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ZA POW I EDZI \ W YDA R ZE N I A

FESTIWAL
TRADYCJI GÓRNICZYCH
BARBÓRKA 2017 W WAŁBRZYCHU
6-27 LISTOPADA oraz 1-4 GRUDNIA 2017
GÓRNICZY UNIWERSYTET OTWARTY
EDYCJA BARBÓRKOWA dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, studentów oraz słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku; obowiązują zapisy.

1/12/2017

PIĄTEK

10:00 – 12:00 Szkolna Biesiada Górnicza dla dzieci szkół
podstawowych; obowiązują zapisy

1 grudnia - godz. 10 - 12
Szkolna Biesiada Górnicza
• 6/11/2017
17:00
Wykład inauguracyjny mgr inż. Kazimierza Kmaka, geologa ze Stowarzyszenia Gwarkowie Thoreza. Temat wykładu: Geolowgia Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego na tle Polski i Sudetów.
• 13/11/2017
13:00
Wykład Piotra Wasiaka z Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego.
Temat wykładu: Górnictwo a przyroda Wałbrzycha na przestrzeni
wieków.

1 grudnia - piątek
godz. 17 - Duża Scena
WCZUJ SIĘ ↔ PRACOWNIA EMPATII

17:00 – 23:00 Barbórkowy Turniej Squasha w Aqua Zdroju
18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce
2/12/2017

SOBOTA

18:00 – 24:00 Tradycyjny Babski Comber - zabawa dla pań;
impreza biletowana
18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce
3/12/2017

NIEDZIELA

2 grudnia
Barbórkowy Turniej Squasha
godz. 10 - 18 – Aqua Zdrój
Tradycyjny Babski Comber
godz. 18 - 24 – Stara Kopalnia

12:00 – 14:00 Bieg barbórkowy - bieg dla dzieci i dorosłych ulicami
miasta i po terenie Starej Kopalni.

• 15/11/2017
13:00
Wykład Krzysztofa Żarkowskiego, przyrodnika i fotografa, laureata ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Powrót do natury”.
Temat wykładu: Bogactwo przyrodnicze Ziemi Wałbrzyskiej.

14:00 – 18:00 Szychta rodzinna gry i zabawy dla rodzin z dziećmi

• 24/11/2017
13:00
Wykład dra Adama Hajdugi, Wiceprzewodniczącego Europejskiego
Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Temat wykładu: Dziedzictwo przemysłowe Europy.

18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce

• 27/11/2017
13:00
Wykład dra Pawła Zagożdżona z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii. Temat wykładu: Jak było 300 lat temu?
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Wałbrzych
Stowarzyszenie Górnicza Pamięć
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Gwarkowie Thoreza
Stowarzyszenie Gwarków KWK Victoria i Kopalń Wałbrzyskich

Inauguracja jubileuszowych FANABERII
LORD JIM. Ćwiczenia z czytania
powieści Josepha Conrada - premiera
wałbrzyska
godz. 19 - Scena Kameralna

16:00 – 17:00 Wernisaż wystawy prac Krystyna Hassa.
17:00 – 20:00 Polsko-Niemiecki Wieczór Górniczy;
impreza zamknięta

4/12/2017

PONIEDZIAŁEK

12:00 – 13:00 Uroczysta Msza Święta w Kościele
pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
13:00 – 14:00 Wielka Parada Górnicza ulicami miasta
17:00 – 19:00 Karczma piwna - zabawa dla panów;
impreza biletowana
18:00 – 22:00 Wieczór Górniczy w Sztygarówce
Program może ulec zmianom.
www.starakopalnia.pl

3 grudnia
Bieg Barbórkowy – godz. 12 - 14
Szychta Rodzinna – godz. 14 - 18
Wystawa prac Krystyna Hassa – godz. 16
Polsko – Niemiecki Górniczy Wieczór
Integracyjny – godz. 17
Miasta partnerskie Wałbrzych –
Freiberg
Współorganizator

Sponsorzy

Partnerzy

Patronat

2 grudnia - sobota
WCZUJ SIĘ ↔ PRACOWNIA EMPATII
godz. 12 - Duża Scena
LORD. JIM. Ćwiczenia z czytania
powieści Josepha Conrada
godz. 17 - Scena Kameralna
ŻYCIE JEST BAJKĄ - Czytanie
Czyta: Danuta Stenka, muzyka na żywo:
Halszka Sokołowska
godz. 19

Patronat honorowy

Prezydent Wałbrzycha
dr Roman Szełemej

4 grudnia
Msza Święta - godz. 12
Kościół Aniołów Stróżów
Wielka Parada Górnicza i uroczystość
pod Pomnikiem Pamięci Górnictwa
Wałbrzyskiego – od godz. 13:30
Tradycyjna Karczma Piwna
godz. 17 - 19

3 grudnia - niedziela
POLONEZ ALLA POLACCA NA
NIEMIECKĄ NUTĘ
Akademia Sztuk Teatralnych, Wydział
Teatru Tańca w Bytomiu
godz. 18 - Scena Kameralna
WYSOKIE NAPIĘCIE
godz. 19:30 - Duża Scena
Teatr Nowy w Zabrzu

BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI

4 grudnia - poniedziałek
KALIFORNIA. NIEŚMIERTELNI
Teatr Współczesny w Szczecinie
godz. 18 - Scena Kameralna
MYŚLI NOWOCZESNEGO POLAKA.
ROMAN DMOWSKI (nieautoryzowana
biografia)
Teatr Polski w Poznaniu
godz. 19:30 - Duża Scena

Spotkanie z Joanną Bator i promocja
jej nowej książki „Purezento”
11 grudnia – godz. 17
– Galeria pod Atlantami

TEATR LALKI
I AKTORA
Prapremiera polska WRÓG
I połowa lutego 2018 r.
reż. Bartosz Kurowski
Wigilia Miejska
Koncert Kolęd finał konkursu
„Anioły - muśnięcie skrzydeł”

SYLwester

31 grudnia – godz. 22
wałbrzyski Rynek

20 grudnia, godz. 15, Rynek

5 grudnia - wtorek
DELFIN, KTÓRY MNIE KOCHAŁ
Stowarzyszenie Kolektyw 1a w Poznaniu
godz. 18 - Scena Kameralna
„90 (dziewięćdziesiąt)”
Ensemble Teatrale 22 Gradi z Werony
(Włochy)
godz. 19:30 - Duża Scena
6 grudnia - środa
WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR
Teatr Nowy Proxima w Krakowie
godz. 18 - Scena Kameralna
JANUSZ RADEK. KAMERALNIE
godz. 20 - Duża Scena
Wręczenie nagrody FANABERIA
PUBLICZNOŚCI. i zakończenie
FANABERII
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Drodzy Państwo! Poprzednio spotkaliśmy się w letnim
wydaniu „Magazynu”, a tu już późna jesień i niebawem
miesiące zimowe. Mimo że obfitować będą w święta
i wolne od pracy dni, to – nie ma co ukrywać – dni będą
krótkie, a wieczory długie i popołudnia ciemne. Postanowiliśmy Państwu je rozświetlić wartościowymi dziełami
sztuki – witrażami stworzonymi przez znanych artystów.
Polecam więc publikację na ten temat, ilustrowaną bogato fotografiami, a przy nadarzającej się okazji obejrzenie
witraży. Na te jesienno – zimowe dni proponujemy też
ciekawe lektury. Przedstawiamy środowisko literackie
oraz sukcesy młodych aktorów tutaj ukształtowanych
i ich mistrza, działania kulturalne w zamku Książ i jego
nową propozycję. Prezentujemy wałbrzyskich twórców
w różnym wieku realizujących się na różnych płaszczyznach. Piszemy o Starej Kopalni, która obchodzi już
trzecie urodziny, a także o roli e-kultury oraz o udanych
projektach promujących, również poza Wałbrzychem,
działania twórcze naszych środowisk. Poznacie Państwo
kolejną wałbrzyską legendę, tym razem zimową, będziecie mogli też przypomnieć sobie minione ważniejsze
wydarzenia kulturalne.
Zachęcamy do uczestnictwa w różnorodnych i licznych
zdarzeniach oferowanych przez nasze instytucje kultury,
kluby i stowarzyszenia. Ze względu na znaczne wyprzedzenie, nie o wszystkich propozycjach jesteśmy w stanie poinformować. Dlatego zaglądajcie Państwo na strony internetowe instytucji i klubów, które podajemy, zwracajcie uwagę
na plakaty. Tam znajdziecie aktualności, choć i w naszym
Magazynie również nie brakuje zapowiedzi imprez.
Życzę Państwu udanych świątecznych dni i satysfakcji
z podejmowanych działań. Zapraszam do lektury trzeciego numeru „Wałbrzyskiego Magazynu Kulturalnego”

Kalejdoskop......................................................................................................... 24
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Rafał Ślipek

Nowe

oblic z e

k u lt u r y

E - kultura

W

dobie nowych mediów, globalizacji oraz tworzenia
nowego ładu społecznego coraz bardziej ożywiona staje się dyskusja na temat sfery publicznej w
społeczeństwie informacyjnym. Ogromny postęp technologiczny wpłynął w znaczny sposób na kształt współczesnej
kultury. Niewątpliwie kultura jest jedną z tych dziedzin, której
internet pomógł w dotarciu do szerokiego grona odbiorców..
Literatura, teatr, malarstwo, rzeźba i wiele innych - to wszystko
dziś możemy znaleźć w sieci. Pojawiły się nowe zjawiska w
kulturze, które coraz bardziej zacierając granice i poszerzając
pole, wdzierają się w codzienność. Coraz częściej mówi się o
przejściu od uczestnictwa w kulturze do kultury uczestnictwa.
W tym miejscu warto zadać pytanie jakie jest miejsce ośrodka
kultury w tym chaotycznym, jak na pierwszy rzut oka mogłoby
się wydawać, świecie?
Nadrzędny cel, jaki sobie postawiliśmy w Wałbrzyskim
Ośrodku Kultury, to przede wszystkim dotarcie z informacją
do jak najszerszego grona odbiorców oraz stworzenie takiej
oferty, która maksymalnie wykorzysta dobra technologiczne.
Nasze działania rozpoczęliśmy już kilka lat temu, kiedy to jako jedyni w Polsce - zaproponowaliśmy Multimedialną Galerię Obrazu, w której prezentujemy sztuki wizualne w formie
cyfrowej. Pomysł o tyle nowatorski, że daje artystom szersze
możliwość swobody wypowiedzi. Sztuka wizualna nie musi
być martwa, można ją urozmaicać poprzez tworzenie: multimediów, filmów, prezentacji, a jedynym ograniczeniem artysty
są jego wyobraźnia i kreatywność. I tak się właśnie dzieje się
od prawie pięciu lat. Na dziesięciu monitorach prezentujemy:
fotografie, plakaty, multimedia.
Kolejnym projektem jest e-wok, czyli usługi publiczne
w zakresie e-kultury. To projekt, który jako jedyny otrzymał
dofinansowanie wśród instytucji kultury z terenu Aglomeracji
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Wałbrzyskiej. Jego zadaniem jest przede wszystkim zbliżenie instytucji do odbiorcy. W zasadzie każdy bez wychodzenia
z domu już wkrótce będzie mógł kupić bilet na wydarzenia,
proponowane zajęcia, warsztaty. Dodatkowo platforma multimedialno – komunikacyjna umożliwi oglądanie online relacji
z wydarzeń. Uczestnicy zajęć wykorzystując platformę czy
socjalmedia będą otrzymywać materiały szkoleniowe, wzbogacające wiedzę i umiejętności, które na co dzień rozwijają w
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.
Co jeszcze możemy zaproponować wałbrzyszanom?
Przed nami kolejne wielkie wyzwanie – projekt „Piaskownica”
- kino na Piaskowej Górze. Planujemy w nim prezentować nie
tylko filmy, ale też w znakomitej jakości relacje z koncertów
czy wystaw. Zamierzamy zabierać wałbrzyszan, dzięki nowoczesnym technologiom, na widowiska organizowane w najsłynniejszych salach na całym świecie.
Autor jest koordynatorem e – projektów w WOK

Zastępca Prezydenta Wałbrzycha

Zygmunt Nowaczyk

Coraz

więcej i ciekawiej

O

dczuwam głęboką satysfakcję spoglądając na dokonania wałbrzyskich środowisk kultury. W naszym
mieście niemal codziennie możemy bywać na wernisażach, koncertach, spektaklach teatralnych, uczestniczyć
w różnego rodzaju warsztatach twórczych, spotkaniach autorskich i dyskusyjnych, poznawać zbiory muzealne i kolekcjonerskie, brać udział w realizacji ciekawych projektów.
Bogatsza niż w ubiegłym roku oferta to efekt rosnącej
aktywności wałbrzyskich instytucji kultury, stowarzyszeń
i klubów działających w tej sferze oraz realizowania przez
nie nowych projektów oraz wzbogacania kontynuowanych.
Myślę tu choćby o odbywających się u nas kilku dużych festiwalach, o biennale ceramiki i fotografii turystycznej, giełdzie kabaretowej KopalniaK, Pojawiły się nowe pomysły. Po
raz pierwszy wałbrzyskie instytucje kultury zaproponowały
wspólny projekt – COOLturalni zachęcający, głównie młodzież, do uczestnictwa w działaniach kulturalnych. Wałbrzyski Klub Fotograficzny rozpoczął nowy projekt - Wałbrzyski
Weekend Fotografii. Regularnie koncertuje nowo powstała
Książęca Orkiestra Salonowa. Aktywne jest środowisko literackie, uaktywnili się artyści plastycy, powołując u nas
Oddział ZPAP i wracając w tym roku do organizowania plenerów. WOK realizuje ciekawy projekt w sferze usług e- kultury. Mamy nowe czasopismo, Wałbrzyski Magazyn Kulturalny, na łamach którego się spotykamy.
Cenna jest aktywność twórcza młodych osób. Mamy takie grupy teatralne w WOK i Teatrze Dramatycznym, z którym z powodzeniem współpracuje ZSP „Energetyk” czy Zespół Szkół nr 1 z klasami dwujęzycznymi, pokazując z okazji
11 Listopada spektakl „5 Złotych Polskich”. Uczniowie III LO
organizują Festiwal Wizualny, młodzież z II LO zaprezentowała w widowisku muzycznym zespół Queen i w koncercie
utwory Agnieszki Osieckiej. Przykłady można by mnożyć.
Do młodych wałbrzyszan też są kierowane różne projekty

choćby literackie czy związane z wałbrzyskimi tradycjami
górniczą i ceramiczną.
Wałbrzyskie środowisko kultury i w tym roku nie ustawało w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych. Aplikowały do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, centralnych instytucji i instytutów oraz programów, w tym unijnych. Uzyskane kwoty są
niebagatelne, łącznie nasze instytucje kultury dodatkowo
pozyskały na realizację swoich projektów blisko 10, 5 mln zł.
Uznając rozwój kultury za bardzo ważny w życiu naszego
miasta wałbrzyskie władze samorządowe wspierają finansowo wiele projektów nie tylko związanych z działaniami twórczymi. Wałbrzych, jak mało które miasto naszej wielkości,
dużo inwestuje w obiekty służące kulturze. Na ich remonty
i modernizację przeznaczamy duże środki z budżetu miejskiego. Gwarantujemy też wkłady własne instytucjom kultury prowadzonym przez Gminę. Dzięki temu wałbrzyszanie
mogą nie tylko wybierać imprezy kulturalne z coraz dłuższej
ich listy, ale i przebywać w odnowionych, dostosowanych do
obecnych wymogów przestrzeniach Starej Kopalni, obu teatrów, Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, Biblioteki pod Atlantami, Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Porcelany,
a niebawem i Filharmonii Sudeckiej, w której trwa remont.
Dziękuję wałbrzyskim instytucjom kultury i środowiskom
twórczym miasta za wielkie zaangażowanie, za znakomite
pomysły i efektywne realizacje, za niepoddawanie się trudnościom. Życzę wielu jeszcze udanych realizacji oraz satysfakcji z dokonań.
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Barbara Szeligowska

Bogate życie

kulturalne

w zabytkowych
komnatach

Z

amek Książ bez wątpienia kojarzy się przede wszystkim
z niezwykłą, sięgającą Średniowiecza monumentalną
budowlą, obleganą przez turystów, łaknących bliskiego kontaktu z dawną rezydencją europejskiej arystokracji. Ale
w zabytkowych komnatach toczy się też intensywne życie kulturalne, a niektóre z cyklicznych imprez obecne są w Książu od
kilkudziesięciu lat. I wciąż pojawiają się nowe.
Najnowszą jest Książęca Orkiestra Salonowa. Powstała
z inicjatywy byłego dyrektora Filharmonii Sudeckiej, Jerzego
Koska, który powiedział - Wybrałem dziewięciu wybitnych instrumentalistów spośród muzyków Filharmonii Sudeckiej i zaproponowałem prezydentowi Wałbrzycha cykliczne występy
dla melomanów. Padła propozycja, aby miejscem koncertów
była Sala Maksymiliana w Zamku Książ, co zostało życzliwie
przyjęte przez kierownictwo zamku. Wystartowaliśmy we wrześniu i aż do czerwca jedna niedziela w miesiącu będzie poświęcona miłośnikom muzyki klasycznej. Będziemy dobierać repertuar do pory roku i na przykład na grudzień szykujemy koncert
kolęd z towarzyszeniem miejscowych chórów. W styczniu natomiast zaprosimy na wspaniały koncert noworoczny. Będziemy
też prezentować wybitnych solistów, którzy odnieśli sukcesy na
międzynarodowych konkursach.
Magdalena Woch, specjalistka do spraw turystyki i kultury
w Zamku Książ powiedziała - oferta kulturalna zamku dotyczy
przede wszystkim muzyki oraz działalności wystawienniczej.
W , tej drugiej dziedzinie jest to tym bardziej interesujące, że od
2015 roku ściany książańskich komnat ponownie zdobią obrazy,
które w minionych wiekach umieściła tu rodzina Hochbergów,
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ostatnich właścicieli zamku. Pokazanie tych barokowych dzieł
było to możliwe dzięki współpracy z Muzeum Narodowym we
Wrocławiu. Podobnie jak pozyskanie w 2016 r. unikatowego obrazu ogromnych rozmiarów (6 na 4 m) „Alaryk w Rzymie” Wilhelma von Lindenschmidta. Ogromnym zainteresowaniem cieszy
się wystawa „Książ od kuchni”, na którą składają się unikatowe
fotografie, nigdy wcześnie nie publikowane, a wykonane przez
kuchmistrza rodziny Hochbergów, Louisa Hardouina. W Książu
zobaczyć też możemy ciekawe wystawy czasowe, jak choćby
niedawno goszczącą tu piękną kolekcję „Pejzaży polskich”
Stefana Chabrowskiego.
Ogromną popularnością cieszą się cykliczne imprezy kulturalne, odbywające się w Zamku Książ. Najstarsza z nich, to
Festiwal Kwiatów i Sztuki, który w przyszłym roku świętować będzie jubileusz trzydziestolecia. I już teraz organizatorzy myślą
o jego programie, który podkreśli tę szczególną rocznicę. O połowę młodszy jest Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, w 2018 r. odbędzie się jego piętnasta edycja. - To
muzyczne święto cieszy się ogromnym zainteresowaniem melomanów, zwłaszcza, że na publiczność czekają także atrakcje
teatralne. Ze swoimi studentami przyjeżdżają do nas Zbigniew
Zamachowski, Wojciech Malajkat i Beata Fudalej i na gorąco
przygotowują niesamowite spektakle – powiedziała Magdalena Woch, dodając komentarz o najmłodszej z takich imprez,
liczącym sześć lat Festiwalu Tajemnic. - Dzięki niemu i jego
organizatorce, Joannie Lamparskiej, wiele tajemnic, chociażby
z dziedziny sztuki, zostało wyjaśnionych.

Stara Kopalnia
Bez wątpienia było warto

Trzy lata już mieszkańcy, turyści i każdy, kto tego zapragnie, może korzystać z gościnności Centrum
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Są koncerty, wystawy, plenery, festiwale, spotkania z ciekawymi ludźmi
i wiele innych propozycji. Od początku Starą Kopalnią kieruje Anna Żabska. Jakie ma refleksje
w trzecią rocznicę działalności? O tym opowiada w rozmowie z Barbarą Szeligowską.

Dolnośląski Klucz Sukcesu
dla Starej Kopalni

Kiedy jeszcze na terenie Starej Kopalni trwały prace remontowe, toczyły się dyskusje, czy
warto wydawać na to pieniądze. Warto było?
Odpowiedź może być tylko jedna: czy możemy sobie wyobrazić to miejsce bez widoku Starej Kopalni, bez tych wydarzeń, które proponuje,
bez klimatu tradycji górniczej, jaki tu od początku
panuje. Bez wątpienia było warto. Obiekt jest
absolutnie unikatowy, na skalę europejską. Znacząco zwiększyła się oferta kulturalna miasta,
a środowiska górnicze, które przy tej okazji udało się zjednoczyć, zyskały swoje miejsce spotkań. Organizowany przez nas Festiwal Tradycji
Górniczych łączy mieszkańców, bo uczestniczą
w nim nie tylko dawni pracownicy kopalń, ale
po prostu wszyscy wałbrzyszanie. To jest święto
całego miasta, które przecież niegdyś żyło z węgla. Tegoroczne święto będzie jeszcze bardziej
atrakcyjne, jesteśmy w trakcie prac nad programem festiwalu, a zainteresowanie tymi obchodami jest coraz większe.
Czy Stara Kopalnia, oficjalnie nazwane Centrum Nauki i Sztuki, nadal pozostaje parkiem wielokulturowym?
Wielokulturowość przejawia się w niemal każdym wydarzeniu, jakie dzieje się na naszym terenie. Bo przecież cały Wałbrzych jest wielokulturowy. Stąd obecność działaczy Domu
Bretanii, borysławiaków, u nas świętowano żydowski nowy rok
podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej. Była muzyka cerkiewna
i Kopalnia Folkloru. Te kultury się przenikają i moim marzeniem
jest zorganizowanie wielkiego festiwalu wielokulturowego. Wyobrażam sobie, że byłoby to wspaniałe, bogate w atrakcje wydarzenie. Na pewno kiedyś taki festiwal u nas zaistnieje.
Kolejna wałbrzyska tradycja obecna w starej Kopalni
- ceramika.
Tak, nasze Centrum Ceramiki Unikatowej cieszy się dużym
zainteresowaniem, a grono odbiorców stale wzrasta. Przyjeżdżają do nas studenci uczelni artystycznych na plenery, mamy świetnych pracowników, a tradycję z nowoczesnością łączymy dzięki
dawnemu modelarzowi z Porcelany Wałbrzych, który jest twórcą
naszych porcelanowych gwarków, stojących w różnych rejonach
miasta. Organizujemy też imprezy urodzinowe dla dzieci, a podczas takiej zabawy nie ma mowy o nudzie.

Do Starej Kopalni docierają też obieżyświaty i wędrowcy z całego świata. Czy cykl spotkań Poza Horyzont będzie kontynuowany?
Tak, te spotkania cieszyły się wielkim powodzeniem, Sztygarówka zawsze pękała w szwach. Chcieliśmy zaprezentować
wałbrzyszan, którzy nie dość, że wyruszyli w daleki świat, to jeszcze mogli się pochwalić znaczącymi sukcesami. Jesienią i zimą
planujemy kontynuację, może z nieco inną myślą przewodnią.
Mam nieodparte wrażenie, że Stara Kopalnia jest też kopalnią
pomysłów.
Staramy się być kreatywni, to miejsce jest inspirujące. Każdy
z naszych pracowników może realizować swoje projekty, możliwości są ogromne. Każdy nieszablonowy, mądry pomysł na
pewno otrzyma wsparcie. Przykładem może być Festiwal Moc
Maszyn, to pomysł Kamili Świerczyńskiej. Spotkał się z bardzo
dobrym odbiorem i będzie kontynuowany. Stara Kopalnia jest
stworzona do realizacji dobrych pomysłów. I to zostało docenione przez kapitułę Dolnośląskiego Klucza Sukcesu – bo takie
właśnie prestiżowe odznaczenie otrzymaliśmy w tym roku.
Gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
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Po raz pierwszy u nas
Dyrektorzy i pracownicy galerii sztuki współczesnej w Polsce
spotkali się w Starej Kopalni. Ich zjazd odbył się po raz pierwszy
w Wałbrzychu i też pierwszy raz od dłuższego czasu. Ponad dwudziestu przedstawicieli dziewiętnastu galerii, wśród których były warszawskie Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
mieło okazję porozmawiać o swojej działalności, doświadczeniach
i bolączkach.
Wałbrzyskie spotkanie było dobrą okazją do nawiązania między
galeriami współpracy związanej z realizacją wspólnych projektów.
Korzystne ustalenia stały się też udziałem Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
BWA i dotyczą one 2018 r., bądź następnego roku. - Nasza galeria zostanie współorganizatorem wielkiego wydarzenia organizowanego
przez Galerię Łaźnia w Gdańsku – Światowego Kongresu Kuratorów.
Wspólnie z galerią w Tarnowie wróciliśmy do projektu digitalizacji, tak
ważnego dla utrwalenia naszych zbiorów. Z Galerią Arsenał w Poznaniu realizować będziemy wspólny pomysł na zbliżenie prokulturowe w oparciu o plastykę niemiecką. Z myślą o młodzieży prowadzić
będziemy z Galerią Sztuki Współczesnej w Białymstoku projekt artystyczno – edukacyjny związany z wielokulturowością. To tematyka
też bliska Wałbrzychowi, a białostocka galeria ma tu bardzo dobre
doświadczenia – powiedziała dyrektor WGS BWA Alicja Młodecka.

Wspólnym dziełem uczestników zjazdu było wystosowanie kilkunastu postulatów do Ministerstw: Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczyły one istotnych kwestii w pracy galerii, jak choćby – poszerzenia możliwości współpracy ze szkołami, zmian w prawie autorskim, większej liczby szkoleń
organizowanych przez Ministerstwo dla różnych grup pracowników
galerii, zwiększenia przez niego zakresu oprogramowań komputerowych, służących podniesienia poziomu artystycznego projektów
i mobilności tego rodzaju działań.
Organizatorzy październikowego zjazdu – Wałbrzyska Galeria
Sztuki BWA i Stara Kopalnia – zadbali też o inne jeszcze interesujące
punkty programu. Goście zapoznali się z założeniami przyszłorocznej
ogólnopolskiej wystawy rzeźby „Zrąb”, odwiedzili wałbrzyską galerię,
zwiedzili Starą Kopalnię, zamek Książ, Bazylikę w Krzeszowie, odbyli
studyjną wizytę w sokołowskiej Fundacji In Situ. Jak wynika z posłyszanych opinii, wszyscy byli zadowoleni, dobre wrażenia z Wałbrzycha wywieźli ci, którzy byli tu po raz pierwszy i ci, którzy odwiedzili go
po dłuższym czasie.
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W ostatnim czasie Stara Kopalnia, a głównie w jej Centrum
Ceramiki Unikatowej była miejscem wydarzeń artystycznych z rzeźbą w roli głównej. Działali tu twórczo młodzi
ceramicy, prezentował swoje prace uznany artysta. Tutaj
też padła zapowiedź realizacji znaczącej, ogólnopolskiej
wystawy rzeźby. Ale po kolei.
„Re-forma” i nieistniejący „Wałbrzych”
Do Centrum znowu zawitali młodzi twórcy. Byli to studenci zgłębiający tajniki ceramiki z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i w Warszawie, po pięciu z każdej.
Przyjechali na kilkunastodniowy plener, jego inicjatorem
było Koło Naukowe Katedry Ceramiki wrocławskiej ASP.
Swój projekt nazwali „Re-forma”. - Działamy od nowa! Zarówno sobie jak i wszystkim zainteresowanym pragniemy
przybliżyć i upamiętnić działalność Fabryki Porcelany
Stołowej „Wałbrzych” poprzez wykorzystanie tego, co pozostało na nowo w artystycznych realizacjach – powiedzieli. Tylko przyklasnąć takiemu pomysłowi. Znakomicie,
że sięgające połowy XIX w. tradycje nieistniejącego już
ZPS „Wałbrzych” zainteresowały młodych ceramików,
i że to, co pozostało po fabryce posłuży ich inwencji artystycznej. A tymi pozostałościami są oryginalna masa porcelanowa i gipsowe formy dawniej wykorzystywane w fabryce. - Zetknięcie się z oryginalnym materiałem dawniej
służącym produkcji fabryki to niesamowite doświadczenie. Zachwycona byłam doskonałością gipsowych form.
Z pieczołowitością wyciągałam z nich kliny, teraz niespotykane. Wykorzystałam je do moich prac. Jest to pierwszy
taki pomysł naszego Koła Naukowego i mam nadzieję, że
będzie kontynuowany w przyszłym roku – powiedziała
Wiktoria Snela, studentka V roku kierunku wzornictwa ceramiki w Katedrze Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP. - To
prawdziwa niespodzianka. Zajmuję się porcelaną i praca
od podstaw z masą porcelanową oraz formami to dla
mnie nowa wiedza, pożyteczna – mówiła Karolina Rybińska, studentka III roku warszawskiej ASP. Marika Nowak,
już absolwentka Wydziału Rzeźby tej uczelni, przyznała,
że możliwość korzystania z gotowych form porcelany
było dla niej interesującym doświadczeniem, podobało jej się wyposażenie Centrum i warunki stworzone do
pracy. Obecny na plenerze dr hab., prof. Stanisław Brach
z pracowni ceramiki na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie uznał pracę studentów z oryginalnym fabrycznym
materiałem porcelanowym i gotowymi formami za nowe,
cenne doświadczenie, o dużych walorach poznawczych
i z pewnością inspirujące. - Pracując na tym materiale studenci poznają jednocześnie różne technologie wypału.
Tutaj, na miejscu w Centrum oraz w naszej uczelni. Mamy
u siebie unikat – piec opalany drewnem, w którym proces wypalania trwa kilkanaście godzin. Jest on wiernym
odtworzeniem pieca, który powstał w okresie międzywojennym dzięki prof. Golakowskiej. Studencki plener był
najnowszym przykładem realizacji umowy o współpracy
zawartej między Starą Kopalnią i wrocławską ASP.

Elżbieta M. Kokowska

Rzeźba

w różnych odsłonach
„Dolok”
To nazwa wystawy rzeźb Michała Puszczyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nawiązujących do
pierwotnych form architektury. - ,,Dolok” to próba dotarcia
do genezy ceramiki, rzeźby i architektury, studium najprostszych form nie w poszukiwaniu perfekcji tylko ekspresji.
Interesuje mnie prostota formy, ślady rąk na powierzchni,
proporcje i rozmiar prac. Skala jest taką samą wartością jak
kolor czy kształt – zmienia całkowicie relację pomiędzy materią a człowiekiem – powiedział artysta. Jest to jego najnowszy projekt, który zamierza kontynuować. Obok skali
i kształtów tych ceramicznych rzeźb, interesująca jest także stosowana przez twórcę technologia. Rzeźby wypalane
były w tradycyjnym koreańskim piecu opalanym drewnem
Tongakama oraz w najnowocześniejszym gazowym piecu
komorowym. Tajemnicza nazwa „Dolok”, jak powiedział artysta, została stworzona przez niego i wiąże się z miejscem
powstawania rzeźb (co do szczegółów pozostał tajemniczy). Michał Puszczyński zaproponował też interesujące
i pierwsze od dawna w Wałbrzychu zdarzenie – rezydencję artystyczną. Przez dwa dni przed otwarciem „Doloku”
tworzył rzeźbę na oczach publiczności, rozmawiając z nią
i opowiadając o swojej pracy.

„Zrąb” i Stara Kopalnia
I o przyszłości...W 2018 r. w przestrzeniach zamkniętych
i otwartych Starej Kopalni nastąpi symboliczne połączenie górnictwa i sztuki na najwyższym poziomie. Zaistnieje w niej wielka,
ogólnopolska wystawa rzeźby. Swoje prace, z różnego tworzywa, różnych kształtów i wielkości (niektóre wielotonowe), pokaże czołówka polskich rzeźbiarzy. Wspólną ideą w tym działaniu
jest właśnie „zrąb”.
Zrąb to nazwa wzięta z górnictwa. Oznacza granicę między
przestrzenią podziemną i naziemną, wyjście z lub wejście do
kopalni. I termin ten, traktowany jako metafora o zróżnicowanej
gamie jej zastosowań (różnorodne fenomeny przecięć, wyjść,
wejść, odsłon, jawienia się innego horyzontu i wiele innych) stanie się twórczym przesłaniem dla trzydziestu artystów rzeźbiarzy z Akademii Sztuk Pięknych.
Czyż może być lepsze, bardziej adekwatne połączenie –
nasze Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, nazwa górnicza
i znakomite działanie artystyczne? Bo zapowiadająca się jako
wielkie wydarzenie wystawa organizowana jest przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wałbrzyską Galerię Sztuki
BWA i właśnie Starą Kopalnię. Jej kuratorami są prof. Grażyna
Jaskierska – Albrzykowska i adiunkt Maciej Albrzykowski, oboje z wrocławskiej ASP oraz Andrzej Mazur z Ośrodka Kultury
i Sztuki we Wrocławiu, twórca idei ekspozycji.
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Elżbieta Gargała

Literacki

Wałbrzych

czyli energia gór
Jakie jest dzisiaj środowisko literackie Wałbrzycha i regionu, widać najlepiej po spotkaniu we Wrocławiu. Kilkanastu autorów stanęło
na scenie z książkami w ręku i bez kompleksów zaprezentowało się
publiczności.

8

sierpień 2 017

Prestiżowe spotkanie
wałbrzyskich twórców odbyło się
w czerwcu we Wrocławiu na zaproszenie krytyka literackiego dr Karola
Maliszewskiego. Literacki Wałbrzych
spotkał się z publicznością w klubie
literacko – muzycznym „Proza” na wieczorze z cyklu „Dorzecza”. Dr Karol
Maliszewski - poeta i prozaik, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
rozpoczął od przypomnienia wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza,
obecnego w historii literatury. Wymienił
także związanych z Wałbrzychem Lothara Herbsta, Jadwigę Echaust, Ninę
Rydzewską, Tadeusza Patulskiego i
młodszych - Olgę Tokarczuk i Joannę
Bator. A obecni w klubie autorzy, którzy
czytali tego wieczora swoje wiersze,
to: Lidia Gil, Danuta Góralska – Nowak,
Elżbieta Gargała, Wiesława Kamińska,
Teresa Misior – Zalewska, Justyna Nawrocka, Wiesława Raczkiewicz, Elżbieta Rosicka, Włodzimierz Brzeziński,
Roman Gileta, Gwidon Hefid, Arturo
Jarmułowski, Krzysztof Kobielec, Andrzej Niżewski i debiutant z Pieszyc
Waldi Saren. Prezentacji przysłuchiwał
się honorowy prezes Dolnośląskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich
Andrzej Bartyński.
A zaczęło się
od Wałbrzyskich Ścieżek Literackich w latach 70., które organizował
Wałbrzyski Klub Literacki. Szefował mu
wtedy nieżyjący już Włodzimierz Piotrowski, a Klubowi Nauczyciela, gdzie
odbywały się pierwsze Ścieżki, też nieżyjący Janusz Szymala. Z czasem Wałbrzyski Klub Literacki przeniósł się do
zamku Książ i tam odbywały się Ścieżki
Literackie, na które zjeżdżali autorzy
nie tylko z regionu, ale i całego kraju.
Bywali tam Olga Tokarczuk, nieżyjący
Zbyszek Zalewski, literaci z Wrocławia
jako goście i jurorzy konkursów. Pierwsze Ścieżki organizowane były pod
patronatem „Trybuny Wałbrzyskiej” i jej
redaktora naczelnego Marka Malinowskiego. To on wprowadził teksty literackie lokalnych autorów do gazety.
Z czasem literaci ulokowali się w
Klubie „Dwunastki” w wałbrzyskim Rynku. Powstało Stowarzyszenie Środowisk Twórczych skupiające plastyków,
muzyków i literatów. W „Dwunastkach”
odbywały się wystawy, koncerty, konkursy, a w każdy ostatni czwartek miesiąca „Lekcje z Poezją” organizowane

przez Romana Giletę i Henryka Króla. Dziesięć lat temu ukonstytuował się wałbrzyski oddział Stowarzyszenia Autorów
Polskich, który do dzisiaj skupia zasadniczą grupę twórców.
Pełni pasji literaci organizowali happeningi uliczne – Poranek
Poetycki, Wałbrzyski Rynek Artystyczny, Literatura Sięgnęła
Bruku, cykl Kanapa Teatralna, który jest autorską propozycją
Krzysztofa Kobielca. Przez Kanapę, toczącą się również od
10 lat, przewinęła się większość twórców z Wałbrzycha i regionu, a także goście ze Związku Literatów Polskich: Andrzej
Bartyński, Halina Kuropatnicka – Salamon, Igor Wieczorek,
Mirek Gontarski – z Wrocławia, Zofia Mirska z Kłodzka, Lam
Quang My - Wietnamczyk z Warszawy. Adam Wolańczyk, nestor wałbrzyskich aktorów, realizujący się również jako poeta
prezentował tu swoje tomiki. Na Kanapie gościli też twórcy
z zagranicy: Aleksander Gordon ze Lwowa, Vĕra Kopecká z
Broumowa w Czechach, Antoni Matuszkiewicz i Iwona Matuszkiewicz świdniczanie, obecnie mieszkający w Czechach.
Wśród literatów bywali Włodek Brzeziński i Jarek Augiewicz,
współtwórcy zespołu Bieguni. Ze swoimi utworami wystąpiło
Stowarzyszenie „Górnicza Pamięć”.
Stowarzyszenie Autorów Polskich jest też organizatorem Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicz, który odbywa
się co dwa lata. W 2016 roku podczas uroczystego finału w Bibliotece pod Atlantami wśród innych laureatów nagrody odebrali Wiesława Raczkiewicz ze Szczawna - Zdroju i Tadeusz
Serdeczny z Wałbrzycha. Konkurs był elementem bogatego
Roku Mariana Jachimowicza obchodzonego w mieście.
W radiu BRW
Bogna Wilman i Krzysztof Kobielec przez kilka lat prowadzili
Radiowy Teatralny Inspektorat Bardzo Kulturalny, w ramach którego w Radiowym Teatrze w Budowie podopieczni Grzegorza
Stawiaka prezentowali wiersze wałbrzyskich autorów.
Tradycje poetyckich spotkań
kontynuowane są w różnych miejscach Wałbrzycha. Podtrzymuje je Joanna Kostrzewska w swojej galerii – kawiarni
„Pod pretekstem”. Przez cały miniony rok organizowała comiesięczne spotkania pt. „Spontan Poetycki”, kiedy to czytane
były wiersze Mariana Jachimowicza i współczesnych twórców. „Pod pretekstem” odbyły się
wieczory autorskie Danuty Góralskiej - Nowak,
Teresy Zalewskiej, Artura Jarmułowskiego, Jacka Ślazińskiego oraz promocje książek Barbary
M. Malinowskiej i Danuta Góralskiej – Nowak.
Gościła tam też Joanna Bator. W Klubie „A’propos” wystąpił m.in. Gwidon Hefid. „Biblioteka
pod Atlantami” również organizuje podobne
spotkania. Kilka lat temu cykl „Literackie Okolice Wałbrzycha” przedstawił wielu autorów. W
obecnie realizowanym cyklu „Poetycki Region”
odbyły się wieczory Gwidona Hefida i Elżbiety
Rosickiej, w cyklu „Spotkania z Regionem” Hannibal Smoke prezentował swoje książki, odbyło
się spotkanie autorskie z Joanną Bator. Daniel
Suchenia prezentował swą twórczość w klubie
Leszka Grodzińskiego działającym przy Przychodni Piaskowa Góra.
Wałbrzyscy literaci promują
miasto i region uczestnicząc w znaczących
konkursach, festiwalach, spotkaniach literac-

kich w kraju i za granicą. Od kilkunastu lat liczna grupa bierze
udział w Dniach Poezji Broumow. Twórczy ślad zostawili tam
Liliana Gronuś, Lidia Gil, Elżbieta Gargała, Roman Gileta, Wiesława Kamińska, Wiesława Raczkiewicz, Danuta Góralska –
Nowak, Gwidon Hefid, Andrzej Niżewski, Krzysztof Kobielec,
Iwona i Antoni Matuszkiewiczowie. Jest to impreza, podczas
której integrują się i wspólnie pracują twórcy czescy, polscy,
słowaccy, czasem ukraińscy, rosyjscy, w tym roku także poetka z Bułgarii. Co roku powstaje antologia zawierająca wiersze
uczestników Dni Poezji.
Lidia Gil, Elżbieta Gargała i Krzysztof Kobielec reprezentowali wielokrotnie Wałbrzych i region na organizowanym
przez ZLP Festiwalu Poezji „Poeci bez Granic” w Polanicy –
Zdroju.
Kolejną znaczącą imprezą, w której twórcy akcentują swój
udział, jest Międzynarodowy Interdyscyplinarny Plener Artystyczny w ramach Polsko - Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Realizowany od 26 lat promuje współpracę polskich i
czeskich artystów plastyków, rzeźbiarzy, fotografików i literatów. Tych ostatnich reprezentują: Antoni Matuszkiewicz, Vĕra
Kopecka, Elżbieta Gargała i Andrzej Niżewski, a ich dokonania prezentowane są w wydawnictwach na temat transgranicznej współpracy.
W noworudzkim cyklu pn. „Góry literatury” w ubiegłym
roku do finału doszła Justyna Nawrocka z Wałbrzycha, której opowiadanie znalazło się w publikacji wśród szóstki finalistów. Festiwal Literacko - Artystyczny „preTEXTY” ma charakter festiwalu podróżującego. Impreza związana z miastami
Dolnego Śląska w ubiegłym roku trafiła do Wałbrzycha, a Teresa Zalewska wygrała wówczas Turniej Jednego Wiersza.
Wałbrzyskie środowisko literackie jest reprezentowane
przez różnych autorów. Ich utwory można znaleźć w tomikach
poezji, antologiach, w prasie. Wielu z nich jest stypendystami Prezydenta Miasta. W rzece słów są również te czyste jak
kryształ. One zostaną w literaturze.
Fot. Elżbieta Gargała
Fot. z Wrocławia - Waldi Saren

Uczestnicy październikowych Dni Poezji Broumow wspominali podczas wieczoru w Mieroszowie
znanego boguszowskiego poetę, Zdzisława Władysława Żurka w 75. rocznicę jego urodzin i 15. śmierci
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Elżbieta M. Kokowska

Wałbrzyskie

teatry

– obfitość propozycji
Święto sztuk dziecięcych
Teatr Lalki i Aktora zaprosił na III Festiwal małych Prapremier
– ważne wydarzenie dla niego, dla Wałbrzycha oraz teatrów lalkowych w Polsce. Tym bardziej istotne, że odbywające się raz
na dwa lata. W tym roku Festiwal gościł w wielu miejscach - „Lalkach”, na dwóch scenach Teatru Dramatycznego, w Starej Kopalni, PWSK -WOK, PSP nr 28. W ciągu sześciu dni (17 – 22.09)
wałbrzyszanie (i nie tylko), najmłodsi i dorośli mogli wybierać
spośród trzydziestu trzech zdarzeń - dziewięciu spektakli konkursowych, czternastu warsztatów, pięciu spektakli pozakonkursowych, trzech czytań performatywnych w wykonaniu aktorów „Lalek”. Mogli też uczestniczyć w spotkaniach z twórcami
spektakli, koncercie i wykładzie. Propozycje cieszyły się dużym
powodzeniem, przyciągnęły ponad tysiąc pięćset osób. Przez
Festiwal przewinęło się około trzystu gości, krytyków, dziennikarzy, aktorów, reżyserów, dyrektorów. Było ciekawie, kolorowo, muzycznie, twórczo i tłoczno.
Wspomnijmy też o nowościach. Po raz pierwszy zwycięski
spektakl uhonorowano statuetką, z barwionego kryształu, specjalnie dla Festiwalu zaprojektowaną i wykonaną przez Elżbietę
i Sebastiana Piątków z Huty „Julia”. Pierwszy raz nagrodę ufundował ZAiKS. Teraz po raz pierwszy wystąpiły teatry nielalkowe,
ale grające też dla dzieci. Więcej było zgłoszeń do konkursowych prezentacji, warsztatów i czytań oraz uczestników.
Dużo emocji przyniosły zmagania konkursowe. Nagrodę
Grand Prix za najlepsze przedstawienie w wysokości 10 000
zł ufundowaną przez ZAiKS oraz statuetkę otrzymał spektakl

Od prawej: profesjonalne
i dziecięce jury, dyrektor
Wrocławskiego Teatru
Lalek - zdobywcy Grand
Prix, prezydent Wałbrzycha
Roman Szełemej i dyrektor
TLiA Zbigniew Prażmowski
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„Teraz tu jest nasz dom”, fot. przemysław wiśniewski

„Ronja”, fot. HaWa

„Piekło – Niebo” Wrocławskiego Teatru Lalek. Były też nagrody
indywidualne po 2 500 zł za najlepszy tekst, reżyserię, scenografię i muzykę oraz nagrody po 1 000 zł za najlepsze role
kobiecą i męską. To był werdykt profesjonalnego jury – Joanny
Braun (scenografka), Bożeny Sawickiej (teoretyk teatru), Martyny Majewskiej (reżyserka) i Karola Suszczyńskiego (teoretyk
teatru, aktor).
Obradujące jednocześnie dziecięce jury – Julia Kępińska, Franciszek Mataczyński, Iwo Mrożkiewicz, Andrzej Oniszczuk i Jakub Pieper – za najlepszą uznało sztukę „Ronja, córka zbójnika” łódzkiego Teatru Pinokio i przyznało jej nagrodę 2 000 zł,
ufundowaną przez wałbrzyską Fundację Edukacji Europejskiej.
W festiwalowych prezentacjach pokazały się, poza konkursem, wałbrzyskie „Lalki”. Zgodnie z tradycją Festiwal otworzyła prapremierowa sztuka gospodarzy - „Afroazja” (reż. Martyna
Majewska), spektakl o odwadze, otwartości, determinacji, mądrości dzieci, ich ciekawości świata i dojrzewaniu z ciekawymi
efektami świetlnymi, piosenkami inspirowane etniczną muzyką
z odległych kontynentów i pełną wyobraźni scenografią. Podczas gali kończącej Festiwal zobaczyliśmy spektakl „Zrozumieć
GIAURA”.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Festiwal spełnił swoją rolę.
Zauważamy wciąż rosnącą liczbę sztuk współczesnych w programach teatrów lalkowych. Ludzie ze środowiska lalkarskiego
z całego kraju mieli okazję spotkać się, podyskutować. Cieszymy się z rosnącego zainteresowania naszym Festiwalem oraz
możliwości pokazania widzom najlepszych sztuk i ich realizato-

Łauma, czyli czarownica , fot. N. Kabanow

rów. Mamy ogromną satysfakcję słysząc w różnych miejscach
gratulacje, tym większą, że cały festiwal zorganizowaliśmy wyłącznie siłami naszego zespołu teatralnego, który jest najmniejszy w Polsce - powiedział dyrektor Festiwalu małych Prapremier oraz TLiA, Zbigniew Prażmowski.
		
Wiele i różnorodnych
Teatr Dramatyczny w pierwszych miesiącach nowego sezonu zaprosił na wiele różnorodnych zdarzeń – premiery, działania conradowskie i projekty edukacyjne.
Premiery
Zobaczyliśmy na dużej scenie „Łaumę, czyli czarownicę”
(reż. Magda Miklasz), znaną z lipcowego pokazu plenerowego.
W wersji scenicznej opowieść o dziewczynie odkrywającej alternatywny świat duchów oraz o niezaprzeczalnej roli empatii
i miłości jawi się jako inny, atrakcyjny spektakl.
Jednym ze znaczeń tegorocznego hasła teatru „Na Zachodzie bez zmian?” jest powrót teatru do wielkiej literatury
w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesności.
I w tym nurcie utrzymana była premiera „Iwony, księżniczki
Burgunda” Witolda Gombrowicza, sztuki, która kolejny raz zagościła na wałbrzyskiej scenie. Dramat napisany jeszcze przed
II wojną to świat groteskowy, śmieszny i tragiczny zarazem, satyryczny obraz społeczeństwa, krępującego jednostkę. Osadzenie tych złożonych problemów we współczesności i wydobycie
innych jej aspektów na pewno nie jest łatwe. I sztukę mistrza
Gomrowicza student krakowskiej PWST Grzegorz Jaremko
wybrał na swój debiut reżyserski. Czy udźwignął wyzwanie?
W części tak. Przydałoby się jednak ponowne przemyślenie
pewnych akcentów spektaklu, części rozwiązań scenicznych,
a szczególnie finału. Ale proszę Państwa, najlepiej samemu zobaczyć sztukę i wyrobić sobie o niej własną opinię.
Trzecią premierą była sztuka „Kiedy mój tata zmienił się
w krzak” (adaptacja książki holenderskiej pisarki Joke van

Scena ze sztuki „Afroazja”

Iwona, księżniczka Burgunda, fot. N. Kabanow

Leeuwen, reż. Jakub Skrzywanek). I jak przystało na spektakl
adresowany do młodzieży, pierwszy jej pokaz odbył się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Paderewskiego. Opowiada o dramacie małej dziewczynki, która uciekając przed wojna poznaje
brutalny świat uchodźcy, pozbawiona opieki najbliższych żyje
wspomnieniami, wyobraźnią i listami od ojca, który zmuszony
do wojaczki, kamufluje się jako krzak. Tą wzruszającą, subtelną
opowieść o współczesnej bolesnej rzeczywistości zagrana zostanie do końca roku w 32 szkołach.
Szaniawski/Conrad
To projekt poświęcony drugiemu, symbolicznemu w tym
roku patronowi teatru, związany z Rokiem Conradowskim. Teatr proponuje tutaj sporo zdarzeń. Już rozpoczął się nowy cykl
„Streszczamy się. Conrad”, czyli młodzi reżyserzy interpretują
lektury obowiązkowe. Ruszyły projekcje filmowe w ramach DKF
„Smajlis et Cetera” pokazujące jak Conrad wpłynął na światowe
kino. Odbyło się premierowe czytanie dla najmłodszych „W morze”. Ogłoszono konkursy „Conrad 21 - Pro” i „Conrad 21- Edu”
- pierwszy dramaturgiczny dla profesjonalnych autorów, drugi
na działania edukacyjne. Listopad upływa pod znakiem XVII Dni
Dramaturgii „(E)migracje. Conrad” oraz Małych Dni Conradowskich w wykonaniu grup teatralnych działających przy teatrze,
a także I Festiwalu Teatru Lekturowego. Wielki finał obchodów
Roku to grudniowa premiera „Lorda Jima”, 1 grudnia w Wałbrzychu i 9.12 w Szczecinie.
Edu wpływa?
Pod tym hasłem teatr przygotował na ten sezon bogatą listę propozycji adresowaną do młodzieży szkolnej i nauczycieli.
Są to m.in. warsztaty, lekcje teatralne, międzypokoleniowy projekt performerski „Pracownia empatii”, a także wspomniany już
spektakl „Kiedy mój tata zmienił się w krzak” oraz niektóre działania związane z Rokiem Conradowskim. Pełną ofertę poznali
uczestnicy multimedialnej gali edukacji teatralnej.

Kiedy mój tata zmienił się w krzak, fot. N. Kabanow
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Grzegorz Stawiak

i jego teatry

Weronika Krystek i Filip Orliński, to świeżo
upieczeni studenci szkół
teatralnych w Warszawie i Krakowie. Łączy
ich osoba Grzegorza
Stawiaka (na zdjęcieu
obok), bo to pod jego
okiem zdobywali pierwsze sceniczne umiejętności. A Grzegorz
Stawiak, to ikona amatorskiego ruchu teatralnego
w regionie wałbrzyskim.
Pracuje z utalentowaną młodzieżą od z górą
dwudziestu lat, prowadząc między innymi Teatr
Kątem w Dzierżoniowie,
czy Trzeci Teatr przy Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. W tym czasie dwadzieścioro
jego wychowanków – razem z Weroniką i Filipem – z powodzeniem rozpoczęło studia w akademiach teatralnych. - Moim celem nie jest wysyłanie młodzieży do uczelni artystycznych, ale
jeśli tak się stanie, to oczywiście wszyscy jesteśmy szczęśliwi.
Choć wcześniej przekazuję mojej młodzieży listę przykrości,
jaka może stać się udziałem studentów i absolwentów szkół aktorskich. Obronią się tylko te nieliczne, wielkie talenty – mówił
Grzegorz Stawiak.
Weronika Krystek od razu zwróciła jego uwagę. - Miała rzadki dar koncentracji, startowała w konkursach recytatorskich,
wyróżniała się spośród innych. Intuicja podpowiadała mi, że
sprawdzi się na scenie i potem okazało się, że się nie myliłem.
Już recytując wiersze była bardzo wyrazista, ułożona. Podczas
uczestniczenia w zajęciach Teatru Kątem zrobiła dwa spektakle
i monodram, zdobyła nagrody na przeglądach teatrów amatorskich. Uważam, że w przyszłości może być bardzo dobrą aktorką. Równie wysoko ceni Filipa Orlińskiego, choć gdy Filip zgłosił
się do Trzeciego Teatru, był początkowo rozkojarzony i zdekoncentrowany. – powiedział o obojgu Grzegorz Stawiak.
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Weronika i Filip zaprezentowali publiczności próbkę swoich
talentów podczas wrześniowej Odlotowej Kanapy Teatralnej
w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Filip, wraz z Marceliną
Słomian pokazali jednoaktówkę „Gałązka jaśminu albo Ilion”, natomiast Weronika Krystek brawurowo wykonała monodram według tekstu Bronki Nowickiej „Dziecko wie”.
Weronika Krystek zaczynała pracę na scenie w Teatrze Kątem w Dzierżoniowie. Grzegorz Stawiak wypatrzył ją podczas
konkursu recytatorskiego Pegazik i zaprosił do współpracy. - To
była dla mnie świetna szkoła i spełnienie marzeń. Zawsze interesowałam się teatrem, a zajęcia z Grzegorzem Stawiakiem dały
mi ogromną siłę i przekonanie, że podstawowym warunkiem
sukcesu na scenie jest przekazywanie prawdy. Uważam aktorstwo za fantastyczny zawód i do studiów podchodzę z prawdziwym entuzjazmem. Równie mocno pociąga mnie zarówno teatr,
jak i film – zwierzyła się Weronika. Z kolei Filip Orliński, choć ma
już za sobą role w trzech filmach fabularnych, zrealizowanych
przez grupę Nicolaus Studio, deklaruje, że lepiej się czuje na
scenie, choć oczywiście od filmu się nie odżegnuje. - Najważniejsze, aby to była porządnie wykonana robota. Równie istotne
jest przebywanie z ludźmi, którzy mają wspólny cel i chcą go
razem osiągnąć, bez przepychania się, kto jest ważniejszy. Oczywiście w czasie rozmów z samym sobą pod prysznicem puszczam wodze fantazji, czego to nie dokonam w przyszłym życiu
zawodowym, ale jestem też realistą i zdaję sobie sprawę, że aby
zostać dobrym aktorem, to muszę zaliczyć na uczelni pierwszy
semestr – wyznał Filip Orliński.
O tym, że teatr amatorski, to dobry start do szkoły teatralnej,
podczas Kanapy przekonywali także Karolina Bruchnicka z Trzeciego Teatru, obecnie studentka Filmówki, Dorota Bzdyla - dawnej Teatr Kątem, teraz Akademia Teatralna w Warszawie, Mateusz
Płocha - kiedyś Teatr Antrakt, teraz prowadzi własny teatr, a także
Paweł Kuźma, który zaczynał w Trzecim Teatrze, a teraz jest podporą zespołu aktorskiego w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Edyta Patro

Światło

wałbrzyskich

witraży

Światło wałbrzyskich witraży

Od wielu lat wpajano wszystkim teorię
mrocznego, pełnego ascezy i zacofania
średniowiecza. Jak się jednak okazało
kilkusetletnia historia była pełna barw
i wszechobecnego światła.

P

oczątków sztuki witrażowej doszukiwać się można w kręgu śródziemnomorskich ażurowych okien,
które zdobiono niewielkimi kawałkami
barwnych szkieł. Jednak najstarszy zachowany fragment witraża, tzw. okrąg
z Wissenburga, pochodzi z IX w. i ściśle
związany jest z kulturą chrześcijańską.
Dynamiczny rozwój zastosowania witrażu w architekturze przypada na epokę
gotyku. Jednym z prekursorów nowego
trendu był opat Suger, który podczas
przebudowy w XII w. romańskiego kościoła opackiego w Saint-Denis pod Paryżem posłużył się światłem barwnego
szkła, aby wzbudzić zachwyt króla Francji. Kierując się traktatem teologicznym
opartym na „Theologia mystica” św. Dionizego, jednego z Czternastu Świętych
Wspomożycieli Kościoła, głoszącego, że
„Bóg jest światłem”, nakazał wyburzyć
mury i dobudować rząd kaplic z oknami,
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dzięki którym mroczna dotąd świątynia
miała nabrać blasku. Efekt świetlnej iluminacji, której źródłem były promienie
słoneczne zachwyciły króla, kapłanów
i wszystkich wiernych. Wydarzenie to
stało się przyczynkiem do rozpowszechnienia witraży we wszystkich świątyniach
gotyckich, a pomysł świadomego operowania światłem przetrwał do dziś.
Technika tworzenia witraży wymaga
precyzji i do dzisiaj wykonywana jest metodą niemal tradycyjną. Do ich produkcji
używa się szkieł bezbarwnych lub barwionych tlenkami metali, które po docięciu odpowiedniego kształtu łączy się za
pomocą ołowianych szprosów lub taśmy
miedzianej. Szklane elementy mogą być
trawione, malowane lub patynowane.
Najpiękniejsze wałbrzyskie witraże
sztuki sakralnej możemy podziwiać w Kościele p. w. Św. Aniołów Stróżów przy ulicy Garbarskiej. Budowla zaprojektowana
została u schyłku XIX przez Alexisa Langera, znakomitego wrocławskiego architekta, który zasłynął z wielu projektów
budownictwa sakralnego i świeckiego na
Śląsku. Kościół w Wałbrzychu był kwintesencją jego pracy zawodowej. Został
wybudowany w stylu neogotyckim jako
trójnawowa hala z transeptem na planie
krzyża łacińskiego. Wertykalny charakter
budowli, prócz filarów, pilastrów i lizen ze
służkami, miały podkreślać wielkoformatowe, strzeliste przeźrocza okienne z witrażami wykonanymi w 1904 r. przez firmę
Franz Mayer & Co. z Monachium. Program
ikonograficzny dekoracji malarskiej podzielony został na strefy i oscyluje wokół
tematu postaci biblijnych oraz scen z życia Chrystusa. W prezbiterium zobaczymy wizerunki świętych: Elżbiety, Jadwigi,
Barbary i Agnieszki. Na szczególną uwagę zasługuje trójdzielny witraż z patronką Wałbrzycha św. Barbarą z atrybutami:
kielichem i mieczem, ubraną w błękitną
suknię oraz złoty płaszcz. Analogicznie
zobaczymy św. Agnieszkę z barankiem,
a po środku św. Pawła w czerwonej szacie. Postaci wieńczą okazałe wimpergi
z maswerkami na tle gotyckiej świątyni.
Wszystkie kwatery okala bordiura w kolorach błękitu, kobaltu i granatu, która
podkreśla wertykalizm i nadaje całości
niebiański charakter. Warto zwrócić uwagę na akcenty poświęcone miastu, znajdziemy tu herb Wałbrzycha oraz atrybuty
górnicze. O wysokich walorach artystycznych malowideł świadczy kunszt i precyzja wykonania. Kolorowe szkło wzboga-

ca laserunek podkreślający światłocień
widoczny na licach świętych, załamaniach tkanin czy malarskich detalach architektonicznych. Wielobarwność witraży
spełnia tu rolę założeń średniowiecznych, wprowadza do świątyni mistyczną
atmosferę, wzbudza zachwyt i podnosi
rangę powagi Kościoła.
Podczas gdy w średniowieczu witraże umieszczano wyłącznie w budowlach
sakralnych, to nowe możliwości otworzyła epoka renesansu. Stały się one bardzo
popularne wśród inwestorów świeckich
i zaczęły pojawiać w domach mieszczańskich oraz budynkach użyteczności
publicznej. Dynamiczny rozkwit branży
witrażowej na Śląsku przypada na 1846 r.
dzięki pracowni Adolpha Seilera, założyciela Instytutu Witrażowego we Wrocławiu. Dziesięć lat po założeniu pracowni

Seiler podjął się wykonania witraży do
nowego wałbrzyskiego ratusza, który
miał zastąpić barokową budowlę z 1731
r. Nowy ratusz został zaprojektowany
i wybudowany w latach 1855 - 1856 przez
Hermanna Fridricha Waesemanna, architekta znanego z Czerwonego Ratusza
w Berlinie, a następnie rozbudowany
w 1903 r. według projektu Karla Grossera
z Wrocławia. Do czasu przebudowy zamówione u Seilera przeszklenia zdobiły
prawdopodobnie Salę Rajców. Do dzisiaj
zachował się zespół witraży, składający
się z czterech okien zdobionych historycznymi herbami miasta oraz ornamentem w formie arabeski i wici akantu. Wertykalny kształt okien, a przede wszystkim
kolorystyka nawiązuje do założeń średniowiecznego witrażu sakralnego. Dominują barwy błękitów, czerwieni i złota,

a efekt głębi podkreślają czarne malatury. Te zabytkowe witraże znajdujące się
dzisiaj w wałbrzyskim Muzeum Porcelany
są najstarszymi zachowanymi obiektami
Wrocławskiego Instytutu Seilera i w przyszłości staną się ozdobą stałej wystawy
muzealnej. Dodam, że ten zespół witraży ratuszowych, dzięki dyplomantom
Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, został
w ostatnich latach poddany konserwacji,
uzupełniono wówczas m. in. uszkodzone fragmenty barwionego w masie szkła
oraz przywrócono pierwotną dekorację
dolnej partii okien poprzez usunięcie
geometrycznej siatki rombowej.

W

dzisiejszej Sali Witrażowej
możemy zobaczyć jedynie
przeszklenia z czasu przebudowy. Dekoracja zawiera głównie geometryczne formy oraz schematyczne
motywy kwiatowe w łukowych zwieńczeniach przeźroczy. Dolne partie okien
stanowią ciekawą mozaikę z różnych odcieni zielonego szkła. W przestrzeni klatki schodowej widzimy witraże z herbem
miasta oraz gmerkiem górników, a w bordiurze profilowanego ościeża okiennego
symboliczne dekoracje kwiatowe i roślinne spotykane w kotlinie wałbrzyskiej.
Symbole zawarte w witrażach miały podkreślać istotną rangę miasta opartą na
jego tradycji, historii i wagę wydarzeń.
Nieopodal Placu Magistrackiego,
przy ulicy J. Słowackiego 23a znajdziemy
kolejny przykład zastosowania witraży
w przestrzeni publicznej. W dawnej kamienicy z początku XX w. mieściła się od
1903 r. wałbrzyska filia Domu Bankowego
Eichhorn & Co., założona przez Ludwiga
Eichhorna w 1728 r. Historia ulicy oparta
jest głównie o przedwojenne tradycje
bankowe. Po 1945 r. aż do 2003 r. budynek był siedzibą Narodowego Banku
Polskiego. Dzisiaj znajduje się tu wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu. Budynek
prezentuje okazałą, wieloosiową fasadę
z bogatym detalem architektonicznym.
Podkreśla go przede wszystkim boniowanie w przyziemiu, pilastry w górnych
kondygnacjach oraz naczółki segmentowe pierwszego piętra. Niepowtarzalny
charakter dodają elewacji ozdobne kraty
i oryginalne drzwi frontowe ze snycerką
w formie owalu, której kształt powtarza
się w detalach krat, balustrady i sztukaterii na pilastrach przedsionka. Mocno

przebudowane teraz wnętrze otwiera
się na przestronną klatkę schodową ze
świetlikiem. Przeszklone atrium stanowi
tło dla wysokich, unoszących się ku górze witraży rozdzielonych wąską ścianą
na dwie wertykalne części. Pierwotnie
wpadało do środka naturalne światło,
a promienie słońca przenikały przez
barwne szyby tworząc na klatce schodowej naturalną iluminację. Podział przeszklenia jest geometryczny i składa się
na zestawienie prostokątnych i trójdzielnych kwater, z których środkowa część
została wzbogacona malarstwem na
szkle. Głównym akcentem dekoracyjnym
są powtarzalne motywy roślinne oraz
ptaki ujęte w owalnej ramie, której motyw występuje w omawianych wcześniej
detalach. Całość utrzymana jest w jasnej
tonacji, jedynie ornamenty przypominają
tradycyjną kolorystykę średniowiecznych
witraży. Dominuje zatem czerwień, zieleń
i złoto w kobaltowej bordiurze zespolonej cyną. Niewątpliwie efekt dekoracyjnego prześwitu miał wzbudzać podziw
i szacunek dla bankowej powagi.

15

Światło wałbrzyskich witraży

J

ednym z ciekawszych przykładów witraży umiejscowionych w kamienicy mieszczańskiej jest witraż przy ul. A. Schmidta
13. Budynek o zwartej, prostej bryle do dzisiaj
zachował swój oryginalny charakter i pozostał
w niemal nienaruszonym stanie. Najbardziej
zagadkową kwestią pozostaje mało zauważalne okno z witrażem znajdujące się na jednej
z elewacji. Paradoks tej dekoracji wyznacza

oś czasu i styl architektoniczny budowli, który
historycznie wpisuje się w powszechnie panujący okres secesji. Niemniej jednak diametralnie odbiega od niego stylowo. Niewątpliwie
przejaw awangardy nowego nurtu w sztuce
był efektem upodobań właściciela budynku.
Witraż dopasowany został do kształtu okna
ówczesnego przedsionka i jest nielicznym
przykładem sztuki secesyjnej w Wałbrzychu.
Zachowano w nim wszelkie formy nowatorskiego stylu z początku XX w. Symetryczne
i obłe kształty kobaltowej oraz błękitnej dekoracji nie przypominają jednak znanych z historii kolorowych witraży secesji. Przypuszczalnie
właściciel budynku był jednym z prekursorów
tego stylu w Wałbrzychu i wielkim miłośnikiem
sztuki. Dzięki temu mamy sposobność poznać
i docenić jeden z najbardziej awangardowych
stylów artystycznych w historii miasta.
Warto także zwrócić uwagę na barwne
przeźrocza okienne w holu pierwszego piętra Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” przy Alei Wyzwolenia 5. Symetryczny
układ witrażu wpisuje się w zabudowę drzwi
balkonowych i analogicznie usytuowanych
okien. Wyższe partie okien zdobią przedstawienia figuralne, na których widzimy mężczyznę w czarnym płaszczu oraz postaci kobiet
ubrane w strojne suknie z różnych epok histo-
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rycznych. Całość wieńczy kurtyna z bogatym
ornamentem roślinnym w kolorach błękitu,
czerni, bieli i złota. Przeźrocza dolne ozdobiono w formie stylizowanych form roślinnych
nawiązujących do stylu secesji.
Wałbrzych nie pozostał nigdy domeną śląskiej sztuki witrażu, niemniej choćby te kilka
wspomnianych tu przykładów stanowi o niezwykłym prestiżu miasta w XIX w. Przybywali

tu znakomici artyści, architekci i projektanci, dla których Wałbrzych jawił się miejscem
poszerzenia perspektyw rozwoju lub też, jak
w przypadku mistrza Alexisa Langera, stał się
ukoronowanie pracy zawodowej.
wFot. Joanna Kostrzewska

Witraże:
strona 13 - obecnie widoczny w sali Ratusza
oraz dwa zachowane z Ratusza z połówy
XIX w.;
strona 14-15 - z Kościoła pw Świętych
Aniołów Stróżów
strona 16 - dwa zachowane z Ratusza
z połowy XIX w. (po lewej) oraz z ZSP
Energetyk, Delegatury Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego i obecnego
Ratusza (patrząc od lewej)

warto ich poznać

twórcy

wałbrzyscy
Elżbieta M. Kokowska

Twórcze szaleństwa

I

giem, lnem i skórą, wiosną i ekologią. Także wystawy, z których
m oddaje się od lat Estera Grabarczyk, a materią jest artytegoroczna po raz pierwszy pokazała jej obrazy, wykonane
styczne rękodzieło – odzież, biżuteria, nakrycia głowy, przetechniką mieszaną.
różne dodatki. Wszystko pełne fantazji, w niepowtarzalnych
Esterę Grabarczyk, pełną energii i pomysłów, otaczają powzorach i wykonane z nieszablonowych tworzyw. - „Dawniej
dobni jej ludzie. - Przede wszystkim to mój mąż, Andrzej, który
skakałam z tematu na temat. Obecnie interesują mnie głównie: lniana odzież i wszystko co z lnem związane, recycling
jest dla mnie siłą napędową, teraz zaangażowany uczestnik
i metaloplastyka. Nadal zapraszam na moje warsztaty choćby:
projektów. Razem z nim i Katarzyną Niemierowską, utalentofilcowe esy floresy,
waną i kreatywną skrzypozłotnictwa, mapaczką, jesteśmy jedylowania na szkle,
nymi
organizatorami
różnych
technik
pokazów. Jest i kilkawykonawczych
naście pań prezentujących stroje, od– mówiła Estera
danych projektowi
Grabarczyk.
pełnych pomysłów.
Stroje pań wiI wreszcie nasza indoczne na zdjęspiracja – Krystyna
ciu obrazują choć
Mazurówna,
polw części jej możliska tancerka, teraz
wości twórcze jako
m.n.
choreograf,
projektantki odzieautorka
książek,
ży lnianej, autorki
mieszkająca od lat
i
wykonawczyni
w Paryżu. Poznaartystycznie przetwałam ją na świeborzanych przeróżnych
dzickiej „Targirze”,
odpadów odzieżowych
od trzech lat jest
oraz oryginalnej biżutez nami i występuje
rii. A hasło „lniane suknie”
Od lewej: Estera Grabarczyk, Krystyna Mazurówna, Katarzyna Niemiarowska i Andrzej Grabarczyk
jako nasza modelka.
to w rzeczywistości jej autorski projekt - słowiański „jedwab”, czyli len, który realizuje
Esterze Grabarczyk sprawia radość jej działalność, cieszą wyw atrakcyjnej formie corocznych pokazów mody z firmą „Świat
razy uznania, jak choćby wyróżnienia w konkursie Art Nobilium
Lnu” w Kamiennej Górze. Rozpoczął się w 2014 r. pokazem
podczas Targiry, zdobycie wyróżnień jako kobieta z pasją, eko„Maki” w Klubie A’propos, potem były kolejne w Zamku Książ
istka czy nagroda (wyjazd do Brukseli) europoseł Lidii Geringer
- „Cztery pory roku”, „Len w żywiołach ziemi” i w tym roku „Gode Oedenberg za „Modną wałbrzyszankę”.
thic & Rock”. Jest to jej pierwszy tak duży projekt, choć już ma
Doceniając to, co nowe zaprasza do kontaktu na e-mail:
na koncie autorskie prezentacje modowe związane z recyclinesterka585@wp.pl oraz na www.estera-moda.pl
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Elżbieta Gargała

Trzystuletni kaganek oświetla przyszłość

fot. Elżbieta Gargała

Zbiory Zbigniewa Jóźwiakowskiego są starannie uporządkowane, posegregowane, podzielone na działy. Jestem skupiony na
tradycji górniczej poprzedników, po których przejęliśmy kopalnie
– mówił. Niektóre eksponaty są bezcenne. Oglądali je studenci
z AGH w Krakowie, z politechniki w Gliwicach, z Francji, Danii, Belgii, goście z Freiberga, dzieci z wałbrzyskich przedszkoli i szkół.
Pełen pasji były górnik gromadził eksponaty związane z górnictwem przez 5 lat, zebrał je od ludzi, część kupił na giełdach.
- Wciąż jest dużo podobnych po domach – mówił.

Ciekawe jest to, że wiele z tych przedmiotów używanych jest
w górnictwie do dziś. W piwnicach wałbrzyszanina, Zbigniewa
Jóźwiakowskiego widzimy bardzo bogaty zbiór lamp górniczych: bezpieczeństwa Daviego i oświetleniowych – karbidowych, akumulatorowych. Ukoronowaniem tego zbioru są XVIII
- wieczne kaganki łojowe. Najstarszy, kuty, na tłuszcz zwierzęcy,
pochodzi z XVII wieku i działa! - prezentował go z dumą kolekcjoner (na zdjęciu). Zgromadził też pokaźny zbiór ucieczkowych aparatów górniczych, najstarszy z przełomu XIX i XX w.
W jego piwnicach – muzeum zobaczymy pełne wyposażenie
służące codziennej pracy oddziału górniczego. Duże wrażenie
robi potężna kolekcja oryginalnych, różnorodnych dokumentów związanych z górnikami, uporządkowanych i umieszczonych w kronikach. Są wśród nich dokumenty polskich górników
od czasów powojennych oraz pozostałe po Niemcach od najstarszego z 1820 r. po dokumentację pracujących tutaj w kopalniach Niemców po zakończeniu II wojny. W jego zbiorach są
kompletne historyczne mundury górnicze. Zobaczymy też kufle
z karczm piwnych, najstarszy z 1967 r. Zgromadził także minerały z wałbrzyskich kopalń z odciskami paproci i widłaków. Takie
tu bogactwo zbiorów, że niejedna praca naukowa mogłaby powstać w oparciu o nie.
Zbigniew Jóźwiakowski zaczynał pracę górnika jako ślusarz
maszynowy w 1972 r., skończył jako mistrz elektryk na poziomie
minus 50 w zajezdni lokomotyw akumulatorowych. W kopalni
Victoria pracował do jej zamknięcia. Twierdzi - Nie mamy po
co za mocno rozpaczać, bo pokłady węgla pod Wałbrzychem
są jeszcze bardzo duże i jest to kapitał dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kiedyś skończy się ropa i gaz, tutaj jest dla nas zawór bezpieczeństwa.
Kontakt z kolekcjonerem - nr tel. 608 325 144.

Michał Staszak

Festiwal Wizualny to nasza radość i duma
W naszym III Liceum Ogólnokształcącym nie tylko się uczymy.
To cudowne, że my - uczniowie - możemy pomiędzy codziennymi obowiązkami i nauką spełniać się również artystycznie.
Idealnym tego przykładem jest Festiwal Wizualny. Jest głównie
nastawiony na film i fotografię, lecz ani trochę to nas nie ogranicza. 11 projekcji filmowych, 5 warsztatów o tematyce filmowej
i fotograficznej, spektakl, 6 wykładów kulturoznawczych w trzy
dni - myślę, że jest to doskonały przykład kultury z wysokiej półki! A za jeden z największych atutów festiwalu uważam wystawę
- dziesiątki prac w nastrojowej, dopracowanej w każdym szczególe scenografii.
W naszych wysiłkach wsparli nas wałbrzyski Teatr Dramatyczny, znani fotografowie oraz sam Prezydent Wałbrzycha. I tak
oto zwykła chęć zaistnienia artystycznie paru uczennic stała się
po pięciu latach świętem kultury, wydarzeniem głośnym i powszechnie znanym w Wałbrzychu. Wydaje mi się, że na stałe zakorzeniła się już w III LO tradycja festiwalu i miejmy nadzieję, że
zaskoczy on jeszcze nie raz. Zgodnie z naszym motto - zawsze
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mierzyć wyżej, już w następnym roku planujemy poszerzyć ofertę o warsztaty literackie i dramaturgiczne oraz przedłużyć działania o jeden dzień.
A jakie są opinie moich koleżanek i kolegów o festiwalu?

Dominik Stasiaczek - Wziąłem udział w Festiwalu, ponieważ
lubię kiedy w szkole dzieje się coś ważnego. To było ważne
szczególnie dla naszej klasy. Byliśmy organizatorami. W ekipie
zdarzały się nieporozumienia, ale razem znaleźliśmy złoty środek. Na koniec pracy byłem dumny z naszego zaangażowania
oraz z tego, że podołaliśmy zadaniu jako cała drużyna. Mateusz
Cieślewicz - Festiwal to fascynujące i niepowtarzalne doświadczenie. Dołączyłem do zespołu, ponieważ chciałem zaznaczyć
swoją w nim obecność. To naprawdę niesamowite uczucie oglądać efekty własnej pracy. Poprowadziłem zajęcia dla naszych
gości o popkulturze. Żałuję, że jako tegoroczny maturzysta nie
będę uczestniczył w jego przygotowaniu. Aleksandra Chmielewska - Piąta edycja Festiwalu Wizualnego była moją drugą.

Organizacja czegoś tak dużego nie jest prosta. Mimo wszystko
udało nam się dojść do porozumienia. Najpiękniejszym momentem całego festiwalu było to, że mogliśmy powiedzieć, że zrobiliśmy to wspólnie. Agata Drąg - Do wzięcia udziału w festiwalu
zachęciły mnie koleżanki, organizatorki wcześniejszej edycji.
Zaimponowały mi wyniki ich starań. Chciałam tak, jak one móc
wspominać wspólnie spędzone z grupą chwile. Obowiązków
było co niemiara, ale organizacja festiwalu okazała się wspaniałą przygodą. Pracując w grupie zrobiliśmy tak wiele, w krótkim
czasie. Byłam naprawdę dumna.
Autor jest uczniem trzeciej klasy III LO
im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Paulina Wójcik

Aperto to takie spełnienie marzeń...
Pośród codziennych obowiązków i tak popularnych teraz zajęć
„dodatkowych” trudno znaleźć
chwile na swoje pasje. Ale już uda
się je wygospodarować to duże
możliwości rozwijania talentów daje
Wałbrzyski Ośrodek Kultury. I właśnie w nim, w lutym 2007 roku powstał Zespół Wokalno – Instrumentalny Aperto, a dokładniej grupa
dzieci z wielkimi marzeniami o występach na scenie.
W czerwcu tego roku Aperto obchodziło jubileusz 10-lecia działalności. Z tej okazji w Starej Kopalni
odbył się uroczysty koncert Zespołu. Nie brakowało wspomnień
i wzruszeń ...A było co wspominać,
bo przez 10 lat „dawne” dzieci dorastały w zespole, a wraz z nimi rósł
olbrzymi bagaż doświadczeń muzycznych.
Za nami wiele udanych koncertów, gościnnych występów, wyjazdów, festiwali, satysfakcjonujących konkursów. Dopracowaliśmy się obszernego repertuaru - śpiewamy utwory od dawnych
polskich przebojów w całkowicie nowych aranżacjach, piosenki
z bajek, filmów i musicali po pieśni patriotyczne, kolędy i muzykę ludową.
Aperto to zespół, którego członkowie nie tylko śpiewają, ale
uczą się też grać na instrumentach, które są nieodzownym elementem wzbogacającym śpiew. Próby odbywają się dwa razy
w tygodniu. To ciężka praca i poświęcenie. I sami się nie raz dziwimy, jak to możliwe, że Zespół funkcjonuje już od 10 lat i wszyscy członkowie z nieodmiennym zaangażowaniem poświęcają
mu swój czas?
- Tu jest jak w rodzinie – mówi Justyna, chórzystka z 10-letnim
stażem - najlepsze są wspólne wyjazdy, bawimy się i pracujemy
nad nowym repertuarem, jesteśmy ciekawi co będziemy śpiewać, lubimy wracać do utworów, które już były, udoskonalać je.

Takie wyjazdy to np. coroczne warsztaty muzyczne, na których oprócz prób, jest też czas na zabawy, wycieczki i długie
nocne rozmowy. To czas, który wzmacnia więzi pomiędzy
członkami Aperto.
Za nami są liczne zagraniczne wyjazdy na konkursy i festiwale. Na przykład do Hradec Kralove na Mały Advent, podczas
którego śpiewamy polskie kolędy, prezentując jednocześnie
nasze świąteczne tradycje. Festiwal Folkloru w Pardubicach był
dla nas nowym doświadczeniem i kontaktem z muzyką ludową.
To był wspaniały weekend w Czechach z niezapomnianym, serdecznym przyjęciem.
- Jesteśmy dumni kiedy możemy stać na scenie i wykonywać
te wszystkie piękne utwory, które podczas występu nabierają
mocy. To takie spełnienie marzeń – często powtarzają członkowie Zespołu.
Autorka jest inicjatorką powstania
Aperto i jego instruktorką
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Sława Janiszewska

Na jesienne wieczory
Jesienna pogoda sprawia, że wieczorami chętnie siadamy w wygodnym fotelu z kubkiem gorącej herbaty i książką.
A najlepiej, żeby to był cały cykl. Wtedy przyjemność czytania trwa dłużej. Dlatego ze zbiorów Pracowni Regionalnej
PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” polecamy takie publikacje – na długie jesienne wieczory.

Romuald M.
Łuczyński
Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje
w Sudetach czeskich. Sudety Zachodnie

i Środkowe Wydawnictwo EkoGraf 2012

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje
w Sudetach czeskich. Sudety Wschodnie
Wydawnictwo Ekograf 2014

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje
w Sudetach Polskich
Wydawnictwo Ekograf 2017
Autor monografii jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu i redaktorem naczelnym miesięcznika „Sudety”. Już w swoich poprzednich książkach, poruszających podobne tematy, dał się poznać jako kompetentny i rzetelny
autor, piszący przy tym w zajmujący sposób. Tak jest też w
przypadku omawianych publikacji. Poznajemy w nich dzieje
rezydencji szlacheckich i arystokratycznych leżących w Sudetach (polskich i czeskich), czyli na terenie, gdzie w chwili
zakończenia II wojny światowej istniało setki obiektów archi-

Zofia Hadaj
- Cieślińska
Naznaczona przez los
Stracone iluzje
Biedula

Wydawnictwo Astrum 2014
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tektury rezydencjonalnej, pozostawionych przez właścicieli
na ogół z pełnym ich wyposażeniem. Jakie były ich powojenne losy, o tym możemy przeczytać w tych książkach.
Układ treści i szata graficzna jest jednolita dla wszystkich
części. Książki zawierają nie tylko opisy zamków i pałaców
(bogato ilustrowane), ale także ich współrzędne geograficzne GPS, dane teleadresowe i praktyczne informacje turystyczne. Nie brakuje też opowieści o historii rodów, dawnych
właścicieli tych rezydencji.

Ta trzyczęściowa autobiografia to pasjonująca lektura. Losy
bohaterki nierozerwalnie są związane z powojennymi przemianami w Europie i Polsce. Z tych wspomnień wyłania się
barwny obraz życia w powojennym Wałbrzychu: codzienna
praca, spotkania rodzinne, zabawy taneczne.
Jednak cała historia zaczyna się… we Francji, bo to tu, w Lotaryngii, w polskiej rodzinie, przyszła na świat i dorastała autorka. W 1947 roku w wyniku podjętej przez rodziców decyzji

cała rodzina przeniosła się do Polski. Młoda dziewczyna, wyrwana ze znanego sobie środowiska, przeżyła szok językowo-kulturowy. Odtąd musiała walczyć, aby móc ułożyć sobie
życie w tej obcej dla siebie rzeczywistości.
Wałbrzyszanka spisała swoje wspomnienia w języku francuskim, bo jest on jej wciąż bliższy. Zostały one przetłumaczone na język polski i wydane dzięki staraniom rodziny.

Wojciech Brzozowski,
Marzanna Jagiełło
Ogrody na Śląsku
tom I: Od średniowiecza
do XVII wieku

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej 2014

tom II: Barok

Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej 2017
Aż chce się wykrzyknąć: „nareszcie!”. Bowiem ukazuje się cykl
publikacji, których po prostu brakowało. I to nie tylko naukowcom, badaczom tematu, ale wszystkim osobom zainteresowanym historią i kulturą Śląska, gdyż ogrody zawsze były częścią
większego zespołu – klasztornego, pałacowego, miejskiego.
Zawsze też były odzwierciedleniem prądów filozoficznych i religijnych danej epoki.
Chociaż wydawcą jest uczelnia wyższa, a autorzy są jej pra-

IWONA CZECH
Szczawno-Zdrój. Bitwa
na Czerwonym Wzgórzu
Wydawca: Poldruk 2017
15 maja 1807 roku odbyła się bitwa na
Czerwonym Wzgórzu, nazywana też bitwą pod Strugą lub bitwą pod Szczawnem. Naprzeciw siebie stanęły wojska
pruskie i polscy ułani z Legii Polsko-Włoskiej, w liczbie 280, pod dowództwem
majora Piotra Świderskiego. Ułani pobili
znacznie liczniejsze jednostki pruskie,
pod dowództwem majora Karla von Losthina. Barwny opis literacki tej bitwy

cownikami naukowymi, to jednak czytelnik nie znuży się naukowymi terminami, czy suchymi faktami. Książki napisane są
w sposób barwny i ciekawy. Oprócz przeglądu chronologicznego (jak zmieniała się idea ogrodów na przestrzeni wieków), zawierają także rozdziały tematyczne, np. poświęcone kalwariom,
czy... cytrusom. Całości dopełniają liczne barwne ilustracje. Jest
to publikacja, której dalszych części możemy się spodziewać
w kolejnych latach. Czekamy z niecierpliwością.

znajdziemy w powieści Stefana Żeromskiego pt. „Popioły”.
Natomiast publikacja Iwony Czech ma
charakter bardziej historyczny (inspiracją
była 210. rocznica bitwy), co nie oznacza,
że nie czyta się jej z zainteresowaniem.
Autorka, prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju i członek Rady
Naukowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, znana jest wielu mieszkańcom Wałbrzycha
i Szczawna-Zdroju z licznych barwnych
prelekcji o dziejach kurortu i wybitnych
postaciach z nim związanych. Warto sięgnąć po tę książkę, może będzie ona inspiracją do wycieczki i przejścia Szlaku
Ułanów Legii Nadwiślańskiej, oznakowanego (nietypowo) kolorami: żółto - niebiesko - żółtym.
Autorka jest kierowniczką Działu Informacji
Naukowej i Czytelń Biblioteki pod Atlantami
21

Aldona Biecka

Ramię w ramię
Tak właśnie kroczą turystyka i kultura. Niemal wszystkie wyjazdy proponowane przez biura turystyczne
mają w programie zwiedzanie muzeów, galerii, zabytkowych budowli i miejsc, ośrodków wytwarzania
lokalnych wyrobów artystycznych. Spotkałam nawet
biuro na Dolnym Śląsku, które w nazwie miało również
usługi artystyczne. Tak więc kultura jest wszechobecna w branży turystycznej.

I kilka słów o niej, bo okazja jest szczególna. W
październiku tego roku jubileusz 25. lat istnienia obchodziła Dolnośląska Izba Turystyki. Od 1992 r. funkcjonowała jako Oddział Branżowy Dolnośląskiej Izby
Przemysłowej, dziesięć lat później przekształciła się
w samodzielny podmiot.
W szerokim zakresie działa na rzecz turystyki - współpracuje z wieloma instytucjami i firmami, uczestniczy w
targach krajowych i zagranicznych i sama organizuje
giełdy, pikniki, kiermasze turystyczne, także szkolenia
i wyjazdy studyjne dla swoich członków. Dba też o
ochronę ich interesów ale jednocześnie o coraz wyższy poziom i kulturę obsługi klientów ze strony firm
turystycznych w niej zrzeszonych. Ma to również przełożenie na tych, którzy korzystają z usług takich firm.
W razie krytycznych uwag, niezadowolony klient może
zwrócić się do Izby. Z identyfikacją nie ma problemu,
bo każdy podmiot należący do Izby oznaczony jest jej
logo. Obecnie Dolnośląska Izba Turystyki skupia ponad sto firm turystycznych. Wśród nich są cztery biura turystyczne funkcjonujące w Wałbrzychu, będące
członkami Izby od pierwszych lat jej funkcjonowania.
Zbigniew Staniszewski, wiceprezes Dolnośląskiej
Izby Turystyki od 1995 r. i właściciel jednego z wałbrzyskich biur podróży zachęca – my w branży turystycznej jesteśmy otwarci na spełnienie oczekiwań
naszych klientów, także w sferze kultury. Bez względu na specjalizację, możemy zorganizować chętnej
grupie zwiedzanie zabytków, galerii sztuki, czy udział
w spektaklach i koncertach w kraju oraz za granicą.
Jesteśmy przygotowani, by zorganizować na życzenie
wydarzenie kulturalne w atrakcyjnym miejscu. Także
indywidualnym osobom. Przykładem może być zlecenie jakie otrzymało nasze biuro od pierwszego prezesa firmy Toyota w Wałbrzychu – Toshitakę Kageyamę.
Chciał mianowicie, abyśmy zapewnili jemy i małżonce miejsce na Festiwalu Chopinowskim w Warszawie
oraz przelot z USA. Był zadowolony.
Tak więc, drodzy Państwo, poznawanie świata kultury z branżą turystyczną stoi przed nami otworem.
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Joanna Kostrzewska

Skrzyżowanie
spojrzeń
Joanna Chmielewska, Tomasz Wasilewicz i autorka tej informacji z Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego wzięli udział
w międzynarodowym plenerze we Freibergu, mieście partnerskim
Wałbrzycha.
Inicjatywa zorganizowania pleneru oraz wspólnej wystawy fotografów z miast partnerskich Freiberga zrodziła się na początku
tego roku podczas rozmów Klubu Fotograficznego we Freibergu
z Andreasem Schwingerem z Departamentu Kultury i Współpracy
Miast. Pomysł zaakceptowali burmistrza Sven Kruger oraz Rada
Miejska Freiberga. Za atrakcyjny uznali pomysł promowanie ich
miasta, widzianego oczyma fotografów z różnych krajów. Efektem
było wysłanie zaproszeń do udziału w plenerze do klubów fotograficznych działających w miastach partnerskich Freiberga.
Dzięki temu pasjonaci fotografowania spędzili bardzo pracowite twórczo cztery wrześniowe dni (21 – 24.09) w tym urokliwym
niemieckim mieście. Troje wałbrzyskich fotografów z koleżankami
i kolegami z miast partnerskich Freiberga w Czechach, Niemczech, Francji i Holandii przez całe dnie, a i wieczory, zwiedzali
oraz fotografowali zabytki miasta, kamienice i malownicze zakątki.
Powstały setki, jeśli nie tysiące zdjęć.
A dalej? W określonym terminie każdy z piętnastu uczestników
pleneru ma przesłać w formie elektronicznej po kilkanaście prac
pomysłodawcom projektu - Clausowi Midlerowi oraz Andreasowi
Schwingerowi, którzy wraz fotografami z Freiberga przygotują wystawę. Jej tytuł - „Skrzyżowanie spojrzeń” wyraża znakomicie ideę
pleneru i zapowiada oglądającym różnorodność wrażeń.
Ekspozycja wraz z katalogiem (w którym znajdą się również
zdjęcia burmistrzów miast partnerskich) mają być gotowe w styczniu 2018 r. Wówczas zostanie ona zaprezentowana we Freibergu,
a następnie pokazana we wszystkich jego miastach partnerskich.

Kazimierz Jankowski

Zimowa
tułaczka

J

ak to w legendzie... Działo się to dawno, dawno temu,
kiedy nasza okolica wyglądała zupełnie inaczej. Mało
tu było siedzib ludzkich, nie tak wielu mieszkańców,
wszędzie rozciągały się pola i lasy urozmaicone wzgórzami.
Wszystko też miało inne nazwy.
Pewnego zimowego dnia gospodarz z Poniatowa, z żoną
i dziećmi, wyruszył saniami w podróż do Dziećmorowic.
Mieszkający tam jego brat zaprosił go na chrzciny. Na nich
poniatowskiego gospodarza czekała zaszczytna funkcja –
ojca chrzestnego, potka lub poutka, jak ówcześnie go zwano.
W znakomitym nastroju rodzina wyruszyła w drogę. A dzień
był wymarzony na sannę. W blasku słońca skrzył się biały
puch pokrywający wszystko dookoła, zachwycały przebłyskami różnych barw zwisające z drzew sople. W tej bajecznej
scenerii rodziny nie opuszczały radość i dobry humor. I tak
dotarli do celu.
Rozpoczęła się uroczystość, czyli dawna gościna. Nowo
ochrzczone dziecię rodzina i goście obsypali wspaniałymi życzeniami. Na drogę życia życzono mu szczęścia we wszystkich
poczynaniach, licznych i różnorodnych dobrodziejstw, obsypano błogosławieństwami. W pewnej chwili ojciec dziecka rzekł:
jeżeli Bóg zostanie przewodnikiem dziecięcia, wtedy jego życie będzie szczęśliwe, a na swej drodze spotykać będzie tylko
dobro i radość. Na to ojciec chrzestny, znany z sowizdrzalskiej
natury, odpowiedział: wydaje się, że to każdy z nas sam wybiera sobie najlepszą drogę życia.
Zebrani na uroczystych chrzcinach goście długo ucztowali
przy stołach suto zastawionych jadłem i napitkami. Czas upływał szybko wśród żartów i wesołej zabawy. Aż niepostrzeżenie
nastała późna noc. Wszyscy zaczęli się rozchodzić, a ci z dalszych okolic wyjeżdżać. Ojciec chrzestny też pożegnał się ze

swoimi bliskimi. Z całą rodziną wsiadł do sań i ruszyli żegnani
dobrymi życzeniami: niech Bóg prowadzi was szczęśliwie do
domu! Na to potek odkrzyknął: To nie Bóg nas poprowadzi,
lecz woźnica, a on dobrze zna drogę.
Powrotna podróż w rozgwieżdżoną, zimową noc była równie cudowna. Podróżnicy radośnie rozmawiali, żartowali, nucili
piosenki. W miłym nastroju minęli Kozice i wjechali na polną
drogę, wiodącą zboczem Czarnuszki. Woźnica zasłuchał się w
przekomarzania i śpiew...
Nagle pociemniało, rozległy się krzyki i wielki trzask. Z sań
wypadł woźnica i spadał w dół zbocza. Przed nieszczęściem
uchroniły go rosnące tam kolczaste krzewy. Podniósł się, rozejrzał w poszukiwaniu gospodarza i jego rodziny. Okazało się, że
wszyscy wypadli z sań i utknęli w wielkiej zaspie. Z trudem udało wydobyli się ze zwałów śniegu. Na szczęście wypadek zakończył się tylko na strachu i niewielkich obrażeniach. Zaczęli
się rozglądać i ku swemu przerażeniu zobaczyli dramatyczny
obraz – ich konie i sanie zawisły na drzewie na zboczu wzgórza. Z wielkim trudem, ostatkiem sił udało się im podnieść konie
oraz zaprzęg i ustawić je na drodze. Rozpoczęła się żmudna,
powolna droga powrotna do domu w uszkodzonych saniach
ciągnionych przez obolałe konie. Dopiero o brzasku uczestnicy nocnej podróży napotkali zabudowania. Było to jednak nieznane im miejsce. Okazało się, że dojechali do Starego Zdroju.
Tamtejsi gospodarze przyjęli ich z troską i życzliwością, pomogli naprawić sanie i zadbali o odpoczynek pechowych podróżników. Nastał już wieczór kiedy gospodarz z rodziną powrócili
do Poniatowa, do swego domu. I wtedy skruszony kpiarz przyznał: woźnica może i dobrze znał drogę, ale moje zadufanie
przyniosło pecha. Od nieszczęścia uchował nas Bóg!
Ilustracje ze zbiorów Kazimierza Jankowskiego
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wydarzyło się w wałbrzychu

Kalejdoskop
Filharmonia gra
Filharmonia Sudecka, choć chwilowo bezdomna z powodu remontu,
koncertuje jak dawniej. Bazą muzyków jest obecnie sanatorium Korona Piastowska w Szczawnie-Zdroju,
gdzie odbywają się próby. Miejscem
koncertów są natomiast Teatr Zdrojowy w tym uzdrowisku, aula Collegium
Novum Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Wałbrzychu albo gościnne wnętrza kościołów.

Nagroda za muflony
Wałbrzyszanin Krzysztof Żarkowski znalazł się w gronie najlepszych
polskich fotografów przyrody. Jego
zdjęcie, na którym widnieją ustawione
w kręgu muflony, zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie „Powrót do natury”, współorganizowanym przez
ambasadę Szwajcarii w Polsce. Dodatkowa premią był pobyt laureatów
w Szwajcarii i spotkanie z jurorami,
wśród których był znany ekolog i reporter, Adam Wajrak.

Ogrody opisane
Nakładem Muzeum Narodowego
we Wrocławiu ukazała się publikacja
pt. „Książ. Pamiętajmy o ogrodach”.
Bogato ilustrowane wydawnictwo
opisuje parki krajobrazowe i ogrody,
które pozostawiła po sobie rodzina Hochbergów, dawni właściciele
Książa. Książka jest plonem konferencji naukowej, zorganizowanej wiosną tego roku, przy udziale Fundacji
księżnej Daisy von Pless.

Mistrzowie Ceramiki
w Muzeum
„Dwie drogi” to nazwa wystawy
prac dwóch, nieżyjących już, znakomitych rzeźbiarzy ceramików – Bronisława Wolanina z Bolesławca i Edwarda
Roguszczaka związanego z Trójmiastem. Prezentowana jest w ramach III
Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina w Muzeum Porcelany, które jest współorganizatorem
tego artystycznego przedsięwzięcia.
Celem Biennale jest prezentacja dorobku najwybitniejszych polskich artystów ceramików.

Można zostać coolturalnym
wałbrzyszaninem
Wałbrzyskie teatry, Muzeum Porcelany, Biblioteka pod Atlantami, Stara Kopalnia, BWA i WOK rozpoczęły
roczną akcję COOLturalni Wałbrzych.
Każdy udział w wydarzeniu proponowanym przez instytucje kultury będzie
premiowany hologramem, umieszczanym na specjalnej karcie. Po zebraniu
siedmiu znaczków, właściciel karty
zyska różne prawa i przywileje, m.in.
zniżki na bilety.

Fotografie z wędrówek
Urzekające zdjęcia pokazała wystawa II Biennale Fotografii Krajoznawczej Wałbrzych – wrzesień 2017.
Grand Prix, statuetkę i 1 500 zł otrzymał Marek Jóźków z Koszalina za
zdjęcie „Po sezonie”.
Wyróżnienia: prezesa ZPAF Okręgu
Dolnośląskiego – Marek Hasso i prezesa Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego - Łukasz Rokiecki. Organizatorami Biennale byli Komisja Fotografii
Krajoznawczej PTTK Ziemi Wałbrzyskiej oraz Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Festiwal Kultury Żydowskiej
– inauguracja
Po raz pierwszy mieszkańcy Wałbrzycha mogli uczestniczyć w Festiwalu Kultury Żydowskiej. Diaspora
świętowała w Starej Kopalni nowy
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rok i do świętowania zaprosiła gości
z miasta. Można było wziąć udział
w warsztatach kulinarnych i ceramicznych, posłuchać muzyki klezmerskiej
w wykonaniu zespołu „Klezmerado”
oraz spróbować tradycyjnych żydowskich potraw pod hasłem „Cymes na
talerzu”.

Kopalnia Folkloru
– odsłona druga
Już po raz drugi Wałbrzyski Ośrodek Kultury zaprosił zespoły ludowe
na festiwal Kopalnia Folkloru. W tym
roku na scenie w Starej Kopalni wystąpiły grupy z Litwy i Ukrainy, a także z Legnicy, Nowej Rudy i Warszawy.
Gospodarzem spotkania był Zespół
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Widzowie
mogli oglądać popisy zespołów także
w Walimiu.

Gwiazdy w Starej Kopalni
Popularny aktor Zbigniew Zamachowski i reżyser Kazimierz Kutz wzięli udział w otwarciu wystawy zdjęć,
ukazujących postać Krzysztofa Kieślowskiego. Był to wstęp do festiwalu
Hommage a Kieślowski, organizowanego corocznie w Sokołowsku przez
Fundację In Situ.

Spacery historyczne
– hit sezonu
Prawdziwym hitem okazały się spacery historyczne po Wałbrzychu, zainicjowane w zeszłym roku przez Biuro do Spraw Rewitalizacji w Urzędzie
Miejskim. Przechadzki z przewodnikiem po najstarszych dzielnicach miasta zainteresowały samorządowców
z innych miejscowości, którzy przysłali swoich emisariuszy, by podejrzeć
wałbrzyską realizację. Historyczne
spacery, na wzór wałbrzyskich, zorganizowano w Sokołowsku.

Edward Lutczyn
i jego rysunki pod Atlantami

Znany rysownik, Edward Lutczyn
osobiście otworzył wystawę swoich
prac w Bibliotece pod Atlantami. Jak się
okazało, artysta cieszy się ogromną popularnością i po autografy ustawiła się
długa kolejka. Edward Lutczyn poprowadził też warsztaty rysunku.

Nowa biblioteka na Sobięcinie
W dzielnicy Sobięcin dobiega końca
remont budynku dawnego gimnazjum,
w którym znajdzie siedzibę nowa filia
Biblioteki pod Atlantami. Oprócz nowości wydawniczych i lektur, książnica
zaoferuje mieszkańcom także płyty muzyczne, filmy, bezpłatny dostęp do Internetu oraz imprezy kulturalne. Otwarcie
jest planowane na przełomie grudnia
i stycznia 2018 roku.

Bramy do Książa odnowione
Książańskie bramy już po remoncie. Jako pierwsza odnowiona została
brama od strony Świebodzic, później
konserwatorzy zadbali o drugą, przy
Stadzie Ogierów. Teraz do dawnej

świetności powróciła trzecia brama,
zwana lubiechowską. Reprezentacyjne wejścia do parku książańskiego
zbudował na początku XX wieku Jan
Henryk XV Hochberg.

Łukasz Zagrobelny
i profilaktyka
Gwiazda muzyki pop zachęcała wałbrzyszanki do badań profilaktycznych.
Łukasz Zagrobelny, wykonawca wielu
przebojów, wystąpił w Starej Kopalni
na zakończenie cyklu warsztatów i prelekcji na temat wczesnego wykrywania
raka piersi. Wydarzenie zorganizowano
w Starej Kopalni w ramach akcji „Bądź
dla siebie najważniejsza”.

Goście WKF
Wałbrzyski Klub Fotograficzny
wzbogacił swoje Wieczory Jednej Fotografii o obecność fotografów spoza
wałbrzyskiego środowiska o uznanym
dorobku. Pierwszym zaproszonym gościem był Bogdan Konopka, drugą Jolanta Rycerska, prezes ZPAF Okręgu
Dolnośląskiego (na zdjęciu). Spotkania odbywają się w wałbrzyskim klubie Art Cafe Pod Pretekstem przy ul.
Rycerskiej.

Oczyma młodych
wałbrzyszan
Stara Kopalnia realizuje dwa projekty adresowane do najmłodszych wałbrzyszan - „Kolekcjonerzy przeszłości”
i „W górniczym labiryncie”. Rozpoczął
się ich drugi etap nastawiony na działania artystyczne. W wyniku warsztatów powstaną wystawy – instalacja artystyczna w formie labiryntu i wystawa
czasowa. Zakończył się też konkurs
„Górnicze opowieści” (w ramach drugiego ze wspomnianych projektów),

w którym uczniowie pisali opowiadania
w oparciu o wywiady z górnikami –
członkami swoich rodzin. Oba projekty
dofinansowało MKiDN.

Film „Wałbrzycha”
nagrodzony!
Film Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zdobył nagrodę w kategorii
Cultural Tourism – Educational Film

w pierwszej części międzynarodowego konkursu. Odbył się on w ramach
Festiwalu FilmAT. Jest to jedyny polski
festiwal zrzeszony w prestiżowej grupie CIFFT - International Committee of
Tourism Film Festivals, która jako jedyna w świecie od 28 lat wybiera co
roku najpiękniejszy film turystyczny
świata.

Złoty pociąg –
badań ciąg dalszy
Tajemnica 65 kilometra nadal pozostaje niewyjaśniona. Jednak Piotr
Koper, inicjator przeprowadzenia dokładnych badań, dotyczących prawdziwości legendy o złotym pociągu,
nie składa broni. Podczas konferencji
prasowej z udziałem geologów padło
zobowiązanie, że zaplanowane są
kolejne odwierty, które mają dać odpowiedź na pytanie, zadawane cały
świat: czy złoty pociąg istnieje? Jak
twierdzi Piotr Koper, są podstawy, by
badania kontynuować.
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POWIATOWA I
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
BIBLIOTEKA POD
ATLANTAMI
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Renata Nowicka
www.atlanty.pl
www.facebook.com/BibliotekaAtlanty
1 grudnia
godz. 16 – „Dziennik z podróży - projekcja
filmu – Fonoteka
godz. 17 – „Tadeusz Rolke. Fotografie”
otwarcie wystawy - Galeria pod Atlantami
godz. 17:30 – Czytelnia Główna
– spotkanie poprowadzi Małgorzata Purzyńska,
autorka książki „Tadeusz Rolke. Moja
namiętność”
12 grudnia – godz. 9 – Galeria pod Atlantami
Finał XII edycji Pożeraczy Książek z udziałem
Marcina Pałasza
15 – 28 stycznia 2018 - „Zimowe rozmaitości” ferie w Bibliotece pod Atlantami
21 lutego 2018 „Literowanie na śniadanie”
- konkurs językowy z okazji Dnia Języka
Ojczystego

FILHARMONIA
SUDECKA
ul. Słowackiego 4,58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Elżbieta Łaganowska
www.filharmonia-sudecka.pl
8 grudnia – godz. 19
Teatr Zdrojowy w Szczawnie – Zdroju
Koncert Symfoniczny – Wieczór Laureatów
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Mateusz Czech, solista: Wojciech
Motyl (fagot)
W programie utwory: G. Verdi’ego,
J. N. Hummela, L. van Beethovena
15 grudnia - godz. 19 - Galeria Victoria
Koncert Symfoniczny - Świątecznie
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski
W programie utwory:
P. Czajkowskiego, Satchmo i kolędy świata
16 grudnia – godz. 19		
Koncert Bożonarodzeniowy dla Stowarzyszenia
Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
5 stycznia 2018 - godz. 19
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
Koncert Noworoczny
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski, solistka:
Izabela Kłosińska (sopran)
W programie utwory: Rossiniego, Waldteufela
i Dynastii Straussów
6 stycznia - godz. 19 - Kościół na Białym Kamieniu
Koncert chóralny „Kolędowo”
Chór Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bogusława Bednarczyk, fortepian:
Piotr Łukaszczyk
W programie: kolędy polskie i światowe

12 stycznia – godz. 19 - Sala Audytoryjna PWSZ
Koncert symfoniczny „Podróż do słonecznej Italii”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Radosław Droń, solistka:
Zofia Kowalczyk - altówka
W programie utwory: G. Rossiniego, B. Bartoka
i F. Mendelssohna
19 stycznia – godz. 19
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
Koncert Kameralny „Rewelacja miesiąca”
Orkiestra Kameralna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski, solistka:
Floraleda Sacchi (Włochy) - harfa
W programie utwory: A. Vivaldiego, P. Warlocka,
A. Dvořáka
2 lutego - godz. 19 - Sala Audytoryjna PWSZ
Koncert symfoniczny „W rytmach
latynoamerykańskich”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Gustavo Fontana (Argentyna),
solistka: Anna Miernik – fortepian
W programie utwory: G. Gershwina, M. Ravela,
A. Piazzolli, A. Ginastera, A. Marqueza
16 lutego - godz. 11:30
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
„Idziemy z AD@GIEM na bal do króla”
Koncert symfoniczny dla dzieci
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski, Jakub Grzybek – aktor
W programie: P. Czajkowski - „Śpiąca królewna”
23 lutego - godz. 19
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
Koncert symfoniczny „Muzyka Straussów”
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej
dyrygent: Bartosz Żurakowski, solista: Grzegorz
Mondry – waltornia
W programie utwory: R. Straussa, Johann I i II,
Edwarda, Józefa Straussów
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Zabawa ze sztuką: Dzień Babci i Dziadka
20 stycznia - godz. 11 – WOK na Piaskowej Górze
KINOMANIACY – film „Zanim się pojawiłeś”
2 lutego - godz. 17 - WOK na Piaskowej Górze
Walentynkowy Stand up Dwa Żywioły
Paulina Potocka i Magda Kubicka
10 lutego - godz. 18 – WOK na Piaskowej Górze
Robb Maciąg – wystawa fotografii
17 lutego - godz. 18 – WOK Stara Kopalnia
Dolnośląska Liga Szachowa
18 lutego – WOK Stara Kopalnia
Casting „Wałbrzych ma talent”
24 lutego - godz. 10 - WOK na Piaskowej Górze

WAŁBRZYSKI KLUB
FOTOGRAFICZNY

WIECZÓR JEDNEJ FOTOGRAFII
2 grudnia - godz. 18
TADEUSZ ROLKE
ArtCafe Pod Pretekstem
WAŁBRZYSKI WEEKEND FOTOGRAFII
26 – 27 - 28 stycznia 2018
ZBIOROWA WYSTAWA WKF inspirowana
twórczością OLGI Tokarczuk
Wystawa indywidualna
TADEUSZ RUPOCIŃSKI
Zbiorowa wystawa uczestników projektu
BITWA NA ZDJĘCIA 2017
Urodzinowy TORT w 11 rocznicę powołania
WKF, szczegóły: www.facebook.com/wkfoto

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz
www.wok.walbrzych.pl
Mikołajkowy Turniej szachowy dla dzieci
8 grudnia - godz. 15 – WOK na Piaskowej
Górze
VI Doroczna Wystawa Fotografii KFK
9 grudnia - godz. 18 – WOK Stara Kopalnia
Koncert świąteczny uczestników
Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
15 grudnia - godz. 17 – WOK na Piaskowej Górze
Bożonarodzeniowe Warsztaty Rękodzieła
16 grudnia - Wok na Piaskowej Górze
godz. 10 – dla dzieci od 3 do 6, godz. 14
– dla dzieci od 10 lat i dorosłych
KINOMANIACY – film „Osobliwy dom Pani
Peregrine”
5 stycznia 2018 - godz. 17 - WOK na Piaskowej
Górze
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
14 stycznia - godz. 14 – WOK i teren Starej Kopalni
Dolnośląska Liga Szachowa
14 stycznia - WOK Stara Kopalnia
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Ferie z WOK
15 – 28 – w godz. 9 - 14 – WOK na Piaskowej
Górze i WOK na terenie Starej Kopalni

BENEFIS

Benefis Wiesi Kamińskiej
19 stycznia 2018 – godz. 17
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
- Piaskowa Góra

Wiesława Kamińska jest aktywną uczestniczką
życia kulturalnego w Wałbrzychu. Była
pomysłodawczynią i organizatorką
„Przeglądów Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży” i „Wigilii u poetów” oraz
współorganizatorką Wałbrzyskiego Wolnego
Rynku Artystycznego. Otrzymała m.in. odznakę
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od wielu
lat pracuje w wałbrzyskim muzeum.
STARA
KOPALNIA
ul. Wysockiego 29,
58-300 Wałbrzych
Dyrektor:
Anna Żabska
www.starakopalnia.pl
Michał Puszczyński „Dolok”
Wystawa rzeźby ceramicznej
do 2 lutego 2018 - Centrum Ceramiki Unikatowej

MUZEUM
PORCELANY

Krystyn Hass
Wystawa prac plastycznych
3 – 31 grudnia - Galeria sztuki B5
Kolekcjonerzy przeszłości
od 8 grudnia
Wystawa plastycznych prac dzieci powstałych
w oparciu o eksponaty z magazynów Starej
Kopalni. Cały projekt to warsztaty, wystawa,
stworzenie gry terenowej i katalog.
W górniczym labiryncie
Grudzień
Dzieci i młodzież pokażą rodzinne górnicze
historie i archiwalne obrazy przełożone na
język sztuki. Prace wypełnią unoszącą się
instalację „w górniczym labiryncie”.
Paweł Żak
Fotografia
styczeń 2018
Wystawa realizowana we współpracy z
Wałbrzyskim Klubem Fotograficznym.
Awangarda wrocławska
luty 2018
Ekspozycja prezentuje prace wrocławskich
artystów awangardowych.

ART CAFE POD
PRETEKSTEM
ul. Rycerska 1
58-300 Wałbrzych
Wieczór jednej fotografii – Tadeusz Rolke
8 grudnia - godz. 18
WKF – Bitwa na zdjęcia
15 grudnia - godz. 18
WKF – Bitwa na zdjęcia
2 stycznia – godz. 18
Robert Nowak – Dekada
Wystawa foto – Haigo współczesnych
japońskich wierszo – obrazów.
5 stycznia – godz. 19 – wernisaż
WKF – Bitwa na zdjęcia 2017
27 stycznia - godz. 19 – otwarcie wystawy
Piotr Sawicki
Od Sinatry do Beatlesów - koncert
3 lutego - godz. 19
Henryk Janas - Grafika
23 lutego - godz. 19 – otwarcie wystawy

OŚRODEK SPOŁECZNO –
GOSPODARCZY
Al. Podwale 1, 58-314 Wałbrzych
Kierownik: Włodzimierz Palusko
Grudzień
- Portret Świętego Mikołaja
Wystawa prac laureatów konkursu plastycznego
- Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Cantus
13 stycznia 2018 - Przegląd Kolęd i Pastorałek
Zaprezentują się przedszkolaki w ramach finału
WOŚP.
Luty
„Moje ulubione
zwierzątko”
Wystawa prac
laureatów
konkursu
plastycznego

ul. 1 Maja 9,
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Jacek Drejer
www.muzeum.walbrzych.pl
Mikołajki i tradycje
bożonarodzeniowe
1 – 22 grudnia
Powstaną kartki
świąteczne, choinkowe
ozdoby, stroiki, mikołajki

Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka
9 – 19 stycznia 2018
Tworzenie wyjątkowych prezentów dla babć i
dziadków.
Zwiedzanie Muzeum dla seniorów
20 i 21 stycznia - tylko za 1 zł!
Ferie zimowe codziennie o godz. 10 i 12
15 -19 stycznia 2018 – warsztaty z okazji Dnia
Babci i Dziadka
22 – 26 stycznia 2018 – warsztaty zimowe
Muzealne walentynki
5 – 13 lutego - zajęcia walentynkowe
Podwieczorki u Albertich 13 grudnia – godz. 17
Wykład „Zapomniane tradycje świąt Bożego
Narodzenia” i warsztaty
„Dwie drogi”
Bronisław Wolanin i Edward Roguszczak
do 31 stycznia 2018
Pośmiertna wystawa ok. sześćdziesięciu prac
oraz niepokazywanych wcześniej projektów i
szkiców dwóch znakomitych polskich artystów
ceramików. Prezentowana jest w ramach III
Biennale Mistrzów Ceramiki.

TEATR LALKI I AKTORA
ul. M. Buczka 16
58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Zbigniew Prażmowski
www.teatrlalek.walbrzych.pl
PIOTRUŚ PAN
3 grudnia - godz. 12:30
FRANIA PIORUN
10 grudnia - godz. 12:30
KAPELUSZ PANI WRONY
17 grudnia - godz. 12:30
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
7 stycznia 2018 – godz. 12:30
Przerwa świąteczna: 21.12. 2017-2. 01. 2018

MUZEUM
GROSS-ROSEN
ul. Ofiar Gross-Rosen 26
58-152 Goczałków
Dyrektor: Janusz Barszcz
www.gross-rosen.eu
Na ulicach i murach. Afisze i plakaty z okresu
II wojny światowej
3 listopada 2017 – 14 stycznia 2018
To kolekcja najciekawszych plakatów z okresu
okupacji hitlerowskiej, które pojawiły się
w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

„Z narażeniem życia –
Polacy ratujący Żydów
podczas Zagłady”
15 stycznia – 15 maja 2018
Wystawa o ratowaniu
Żydów w szerszym
kontekście historycznym, specyfice okupacji
niemieckiej na ziemiach polskich i sankcjach
grożących za udzielanie pomocy Żydom.
Pokazuje też motywy wszystkich, którzy nieśli
pomoc.

TEATR
DRAMATYCZNY
Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Danuta Marosz
www.teatr.walbrzych.pl
Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści
Josepha Conrada
Premiera wałbrzyska
1 grudnia - godz. 19 – Scena Kameralna
Koprodukcja - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
i Teatr Współczesny w Szczecinie
Premiera szczecińska – 9 grudnia
Tekst i dramaturgia: pilgrim/majewski (na
podstawie „Lorda Jima” Josepha Conrada),
reżyseria: Maciej Podstawny.
Spektakl inspirowany jedną z najgłośniejszych
powieści w historii literatury powstał w ramach
programu CONRAD/SZANIAWSKI 2017 – Rok
Conradowski w Teatrze Dramatycznym w
Wałbrzychu.
2 grudnia – godz. 17 - Scena Kameralna
Wczuj się↔Pracownia Empatii
Premiera
1 grudnia - godz. 17 – Duża Scena
Reżyseria i dramaturgia: Dorota Kowalkowska,
Dorota Ogrodzka, Sebastian Świąder
pokaz popremierowy
2 grudnia - godz. 12 - Duża Scena
Finał międzypokoleniowego projektu
edukacyjnego.
Iwona, księżniczka Burgunda
Tekst: Witold Gombrowicz, reżyseria: Grzegorz
Jaremko
8 i 9 grudnia - godz. 19
10 grudnia - godz. 18 - Duża Scena
SZTUKA
Autor: Yasmina Reza,
reżyseria:
Łukasz Zaleski
Spektakl w ramach
Wolnych Scen Inicjatyw
Aktorskich.
14 i 15 grudnia
- godz. 19 - Duża Scena
Betlejem polskie
Pożegnanie z tytułem
– ostatnie pokazy,
spektakl schodzi z afisza
Inspirowane Betlejem
polskim Lucjana
Rydla, tekst, reżyseria,
opracowanie muzyczne:
Wojciech Faruga
16 grudnia - godz. 19 - Duża Scena
17 grudnia - godz. 18 - Duża Scena
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FESTIWAL TEATRU LEKTUROWEGO
12 grudnia – godz. 10 – Scena Kameralna
Konkursowa prezentacja teatralnych
interpretacji lektur szkolnych przygotowana
przez uczniów i pedagogów ze szkół
ponadpodstawowych.
MAŁE DNI CONRADOWSKIE
13 grudnia – godz. 16 - Scena Kameralna
Czytania, performance i małe spektakle
zaprezentują działające przy „Szaniawskim”
grupy teatralne.

WAŁBRZYSKA
GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW
ARTYSTYCZNYCH

Bluesowa Barbórka z
zespołem PLUS 50
2 grudnia – godz. 20

Marian Kępiński
Wystawa malarstwa
do 11 lutego 2018 r.
Galeria: Zamek Książ
Zygmunt Stanisław Nasiółkowski
Wystawa grafiki
24 stycznia 2018 r.
– 8 marca 2018 r.
Galeria: ul. Słowackiego 26
Wernisaż: 24. 01 - godz. 18
Wojciech Sadley, Tomasz
Sadlej
Wystawa malarstwa.
10 lutego – 15 kwietnia
2018 r.
Galeria: Zamek Książ
Wernisaż: 10.02 - godz. 17

ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Alicja Młodecka
www.bwa.walbrzych.pl
Łukasz Karkoszka
Wystawa ceramiki
do 1 lutego 2018 r.
Galeria: ul. Słowackiego 26

KLUB A’PROPOS

II Spotkania z piosenką
„Morze o Górach”
8 - 9 grudnia - godz.17
Przegląd zespołów i solistów wykonujących
piosenkę żeglarską i szantę oraz piosenkę
literacką.
Karnawałowy Bluesowy
Jam Session
12 stycznia – godz. 20
Sebastian Riedel & Cree
23 lutego – godz. 20
Na pewno pojawią się utwory z repertuaru
grupy Dżem. Pomysłodawcą grupy był
ojciec Sebastiana, Ryszard Riedel, którego
fascynowała historia i życie Indian i sam chciał
mieć w przyszłości zespół o takiej nazwie.

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

Smak fotografii

Rodzina Hardouin

Książ na dawnych fotografiach
W ubiegłym roku ponad 2 000 fotografii, obrazujących
Książ, jego otoczenie i mieszkańców na przestrzeni ponad
20 lat (do 1932 r) ofiarowała Jean Wessel z Kanady, kuzynka Davida Hardouina – wnuka Luisa Hardouina, fotografa i i
szefa kuchni w książęcym zamku Hochbergów. W czerwcu
tego roku Książ odwiedził David Hardouin, którego ojciec
Maurice Hardouin (przyjaciel hrabiego Bolka von Hochberg)
jest jednym z bohaterów tych szczególnych fotografii.
Wizyta wnuka znakomitego fotografa zbiegła się z promocją albumu „Książ od kuchni w obiektywie nadwornego
kucharza Hochbergów Louisa Hardouina” oraz otwarciem
stałej wystawy jego fotografii „Książ od kuchni”. Wydawcą
publikacji zawierającej zdjęcia z ofiarowanego zbioru jest
Zamek Książ, autorem wstępu i podpisów pod zdjęciami
Mateusz Mykytyszyn, prezes Zarządu Fundacji Księżnej
Daisy von Pless.
Obok prezentujemy kilka fotografii z albumu. Zamieszczone zdjęcia udostępnił nam Zamek
28
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Louis Hardouin w latach 1909 - 1932 kierował kuchnią na dworze Hochbergów w Książu. Jego fotografie to osobisty pamiętnik
z wielu lat życia. Wraz z rodziną spędził je u swoich arystokratycznych pracodawców. Fotografie są dowodem, że z jednej strony
respektował on zasady etykiety i ówczesne kanony prezentacji
osób stanowiących elitę społeczeństwa, z drugiej, że czuł się
swobodnie w środowisku książęcej rezydencji.
Często eksperymentował z oświetleniem, zestawieniami różnych form czy przypadkowymi sytuacjami. Natomiast jego rejestracja wyposażenia kuchni i pracy podlegającego mu zespołu
jest rzetelną i perfekcyjną dokumentacją.
Wielkiej pasji fotograficznej Luisa Hardouina zawdzięczamy
unikatowe zdjęcia, cudem ocalałe w rodzinnych zbiorach, wśród
których są liczne stereoskopowe szklane pozytywy, tworzące iluzję trójwymiarowości. Są to obrazy zatopionej w zieleni dumnej
bryły zamku, jego arystokratycznych mieszkańców i pracowników oraz najbliższej rodziny kucharza. Hardouin uchwycił swoim
aparatem krajobrazy wszystkich pór roku, tutejszą florę i faunę.
Dokumentował życie dworu portretując: nianie, lokajów, kucharzy, straż, leśników, nauczycieli, stajennych, stangretów, forysiów,
ogrodników, służby porządkowe, strażaków, rolników i zarządców. Dzięki temu świadectwu łatwiej zrozumieć złożoność wielkiego organizmu, jakim był Książ w czasach ostatnich Hochbergów żyjących w zamku.
O ile rozwiał się smak jego potraw i pozostały po nich tylko jadłospisy, to fotografie zachowały wiele ze smaku życia, jakie było
mu dane tam spędzić.
Kazimierz Jankowski

3.

URODZINY
STAREJ KOPALNI

3. urodziny Starej Kopalni udały się znakomicie. 9 listopada w Galerii licznie zgromadzili się jej sympatycy. Przegląd
ważniejszych wydarzeń minionego roku ukazała multimedialna prezentacja. . W ten sposób złożył życzenia nieobecny wówczas w Wałbrzychu prezydent Roman Szełemej oraz
artyści współpracujący z jubilatką. Dyrektor Anna Żabska
podziękowała serdecznie wszystkim pracownikom Starej Kopalni, których również nie zabrakło na ekranie. Uznanie uzasadnione, bo w trzecim roku działalności instytucja zaprosiła

na 150 imprez, a kompleks odwiedziło ponad 100 000 gości. Jak przystało na urodziny był wielki tort. Wystąpił zespół
LU czyli Maja, Laura i Paweł (odpowiada w Starej Kopalni
za działalność wystawienniczą) Ludwiczak, wykonując m.in.
Happy Birthday. Uroczystość urodzinowa połączona była
z otwarciem wystawy „Struktury osobiste” wrocławskiego artysty Witolda Liszkowskiego. Nie zabrakło też miłych chwil
na życzenia i towarzyskie pogawędki.

