była dla mnie największą pasją, a zaraz
po niej sport. Na studiach licencjackich wstąpiłam do studenckiej Telewizji Zamkowa. Nie spodziewałam się, że będzie to miało tak ogromny wpływ na moje muzyczne poczynania, bowiem
właśnie tam poznałam producenta muzycznego - Przemka
Tokarskiego (P. Turner), z którym stworzyłam część własnego
repertuaru. Z czasem podjęłam współpracę z innymi producentami i jak tylko stworzyliśmy wystarczająco dużo utworów, zaczęłam koncertować. Połączenie elektronicznej muzyki tanecznej z damskim wokalem w Polsce nie było częstym zjawiskiem,
a moda na muzykę klubową w naszym kraju nabierała tempa,
toteż grałam naprawdę sporo koncertów - zjeździłam mnóstwo
klubów w całej Polsce, występowałam także na dniach miast,
festiwalach muzycznych - bywało, że podczas jednej soboty
grałam aż 3 koncerty! W międzyczasie byłam już prezenterką
w Telewizji Wałbrzych. Udało mi się połączyć pracę w tv z muzyczną pasją - dzięki akredytacjom prasowym przeprowadzałam
wywiady z najsłynniejszymi przedstawicielami sceny klubowej
na świecie, m.in. Armin van Buren, Fedde le Grand, Sebastian
Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Francesco Diaz - mogłabym wymieniać w nieskończoność. Po 10 latach w WTV podjęłam decyzję o otworzeniu własnej firmy EDYTA NAWROCKA
SESSIONS o profilu produkcja filmowo - telewizyjna. Muzyczne
realia w Polsce się zmieniły, muzyka klubowa została wyparta
przez disco-polo, nie mogłam więc dłużej polegać na koncertowaniu, ponieważ mój repertuar bardzo odbiega od panującego
trendu. Od pół roku mieszkam w Warszawie. Oprócz produkcji
filmów skupiam się teraz na aktorstwie. Gram w serialach i reklamach. Prowadzę rozmowy z dwiema dużymi stacjami telewizyjnymi, by, być może, powrócić do roli prezentera. Bardzo
tęsknię za moim 2-letnim chrześniakiem, a rodzina i narzeczony
nakłaniają mnie do powrotu do Wałbrzycha. Planuję też wylot
do Nowego Jorku, ale najwcześniej dopiero za rok. Zamieszkanie tam było od zawsze moim największym marzeniem.

Od 1953 roku jestem rodowitym wałbrzyszaninem. Ukończyłem Technikum Ceramiczne w Szczawnie-Zdroju i korespondencyjną Akademię Rysunku w Poznaniu. Będąc w wojsku
przydzielono mi malowanie „Propagandy Sukcesu” na domach
i planszach, a po wyjściu zatrudniłem się w zakładzie usługowym jako malarz szyldów i reklam. Pracowałem tam ok. 20 lat,
a po upadku komunizmu pracowałem w kilku zakładach ceramicznych. Na początku 2000. lat będąc na bezrobociu postanowiłem odświeżyć swój talent , który dostrzeżono już w szkole
podstawowej. Zacząłem rysować i malować różnymi technikami
wg własnych możliwości. Od papieru, deski, płótna po ściany.
Od krajobrazów, bajek po portrety - farbami olejnymi, akrylami,
pastelami, akwarelami, węglem i kredą. Moje obrazy zdobią
wnętrza domów, świetlic i kościołów np. w Szczawnie- Zdroju
i w Niedźwiedzicy. Wiele moich prac „powędrowało” do Polski
oraz za granicę - Niemcy, Anglia, Bułgaria, Grecja, Turcja, Hiszpania i Republika Południowej Afryki. Miałem kilka wystaw w rodzimym mieście, jak i pobliskich miasteczkach. Często obcuję
z przyrodą, zabytkami i ludźmi. Przyznaję, że region wałbrzyski
jest dla mnie natchnieniem i to podwójnym, jako że kolejnym zamiłowaniem moim są wędrówki piesze. Zwiedziłem niemal całą
Polskę i bywam też w krajach południowej Europy. W ostatnich
latach wyspecjalizowałem się w wymyślonych przeze mnie tzw.
„portreturkach". Jestem zapraszany na festyny, jarmarki, eventy, dożynki i imprezy charytatywne, aby rysować cieszące się
dużym powodzeniem wspomniane portreturki. Prowadziłem też
wiele warsztatów plastycznych i ceramicznych w szkołach podstawowych, świetlicach, ośrodkach kultury oraz na terapii zajęciowej z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Najnowszym moim osiągnięciem był udany wernisaż w wałbrzyskiej
kawiarni Art Cafe „Pod Pretekstem", gdzie zaprezentowałem 22
porteturki znanych ludzi kultury i polityki Wałbrzycha. Była na
nim bardzo duża liczba gości i jestem z tego powodu zaszczycony i dumny. Moje motto to: „Rób wszystko, by stworzyć spokojny i harmonijny klimat". Stąd nieustanny kontakt z pięknem
przyrody, architektury i z ludźmi - „bratnimi duszami".

http://www.instagram.com/edytka.nawrocka
http://www.facebook.com/muzyka.Edyta.Nawrocka
http://www.youtube.com/EdytaOctober
e-mail: edytka.nawrocka@gmail.com

10

L ISTOPA D 2 019

Jan
Walkowiak

Kanał YouTube: youtube.com/portreturki+jan+walkowiak
FB: facebook.com.Jan Walkowiak
e-mail: samorodek1953@wp.pl

Z MIŁOŚCI
DO TAŃCA…

Sylwia
Sałamaj

Plan był inny. Nie było w nim miejsca ani na Wałbrzych, ani
na „Wałbrzych”. Będąc dzieckiem, wytyczyłam jasne granice:
w Zespole tańczę maksymalnie do 25 roku życia. W Wałbrzychu
mieszkać nie będę! W 2014 roku, kiedy kończyłam ni mniej, ni
więcej, jak właśnie 25 lat, rzeczywiście, w pewien sposób pożegnałam scenę. Jak na ironię, zaproponowano mi stanowisko instruktora. Minęło 5 lat i przestałam zastanawiać się, czy to kwestia przypadku, czy kumulacja sił magicznych. Jestem jednak
przekonana, że wszystko, co robimy szczerze, z miłości i z miłością, zawsze znajdzie w przyrodzie swoje właściwe miejsce.
Tańczę od dziecka. Folklor buzuje w moich żyłach odkąd pamiętam. Jest moją miłością, przygodą, wyzwaniem i radością…
Jest jak powietrze. Uskrzydla i wyzwala. Przenosi do innych
światów – dosłownie i w przenośni. Podróżuję z Zespołem Pieśni i Tańca „Wałbrzych” od najmłodszych lat.
Często słyszę, że Wałbrzych jest nudny. A mi Wałbrzych
(i „Wałbrzych”) podarował wszystko to, co najcenniejsze: pasję,
która stała się zawodem i wspaniałych przyjaciół, z którymi mogłam i nadal dzielę najpiękniejsze chwile w różnych zakątkach
świata. Taniec otworzył przed nami drzwi do nieznanego. Podróżowaliśmy po Bałkanach, odwiedzaliśmy sąsiadów na Wschodzie i Zachodzie, poznaliśmy egzotykę Ameryki Południowej…
Kiedy tańczę, nie chodzi o ciało. To dusza, która snuje opowieści o tym, czego nie mogę ubrać w słowa. To energia. Energia, którą muszę się dzielić. Więc dzielę się… Z każdym, kto gotów jest otworzyć swoje serce. Dzielę się miłością do folkloru,
miłością do tańca.

e-mail: sylwia.salamaj@zpit.pl

NASTRÓJ
MIEJSCA

Kazimierz
Szymela

Pierwszy i chyba najważniejszy kontakt z fotografią miałem
w wieku około 6 lat, w atelier Pana Kuliga, które wówczas mieściło się przy ul. Chrobrego 1. Tam zostałem dopuszczony do
„obsługi” ogromnego aparatu z matówką i czarną płachtą na
głowę. Było czary mary: jest obraz i znika. I tak od pierwszej
komunijnej Smieny do dziś fotografia w różnym natężeniu jest
przy mnie, a ja z nią. Gdy nadszedł czas na fotografię bardziej
„ambitną”, zacząłem uczęszczać na zajęcia do pracowni Ośrodka Kultury na Podzamczu prowadzonej przez Wojtka Stańczaka, jak i pracowni Alka Ziókowskiego na Piaskowej Górze. Następnym etapem było Wałbrzyskie Towarzystwo Fotograficzne
zainicjowane przez Andrzeja Protasiuka, w którego powstaniu
i dalszych działaniach uczestniczyłem jako organizator lub
współorganizator licznych szkoleń i plenerów np. Pleneru Aktu
w Zamku Książ. I tu kończy się przygoda z fotografią analogową,
której zwieńczeniem i zaszczytem było opublikowanie mojego
zdjęcia w „Almanachu Polskiej Fotografii 1939 - 1989” redagowanym przez Jerzego Lewczyńskiego, zasłużonego członka
ZPAF-u. Lata 90. nie sprzyjały twórczości, musiałem wziąć sprawy i życie w swoje ręce. W 2004 r. było mnie stać na zakup
pierwszego aparatu cyfrowego. Nareszcie nie byłem ograniczony do 36 lub 12 klatek - mogłem szaleć. To też czyniłem,
robiąc setki zdjęć i eksperymentując z możliwościami sprzętu.
Powstało wiele bardzo dobrych obrazów, których ukoronowaniem było wyróżnienie w I edycji „Wałbrzyszanie i ich pasje”, jak
również plener i wystawa „Architektura II LO” w Wałbrzychu zrealizowane wraz z moją córką Anią. Od 2011 r. jestem członkiem
założycielem Komisji Fotografii Krajoznawczej, w ramach której
uczestniczę w wielu plenerach, szkoleniach i wystawach. Dnia
19.10.2018 r. prezentowałem wystawę autorską „Grabarka 84” reportaż ze Świętej Góry Grabarka wykonany w 1984 r. w technologii analogowej, lecz dotychczas niepublikowany. Mimo
działania w grupie krajoznawczej, której wiele zawdzięczam,
interesuje mnie każda fotografia: w sensie techniki i kategorii.
A w szczególności przekaz atmosfery - nastroju miejsca czy sytuacji, który fotografuję w taki sposób, by widz mógł zobaczyć
dokładnie to samo, co ja widziałem.
e-mail: merida21@op.pl
telefon: 603 646 652
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Sława Janiszewska
Nasza dolnośląska tożsamość jest bardzo ciekawa.
Obejmuje nie tylko ziemię, na której mieszkamy i żyjemy, ale sięga od dawnych Kresów, przez Grecję, aż do
Francji. Daje to szerokie możliwości regionalnym działaniom edukacyjnym, perspektywę, bogatą w swojej
różnorodności, ważną dla wałbrzyszan.
Wałbrzyska „Biblioteka pod Atlantami” prowadzi szeroką działalność regionalną głównie w oparciu o zbiory jej Pracowni Regionalnej, której bogate zasoby wystarczyłyby na opracowanie
cyklu odrębnych publikacji. W ramach tej działalności odbywają
się zajęcia przede wszystkim dla dzieci i młodzieży ze szkół każdego szczebla, które mają dostarczyć im wiedzy, zainteresować
miejscem, w którym żyją oraz historią ich rodzin. Nie brakuje też
spotkań skierowanych do dorosłych.

potomków z różnych krajów, które dały młodzieży okazję do
poznania innych kultur i zwyczajów. Program wzbogaciły wykłady i prelekcje, spotkania autorskie i promocje książek, seanse
filmowe czy wystawy. Podczas realizacji projektu nawiązano
współpracę z wieloma stowarzyszeniami i instytucjami, m.in. z:
Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział
w Wałbrzychu, Niemieckim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym, Stowarzyszeniem Polska - Izrael, Stowarzyszeniem Wałbrzyskich Romów, Stowarzyszeniem Francuzów i Repatriantów
z Francji na Dolnym Śląsku, Stowarzyszeniem Dom Bretanii.
„Spotkania z Regionem” i „Poetycki Region” to kolejne projekty, które propagują wiedzę o regionie i ludziach z nim związanych. Szeroki zakres tematyczny „Spotkań” pogłębia w atrakcyjny sposób wiedzę o historii Wałbrzycha i okolic, ważnych
wydarzeniach na przestrzeni lat, geografii, przyrodzie regionu,

REGIONALIZM – różnorodnie i ciekawie
Propozycją cieszącą się zainteresowaniem zarówno uczniów
wałbrzyskich, jak i dorosłych mieszkańców, stał się autorski
program „Wałbrzych wielokulturowy”. Jego największym atutem były spotkania z przedstawicielami reemigrantów lub ich
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zabytkach architektury, przemyśle i innych dziedzinach życia
oraz osobach znanych ze swoich dokonań. Ideą spotkań w ramach „Poetyckiego Regionu” jest promocja naszych twórców,
zarówno z dorobkiem literackim, jak i debiutantów. To również
dobra okazja do integracji środowiska literackiego Wałbrzycha.
Od dwóch lat, w październiku Biblioteka zaprasza na „Tydzień z Regionem”. To cykliczne przedsięwzięcie w różnorodnych formach promuje Wałbrzych i region wałbrzyski, a także
ludzi związanych z naszym miastem – m.in. sportowców, literatów, działaczy społecznych. Program każdego „Tygodnia” jest
bogaty, odbywają się spotkania, prelekcje, promocje książek,
warsztaty dla dzieci.
„Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny” to
tytuł ostatniego konkursu literackiego organizowanego przez
Pracownię Regionalną. Od innych różnił się nietypową formą
warsztatów, które pozwoliły uczestnikom nabyć umiejętności
potrzebne do spisania historii swojej rodziny. Efektem końcowym jest publikacja, dostępna zarówno w formie drukowanej,
jak i elektronicznej, na stronie biblioteki. Takich konkursów literackich było więcej, podobnie jak plastycznych. Wszystkim
przyświecał jeden cel - utrwalić pamięć o latach powojennych,
a także pomóc, zwłaszcza młodszym pokoleniom, zapoznać się
z historią ich rodzin.
To nie wszystkie działania podejmowane w ramach edukacji
regionalnej. Dzięki współpracy biblioteki z Biurem Rewitalizacji
i Planowania Przestrzennego UM w 2018 r. powstała gra planszowa o Wałbrzychu „Tajemniczy Wałbrzych: Akcja Rewitalizacja” składający się z dwóch planszówek: dla młodszych - „Tajemniczy Wałbrzych”, dla starszych - „Wałbrzych – miasto do
odkrycia”. Pracownicy biblioteki stworzyli scenariusz i oprawę
graficzną gry, które w ciekawy sposób przybliżają najważniejsze
wydarzenia, postacie oraz miejsca związane z miastem i okolicą.
W tym roku efektem wspomnianej współpracy jest Gra Miejska, stworzona również przez pracowników biblioteki w wersji
mobilnej, na aplikacji oraz tradycyjnej, papierowej. Przeprowadza ona przez najciekawsze miejsca Śródmieścia, przybliża ich
historię i legendy z nimi związane. Inauguracja gry odbyła się
5 października, podczas Nocy Bibliotek. Przygotowana jest także wersja mobilna Gry Miejskiej po Nowym Mieście, w planach
są także inne dzielnice.

DYREKTOR

ANDRZEJ TYWS
NASZE BIBLIOTEKI
Andrzej Tyws – kulturoznawca, bibliotekoznawca,
wieloletni dyrektor „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, od 2003 roku dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Przez 2 kadencje był członkiem Rady Naukowej
Biblioteki Narodowej, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Stypendysta rządu francuskiego (Biblioteka
Narodowa, Centrum Pompidou), uczestnik staży zawodowych w USA i w Norwegii. Autor programów nauczania, artykułów, recenzji, materiałów konferencyjnych z
zakresu bibliotekoznawstwa, w szczególności analizy
bibliotek w kontekście społeczno-kulturowym. Od lat
preferował kreatywność w działaniach bibliotek, które
były o krok dalej niż inne.

Jaką rolę, Pana zdaniem, mają teraz do odegrania biblioteki?
Czy w obecnych czasach jest jeszcze miejsce dla typowo tradycyjnych bibliotek?
Biblioteki, podobnie jak inne instytucje kultury, muszą w szybkim tempie podążać za zmianami dokonującymi się w cywilizacyjnym i kulturowym otoczeniu. Ekspansja mediów i nowych
form komunikacji społecznej, zmiany stylu życia, potrzeb kulturalnych i sposobów ich zaspokajania tworzą wyzwania, wobec
których żaden bibliotekarz nie może pozostawać obojętnym.
Ale ten sam bibliotekarz musi mieć świadomość, że każda forma kulturalnego oddziaływania na odbiorcę ma swoją specyfikę, odwołuje się do innych rejonów wrażliwości współkształtując jego – nazwijmy to – kulturalną i intelektualną osobowość.
Kontakt z książką, obcowanie z tekstem czynią nas bardziej
empatycznymi, współodczuwającymi, otwartymi na drugiego
człowieka. Czytanie nie tylko buduje naszą erudycję pozwalając swobodnie poruszać się w świecie wartości, ale przede

Uroczyste otwarcie wystawy „Olga Tokarczuk na świecie” 

wszystkim czyni nas krytycznymi wobec zastanej rzeczywistości, krytycznymi w znaczeniu umiejętności pogłębionego, analitycznego spojrzenia na naturę otaczających nas zjawisk i na
siebie samego. Coraz częściej dzięki prostym, często wulgarnym zabiegom socjotechnicznym ulegamy „magii” przekazów
audiowizualnych, które zyskują wyższość nad krytycznym obrazem świata zawartym w dziele literackim czy popularnonaukowym. Niszczące skutki tej wyższości w świadomości społecznej
są aż nadto widoczne. Dlatego też – wracając do Pani pytania
– książka i biblioteka są, na przekór obiegowym stereotypowym
opiniom, bardzo, bardzo potrzebne.
Z pewnością liczą się w działalności bibliotek nowoczesne
technologie. Możliwość szerokiego korzystania z usług elektronicznych jest coraz bardziej oczekiwana przez czytelników. Dolnośląska Biblioteka ma się tutaj czym pochwalić.
Proszę powiedzieć o jej e-zasobach.
Wychodząc z założenia, że każda droga prowadząca
do książki i biblioteki jest ważna i godna zaoferowania czytelnikom, już na początku XXI wieku – jako pierwszy region
w Polsce – wprowadziliśmy kompleksową automatyzację
największych bibliotek publicznych na bazie nowoczesnego
systemu ALEPH. Pozwolił on zautomatyzować wszystkie czynności biblioteczne - gromadzenie i opracowanie zbiorów, rejestracja czytelników i wypożyczeń, rezerwacje, prolongaty,
zarządzanie biblioteką. Posługując się bardziej obrazowym
językiem można powiedzieć, że w ten sposób powstała jedna ogromna, choć rozczłonkowana terytorialnie biblioteka ze
wspólnym katalogiem i bazami danych, z podobnym sposobem obsługi czytelnika, ustalonymi formami komunikacji międzybibliotecznej. Biblioteki działające w stworzonej przez nas
formule konsorcjum wspólnie eksploatują bazy danych zawierające teksty naukowe i popularnonaukowe - baza IBUKÓW

fot. R. Werszler
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z około 2,5 tysiącem publikacji oraz literaturę piękną - baza LEGIMI zawierająca
25 tysięcy tytułów, a także nowoczesne
narzędzia ułatwiające wyszukiwanie informacji i zasobów bibliotecznych - PRIMO. Czytelnicy tych bibliotek mają bezpłatny i nieograniczony dostęp do tych
narzędzi i baz. Mogą w tym celu wykorzystywać własne komputery lub czytniki
wypożyczone z biblioteki, mogą czytać
gdziekolwiek: w domu, w parku, w tramwaju, w bibliotece oczywiście także.
Jest też platforma służąca pogłębianiu
wiedzy o regionie dolnośląskim. Co na
niej znajdziemy?
Gromadzenie i popularyzowanie wiedzy o regionie to jedno z ważniejszych
zadań biblioteki. Pamięć bywa krótka
i kapryśna. Ktoś musi zbierać i przechowywać różnorodne dokumenty świadczące o naszej aktywności, aby ktoś
inny – po latach – mógł odtworzyć ów
„strumień życia”, małą historię tworzoną
dzień po dniu przez wspólnoty lokalne.
Aby tym działaniom nadać kompleksowy
i poprawny merytorycznie charakter biblioteki dolnośląskie tworzą konsorcjum
zajmujące się rejestrowaniem wszystkich
ważniejszych publikacji powstających
w rejonie ich działania. Zamieszczane są
one na ogólnodostępnej platformie elektronicznej, która obecnie liczy ponad pół
miliona opisów. Kolejną bardzo interesującą i popularną inicjatywą tego rodzaju
jest projekt „Cyfrowy Dolny Śląsk”. Biblioteki uczestniczące w projekcie przekazują nam swoje szczególnie cenne zbiory
wraz z prawami autorskimi do publikacji
w wersji cyfrowej, a specjalnie do tego
przygotowane pracownie we Wrocławiu
oraz w Jeleniej Górze digitalizują je i zamieszczają na wspólnej platformie elektronicznej. W ten sposób nasi czytelnicy
mają łatwy dostęp do cyfrowych wersji

unikatowych zbiorów często nieosiągalnych w oryginale.

Obok e-propozycji Biblioteka oferuje
wiele innych form popularyzujących literaturę, czytelnictwo, wiedzę o innych
krajach i regionie. Proszę o parę przykładów tego rodzaju działań z najdłuższym „stażem” i najnowszych.
XVII Dolnośląskie Spotkania Pisarzy
z Młodymi Czytelnikami „Z książką na
walizkach” to z pewnością najstarsza
i największa cykliczna impreza popularyzująca książkę i czytelnictwo wśród
najmłodszych czytelników w naszym
regionie. Realizowana jest w konwencji
podróży z przygodami po Dolnym Śląsku. Do udziału w niej zapraszamy najbardziej znanych i lubianych pisarzy, którzy przez kilka dni podróżując drogami
i bezdrożami regionu docierają do miast,
miasteczek i zupełnie małych wsi, by
spotkać się z najmłodszymi czytelnikami
i porozmawiać o ważnych dla nich spra- W tym nurcie mieszczą się z pewnością
wach. Całość wieńczy wielki finał z ko- sprofilowane agendy przybliżające kulrowodem, występami, kiermaszami itp. tury innych narodów…
Dziękuję Pani za to pytanie. Ogromną
W każdej kolejnej edycji uczestniczy ponad 3 tysiące dzieci, dla wielu z nich jest satysfakcję sprawia mi fakt, że to właśnie
to pierwszy kontakt z pisarzem, którego wielokulturowość zaznacza się niezwyznają z tekstów lub
fotografii zamieszczanych na skrzydełkach obwolut
książkowych. Zapraszam na kolejne edycje „Horror
Day” – imprezę
adresowaną do miłośników literatury
grozy. Scenograficzny entourage
nadaje tego dnia
bibliotecznym wnętrzom wampiryczny
charakter, zawar- Koncert przed Dolnośląską Biblioteką Publiczną, Wrocław  fot. R. Werszler
tość programową
tworzą wykłady
projekcje, spektakle, wystawy, dyskusje z udziałem
wybitnych twórców
i znawców gatunku. Impreza ta ma
swoich wiernych
fanów, którzy zjeżdżają do Wrocławia
z całego kraju. Aktualnie przeżywamy wielkie święto

„Z książką na walizkach” - kiermasz na wałbrzyskim Rynku 
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związane z przyznaniem naszej wspaniałej Oldze Tokarczuk literackiej nagrody
Nobla. Warto przypomnieć, że związki
Olgi z bibliotekami w Wałbrzychu i we
Wrocławiu sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. To przecież wtedy
powstawały pierwsze, niezwykle piękne,
unikatowe wydania jej książek, opracowywane redakcyjnie i graficznie przez
pracowników biblioteki: Jacka Czarnika
i Małgorzatę Laszczak, wydawane przez
założoną przez pisarkę oficynę „Ruta”.
Z tej okazji przygotowujemy reedycję wystawy „Olga Tokarczuk na świecie” pokazującą wszystkie obcojęzyczne wydania
jej książek, rozszerzoną o ostatnie ważne
wydarzenia związane z przyznaniem pisarce prestiżowej nagrody Bookera oraz
literackiego Nobla. Zapraszam w styczniu
na wernisaż do Wrocławia lub nieco później „Pod Atlanty” do udziału w wałbrzyskiej odsłonie wystawy.

fot. R. Werszler

kle mocno w wizerunku programowym
bibliotek i to w trwałej postaci instytucjonalnej. Aktualnie w strukturze biblioteki
funkcjonuje kilka działów obcojęzycznych prowadzonych wspólnie z partnerami zagranicznymi: American Corner
(z Ambasadą i Konsulatem Generalnym
USA), Biblioteka Niemiecka (z Instytutem
Goethego w Monachium), Biblioteka Romańska (z Alliance Francaise, Instytutem
Francuskim i Włoskim), Window on Korea
(z Biblioteką Narodową w Seulu). Pełnią
one funkcje ośrodków informacyjno-bibliotecznych o szerokim spektrum dzia-

łań kulturalnych i edukacyjnych. Także
nasz Dział Pracy z Dziećmi, dzięki dużemu projektowi realizowanemu wspólnie
z koncernem LG, został przekształcony
w „Bibliotekę 7 Kontynentów” zaaranżowaną i realizującą program, który jest metaforą podróży dziecka po świecie. Idea
wielokulturowości znajduje dopełnienie
w programie działalności biblioteki: Galeria Podróżnika, Klub Globtrottera, Biblioteka - Światoteka, Tydzień Języków Europejskich, Tradycje Wielu Kultur itd. – to
tylko niektóre z inicjatyw pokazujących,
że biblioteka jest rzeczywiście miejscem

mach wychowawczych, opiekują się
dziećmi z rodzin
zagrożonych patologią społeczną itd.
Zadziwiająco bogaty jest dziś także
repertuar inicjatyw
programowych:
wystawiennictwo,
informacja
turystyczna,
wydawnictwa, gazety lokalne, kluby i koła
Wystawa „Wieszcz u fotografa, czyli jak wyglądał Mickiewicz” fot. R. Werszler

zainteresowań,
amatorski ruch artystyczny, imprezy
obrzędowe, festiwale, przeglądy, by
wymienić niektóre
z tych, które nie
mieszczą się w tradycyjnie pojmowanym kanonie zadań
bibliotecznych.
Powyższa sytuacja
zmienia całkowicie relacje między
„Window on Korea” - pierwsza w Polsce biblioteka koreańska fot. R. Werszler
Biblioteką Dolnospotkań wartości świadczących o różno- śląską a bibliotekami w regionie. Dziś nikt
rodności i bogactwie języków, literatur już nie używa nawet określenia „nadzór
merytoryczny”. Zastąpiliśmy go całą gamą
i szerzej – dziedzictwa kulturowego.
inicjatyw integracyjnych. Biblioteki mogą
Mówiliśmy dotąd o Dolnośląskiej Biblio- przystąpić do któregoś z konsorcjów, skotece. Sieć bibliotek na Dolnym Śląsku to rzystać z całej gamy szkoleń i warsztatów,
także kilkaset takich placówek współ- wypożyczyć wystawę, wziąć udział w propracujących z Biblioteką Dolnośląską jektach regionalnych, wspólnie tworzyć
we Wrocławiu. Jak można scharaktery- i eksploatować bazy danych, skorzystać
zować ich działalność. Jak na tle całego z impresariatu. Pojęcia: korzyść, partnerkraju sytuują się biblioteki dolnośląskie? stwo, kooperacja już dawno zastąpiły
Na terenie naszego województwa relacje kontrolno - nadzorcze. Przynosi
działa ponad 500 bibliotek i filii bibliotecz- to spodziewane rezultaty – biblioteki dolnych. To czwarta pod względem wielkości nośląskie zajmują 3 - 4 miejsce w kraju
sieć w Polsce. Są wśród nich supernowo- w sferze czytelnictwa, jeszcze wyżej sytuczesne książnice, które z impetem weszły ują się w zakresie intensywności i jakości
w XXI wiek i malutkie biblioteczki realizu- działań kulturalnych i edukacyjnych.
jące pozytywistyczny model oświecenia
publicznego. Cechuje je powszechność Proszę powiedzieć jak, Pana zdaniem,
występowania w wymiarze terytorialnym, kształtować się będzie charakter biblioobejmują wszystkie grupy wiekowe: od tek w przyszłości? Co może stać się priowyprawek książkowych ofiarowywanych rytetem w ich działalności?
Czasami w życiu trzeba zmienić barszczęśliwym matkom nowo narodzonych
dzieci, aż po seniorów dobiegających 100 dzo wiele, aby nie zmieniło się nic.
lat. W zasięgu ich wpływu są mniejszości W bibliotece najważniejsza jest i będzie
narodowe, osoby niepełnosprawne, przy- wartościowa, ciągle aktualizowana i dokute do łóżek, pacjenci szpitali. Odważ- pasowana do potrzeb odbiorców kolekniejsi bibliotekarze popularyzują książkę cja zbiorów. Tyle, że w przyszłości zbiory
i czytelnictwo w zakładach karnych, do- te będą miały coraz bardziej zróżnicowa-

ny charakter ujawniając się nam nie tylko
w postaci drukowanej na papierze, ale
także w postaci przekazu audiowizualnego, cyfrowego, hybrydowego, z bogatą
animacją itp. Zmienią się także proporcje w sposobach dystrybucji zbiorów na
korzyść kontaktów on-line nie wymagających wizyty w bibliotece. Ale związana
z tym groźba alienacji albo depersonalizacji biblioteki będzie neutralizowana
przeciwstawną tendencją, którą coraz
wyraźniej widać w przestrzeni publicznej
– potrzebą kontaktów bezpośrednich,
kameralnych spotkań, potrzebą bliskości drugiego człowieka. Biblioteki, które
w świetle badań socjologicznych zostały
uznane za najbardziej demokratyczne
instytucje życia publicznego, mogą te
potrzeby zaspokajać w dwojaki sposób:
współtworząc zręby społeczeństwa obywatelskiego, integrując ludzi wokół problemów lokalnych, miejsca, w którym żyją
i za które czują się odpowiedzialni, albo
zaspokajając ich potrzeby wynikające
z zainteresowań, hobbys, pasji. Dziś nikt
nawet nie próbuje skroić jednolitego formatu programowego biblioteki. Nieograniczony świat wartości i możliwości zawartych w kolekcjach bibliotecznych jako
źródło inspiracji, dynamika zmian potrzeb
i preferencji odbiorców, inwencja jako zasada działania bibliotekarza tworzą coś
co Francuzi zwykli lapidarnie nazywać
„L’esprit du temps”. Wygrywa ten, kto łącząc wiedzę, intuicję i kreatywność potrafi trafnie odpowiedzieć potrzebie czasów.

Elżbieta M. Kokowska
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KONSTRUKCJE

Kościół św. Józefa Oblubieńca, Sobięcin

O

pierając się na definicji Wilfrieda Kocha zamieszczonej
w publikacji „Style w architekturze”, szkieletowa konstrukcja drewniana zawiera pojęcia takie jak fachwer
(kratownica), szachulec czy mur pruski. Wszystkie te nazwy
składają się na konstrukcję budynku
zbudowanego z drewnianych belek,
tworzących ustrój nośny ścian w formie
kratownic wypełnionych polami tzw. fachami, w postaci gliny, cegły lub innych
materiałów. Budownictwo szkieletowe
rozpowszechnione było szczególnie
w Niemczech, Francji i Anglii, ale występuje w całej Europie na północ od Alp.
Pierwsze potwierdzone świadectwo
tego typu budowli sięga połowy VII wieku, natomiast jego dynamiczny rozwój
przypada na XVI i początek XVII wieku.
Warto wyjaśnić podstawowe cechy konstrukcyjne kratownic i ich najważniejsze
elementy, które składają się z: podwaliny
– poprzecznej belki każdej kondygnacji,
słupa – belki pionowej opartej na podwalinie oraz oczepu – belki poziomej
wieńczącej kondygnacje i wiążącej słu-

py. Stabilności całości dodają rygle łączące słupy poprzecznie
i zastrzały wiążące słupy po przekątnej. Budynki szkieletowe
miały być lekkie i łatwiejsze w budowie od tych wznoszonych
z kamienia lub cegły, ponieważ tradycyjnym budulcem wypełniano tylko przestrzenie pomiędzy belkami. Potwierdzenie tej
tezy odnajdziemy w architekturze istniejących do dzisiaj kościołów w Jaworze i Świdnicy, które, na mocy zawarcia pokoju
westfalskiego w 1648 roku kończącego wojnę trzydziestoletnią,
mogły powstać pod warunkiem zastosowania konstrukcji ryglowej, z zasady mniej trwałej i łatwiejszej do zburzenia.
Zaletą konstrukcji drewnianej miał być tańszy koszt realizacji
budowy i na naszych terenach budynki tego typu powstawały
najczęściej na terenach wiejskich. W kręgach uboższych stosowano zabudowę szachulcową, której wypełnienie fachu stanowiła glina wymieszana z sieczką trocin lub wiórów, a następnie
malowana na biało. Z czasem mniej trwała glina została zastąpiona cegłą, otynkowaną i malowaną, a technologia zyskała
nazwę muru pruskiego. Z tego okresu do dzisiaj zachowało się
w terenach górskich wiele domostw i dawnych gościńców charakteryzujących się niewielkimi oknami i spadzistym dachem.
Wyjątkowy walor elewacji budynków podzielonych malowanym
na ciemno drewnem oraz białymi polami pomiędzy kratownicami zyskał popularność także w Wałbrzychu w XIX i na początku
XX wieku. Doskonałym przykładem będą tutaj zabudowania
folwarczne dawnego zespołu zamkowego rodziny Czettriztów,
dzisiejszej siedziby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa. Od strony ul. Młynarskiej możemy podziwiać budynki dawnej oficyny i wozowni zamkowej, w której
mieści się dzisiaj Dom Studenta. Są to dwa obiekty położone
równolegle względem siebie, oba na planie wydłużonego prostokąta i kryte dwuspadowym dachem z lukarnami. Budynek
wozowni charakteryzują szerokie, półokrągłe bramy w przyziemiu oraz konstrukcja zastrzałów w formie odwróconych trójkątów i naprzemiennie prostokątnych płaszczyzn w fachach
pierwszej kondygnacji. Oficyna to bardziej okazały budynek,

Budynek byłego browaru, ul. Nowy Dom
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SZKIELETOWE
a jego elewacje, aż po szczyty dachu zdobi konstrukcja muru
pruskiego. Symetryczny podział zaznaczają krzyżujące się zastrzały, a szerokie podwaliny i oczepy podkreślają horyzontalne
proporcje budynku. Oba wzbogacają półokrągłe okna i ościeża
drzwiowe, które umownie łagodzą geometryczne formy belkowania. Arystokratyczne zastosowanie drewnianej konstrukcji
szkieletowej zauważalne jest także w lewym skrzydle Zamku
Książ. Na elewacji trzeciego piętra, pierwotnie przeznaczonego
dla dzieci, widoczne są masywne zastrzały zastosowane także w lukarnach połaci dachowej. Zabieg umieszczenia szerokich belek był prawdopodobnie celowy, ponieważ forma muru
pruskiego stanowi tutaj swoistą dekorację widoczną z tarasów
i miejsc widokowych w pobliżu Zamku. Największy i najbardziej
okazały kompleks konstrukcji drewnianej w Wałbrzychu znajdziemy nieopodal zamkowego parku, w dzisiejszym Zakładzie
Stado Ogierów Książ. Zabudowa usytuowana na planie kwadratu stanowi spójną całość architektoniczną, a podkreśla ją tożsama dekoracja elewacji. Mur pruski zastosowano tutaj wyłącznie
na wyższych kondygnacjach i ścianach szczytowych ograniczając do minimum ciemne belkowanie. Przyziemia pozostawiono otynkowane i pobielone, co nadaje budynkom lekkości
i optycznie je podwyższa.
Najbardziej charakterystyczną budowlą szkieletową w mieście jest niewątpliwie Kościół św. Józefa Oblubieńca w dzielnicy Sobięcin. Zbudowany na początku XX wieku w miejscu
kaplicy znajdującej się przy dawnym sierocińcu prowadzonym
przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, powstał w takiej formie
z przyczyn ekonomicznych. Oszczędność materiałów nie wpłynęła jednak na wygląd budowli, finezyjne belkowanie stanowi
dzisiaj największą ozdobę i nadaje jej wyjątkowy charakter.
Krzyżujące się ze sobą zastrzały przybrały dekoracyjną formę,
a podwaliny, oczepy i słupy podkreślone zostały wypukłą fakturą przy pomocy wyżłobień tynku w fachach.
Konstrukcja muru pruskiego, która miała być alternatywą dla
droższych, tradycyjnych materiałów, znalazła także zastosowa-

Edyta Patro

nie wśród zabudowy miejskiej Wałbrzycha. Zauważyć ją można
w budynku przy ul. Chrobrego (wspomniałam o nim wcześniej
w artykule o architekturze secesyjnej), gdzie ciekawie prezentuje się narożnik budynku, w którym mieści się Regionalne

Budynek Straży Pożarnej, ul. Przemysłowa

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Można tu podziwiać
dwie loggie z drewnianą konstrukcją nośną przy użyciu muru
pruskiego w partii wykusza i ścianach szczytowych. Podobne
akcenty znajdziemy przy ścianie szczytowej kamienicy przy
pl. Grunwaldzkim, al. Wyzwolenia oraz wykuszu budynku Jednostki Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej. Warto pamiętać
o Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
gdzie zarówno w odnowionych budynkach jak i tych czekających na rewitalizację można dostrzec tę charakterystyczną
dla naszego regionu architekturę.
Szkieletowe konstrukcje drewniane,
choć ich występowanie w Wałbrzychu
jest ograniczone, stanowi integralną
część dzisiejszej zabudowy miejskiej.
Swoją obecnością wzbogacają krajobraz
i są swoistym akcentem dawnej zabudowy terenów przez nas zastałych.

Zdjęcia: Joanna

Kostrzewska

Stado Ogierów Książ
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TWORZENIE
OSOBLIWYCH ŚWIATÓW

Fot. E. Gargała

Magdalena Babczyńska - Gratzke
Historia tej niezwykłej kolekcji związana jest ściśle z historią małżeństwa
państwa Magdaleny i Jarosława Gratzke. Zaczęło się nietypowo. Pani Magdalena jest wrocławianką, do Wałbrzycha
przyjechała do pracy, jest lekarzem.
Początkowo była rozczarowana naszym
miastem. – Wydawało mi się, że Wałbrzych jest bardzo brzydki. Mąż, który
jest wałbrzyszaninem, pokazał mi, ile
stąd wyszło piękna. I wskazał porcelanę
– wspomina.
Zaczęli szukać okazów, które powstały w Wałbrzychu i kupować szczególnie cenne. Kolekcja liczy dziś 5 tysięcy
obiektów. Początkowo gromadzili porcelanę dolnośląską, ostatecznie wspólnie
zdecydowali, że najpiękniejsza jest ta
stworzona w Fabryce Porcelany Ohme
na Szczawienku, która powstała pod
koniec XIX wieku i szybko się rozwijała.
Stąd wychodziła porcelana wyjątkowo
cienka, kunsztowna, luksusowa. I taką
poznawały kraje, do których była eksportowana, teraz taka tworzy kolekcję
Magdaleny Babczyńskiej - Gratzke.
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Fabryka Ohmego produkowała dwa
typy porcelany – białą oraz old ivory: matową w kolorze kości słoniowej. Wyroby
dekorowane były na miejscu, ale i w luksusowych malarniach np. w Kopenhadze
czy w Dreźnie oraz w Ameryce. W kolekcji zgromadzone są absolutne unikaty, np.
talerzyki zimowe wypuszczane co roku
jeden przez siedem lat, do zamknięcia
produkcji w czasie przedwojennego kryzysu gospodarczego. Także najcenniejsze u Ohmego wazony i filiżanki kolekcjonerskie. Szczególne wrażenie robią
naczynia wykonane w technice old ivory,
są przezroczyste jak alabaster, wydają
się być zdobione płaskorzeźbami, wydają się być ciepłe. Są misternie wykonane
i misternie zdobione, ważny jest każdy
najmniejszy detal, to naczynia, przy produkcji których ważne było piękno.
I nie zdarzył się w domu państwa
Gratzke żaden wypadek stłuczenia cennego egzemplarza. – Ani synek, ani kot,
wszyscy wiedzą… - mówi właścicielka
cennych rzeczy. – Ściągamy je z całego
świata, głównie z USA, bo tam w większości szła produkcja. Przy zdobywaniu

rarytasów przekonuję, że wracają do
domu – dodaje.
Kolekcjonerzy posiedli wielką wiedzę
na temat porcelany Ohmego. Gromadzą
dokumenty fabryki, artykuły z gazet, szukają informacji w Niemczech. Współpracują ściśle z Ireną i Romanem Gatysami,
autorami książek o porcelanie śląskiej
i właścicielami dużej kolekcji. Należą do
amerykańskiego stowarzyszenia miłośników porcelany Ohmego. Dla rodziny to
wręcz styl życia.
- Jak się jedzie na wakacje i planuje wycieczki po starociach, to dziecko
wpada, podnosi filiżanki i sprawdza sygnatury... - opowiada kolekcjonerka. Na
Facebooku prowadzi grupę hobbystów
i kolekcjonerów, którzy wymieniają się
informacjami, pani Magdalena prowadzi
wykłady. Także w wałbrzyskim Muzeum
Porcelany odbył się podobny wykład, toczą się rozmowy na temat przygotowania
wystawy porcelany Ohmego we współpracy z kolekcjonerami. Aktualnie można
tam oglądać jeden z serwisów państwa
Gratzke składający się z 40 części. - To
pozwoliło mi inaczej spojrzeć na Wałbrzych i wręcz go polubić – kończy opowieść Magdalena Babczyńska - Gratzke.
Sławomir Skonieczny
Jest wałbrzyszaninem, z zawodu nauczycielem angielskiego. Od lat zbiera
zdjęcia i autografy znanych ludzi. Ostatnio jego pasją stało się poznanie wszystkich europejskich stolic.
Fotografował się z różnymi osobami:
ludźmi kina, dziennikarzami, sportowcami, politykami czy kabareciarzami. Potem na tych zdjęciach zbierał autografy.
W ten sposób uchwycił blisko 2300 osób
na prawie 3 tysiącach zdjęć. Wśród artystów widzimy Stuhra, Wajdę, Agnieszkę
Holland, Barcisia, Pszoniaka, Seweryna,
Jandę, Maję Komorowską. Są prawie
wszyscy polscy prezydenci i premierzy.
Ma historyczne zdjęcie z prawyborów
w 2005 roku z Tadeuszem Mazowieckim.
Wspomina, jak czekał w Warszawie pod

Kolejny raz prezentujemy ludzi, którzy zafascynowani są gromadzeniem niecodziennych kolekcji i tworzeniem własnych
inspirujących przestrzeni.

Teatrem Wielkim na Kubicę przed Tour de Pologne. Rozmawiał
z oczekującymi fotoreporterami, nagle wyszedł Najsztub. – Robię zdjęcie, oni krzyczą: to nie Kubica! – opowiada.
Nie wszyscy znani z ekranu telewizyjnego zgadzają się na
fotkę z nieznajomym kolekcjonerem, ale są to pojedyncze przypadki. Kiedy uczestniczą w festiwalach, fotografują się chętnie.
– Pan Kobuszewski bardzo ładnie się zachował. Po wyjściu ze
starej siedziby Teatru Kwadrat, mimo że się spieszył, poczekał
aż pojawi się ktoś i zrobi zdjęcie – opowiada kolekcjoner.
Od 2008 roku realizuje on pasję odwiedzania europejskich stolic, jest ich 46 łącznie z Kosowem i Naddniestrzem –
nie przez wszystkie kraje uznawanych za niepodległe. Był we
wszystkich. Do niektórych wraca: do Berlina, Londynu, Madrytu,
Oslo. Bardzo duże wrażenie zrobił na nim Rzym, za pierwszym
razem. Przydaje mu się znajomość angielskiego. Ciągnie go też
ZOO, jak gdzieś jest, to je odwiedza. W każdej stolicy kupuje
widokówki, koszulki, pamiątki. Wydał album „Stolice Europy”,
w jednym egzemplarzu! To bardzo osobisty album. – W lutym
wybieram się do Liverpoolu i stamtąd na wyspę Man – terytorium zależne, jedno z siedmiu w Europie – by odwiedzić jego
stolicę Douglas. Chciałbym pewnego dnia móc powiedzieć:
znam tę stolicę, a nie tylko: byłem w tej stolicy - marzy.
Leszek Dudziński
To wałbrzyszanin, który jako mechanik pracował w kopalni.
Od dzieciństwa interesował się skałami. – Ja to lubię, kocham.
Kiedy byłem w V klasie, w muzeum była wystawa minerałów i to
mnie chwyciło. Często na ulicy Piasta, gdzie mieszkałem, widziałem pana Sagana, który prowadził poszukiwania - wspomina.
Kolekcjoner zdecydował, że będzie zbierał okazy z karbonu
dolnego i górnego. Żeby poznać temat, zgromadził 400 ksią-

Sławomir Skonieczny

Fot. J. Kostrzewska

część 2
żek z tej dziedziny, najstarsza w języku polskim to wydany we
Lwowie w 1909 roku podręcznik A.M. Łomnickiego „Mineralogia
i geologia dla wyższych klas szkół średnich”.
W latach 80. wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi w Wałbrzychu założonego przez Eufrozyna Sagana. Ma dziś
około 2 tysięcy skamieniałości odciśniętych w skałach jako negatywy i pozytywy (wklęsłe i wypukłe), wszystkie znalazł sam
w naszym regionie. – To daje satysfakcję. Uderzenie młotka
i pierwszy to zobaczyłem po 325 milionach lat - mówi. Te z odciskami muszli geolog amator znajdował w Mokrzeszowie w żwirowni, inne na wałbrzyskich hałdach, w okolicach Konradowa,
na Białym Kamieniu. Mówi, że nie trzeba nigdzie jeździć, żeby
znaleźć coś, czego jeszcze nikt nie znalazł, nie opisał. Najcenniejsze okazy kolekcjonera to 4 odwłoki pajęczaków, mikrokonchidy, głowa mieczogona i ślady jego przejścia. Imponujące są
odciski trylobitów - jeden z pierwszych stawonogów na ziemi.
Kolekcjoner ma też w zbiorach jedno odnóże największego stawonoga, arthropleura, jedyne takie znalezisko. Największą jego
dumą są 1 - 2-milimetrowe mikrokonchidy na zielonym widłaku
karbońskim. To on odkrył je na tej właśnie roślinie. - Prawdziwych odkryć dokonuje się przypadkiem. – Najważniejszy jest
młotek i lupka, i jasne myślenie – mówi.
Swoje zbiory pokazywał na wystawach, ostatnia zorganizowana była na 100-lecie urodzin Sagana w Starej Kopalni. Obok
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej jest rondo Eufrozyna Sagana. Leszek Dudziński towarzyszył pracownikowi działu geologii
Starej Kopalni Marcinowi Kuleszo przy wyborze kamienia pod
tablicę pamiątkową.
Drugą pasją zbieracza jest rysowanie skamielin i karbońskiego lasu. Takich rysunków ma ponad 2 tysiące.

Leszek Dudziński

Fot. E. Gargała

19

PO CIEPŁEJ PORZE
IDZIE ZIMA

Gdzie mogli kupić opał mieszkańcy przedwojennego Wałbrzycha? Warto poznać kilka takich miejsc, które zajmowały
się pośrednictwem w obrocie węglem i jego sprzedażą.

W 1879 roku Wilhelm Herbert w ramach firmy „Hermann
Herbert” założył oddział zajmujący się sprzedażą i dystrybucją
drobnego asortymentu węgla i pyłu węglowego. Węgiel wydobywano w dolnośląskich kopalniach dla potrzeb przedsiębiorstw
przemysłowych w okręgu wałbrzyskim. Firma zajmowała się także przystosowaniem urządzeń do spalania sprzedawanego opału w istniejących na tym terenie innych firm oraz zajmowała się
projektowaniem i wytwarzaniem nowych instalacji tego rodzaju
wg własnych pomysłów i patentów. W 1896 roku po przekształceniu się w spółkę handlową Herbert & Sohn główny wysiłek
nowo powstałej firmy skierowany został na obsługę cukrowni
i zakładów papierniczych. Wybuch I wojny światowej i trudności
pierwszych lat powojennych stały się przyczyną zahamowania
rozwoju firmy. Aby utrzymać się na rynku podjęła ona działalność handlową w zakresie sprzedaży innych materiałów opałowych, materiałów budowlanych, nawozów sztucznych i płodów
rolnych. I one właśnie stały się wkrótce dominującym asortymentem w działalności Herbert & Sohn. Główny magazyn znajdował się przy ulicy Pocztowej, jako powierzchnie składowe firma
wykorzystywała również położone po drugiej stronie Pełcznicy
pomieszczenie wykutej w skale piwnicy (sztolni), która podobno w latach II-ej Wojny Światowej weszła w skład budowanego
wówczas bunkra przeciwlotniczego.
Kamienica nr 24 przy ul. Słowackiego to pierwotnie siedziba
założonej w 1904 roku firmy Max Brock, która powstała poprzez
przejęcie przedsiębiorstwa Kohlengroßhandlung Gustava Böhma (wcześniej Böhm & Otto). Firma Max Brock, zatrudniająca

około 20 pracowników, zajmowała się hurtowym handlem węglem, drewnem opałowym, nawozami i materiałami budowlanymi oraz świadczyła usługi finansowe (księgowość i fundusze).
Max Brock współpracował z różnymi wałbrzyskimi przedsiębiorstwami z branży budowlanej i handlu węglem. Firma była liderem
w tej branży na terenie ówczesnych wschodnich Niemiec. Przed
I wojną światową sprzedawała węgiel do Austro–Węgier i Rosji,
później na rynku niemieckim skutecznie konkurowała z węglem
sprowadzanym z Anglii. Współcześnie ostatnim użytkownikiem
budynku był Kredyt Bank, obecnie obiekt jest opuszczony.
Kolejnym budynkiem związanym z branżą była kamienica przy
ul. Słowackiego 11. Niegdyś była to siedziba domu handlowego
Fabig & Kühn. Firma ta zajmowała się sprzedażą głównie materiałów opałowych i nawozów. W wieku XX - stając się hurtownią
żelaza, rur, olejów mineralnych, materiałów budowlanych itp. - firma przeniosła się na ul. Chrobrego 51 (obecnie w budynku mają
swoją siedzibę różne punkty usługowe i handlowe). We wspomnianym budynku przy ul Słowackiego przed II wojną światową
mieścił się Urząd Katastralny. Po wojnie w obiekcie działały szkoły dla społeczności niemieckiej, greckiej i żydowskiej. Później, od
grudnia 1972 roku, działał w nim przez wiele lat Klub Nauczyciela
w Wałbrzychu, tętniący życiem ośrodek życia kulturalnego wałbrzyskich nauczycieli. Klub prowadził działalność wystawienniczą
(obrazy, grafiki, rysunki, fotografie, fotogramy, hafty), organizował
spotkania ze znanymi postaciami świata kultury, prowadził koło
filatelistyczne, sekcję fotograficzną, klub wąskiej taśmy, koło młodych literatów. Obecnie budynek należy do wałbrzyskiego sądu.

Kazimierz Jankowski
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U

jawnił swoje tajemnice na premierowym przedstawieniu w wałbrzyskim Teatrze Lalki i Aktora.
Pokazał, jak wspaniałe skutki przynosi
pozbycie się egoistycznych zachowań,
otwartość i życzliwość do innych ludzie,
ciekawość w poznawaniu nowego i upór
w dążeniu do celu. Wszystko na przykładzie metamorfozy angielskiej dziewięcioletniej dziewczynki – Mary Lennox,
którą w Indiach otaczał tłum służących
czekających tylko na jej skinienie. Tragedia spowodowała, że została sierotą
i zmuszona była zamieszkać w Anglii
u zgorzkniałego i oschłego wuja. Mary
zafascynowana opowieścią o tajemniczym i niedostępnym ogrodzie, pragnie
znaleźć się w nim, przywrócić do życia.
I w krótkim czasie nie tylko przywraca
do życia otoczony tajemnicą ogród, ale
i serca wszystkich domowników. Ta piękna opowieść to klasyka literatury dziecię-

tora zaprezentował na swojej scenie
musical, ze specjalnie na jego potrzeby
skomponowaną muzyką i przygotowanymi tekstami piosenek. Po raz pierwszy,
i to w roli głównej, wystąpiła dziewczynka, niemająca dotąd z teatrem nic wspólnego. Konkurs na rolę Mary wygrała
(spośród 25 kandydatek) dwunastoletnia
wałbrzyszanka Amelia Sikora. I był to
strzał w dziesiątkę. Amelia bardzo szybko
„wrosła” w zespół, była uważna, słuchała
uwag, pilnie pracowała. – Bardzo dobrze
czuję się na scenie w czasie przedstawienia. Lepiej niż na próbach. Co najbardziej
podoba mi się w przedstawieniu? Mnie
się podobają wszystkie sceny, no może
najbardziej scena w bibliotece i pierwsze
śniadanie. Trochę trudna była dla mnie
piosenka o samotności – mówiła młoda
artystka. I tak spodobało jej się granie
w teatrze, że postanowiła w przyszłości
zostać aktorką.

ra. – Lubię reżyserować dla dzieci, lubię
dziecięcą widownię. Lubię klasyczną
dziecięcą literaturę. Tematy, jakie porusza, najbardziej mnie pociągają. Bardzo
interesują mnie też kraje Orientu, bywam
tam, reżyseruję, prowadzę wykłady, co
też wiąże się z moją pracą reżyserską.
Wracając do spektaklu. Zawsze staram
się przygotować role pod aktorów, tak,
jakby to były ich własne słowa. Bardzo
dobry jest zespól aktorski Teatru, to jego
największy potencjał. A sam teatr - o najwyższej randze – powiedział reżyser.
Dlaczego wybór padł właśnie na „Tajemniczy ogród” i to w wersji musicalowej? – Marzyłem od dawna o tym, by
wystawić go w naszym teatrze. Szczęśliwie się złożyło, że również Arkadiusz
Klucznik był tym mocno zainteresowany.
Cieszę się, że spektakl się spodobał. Zapraszamy dorosłych i młodzież! – mówił
dyrektor TLiA Zbigniew Prażmowski.

TAJEMNICZY OGRÓD
cej – książka Frances Hodgson Burnett
„Tajemniczy ogród”, której akcja rozgrywa się w końcu XIX wieku. W oparciu
o nią w naszych „Lalkach” powstał ten
właśnie spektakl.
Spektakl naprawdę znakomity, można z czystym sumieniem powiedzieć, że
pod każdym względem - celna adaptacja
tekstu, porywająca muzyka, proste acz
sugestywne scenografia i kostiumy oraz
wspaniałe aktorstwo całego zespołu. Naprawdę warto wybrać się na to przedstawienie! Będą wręcz zachwyceni i dorośli,
i młodzi widzowie. Ci drudzy dali już temu
wyraz na jednym z przedpremierowych
pokazów – spontanicznie zgotowali owacje na stojąca.
Ta najnowsza propozycja Teatru wyróżnia się i pod innymi względami.
Po raz pierwszy nasz Teatr Lalki i Ak-

Obok utalentowanej dziewczynki
w rolę bohaterki wciela się również Urszula Raczkowska, zawodowa aktorka
„Lalek”. Powiedziała ona – Po raz pierwszy grałam wspólnie jedną rolę. To nowa
przygoda i nowe doświadczenie. Wymagające. Musiałam płynnie wcielić się w grę
Amelii, podpatrywałam ją, „kradłam” naturalność. Amelia znakomicie odnajduje się
na scenie. Choćby taki przykład – podczas próby generalnej miała niezawiązane buty i jakby to było planowane, pochyliła się, by je zawiązać nie przerywając ani
na chwilę odgrywanej sceny.
Podobne zdanie o talencie Amelii Sikory miał i reżyser „Tajemniczego ogrodu” Arkadiusz Klucznik (dr hab. prof.
Akademii Sztuk Teatralnych, na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu). Wałbrzyski
„Tajemniczy ogród” to jego 56 premie-

Elżbieta M. Kokowska

Teatr Lalki i Aktora, „Tajemniczy ogród” na podstawie powieści Frances Hodgson Burnett – premiera
23. 11. 2019. Reżyseria i adaptacja: Arkadiusz Klucznik,
scenografia i kostiumy: Maria Szachnowska, muzyka:
Marcin Patryka, choreografia: Urszula Pietrzak, teksty
piosenek: Dariusz Czajkowski, przygotowanie wokalne: Anna Mansfeld. Występują: Karolina Bartkowiak,
Anna Jezierska, Bożena Oleszkiewicz, Urszula Raczkowska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Paweł Pawlik oraz Amelia Sikora.
Po raz pierwszy Przyjacielem Teatru została
WSSE Invest Park.
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BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
Sigrid-Maria Größing
Wydawnictwo Lira 2018

„Inni niech prowadzą wojny, a ty, szczęśliwa Austrio, żeń się!” - zgodnie z tą dewizą małżeństwo było
dla Habsburgów elementem politycznej gry. Größing, pisarka, historyk i germanistka, opowiada o życiu
kobiet, które w historii rodu Habsburgów odgrywały różnorodne role. Niektóre z nich zostały oficjalnie
ukoronowane, inne nosiły tytuł „małżonki cesarza”, choć w oficjalnych dokumentach określano je jako
cesarzowe. Dzieliły los kobiet swoich czasów - wydawane za mąż często już w dzieciństwie, rodzące
wiele dzieci i często ponoszące śmierć, przeważnie w połogu. A jednak wiele z nich wniosło swój
wkład, przede wszystkim w rozwój kultury. Autorka doskonale poradziła sobie z wyzwaniem zamieszczenia 18 historii tak różnych kobiet w jednej książce. Przedstawiła świat, który zniknął po strzałach
w Sarajewie w 1918 r.

Leszek Adamczewski

KATASTROFY. ZAPOMNIANE I PRZEMILCZANE TRAGEDIE
W POWOJENNEJ POLSCE.
Wydawnictwo Replika 2019

Ten poznański pisarz i dziennikarz, znany z książek opisujących wydarzenia z okresu drugiej wojny
światowej i tuż po jej zakończeniu, tym razem napisał zbiór reportaży o katastrofach lądowych, epidemiach i klęskach żywiołowych. Część z tych wydarzeń pomijano lub kwitowano skąpymi informacjami
w lokalnej prasie. Tak było w przypadku katastrofy tramwajowej w Wałbrzychu z 1945 r., której opis
rozpoczyna książkę. Dlaczego te właśnie wydarzenia, wyjaśnia autor na początku książki: „Wybierając
kilkadziesiąt zdarzeń – katastrof i wypadków lądowych, klęsk żywiołowych, a nawet jedną epidemię
– z lat powojennych aż do końca XX wieku, starałem się na podstawie zgromadzonego materiału pokazać moc przypadku”. Tego przypadku, który decyduje o czyimś życiu lub śmierci…

Romuald M. Łuczyński

W DNI BEZCIASTKOWE LODY TYLKO OWOCOWE.
GASTRONOMIA WROCŁAWSKA W LATACH 1945-1956
Wrocławskie Wydawnictwo eMKa 2018

Tytuł krótkiej notatki ze „Słowa Polskiego” z 1947 r. stał się tytułem tej książki. Nie jest to nudny spis
lokali działających we Wrocławiu w latach 1945 - 1956. To barwny opis odradzającego się miasta, którego władze musiały sprostać ważnej potrzebie wyżywienia wszystkich mieszkańców. Książka jest efektem żmudnej pracy. W klimat tamtych lat na pewno wprowadzają liczne cytaty z prasy. Ciekawostką
są zamieszczone receptury, zgodne z pismami i zarządzeniami Departamentu Żywienia Zbiorowego
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Dziś to zadziwia, że wtedy dodatkiem do napojów był… chleb
z masłem. W poszukiwaniu nowych doznań kulinarnych, może warto wrócić do tego co najprostsze.

KSIĄŻKI KTÓRE ZMIENIŁY ŚWIAT.
OD SZTUKI WOJNY DO DZIENNIKA ANNY FRANK.
Wydawnictwo Arkady 2019

Co łączy takie tytuły, jak: „Sztuka wojny”, „Diamentowa sutra”, „Dialog o dwóch najważniejszych układach świata”, „Chata wuja Toma”, „Ogólna teoria względności” czy „Mały książę”? Wszystkie te książki
sprawiły, że świat już nie był taki sam, jak przed ich powstaniem. „Stare i nowe książki, wybrane, by
opisać je w tym dziele, zmieniły ludzkie życie i przypominają nam, kim jesteśmy. Są jednocześnie zwierciadłem i źródłem światła – odzwierciedlają nas z bezlitosną szczerością, a także rozjaśniają ciemności,
to, co nieznane lub niebezpieczne.” Tak napisał w przedmowie James Naughtie, brytyjski prezenter
radiowy i telewizyjny BBC, który od 1997 r. prowadzi comiesięczną audycję „Bookclub”. Czy 80 dzieł
to wszystkie książki, jakie wywarły wpływ na historię oraz ludzkość? Na pewno nie. Może warto zrobić
swoją, subiektywną listę?
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KSIĄŻKA

CESARZOWE HABSBURGÓW

KSIĄŻKI – MUZYKA – FILMY
Agora S.A., 2019

Błażej Król to wokalista i kompozytor, związany przeszłością z wieloma zespołami. Komponuje i wykonuje swoje utwory z własnymi tekstami. Teksty są elementem łączącym wszystkie jego dotychczasowe
projekty: nieco abstrakcyjne, ale z ukrytym wartościowym sensem i dające wiele do zrozumienia, choć
w sposób nieoczywisty. Muzycznie to charakterystyczna przestrzenna produkcja, która łączy w sobie
nowoczesne, alternatywne aranżacje, połączone z brzmieniem starych kaset. Coraz ważniejszą rolę
w muzycznej przygodzie Błażeja odgrywa jego żona – Iwona. Początkowo doradzała, komentowała,
zajmowała się kwestiami artystycznymi od strony okołoproducenckiej. Od paru lat jest pełnoprawnym
członkiem zespołu, tworzą i występują razem na scenie.

MUZYKA

BŁAŻEJ KRÓL / NIEUMIARKOWANIA (dokument dźwiękowy)

SŁODKI KONIEC DNIA
(DOLCE FINE GIORNATA) / DANIEL BLOOM, LESZEK MOŻDŻER
Warner Music Poland, 2019

Soundtrack do filmu Jacka Borcucha „Słodki koniec dnia” to muzyczna opowieść o współczesnym
świecie, samotności, niemocy, spełnieniu i namiętności. Daniel Bloom, autor muzyki do wszystkich obrazów Jacka Borcucha, ponownie zaprosił do współpracy wybitnego pianistę i kompozytora Leszka
Możdżera. Jak mówi Bloom, to właśnie dzięki Możdżerowi pokochał jazz, choć zdecydowanie bliższa
mu była elektronika.

LECH JANERKA I IN. / JANERKA NA BASY I GŁOSY (dokument dźwiękowy)
Antena Krzyku, 2019

Płyta jest hołdem dla wybitnego wrocławskiego twórcy – Lecha Janerki. Wszyscy twórcy tego projektu
są wielbicielami jego twórczości. Składa się z kilkunastu kompozycji wrocławskiego muzyka. Bas, różnie wykorzystywany, nawarstwiany i przetwarzany jest jedynym instrumentem na płycie. Ten odważny
pomysł powstał dlatego, że Lech gra i tworzy właśnie na gitarze basowej. W tym kontekście nie dziwi,
że nagraniem Tributu zajęło się dwoje doświadczonych basistów: Małgorzata Tekiel i Piotr Pawłowski.
Zaprosili do współpracy wybitnych wokalistów i wokalistki. Na płycie zaśpiewali: Marcin Świetlicki, Nika,
Pablopavo, Vavamuffin, Pablopavo i Ludzików, Jarek Szubrycht, Wojciech Waglewski, Katarzyna Nosowska, Lech Janerka.

KAFARNAUM (reż. Nadine Lebaki)
Gutek Film, 2019

opis dystrybutora kino

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

W zaniedbanej części Bejrutu wraz z rodzicami i kilkorgiem rodzeństwa mieszka 12-letni Zain (wybitna rola Zaina Al Rafeey). Chłopak pracuje fizycznie w sklepie mężczyzny, który planuje poślubić jego
młodszą siostrę. Każdego dnia odprowadza smutnym wzrokiem vana wiozącego jego rówieśników
do szkoły oraz kłóci się z dorosłymi. Te awantury w końcu znajdą finał na sądowej sali. Zain pozywa
rodziców za to, że się urodził. Takich jak on - systemowo zaniedbywanych, pozbawionych dzieciństwa,
odciętych od edukacji - jest wielu. Reżyserka nie ogranicza się jedynie do prostej obserwacji dziecięcego nieszczęścia, nie stosuje też tanich chwytów, by grać na emocjach widzów. Przenikliwy i przejmujący
film budzi złość na niesprawiedliwość świata, ale i gwarantuje łzy wzruszenia.

TEATR DRAMATYCZNY
1
godz. 18 - Stanisław Wyspiański „Wesele”

MUZEUM GROSS-ROSEN
od 16 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020
Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny
Wystawa ukazująca losy polskich dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942 - 1943, które
po selekcji rasowej w obozie przejściowym
w Zamościu, były wywożone w nieznane

FILHARMONIA SUDECKA
7 godz. 16 - Sala koncertowa
Koncert symfoniczny dla dzieci
Filharmonicy Sudeccy, Soliści Baletu Teatru
Wielkiego z Poznania. Piotr Wajrak - dyrygent
Program: P. Czajkowski
13 godz. 19 - Sala koncertowa, Koncert symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Bartosz Żurakowski - dyrygent,
Paweł Tuliński - trąbka
Program: F. Liszt, A. Arutunian, G. Enescu,
J.Brahms, S. Wisłocki
30 godz. 18 - Sala koncertowa
SOPRANISSIMO vs TRE VOCI
Gwiazdorska Gala Sylwestrowa BITWA NA GŁOSY
Filharmonicy Sudeccy, Bartosz Żurakowski - dyrygent
W programie m. in.: G. Presgurvic, R. Rascel, A. Lara,
G. Verdi, Loewe, ABBA, J. Kander, L. Louiguy/Edith
Piaf, Queen, Z. Wodecki, L. Cohen, G. Puccini

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
3 godz. 17 - Galeria pod Atlantami
Spotkania z regionem. Spotkanie autorskie
Magdaleny Woch, połączone z promocją jej
najnowszej książki
10 godz. 17 - Czytelnia Czasopism, Śródmieście
Poetycki region. Spotkanie „Słowiański jedwab”
z Esterą Grabarczyk
12 godz. 9 - Budynek Główny, Śródmieście
Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Pożeracze
książek” z udziałem Pawła Beręsewicza
12 godz. 17 - Multimedialna Filia Biblioteczna,
Podzamcze, Spotkanie autorskie Kariny Obary
18 godz. 17 - Filia na Piaskowej Górze
Barbórkowe spotkanie z poezją i muzyką. O tradycjach górniczych i twórczości literackiej opowiedzą
członkowie Stowarzyszenia „Górnicza Pamięć”

ART CAFE POD PRETEKSTEM
5 godz. 18 - Danuta Kucharska - malarstwo
otwarcie wystawy
6 godz. 19:30 - Paulina&Piotr Kozub - koncert
Mikołajkowy wieczór przy świecach
14 godz. 19 - Kawa z Mlekiem - koncert

A’PROPOS
7 godz. 20 - Bluesowa Barbórka
z zespołem Silver Heads 18
10 godz. 20 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w A'propos - Paranoja Hotel
13 godz. 20 - Oleś Brothers i Piotr Orzechowski
14 godz. 20 - Wieruszka Kidżeski

GRUDZIEŃ

godz. 18:30 - „Wesele”
godz. 18 - „Czego nie widać”
godz. 18 - „Czego nie widać”

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
6 godz. 17 - WOK na Piaskowej Górze
Spotkanie z Mikołajem
7 - 8 godz. 9:30 - WOK na terenie Starej Kopalni
EvolucJA - daj się zainspirować, warsztaty
(współorganizacja)
7 godz. 10 - WOK na Piaskowej Górze
Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
8 godz. 18 - WOK na terenie Starej Kopalni
STAND - UP Wałbrzych! - Paweł Chałupka i Tomek
Kołecki (współorganizacja)
10 godz. 9:30 - WOK na terenie Starej Kopalni
Warsztaty bożonarodzeniowe w ramach projektu
„Kulturalne inspiracje”,
11 godz. 18 - WOK na Piaskowej Górze
Spotkanie z kulturą hiszpańską - autor Aleksander
Czajkowski
14 WOK na terenie Starej Kopalni
Doroczna wystawa fotografii członków Komisji
Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz ekspozycja
Czeska Szwajcaria
15 godz. 15.00 - WOK na terenie Starej Kopalni
Finał Akademii Dzieci Świata (współorganizacja),
17 godz. 18 - WOK na Piaskowej Górze
Kinomaniacy „Truman Show"

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Galeria - Zamek Książ
od 1 grudnia 2019 do 16 lutego 2020
V Triennale Fotografii Wałbrzyskiej
Galeria - ul. Słowackiego 26
15 grudnia 2019 - 9 stycznia 2020
Jarosław Michalak - „Litery I Szczątki”,
wystawa fotografii, wernisaż: 14.12 - godz. 18

TEATR LALKI I AKTORA
1 godz. 12:30 - „Tajemniczy ogród”
8 godz. 12:30 - „Frania Piorun” Spektakl z Mikołajem
15 godz. 12:30 - „Zaskórniaki i inne dziwadła z krainy
portfela”
22 godz. 12:30 - „Podwórko zaginionych zabawek”
23.12.2019 - 4.01. 2020 - Przerwa świąteczna w Teatrze

STARA KOPALNIA
1
godz. 19 - Spektakl Szalone Nożyczki
Najnowsza odsłona spektaklu wpisanego
do Księgi Rekordów Guinnessa!
9-20 Ukryta Fabryka Św. Mikołaja
Zwiedzanie z Mikołajem i warsztaty ceramiczne
w CCU dla grup zorganizowanych
14-15 - godz. 11 - Ukryta Fabryka Św. Mikołaja
Do wyboru - świąteczne warsztaty w CCU lub
rodzinne zwiedzanie i świąteczne warsztaty w CCU
dla osób indywidualnych
13 godz. 12 - Oprowadzanie kuratorskie
„Pomniki czasu. Retrospektywa” i Tomasz
Domański. Oprócz oprowadzania odbędzie się
tworzenie obiektu rzeźbiarskiego z lodu i szkła
(Pomniku Czasu) przez artystę
13 godz. 20 - Koncert SPOX NIGHT 55 - Paluch

28
29

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
12 Wałbrzych dla WOŚP - teren Starej Kopalni
Koncerty, licytacje, zdrowie i uroda, atrakcje dla dzieci
18 WOK na Piaskowej Górze
Zabawa ze sztuką - warsztaty plastyczne dla dzieci 3-6 lat
25 WOK na terenie Starej Kopalni
Otwarcie wystawy akwareli Teresy Kuzio

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
Galeria - ul. Słowackiego 26
od 17 stycznia do 25 lutego 2020
Katarzyna Koczyńska - Kielan - „Celadon?
Ćwiczenia z obcości”, wystawa ceramiki
wernisaż: 17.01. - godz. 18

TEATR LALKI I AKTORA
5 godz. 12:30 - „Świat i już”
12 godz. 12:30 - „Koziołek Matołek”
19 godz. 12:30 - „ Tajemniczy ogród”
25 godz. 18 - „Kruk krukowi”
26 godz. 12:30 - „Piotruś Pan”

STARA KOPALNIA
10 godz. 17 - Oprowadzanie kuratorskie
performatywne „Pomniki czasu. Retrospektywa”
i Tomasz Domański. Oprowadzanie kuratorskie
przez artystę połączone z dwoma działaniami
performatywnymi.

FILHARMONIA SUDECKA
4 godz. 18 - Sala koncertowa, Koncert symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Bartosz Żurakowski dyrygent, Slavka Zamećnikova (Słowacja) - sopran
Program: Arie, pieśni i piosenki wiedeńskie…
10 godz. 19 - Sala koncertowa
Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej
Jakub Haufa - skrzypce, dyrygent
Program: W.A. Mozart
17 godz. 19 - Sala koncertowa
„American Pops Concert”
Karnawałowy Koncert Symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Mariusz Smolij - dyrygent,
słowo o muzyce, gospodarz wieczoru
Program: „Wschód - Zachód, czyli z Broadway’u do
Hollywood”
24 godz. 19 - Sala koncertowa
Koncert symfoniczny - karnawałowy
Filharmonicy Sudeccy, Gerardo Estrada
(Wenezuela) - dyrygent, Roksana Goplańska
- skrzypce Dana-Mariya Bilichenko (Ukraina) skrzypce
Program: P. de Sarasate, C. Saint-Saens, A. Ginastera

ART CAFE POD PRETEKSTEM
10 godz. 19 - Rafał Guzik - fotografia, otwarcie wystawy
11 godz. 19 - David Alfik Dewetter - koncert
18 godz. 19 - Katka ze Słowacji - koncert
25 godz. 19 - T Dżaman - koncert

STYCZEŃ 2020

Specjalna oferta dla rodzin z dziećmi – poszukiwanie
Św. Mikołaja w zamkowych komnatach

TEATR LALKI I AKTORA
2, 9, 16 i 23 - spektakle o godz. 12:30
WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
10-21 Ferie z WOK
21 WOK na terenie Starej Kopalni
Fotografie Alka Ziółkowskiego - otwarcie wystawy

STARA KOPALNIA
13-23 - Ferie zimowe w Starej Kopalni
Zajęcia i warsztaty skierowane do grup i osób
indywidualnych w różnych kategoriach wiekowych.
Szczegóły na www.starakopalnia.pl

MUZEUM GROSS-ROSEN
od 1 lutego do 30 kwietnia
Ukradzione dzieciństwo
Ekspozycja ukazuje życie dzieci od okresu
międzywojennego do zakończenia II wojny
światowej. Okres dzieciństwa, który został brutalnie
przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez
okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę.

FILHARMONIA SUDECKA
7 godz. 19 - Sala koncertowa, Koncert symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Grigor Palikarov (Bułgaria) dyrygent, Ivan Donchev (Bułgaria) - fortepian
Program: L. van Beethoven, R. Schumann
14 godz. 19 - Sala koncertowa, Koncert symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Juan Luc Tingaud (Francja) dyrygent, Dorota Graca - skrzypce
Program: A. Borodin, V. Monti, J. Massenet
P. Sarasate, P. Czajkowski
28 godz. 19 - Sala koncertowa
Koncert symfoniczny
Filharmonicy Sudeccy, Valery Voronin (Rosja)
- dyrygent, Edyta Piasecka - sopran, Sławomir
Naborczyk - tenor
Program: G. Verdi, G. Puccini, S. Moniuszko,
S. Rachmaninov

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI
10-23 - Ferie pod Atlantami

15 godz. 19 - Bitwa na Zdjęcia
otwarcie zbiorowej wystawy członków WKF

SZAJĄ

ZAPRA

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

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

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

11 GRUDNIA
godz. 19 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody
koncert: Kuba Suchar

10 GRUDNIA
godz. 19 - pilgrim/Majewski „Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą”
konkurs - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu i Wrocławski
Teatr Współczesny - Duża Scena
godz. 20:50 - Rozmowa z kompozytorami, realizatorami,
aktorami - moderator: Grzegorz Chojnowski - foyer
godz. 21:15 - koncert: Kondensator Przepływu
Scena Kameralna

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

9 GRUDNIA - LEGNICA
godz. 18 - Małgorzata Sikorska-Miszczuk „Popiół i diament.
Zagadka nieśmiertelności”
konkurs - Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy
godz. 21 - Rozmowa z kompozytorem, realizatorami, aktorami - moderator: Grzegorz Chojnowski

7 GRUDNIA
godz. 19 - Daria Kubisiak „Instytut Goethego”
poza konkursem - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Zamek Książ
godz. 21:30 - koncert: Filip Kaniecki - Scena Kameralna

8 GRUDNIA
godz. 19 - Georges Perec „Podwyżka”

konkurs - Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu - Duża Scena
godz. 20:20 - Rozmowa z kompozytorami, realizatorami,
aktorami - moderator: Grzegorz Chojnowski - foyer
godz. 20:45 - koncert: Polpo Motel - Scena Kameralna

godz. 20:15 - Rozmowa z kompozytorem, realizatorami,
aktorami - moderator: Grzegorz Chojnowski - foyer
godz. 20:45
Koncert: Dominik Strycharski - Scena Kameralna

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

6 GRUDNIA
godz. 19 - Martin Heckmans „Ojciec matka tunel strachu”
konkurs - Narodowy Stary Teatr w Krakowie - Duża Scena

5 GRUDNIA
godz. 18 - Rozmowa inauguracyjna z Jerzym Satanowskim
Scena Kameralna
godz. 19 - Juliusz Słowacki „Beniowski. Ballada bez bohatera”
konkurs - Teatr Nowy w Poznaniu - Duża Scena
godz. 20:45 - Rozmowa z kompozytorem, realizatorami,
aktorami - moderator: Grzegorz Chojnowski - foyer
godz. 21:15 - Koncert: Karol Nepelski - Scena Kameralna

Teatr Dramatyczny - 5 - 11 grudnia 2019

25 WOK na Piaskowej Górze
Kinomaniacy „Forrest Gump"
26 - 29 WOK na terenie Starej Kopalni
Warsztaty tańca cygańskiego
29.02 WOK na Piaskowej Górze
Casting Wałbrzych ma Talent!
29.02 WOK na terenie Starej Kopalni
Koncert - Romano Dzipen

17. Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne

ART CAFE POD PRETEKSTEM
8 godz. 19 - Głowa do Góry - koncert

LUTY 2020

25 godz. 17 - WOK na terenie Starej Kopalni
Koncert operetkowy - Ewa Paprotna
28 WOK na Piaskowej Górze
Kinomaniacy „Stowarzyszenie umarłych poetów”

R E Z O N A N S

ZAMEK KSIĄŻ
1 Magia świąt w Zamku Książ
Start świątecznej iluminacji, koncerty kolęd i muzyki
świątecznej, wykład Magdaleny Woch „Boże
Narodzenie u Hochbergów”, spotkanie ze Św. Mikołajem
1 - 22 Baśniowy Św. Mikołaja

18 godz. 17:30 - WOK na Piaskowej Górze
Wieczór autorski Katarzyny Bogdańskiej - „Garść
wierszy zebranych"

1. Festiwal Muzyki w Teatrze

3-5 Festiwal Teatralny „Wybieram Zdrowie” - „Greta i
ostatni wieloryb” - PSP nr 26
15 godz. 18 - „Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą”
17 godz. 9:10 i 12:20 - „Greta i ostatni wieloryb” - PSP nr 17
18 godz. 9:10 - „Greta i ostatni wieloryb” - PSP nr 17
21 godz. 14 i 18 - Obserwatorium
godz. 17 - „108 kostek cukru”
godz. 18 - Finałowe pokazy Obserwatorium
godz. 18:30 - „Wesele”
22 godz. 17 - „108 kostek cukru”

Moda na murale
Pięknieją wałbrzyskie podwórka. Dzieje się tak za sprawą
projektu Budujemy Miasto Sztuki. Jego realizacja polega na zamalowaniu zaniedbanych elewacji muralami, powstającymi między innymi przy współpracy mieszkańców. Na podwórku między
ulicami Zajączka i Słowackiego widać już psy, koty i papugi,
których zdjęcia dostarczyli wałbrzyszanie. Inne miejsce będą
poświęcone górnikom, a przy ul. Aptekarskiej będzie można podziwiać życie podwodne. Przy muralach pracuje uznany artysta
plastyk z Wrocławia, Mariusz Mikołajek, którego wystawę można było niedawno oglądać w Starej Kopalni. Mariusz Mikołajek
jest bardzo zadowolony z zainteresowania, jakie murale budzą
wśród mieszkańców. Wałbrzyszanie obserwują prace artystów,
a na apel o przysyłanie zdjęć swoich czworonożnych pupili, nadeszło ponad 150 fotografii. Część z nich jest już umieszczona
na ścianie frontowej budynku przy ul. Zajączka. Artyści są go-

Mural, ul. Zajączka

DAMY WAŁBRZYSKIEJ POEZJI
20 lat temu ukazał się tomik poezji „Kareta dam”. Z tej okazji
w Bibliotece pod Atlantami odbyło się jubileuszowe spotkanie
z autorkami: Elżbietą Gargałą, Danutą Góralską - Nowak, Wiesławą Raczkiwicz i Teresą Misior - Zalewską. Wspomnieniom
towarzyszyło czytanie wierszy. Wśród publiczności obecny był
Roman Gileta, inicjator publikacji, prezes Stowarzyszenia Środowisk Twórczych. Wyboru tekstów dokonał Henryk Król. Poetki
nie kryły wzruszenia, czytając swoje debiutanckie utwory, choć
każda z nich ma już o wiele większy dorobek i inne wydane
tomiki. Klimat tamtych lat przywoływały też wycinki z ówczesnej lokalnej prasy, która szeroko komentowała „Karetę dam”.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Włodzimierz Brzeziński,
skrzypek Filharmonii Sudeckiej. Nie zabrakło tortu jubileuszowego, którym poczęstowano wszystkich obecnych. 
Szela

FILIA PIĘCIOLATKA
Multimedialna Filia Biblioteczna przy ul. Kasztelańskiej na
wałbrzyskim Podzamczu, znana z bogatej oferty, świętowała
pięć lat istnienia. Jubileusz uświetniło spotkanie ze Stanisławem Janickim, twórcą popularnego programu telewizyjnego „W
starym kinie”, który królował na domowych ekranach przez ponad 30 lat. 10 października, czyli w dniu, kiedy Oldze Tokarczuk
przyznano Nagrodę Nobla, w Multimedialnej Filii Bibliotecznej
gościł Michał Rusinek, dawny sekretarz innej noblistki, Wisławy
Szymborskiej oraz przyjaciel Olgi Tokarczuk. 
Szela

JESIENNE BRAVE KIDS

Mural, ul. Aptekarska

towi pracować przy muralach jeszcze długo, bo ich zdaniem to
bardzo pozytywnie wpływa na estetykę miasta. – Miejsca zaniedbane zamieniają się w galerie sztuki – mówi Mariusz Mikołajek.
Wałbrzyska artystka malarka Małgorzata Rzempowska-Skóra
zajmuje się muralem przy ul. Aptekarskiej. Na razie maluje świat
podwodny, ale niebawem rozpocznie się praca przy muralach,
poświęconych wałbrzyskim górnikom. – Górnikom zostaną poświęcone specjalne cegiełki, na których gwarkowie umieszczą
swoje podpisy. To będzie dla nich taka trwała pamiątka. Górnicza
tradycja warta jest tego, aby ją gdzieś na trwałe namalować –
mówi artystka. Jak wyjaśnia Justyna Pichowicz z Biura Rewitalizacji Urzędu Miejskiego, to pracownicy Starej Kopalni zwrócili
uwagę władz miasta na możliwości, jakie daje zastosowanie murali na dużych powierzchniach wałbrzyskich kamienic. Program
będzie kontynuowany co najmniej przez dwa lata, tak, aby inne
dzielnice Wałbrzycha, oprócz Śródmieścia, mogły zostać ozdobione artystycznymi muralami.
Szela
tekst i fot.

26
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Projekt Brave Kids, organizowany przez wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła, we współpracy z Fundacją EMU i Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury, szeroko się rozwinął. Jego jesienna odsłona pod hasłem: jak ratować planetę
zgromadził młodych artystów z brazylijskiej Amazonii, Palestyny, Iranu, Hiszpanii i Polski, wśród których byli członkowie ZPiT
„Wałbrzych”. W tym czasie odbyły się performance i warsztaty
oraz przegląd filmowy. W wałbrzyskim kinie Apollo odbył się pokaz przejmującego brazylijskiego filmu „Chłopiec i świat”.

eka

KSIĄŻAŃSKIE FONTANNY
TRYSNĘŁY WODĄ
Po raz pierwszy po wojnie uruchomione zostały jako pierwsze dwie fontanny na Tarasie Bogini Flory w wałbrzyskim Zamku
Książ. Woda popłynęła z Fontanny Trytonów oraz z Fontanny
Flory. Trzon obu obiektów stanowią rzeźby, które zostały precyzyjnie odtworzone. Prezes Książa, Anna Żabska podkreśliła, że
było to możliwe dzięki fotografiom, wykonanym przez kucharza
Hochbergów, Loiusa Harduina, które są bezcennym źródłem
wiedzy o czasach, gdy mieszkała tutaj rodzina Hochbergów. Zapewniła też, że odnowienie fontanny Trytonów i Flory, to pierwszy krok na drodze przywrócenia do życia pozostałych kilkudziesięciu fontann, znajdujących się na tarasach. Kompleksowa
renowacja zabytkowych wodotrysków kosztowała 217 tysięcy
złotych, z czego część pokryła dotacja z MKiDN. 
Szela

ŁAWECZKA „SIWEGO”
Wałbrzyszanie upamiętnili Tomasza Wojnara „Siwego”, zmarłego niedawno muzyka zespołu Defekt Muzgó. W centrum dzielnicy Piaskowa Góra - pod zegarem - stanęła ławeczka imienia
wokalisty. Inicjatorami tego zdarzenia są dawni koledzy Tomasza Wojnara, którzy wydali płytę jako United Punk Orchestra,
zatytułowaną „A ja żyję obok was...”. Jak mówił jeden z muzyków, Robert Szymański, na płycie znalazły się piosenki Wojnara,
w wykonaniu zaprzyjaźnionych artystów. Dochód ze sprzedaży
płyty pozwolił na zorganizowanie spotkania z ławeczką w roli
głównej. Jej odsłonięciu towarzyszyło wspólne z publicznością
wykonanie najpopularniejszych utworów Defektu Muzgó i pamiątkowe zdjęcia. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezydent
miasta Sylwia Bielawska, a w organizacji pomógł Wałbrzyski
Ośrodek Kultury. 
Szela

KALEJ

DOSKOP

„WYTRZYMAŁOŚĆ”

URODZINY STAREJ KOPALNI

To tytuł najnowszej wystawy malarstwa znanej wałbrzyskiej
artystki Ilony Sapki, którą można było oglądać we wrześniu
i październiku w Galerii WGS BWA. Wernisaż zgromadził wielu
gości, którzy z uznaniem wypowiadali się o nowych obrazach
Ilony Sapki. Dodatkową atrakcją otwarcia wystawy były buty
artystki. Jej kreatywność zamieniła je w dzieła sztuki odpowiadające charakterowi prezentowanych obrazów. Cała ekspozycja stanowiła zamknięty cykl prac nazwanych wymownie „Wytrzymałość”. Jak powiedziała autorka, tworzyła go przez kilka
lat i są one wyrazem jej trudnej wówczas sytuacji osobistej.
Przestrzeń wystawienniczą wypełniło 16 obrazów, w tym 4 wielkoformatowe. Była to pierwsza indywidualna wystawa artystki
w Wałbrzychu od niemal 10 lat, choć w międzyczasie miała je
w innych miastach, uczestniczyła też w kilkunastu ekspozycjach
zbiorowych, m.in. w tym roku w wystawie artystów należących
do wałbrzyskiego Oddziału ZPAP. Ilona Sapka maluje na papierze, płótnie, jedwabiu, zajmuje się witrażem, tkaniną artystyczną.

eka

8 listopada tego roku Stara Kopalnia, obchodziła swoje 5. urodziny. Z tej okazji zaprosiła na briefing prasowy, na którym podsumowano jej pięcioletnią działalność (my szeroko napisaliśmy
o tym w WMK nr 3). Najważniejszym akcentem jubileuszu było
otwarcie wystawy Tomasza Domańskiego „Pomniki czasu. Retrospektywa”. Zgromadziło ono wielu świetnych gości, również
z Wrocławia, jako że wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki jest jej
współorganizatorem. Znakomita, bogata i poruszająca wystawa
znakomicie harmonizowała ze szczególnym jubileuszem Starej
Kopalni. Ta monograficzna ekspozycja jest podsumowaniem projektu, jaki artysta realizuje od 25 lat, opartego na próbie artystycznej wizualizacji czasu. „Pomniki czasu” T. Domańskiego to projekt
złożony z paru interesujących elementów – performance artysty,
wcześniej otwarta wystawa w galerii WGS BWA pod nazwą „Pomniki czasu. Prolog”, to także tworzenie przez artystę konstrukcji
z lodu i szkła w otwartej przestrzeni Starej Kopalni oraz dwa oprowadzania kuratorskie T. Domańskiego po wystawie 13 grudnia
i 10 stycznia 2020.

eka

MUZYCZNIE W STAREJ KOPALNI
ZMIANY W URZĘDZIE MIEJSKIM
W wałbrzyskim Urzędzie Miejskim zreorganizowano pracę
dwóch biur. Dawne Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
zostało podzielone. Jego zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki zostały przeniesione do siedziby UM przy ul. Kopernika,
do Biura Edukacji i Wychowania, które teraz nazywa się Biurem
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Kierownikiem tego Biura pozostała Anna Elżbieciak – Stec. Nowymi zadaniami zajmie się
pięciu pracowników nowo utworzonego Referatu Kultury, Sportu i Turystyki. W Ratuszu pozostało Biuro Promocji, które zajmować się będzie tylko promocją miasta. Liczy łącznie czterech
pracowników. Jego kierownikiem został Edward Szewczak, który jest jednocześnie rzecznikiem prasowym.

eka

Stara Kopalnia to nie tylko obiekt turystyczny, ale również miejsce licznych wydarzeń kulturalnych. Tylko w tym roku odbyło się
niespełna 30 wydarzeń kulturalnych, a do końca roku czeka nas
jeszcze kilka koncertów, spektakl i Festiwal Tradycji Górniczych
Barbórka. Wśród artystów, którzy w 2019 roku wystąpili na scenie
Starej Kopalni pojawili się m.in. COMA, O.S.T.R., Maciej Maleńczuk,
Riverside czy Kortez. Na dwa ostatnie koncerty bilety wyprzedały
się w przeciągu zaledwie kilku godzin, a na wszystkie wydarzenia miejsca są wyprzedane co do jednego. W sierpniu już po raz
czwarty miał miejsce Metal Mine Festival, podczas którego na scenie pojawiło się ok. 7 zespołów metalowych. W najbliższym czasie
Stara Kopalnia zaprasza na kolejne koncerty: dwukrotnie Another
Pink Floyd - 6 i 7 grudnia oraz Palucha - 13 grudnia. 
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Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora zorganizował we wrześniu
czwarty już Festiwal małych Prapremier, jedyny w Polsce prezentujący tylko prapremiery spektakli dla dzieci i młodzieży. Towarzyszyły mu warsztaty, głośne czytania, dyskusje, odbywające
się w różnych przestrzeniach wałbrzyskich. Spośród ponad 30
zgłoszonych spektakli do konkursowych zmagań zakwalifikowano 7 z nich. Profesjonalne jury Grand Prix za najlepsze przedstawienie uznało spektakl „Pod adresem marzeń” TLiA Kubuś
w Kielcach, który otrzymał również atrakcyjną szklaną statuetkę.
Kielecki teatr był właściwie bohaterem Festiwalu. Dziecięce jury
przyznało mu również nagrodę ex aequo za najlepsze przestawienie, scenograf Marek Zakostelecki otrzymał nagrodę za
scenografię do tego przedstawienia, a Andrzej Kuba Sielski i Andrzej Skorodzień – honorowe wyróżnienia za role. Nasze „Lalki”
zainaugurowały Festiwal prapremierowym spektaklem „Podwórko zaginionych zabawek” i zamknęły festiwalowe zmagania „13
bajkami z Królestwa Lailonii” (oba poza konkursem).
eka

Dobrze znane z artystycznych propozycji wałbrzyskie Art
Cafe Pod Pretekstem też doczekało się ceramicznego Gwarka.
Taką ceramiczną figurę ofiarował właścicielce tego klubu twórca
innych wałbrzyskich Gwarków, Janusz Franke. Powód był znakomity – 8. urodziny „Pretekstu”, obchodzone tłumnie i artystycznie.
Jan Walkowiak pokazał swoje „Portreturki”, czyli kilkanaście karykaturek (bardzo miłych w wyrazie) znanych wałbrzyszan. Była
też okazja do podsumowania. W tym czasie w Pod Pretekstem
odbyło się 71 wystaw oraz 300 koncertów, spotkań poetyckich
i innych artystycznych działań, sporo debiutów. – Wcześniej zawsze marzyłam o takim właśnie miejscu. Artystyczna działalność
wypływa z serca, a gastronomia też się przydaje - powiedziała
Joanna Kostrzewska. Dodajmy, że świetnie promuje ona też Wałbrzych. Goszczącym u niej artystom z odległych miast pokazuje
wałbrzyskie atrakcje, podobnie jak turystom, którym dostarcza
też informacje i mapki. 
eka

BIENNALE MISTRZÓW
JUBILEUSZ PRZEWODNIKÓW
Lubiani i cenieni przewodnicy zrzeszeni przy Oddziale PTTK
Ziemi Wałbrzyskiej obchodzili 60-lecie Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych. Główne uroczystości odbyły się w Bibliotece pod Atlantami, a biesiada przewodnicka w Harcówce.
Razem z nimi ten piękny jubileusz świętowali prezydent Wałbrzycha, prezes Zamku Książ oraz dyrektorzy Starej Kopalni i OSiR-u w Boguszowie-Gorcach, przedstawiciel Zarządu Głównego
PTTK oraz Głównego Samorządu Przewodnickiego. W uroczystości uczestniczyły rodziny zmarłych przewodników. Z zaprzyjaźnionych kół przewodnickich przybyły delegacje z Kamiennej
Góry, Kłodzka i Wrocławia. W holu biblioteki można było oglądać
wystawę fotograficzną ukazującą 60-letnią działalność Koła oraz
zapoznać się ze wspomnieniami o przewodnikach, którzy odeszli na niebiańskie wędrówki. 
eka

NATURA W ROLI GŁÓWNEJ
„Sztuka natury – zespolenie” to projekt realizowany w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zainicjowany przez animatorki kultury Karolinę Jefmańską, Justynę Ryncewicz i nauczyciela Tomasza Smejlisa.
Był to cykl warsztatów – fotograficznych, tworzenia lasów w słoiku
i obrazów z mchu – które miały pogłębić relacje natury i człowieka. Finałem projektu była wystawa w III LO pod nazwą „33 Twarze
Natury” – zielony świat, pełen magicznych dźwięków i zapachów.
Projekt dofinansowało Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019 – 2021.
eka

W wałbrzyskim Muzeum Porcelany miało miejsce duże wydarzenie artystyczne – IV Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina. Swoje znakomite prace pokazał na nim znany
wałbrzyski artysta ceramik Władysław Garnik. Wystawa nosi tytuł „Konstrukcje”. Artysta jest absolwentem PWSSP w Gdańsku
i Wrocławiu, honorowym członkiem World Crafts Council - Europe.
W Polsce i za granicą miał ok. 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu zbiorowych. Jego prace znajdują się
w wielu muzeach polskich i zagranicznych oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, krajach europejskich, w USA, Australii, Japonii,
Chinach, Izraelu.
eka

DO BANKU NA SPOTKANIE AUTORSKIE
Zamiast po kredyt, przyszli na spotkanie z pisarką. Bank BNP
Paribas, z okazji otwarcia nowego oddziału w Wałbrzychu przy
al. Wyzwolenia, zaprosił do swojej siedziby popularną pisarkę,
Joannę Bator, która opowiedziała o swojej drodze twórczej, podróżach po świecie i wyczekiwanych powrotach do Wałbrzycha.
Jak wyjaśniła dyrektorka oddziału Sylwia Góra, bank chce w ten
sposób promować wałbrzyskich twórców, doceniając znaczenie
kultury i sukcesy wałbrzyszan. Joanna Bator przyznała, że nie
po raz pierwszy spotkała się z czytelnikami w banku, a pomysł
takich spotkań uważa za udany. Pisarka zdradziła też, że gotowa
jest jej kolejna powieść „Gorzko, gorzko”, jej akcja wraca na ziemię wałbrzyską. Każdy uczestnik spotkania otrzymał w prezencie jej książkę "Ciemno prawie noc" z dedykacją autorki.

Szela

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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FOTOKALEJDOSKOP

Bienalle Mistrzów Ceramiki w Muzeum Porcelany

Spotkanie z Joanną Bator

Jubileusz w Starej Kopalni - otwarcie wystawy Tomasza Domańskiego

20 lat „Karety Dam”

„Wytrzymałość” Ilony Sapki w WGS BWA

Pięć lat Filii Bibliotecznej na Podzamczu

Jesienny Brave Kids

Odnowione fontanny w Zamku Książ

8. urodziny „Pod Pretekstem”

Ławeczka „Siwego”

„33 Twarze Natury”

Festiwal małych Prapremier w Teatrze Lalki i Aktora

60 lat Koła Przewodników

Zdjęcia od góry, od lewej:
ze zbiorów Muzeum Porcelany, Starej Kopalni, B. Szeligowska, Zamek Książ, B. Szeligowaska,
WGS BWA, J. Walkowiak, TLiA, B. Szeligowska (i kolejne), Brave Kids, WOK, S. Okoniewski
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