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Prezentacja 3. tomu wspomnień Księżnej Daisy, 2019 r. Z Barbarą Borkowy, autorką „Sióstr” - promocja książki, 2016 r.
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Spotykamy się w  szczególnym czasie. Przed nami 
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. Cieszymy 
się z pewnością z tych świątecznych dni. Ale tez pewnie 
nie jesteśmy wolni od niepokoju - pandemia i obowiązu-
jące ograniczenia. Jednak, drodzy Państwo, postarajmy 
się zachować pogodę ducha i optymizm. 

Mamy nadzieję, że w miły nastrój wprowadzi Państwa 
lektura naszego „E-WMK”. Znajdziecie w  nim Państwo 
publikacje o nieustająco aktywnych twórczo wałbrzysza-
nach, być może Waszych znajomych. Przeczytacie o ko-
lejnych poważnych, acz niezmiennie młodych, jubilatach 
wałbrzyskich – Teatrze Lalki i Aktora oraz Zespole Pieśni 
i Tańca „Wałbrzych”. Proponujemy też sposób na relak-
sujące spędzenie świątecznych chwil. Poznacie znanych 
architektów, którzy pozostawili trwały ślad w  naszym 
mieście, a także dylematy rodzące się w e-kulturze.

I jeszcze jedna informacja – jeżeli ktoś chciałby po-
wrócić do materiałów w  poprzednich numerach „Wał-
brzyskiego Magazynu Kulturalnego”, to będą one do-
stępne od stycznia 2021 roku na stronie: www.zpit.pl

„E-WMK” dostępne jest m.in. na stronach interneto-
wych wałbrzyskich instytucji kultury.

Życzę dobrych i radosnych Świąt oraz Nowego Roku.
 

Elżbieta M. Kokowska
redaktor naczelna 

Spis treści

Wydawca
projekt, skład
Drukarnia „Poldruk” S.C. Józef Grzywa, Marek Kawka
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 39a, www.poldruk.com.pl 

„E-Wałbrzyski Magazyn Kulturalny” jest współfinansowany 
ze środków Gminy Wałbrzych

„E-WMK” jest realizowany na zlecenie 
Stowarzyszenia WOK – Więcej o Kulturze

Zespół redakcyjny
Elżbieta Maria Kokowska – redaktor 
naczelna, Wiktoria Blicharz – Janicka, 
Sława Janiszewska,  Joanna Kostrzew-
ska, Edyta Patro, Barbara Szeligowska, 
Rafał Ślipek 

Kontakt
e-mail: wmk@poldruk.com.pl

PIMBP BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI 

Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
Dyrektor: Renata Nowicka

www.atlanty.pl
Facebook: BibliotekaAtlanty

tel. 74 648 37 04

FILHARMONIA SUDECKA

ul. Słowackiego 4
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Elżbieta Łaganowska
www.filharmonia-sudecka.pl

tel. 74 842 32 87

MUZEUM PORCELANY

ul. 1 Maja 9
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Jacek Drejer
www.muzeum.walbrzych.pl

tel. 74 664 60 31

STARA KOPALNIA

ul. Wysockiego 29
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Jan Jędrasik
www.starakopalnia.pl

tel. 74 667 090 00

TEATR DRAMATYCZNY 

Pl. Teatralny 1
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Danuta Marosz
www.teatr.walbrzych.pl

tel. 74 664 96 90

TEATR LALKI I AKTORA

ul. J. Brzechwy 16 
58-300 Wałbrzych

Dyrektor: Zbigniew Prażmowski
www.teatrlalek.walbrzych.pl

tel. 74 666 73 42

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA

ul. J. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 62 62

Oddział: Zamek Książ, ul. Piastów Śl. 1
58-306 Wałbrzych, tel. 74 665 88 24

Dyrektor: Piotr Micek
www.bwa.walbrzych.pl

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych
tel. 74 667 09 50

ul. Broniewskiego 65a, 58-309 
Wałbrzych

tel. 74 640 99 15
Dyrektor: Jarosław Buzarewicz

www.wok.walbrzych.pl

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU 

ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych

Prezes: Anna Żabska
www.ksiaz.walbrzych.pl

75 lat Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu. 
Od dzielnego szewczyka do pana Kleksa

Roztańczone i rozśpiewane 65 lat

Wałbrzyscy ludzie kultury w działaniu

Sławni architekci w Wałbrzychu

Kultura narcyzmu

Odeszli w 2020 roku

Wałbrzyscy Twórcy

Świąteczny relaks z książką

2 

4

6

7

9

10

11

12

Okładka 2   Wałbrzyscy Twórcy

Okładka 3   Świąteczny Wałbrzych

Okładka 4   Jubilaci - TLiA i ZPiT „Wałbrzych”

1



Jaka była w poprzednich dziesięcioleciach linia programowa 
teatru. Jakie przedstawienia okazały się najgłośniejsze?

W latach 40.–70. teatr kładł duży nacisk na edukację i zaspo-
kajanie potrzeb artystycznych widza najmłodszego. Powstawały 
przedstawienia na podstawie wielkich dzieł literatury klasycznej 
oraz tekstów współczesnych z ogromną ilością lalek: kukiełek, 
jawajek, marionetek. Najsłynniejsze spektakle z tego okresu to 

„Nieznośne pytajło”, „Wawrzyńcowy sad” czy „Bamba w oazie 
Tongo”. Od końca lat 50. próbowano pozyskać widza dorosłe-
go, proponując mu Estrady Poetyckie, które prezentowano do 
1974 roku. Od lat 80. zadbano także o repertuar dla widza star-
szego – młodzieży i dorosłych. W latach 90. ponownie skupio-
no się głównie na widzu najmłodszym, powołano też do życia 
Scenę Inicjatyw Aktorskich.

Dopiero ostatnie dziesięciolecie przyniosło spektakle bę-
dące reinterpretacjami klasyki oraz prezentacją najnowszej 
dramaturgii, których odbiorcą jest każda grupa wiekowa. Do 
najpopularniejszych spektakli w tym czasie należały m.in. „Cali-
neczka”, „Alicja w Krainie Czarów” i „Balladyna”, a także „Czer-
wony Kapturek”, „Le Filo Fable” „Dzień osiemdziesiąty piąty” czy 
„Bolko Świdnicki: mały-wielki książę”.

Jakie ważne modernizacje i remonty zostały przeprowadzo-
ne w Teatrze Lalki i Aktora w minionych latach?

Najpoważniejsze prace rozpoczęły się w 2005 roku, kiedy 

to wyremontowano charakterystyczną wieżyczkę przed wej-
ściem do budynku, odnowiono też elewację. Później co roku, 
w miarę posiadanych środków, modernizowano kolejne grupy 
pomieszczeń, przekładano dachy i wzmacniano stropy, wresz-
cie w  2009 roku odnowiona została widownia. W  2017 roku 
teatr przystąpił do programu na obiekt o optymalnej efektyw-
ności energetycznej i  jakości wyposażenia, natomiast ostatnio 
zbudowaliśmy nowoczesną rozdzielnię elektryczną oświetlenia 
scenicznego z nowym oprzyrządowaniem. 

Jak można określić obecny profil artystyczny Teatru Lalki i Aktora?
Dominuje koncepcja „teatru obecnego”. Jest to teatr otwarty 

na potrzeby widza, kształtujący jego kompetencje kulturowe, 
podejmujący niekonwencjonalne działania o charakterze arty-
stycznym i  edukacyjnym, realizujący swoje zadania statutowe 
z kreatywną grupą ludzi otwartych na nowe wyzwania artystycz-
ne i oczekiwania młodego pokolenia. Oferta teatralna adreso-

wana jest głównie do dzieci i młodzieży, na którą składają się: 
wartościowe spektakle o ponadczasowych przesłaniach, insce-
nizowane czytania współczesnej dramaturgii, otwarte spotkania 
z  publicznością, ogólnopolskie konfrontacje prapremierowych 
dokonań profesjonalnych scen oraz teatrów dla dzieci i  mło-
dzieży, różnorodne działania edukacyjne, na które się czeka 
i chętnie w nich uczestniczy.

Poziom artystyczny Teatru wyraża się w niekonwencjonalnej 
inscenizacji utworów z  wykorzystaniem multimedialnych form 
wzmocnienia przekazu, w twórczej pasji i pełnym profesjonali-
zmie wykonania przez zespół realizacyjny, czyli aktorów, obsłu-
gi technicznej sceny, rzemieślników teatralnych w sferze opraw 
scenograficznych.

Teatr w podejmowanych działaniach dba o najlepszy profil 
artystyczny sceny, w którym linię repertuarową wyznaczają wy-
bitne dzieła literatury klasycznej, adaptacje oraz współczesna 
dramaturgia. Udostępniamy wałbrzyską scenę młodym twór-
com, powierzając im przygotowanie spektakli premierowych, 

„O dzielnym szewczyku, złotowłosej królewnie, strasz-
nym smoku i królu Goździku” - taki tytuł nosiła pierw-
sza premiera w Teatrze Lalek w Wałbrzychu. Widzowie 
zobaczyli ją w listopadzie 1945 roku.  Wielki jubileusz  
skłania do przybliżenia niektórych zdarzeń z bogatej 
historii wałbrzyskiego Teatru. 

Mówi o nich dyrektor Zbigniew Prażmowski

Barbara 
Szeligowska75 LAT Teatru Lalki i Aktora 

w Wałbrzychu
OD DZIELNEGO SZEWCZYKA DO PANA KLEKSA

Próba do słuchowiska „Kot Detektyw” Seweryn Mrożkiewicz i Anna Jezierska - próba do spektaklu on-line „Przyjaciel”
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a zarazem umożliwiając bezpośredni kontakt z najbardziej kry-
tycznym - bo szczerym - widzem.

Jakie nagrody i wyróżnienia zdobył teatr w minionych latach?
W 2012 roku Teatr otrzymał Dolnośląską Nagrodę Kultural-

ną SILESIA, natomiast już w roku następnym Dolnośląski Klucz 
Sukcesu za rok 2013 w kategorii „najlepsza instytucja kultury lub 
inicjatywa kulturalna”. Posiadamy też Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Zawsze byliśmy też dostrzegani na krajowych 
i  zagranicznych festiwalach teatralnych. W  latach 1960 – 1997 
wyróżnione zostały takie spektakle, jak: „Biwak z  piosenka-
mi”, „O chłopie co wszystkich zwodził, czyli złoty klucz”, „Która 
godzina”, „Romeo i Julia” czy „Dziesięciu małych murzynków”. 
W 2011 roku triumfy święciła „Calineczka”, nagrodzona w Kiel-
cach i  w  Poznaniu, a  odtwórcy głównych ról, Bożena Olesz-
kiewicz i  Sławomir Mrożkiewicz zdobyli nagrody aktorskie na 
festiwalu w Czarnogórze. Spektakl „Le Filo Fable” zdobył Świa-
dectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego za 2012 rok 
oraz nagrodę Kot w worku dla spektaklu na XVII Międzynarodo-
wym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK w War-
szawie. Zespołowa nagroda aktorska przypadła Sylwii Nowak, 

Jakubowi Grzybkowi i  Pawłowi Pawlikowi na IV Festiwalu Te-
atrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie. Kolejni lau-
reaci, to przedstawienia „Dobrze że jesteś”, „Urodziny”, „Dzień 
osiemdziesiąty piąty”. Nasz aktor, Paweł Kuźma w 2017 roku zo-
stał uhonorowany nagrodą POLUNIMA dla najbardziej obiecu-
jącego aktora-lalkarza młodego pokolenia, natomiast dwa lata 
później został laureatem nagrody aktorskiej im. prof. Władysła-
wa Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej Sekcji Teatrów Lalko-
wych ZASP oraz zdobył wyróżnienie za role Santiago i Manolina 
na XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu.

Jakie nowe działania są prowadzone przez teatr? 
Od 2013 roku, co dwa lata, Teatr Lalki i Aktora organizuje Festi-

wal Małych Prapremier – jedyny w Polsce przegląd, prezentujący 
wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży.

Dotychczas odbyły się 4 edycje, które zgromadziły rzesze 
widzów, przedstawicieli środowiska teatralnego oraz krytyków. 
W środowisku teatralnym festiwal jest postrzegany jako ważne 
dla polskiej sceny lalkowej i jej publiczności forum wymiany do-
świadczeń i myśli twórczej, motywującej do interesujących po-
szukiwań repertuarowych.

W każdym sezonie realizowane są projekty edukacyjno-ar-
tystyczne w  ramach programów ministerialnych - „Wydarzenia 
artystyczne dla dzieci i młodzieży” jak na przykład „Teatr pełen 
dziecięcych emocji”, także „Kultura Dostępna” z realizacją pro-
jektu np. „Bliskie spotkania… ze sztuką teatru” czy „Kultura – In-
terwencje”, w ramach którego pokazaliśmy np. spektakl „Bolko 
II Świdnicki w teatralnej odsłonie…”.

Podczas pandemii teatr intensywnie działał w  sieci. Publi-
kowany jest cykl wspomnień, czyli ciekawostki z 75-lecia dzia-
łalności Teatru. Jako najstarszy teatr lalek na Dolnym Śląsku 
chcemy podzielić się z widzami swoją bogatą historią i na razie 
w taki sposób świętować rok jubileuszowy. Chcemy też zago-
ścić w domach widzów poprzez streaming, czyli w jednym cza-
sie zagramy i udostępnimy nasze spektakle za pośrednictwem 
platformy: live.teatrlalek.walbrzych.pl.

Jak będą wyglądały obchody jubileuszu?
Uroczystość jubileuszowa z  okazji 75-lecia istnienia Teatru 

Lalki i Aktora w Wałbrzychu, z uwagi na trwającą wciąż pande-
mię i nowe obostrzenia, została przeniesiona na wrzesień 2021 
roku. Połączona będzie z Festiwalem Małych Prapremier, który 
w przyszłym roku obchodzić będzie swój mały jubileusz 5-lecia. 
Zgodnie z ideą Festiwalu na inaugurację przygotowujemy pra-
premierę tekstu współczesnego dla dzieci i młodzieży.

Paweł Pawlik i Filip Niżyński - przerwa w próbie performatywnego czytania 
tekstu „Prawdziwy Przyjaciel”

Paweł Kuźma i Kamil Król - przymiarki do „Akademii pana Kleksa”
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W tym roku „Wałbrzych” obchodzi znaczącą rocznicę –  
65 lat nieprzerwanej działalności. Czym dla Pana, dla całego 
Zespołu jest tak poważny jubileusz?

To dla nas kolejna, bardzo ważna data, tym bardziej, że w Pol-
sce jest niewiele zespołów działających bez przerwy przez tyle 
lat. Kiedy zostałem dyrektorem Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury, Zespół Pieśni i  Tańca „Wałbrzych” świętował 50 - lecie. 
Wszystkie wartości nadal pielęgnowaliśmy, ale i przez ten czas 
w zespole wiele zmieniło się. Zespół to: profesjonalna kadra, 
znakomita młodzież, wspaniałe dzieci. Zespół to: wspomnienia, 
pasja, talent, przyjaźń. To podkreślane jest podczas każdego ju-
bileuszu. Proszę mi wierzyć, każdy jest piękny, każdy jest wzru-
szający, każdy przywołuje wspomnienia.

Może zatem nieco o  historii… Jakie były początki Zespołu 
i jak toczyły się jego losy?

Zespół miał solidne podwaliny, sięgające Technikum Gór-
niczego Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu. Nie narodziłby 
się, gdyby nie pasja, zaangażowanie, często upór wielu osób. 
Dzięki nim powstał w 1952 roku chór męski, który w tym samym 
roku połączył się z chórem żeńskim z Liceum Pedagogicznego. 
Przełomowy był 1955 rok, data powstania Zespołu. Wówczas 
chór połączył się z  zespołem tanecznym przy Technikum Bu-
dowy Maszyn Górniczych, tworząc nasz dzisiejszy Zespół. Gro-
madził on też młodzież z innych wałbrzyskich szkół, stając się 
atrakcyjnym i nobilitującym miejscem rozwoju pasji.

Na przestrzeni lat Zespół funkcjonował pod pieczą różnych 
instytucji. Najdłużej rozwijał się pod skrzydłami górnictwa. 1 lu-
tego 2008 roku stał się wałbrzyską instytucją kultury z siedzibą 
w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. W 2017 roku przestał nią być 
i już trzeci rok funkcjonuje w strukturach Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury, do którego powrócił.

65 lat… lata znaczone wytrwała pracą, ogromną, podkreślam, 
pasją oraz sukcesami odniesionymi w kraju i poza jego granica-

mi. Barwne prezentacje Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, peł-
ne profesjonalizmu występy młodych artystów przynosiły, przy-
noszą uznanie jurorów w polskich i zagranicznych konkursach, 
przeglądach oraz festiwalach. Lada moment ukaże się jubile-
uszowe wydawnictwo, podsumowujące ten piękny dla Zespołu, 
Wałbrzycha, wałbrzyszan czas. Jestem przekonany, że kolejne 
lata równie chwalebnie zapiszą się w historii największego i naj-
starszego Zespołu w Wałbrzychu. 

Proszę o kilka słów o najważniejszych, dotychczasowych wy-
darzeniach w życiu „Wałbrzycha”.

To przede wszystkim udział w  międzynarodowych, ogólno-
polskich festiwalach, liczne nagrody… Półki nam się uginają. 
Wspomnę tylko o – nagrodach Ministrów : Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Edukacji Narodowej, „Dolnośląskim Kluczu 
Sukcesu”, tytule „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”. Chcemy 
chociaż część wyróżnień wyeksponować na terenie Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Marzy nam się stała 
ekspozycja, którą będą mogły zobaczyć tysiące zwiedzających. 
W pamięci Zespołu zapisały się gościnne występy w spektaklach 
operowych, gra w „Hrabinie Cosel”, miłe chwile z  rówieśnikami 
w różnych krajach, radość z odnoszonych sukcesów. Dużą wagę 
przywiązujemy również do uatrakcyjniania znaczących uroczy-
stości, zarówno w Wałbrzychu, jak i poza jego granicami. 

Na przestrzeni tych dziesiątków lat z pewnością miały miej-
sce trudne dla Zespołu chwile. Co sprawiło, że „Wałbrzych” 
nie tylko nie załamał się, ale i wciąż się rozwijał?

Myślę, że ich nie brakowało. Jak to bywa w funkcjonowaniu tak 
dużego i niejednorodnego przedsięwzięcia. Nie ma co ukrywać, 
ważne są finanse. Szczęśliwie od bardzo wielu lat nie było takiej 
na przykład sytuacji, że dwóch tancerzy ma jedną parę butów 
i musi je przekazywać koledze za kulisami. A tak bywało. Mówią 
o tym we wspomnieniach pierwsi członkowie naszego Zespołu. 

Elżbieta 
M. Kokowska

Z okazji jubileuszu  o historii i obecnych działaniach Zespołu  Pieśni i Tańca „Wałbrzych” 
mówi  jego dyrektor i jednocześnie dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 

Jarosław Buzarewicz

ROZTAŃCZONE 
I ROZŚPIEWANE65 LAT
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W tym miejscu muszę podkreślić istotne dla naszej codzienno-
ści wsparcie finansowe miasta, wsparcie partnerów, ciężką pracę 
osób, których nie widać na scenie, a które starają się o pieniądze 
z: ambasad, ministerstw, fundacji, etc., sprzedają bilety, zajmują 
się promocją, dbają, aby artyści pięknie wyglądali na scenie, mieli 
zapewnione profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. 

To ogromna zasługa kadry. Za każdym razem podkreślam - 
wspaniałej, wykwalifikowanej, podchodzącej z  ogromnym po-
święceniem do swojej pracy. Ale też i zasługa samych młodych 
ludzi z Zespołu – ich pasji, zaangażowaniu, wytrwałości. Dzięki 
determinacji, ciężkim godzinom prób przez lata, „Wałbrzych” 
tak pięknie prezentuje się, dlatego jest zauważalny, ceniony, 
zapraszany na koncerty, festiwale. Nasz tak barwny, oryginalny 
Zespół każdego roku przyciąga spore grono osób chcących go 
tworzyć, chcących podtrzymywać piękną tradycję. Zyskuje no-
wych wielbicieli. 

Co uważa Pan za największe osiągnięcia Zespołu? 
Jest ich wiele… Szczerze, lata pielęgnowania tradycji, ciężka 

praca, profesjonalizm w każdym ruchu, każdej głosce, każdym 
detalu w stroju - nasi artyści podczas występów przebierają się 

nawet kilka razy - pokazały Zespół na scenach wielu kontynen-
tów z jak najlepszej strony. To ogromna promocja Wałbrzycha, 
Dolnego Śląska, a także Polski, podczas wyjazdów, wylotów na 
wydarzenia także w odległych częściach naszego globu. Teraz 
nam ich brakuje.

„Wałbrzych” osiągnął poważny wiek, a  jego członkowie są 
coraz młodsi – nawet trzy - i  czterolatkowie. Jednocześnie 
uważają go za swój również osoby, które były w  Zespole 
w pierwszych latach jego działalności. Gdzie tkwi ten swo-
isty „magnes”?

W chęci tworzenia czegoś, co jest piękne, jednocześnie pro-
ste, ale i wyniosłe, ma swój charakter, pielęgnuje tradycję. Upro-
ściłbym swoją wypowiedź mówiąc, że od kilku lat jest moda na 
folklor, ale tak rzeczywiście jest. Ale też nie mogę nie wspo-
mnieć o  wyjątkowej atmosferze w  Zespole – przyjacielskiej, 
pełnej życzliwości, wręcz rodzinnej. Często dosłownie rozumia-
nej. Występowały razem siostry i  bracia, po matkach i  ojcach 
śpiewały i  tańczyły ich dzieci. Tu także wiele osób znalazło 
szczęście osobiste, mamy wiele małżeństw.

Jak obecnie radzi sobie Zespół, w roku pandemii tak ograni-
czającej działanie?

Po trudnej dla nas wiośnie, we wrześniu wystartowaliśmy 
znakomicie, z ogromnym zapałem kadry i zespołowiczów, także 
nowych, chcących budować barwną historię Zespołu, z planami 
koncertów, wyjazdów pod znakiem zapytania, nieco opóźnio-
nego jubileuszu. Próby zostały przerwane. Blisko 150 osób cze-
ka na możliwość ich wznowienia, na możliwość pracy twórczej, 
koncertowania przed równie spragnioną publicznością. 

Jakie są aktualne projekty obchodów 65. ZPiT „Wałbrzych”? 
W porównaniu do pierwotnych zamierzeń z pewnością ule-
gły zmianie. 

Nie dane nam było świętować na wielkiej scenie, niestety… 
Bardzo oczekiwaliśmy tego wydarzenia. Były: plany, miejsce, 
lista gości. Rzeczywistość jednak zweryfikowała pomysły, usta-
lenia, ba, marzenia. Dziś nawet nie możemy spotykać się na 
próbach w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. To z pewnością okres 
przejściowy. Będzie jednak okolicznościowe wydawnictwo „Jak 
w kalejdoskopie”. Wydajemy płytę, produkujemy teledysk, choć 
i  w  tym przypadku prace musiały zostać wstrzymane. Jak już 
wspomniałem, chcemy pochwalić się naszym dorobkiem zwie-
dzającym Starą Kopalnię, magazyny Zespołu Pieśni i  Tańca 
„Wałbrzych” kryją wiele bardzo ciekawych historii... Jeżeli zdo-
będziemy pieniądze, jubileuszowo zatańczymy, zaśpiewamy, 
zaprezentujemy się w 2021 roku. Byłby to taki jubileusz 65+.

Zdjęcia: ze zbiorów ZPiT „Wałbrzych” 5
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Futyma Quintet

cd. str. 8

Jak przyznaje Barbara Malinowska, rok 2020 to trudny czas dla twór-
ców. Oboje z mężem, Mirkiem Maciejewskim, utrzymują się tylko ze swo-
jej twórczości, którą postanowili choć częściowo przenieść do Internetu.

- W maju zorganizowaliśmy pierwszą internetową wystawę „Wirtualny 

wernisaż wystawy malarstwa – Oszukać czas”. Potem była 
chwila oddechu, więc zdecydowaliśmy się na trzy wernisa-
że w realu z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. 
Z kolei w sierpniu zorganizowaliśmy wystawę uczestników 
prowadzonych przez nas warsztatów wrażliwości i wyobraź-
ni – opowiada Barbara Malinowska.

We września odbyła się kolejna wystawa Barbary Mali-
nowskiej - „Z mojej szuflady”. Z kolei w listopadzie zorgani-
zowała spotkanie z malarstwem i z poezją „Jesienne spo-
tkanie”. Na grudzień zaplanowany jest „Wernisaż wystawy, 
która się nie odbędzie”. To jednak nie wszystko.

- Powstały też dwa teledyski do moich tekstów z muzyką 
i w wykonaniu Marcela Kambra - „Czy pamiętasz” i „ Piosenka edukacyj-
na”, które również zostały opublikowane w sieci. Wszystkie wydarzenia 
do obejrzenia na naszej stronie internetowej: www.artgallerybmm.com 
– zachęca Barbara Malinowska.

Zespół koncertu-
je od 28 lat. Zaczynał 
od muzyki baroko-
wej, dziś gra i współ-
czesną. Utworzyli go 
absolwenci AM we 
Wrocławiu, od lat 
związani z  Filharmo-
nią Sudecką. Jego 
trzon to bracia Futy-
ma: Cezary – obo-
ista, pomysłodawca 
i  założyciel formacji, 
autor  większości 

aranżacji oraz Dariusz - klarnecista i wokalista. Tworzą go również: Anna 
Osowska-Kud – skrzypce, Andrzej Bednarczyk – altówka i  Wojciech 
Kud – wiolonczela.

Na bazie „Futyma Quintet” kilka lat temu powstał „Futyma Octet”. 
Został on poszerzony o: Mieczysława Noskowiaka – fortepian, Rafała 
Futymę - gitara basowa i Marka Długołęckiego – perkusja. Zespół ten 
wykonuje przede wszystkim muzykę rozrywkową.

Zespoły koncertując w  Polsce i  zagranicą ceniły kontakt na żywo 
ze swoją publicznością. W czasie „zamknięcia” też z nią byli, ale online. 
Przykład? - teledysk dla uczczenia święta 3 Maja, przygotowany przez 

Wojciecha Kuda, w oparciu o nagraną wcześniej przez „Futyma Octet” 
piosenkę Grechuty „Ojczyzna”, z  Dariuszem Futymą w  roli wokalisty. 
Prezentacja emtowana na FB i Youtube, została bardzo dobrze przyjęta. 

Wśród wielu koncertów w czasie „otwarcia”, dwa z nich muzycy za-
pamiętali najbardziej. Majowy, gdy zagrali po raz pierwszy od miesięcy 
na żywo w Letnim Pawilonie na Wodzie w Krzeszowie, występując jako 
„Futyma Octet”, w ramach Festiwalu Krzeszów 2020 online. Drugi, czerw-
cowy, odbył się nie tylko na żywo, ale i  z publicznością w barokowym 
Mauzoleum P ias tów 
Ś l ą s k i c h  w  Krze-
szowie. „Futyma Qu-
intet”, powiększony 
o  uczniów i  absol-
w e n t ó w  Z e s p o ł u 
Szkół Muzycznych 
w  Wałbrzychu, dał 
piękny koncert muzy-
ki barokowej, Atrakcją 
wieczoru był śpiew 
znanej sopranistki, 
Beaty Dunin, wykła-
dowcy Akademii Sztu-
ki w Szczecinie.

Barbara Malinowska

Karolina i Waldemar Zalas 
Małżeństwo chętnie opowiedzia-

ło nam o swojej działalności podczas 
pandemii. Waldi - Saren, urodzony 
w  1975 roku w  Głogowie to muzyk 
samouk. Gra na bębnach od 1995 
roku w  kręgach muzyki etnicznej 
i  folkowej. Brał udział w  wielu pro-
jektach muzycznych – między innymi 
Trio Logo Dukaju, Głos Wołającego, 
Dzikie Dusze. 

Razem z  żoną Karoliną tworzy 
muzyczny projekt Oschia i  Sarni. 
Projekt scala teksty Waldiego (Sarni) 
z muzyką i głosem Karoliny (Oschia) 
w piosenki poetycko - turystyczne. 

Do najnowszego projektu Trele Morele i Akwarele, zainspirowanym 
akwarelami Oschii, Waldi napisał wiersze. Małżonkowie łączą swoje pa-
sje poetyckie i muzyczne, opowiadając o miłości do świata, gór i siebie.

Oschia - Karolina Zalas urodzona w  1984 w  Wałbrzychu. Spędziła 
w nim dzieciństwo i młodość w duchu miłości do gór przy harcerskiej 
gitarze. Od najmłodszych lat maluje i rysuj uje piękno wałbrzyskich oko-
lic. Z pasją fotografuje, maluje, gra i śpiewa wędrując razem z mężem. 

- Kiedy odwołano wszystkie koncerty, 14 marca zagraliśmy onli-
ne z  naszego domu. Nagranie można zobaczyć na naszym fanpage 
OSCHIA I SARNI. W lipcu, gdy zniesiono obostrzenia, jako pierwsi za-
graliśmy koncert w Pod Pretekstem. 25 lipca wystąpiliśmy w plenerze 
Gór Sowich pod Zygmuntówką. 4 września odbył się nasz ostatni dotąd 
koncert. Był on tłem muzycznym wystawy malarskiej Oschii pokazanej 
w Pod Pretekstem w Wałbrzychu – opowiada artystyczne małżeństwo.

Koncert w Mauzoleum Piastów Śląskich 
w Krzeszowie

Futyma Quintet grał w krzeszowskim 
Pawilonie na Wodzie
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Wałbrzych postrzegany niegdyś jako miasto typowo gór-
nicze, kryje w sobie wiele architektonicznych niespodzianek. 
Mistrzowie XVIII, XIX i  XX w. pozostawili tu liczne budowle 
i  gmachy użyteczności publicznej. Znakomitym przykładem 

europejskiej architektury jest bez wątpienia neogotycka Ko-
legiata Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i św. Aniołów Stró-
żów zaprojektowana przez Alexisa Langera. Jego realizacje 
to obiekty sakralne m.in.: we 
Wrocławiu, Legnicy, Katowicach 
czy pobliskiej Bielawie. Innym 
przykładem budowli sakralnej 
w  naszym mieście jest Kościół 
Zbawiciela, który został zapro-
jektowany pod koniec XVIII w. 
przez pochodzącego z Kamien-
nej Góry, Carla Gottharda Lan-
ghansa, budowniczego Bramy 
Brandemburskiej w  Berlinie 
oraz słynnego Pałacu Hatz-
feldtów we Wrocławiu. Warto 
wspomnieć, że obok kościoła 
wznosi się budynek dzisiejszego Muzeum Porcelany, zapro-
jektowany przez ucznia Langhansa, Leopolda Niederackera 
Młodszego. Dobrze znanym budynkiem jest słynne przed-
wojenne kino „Capitol”, nieistniejący już dzisiaj Górniczy Dom 
Kultury przy Alei Wyzwolenia. Obiekt zaprojektował w 1929 r. 
Ludwig Hermann Moshamer, niemiecki architekt, który zasły-
nął przede wszystkim z projektu Hali Stulecia we Wrocławiu. 
Równie znanym projektantem był Bernhard Sturtzkopf, absol-
went słynnego Bauhausu - prestiżowej uczelni w  Weimarze. 
Architekt zaprojektował w Wałbrzychu w 1928 r. dom handlo-
wy niemieckiej sieci Schocken, założonej w 1901 r. przez braci 
Maurice'a i Julius'a Ury. Dawny „Pedet” do dzisiaj pełni swoją 
pierwotną funkcję, ale warto pamiętać, że w latach 1975–1990 
było to największe centrum handlowe w mieście. 

Wielkim wyzwaniem dla architektów była w połowie XIX w. 
rozwijającą się gospodarka miasta i  okolicznych gmin. Zapo-
trzebowanie na budynki administracji publicznej przyczyniło się 

do rozebrania starego ratusza miejskiego i wybudowania nowe-
go. Autorem projektu został w 1855 r. Hermann Friedrich Wäse-
mann z Wrocławia, absolwent berlińskiej Akademii Budowlanej. 
Architekt zasłynął później z  budowy neorenesansowego tzw. 
Czerwonego Ratusza w Berlinie, siedziby burmistrza i władz lan-
du. Wałbrzyski ratusz ostatecznie przebudował w  1904 r. Karl 
Grosser, który zaprojektował m.in.: znany we Wrocławiu Hotelu 
Monopol, budynek Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 
a także Cerkwię św. Archanioła Michała w Sokołowsku.

Na początku XX w. zawitał do Wałbrzycha znany niemiecki 
urbanista i architekt, Joseph Hermann Stübben, który zasłynął 
z  wielkich projektów urbanistycznych realizowanych w  wielu 
miastach Europy. Do jednego z  największych osiągnięć tego 
architekta należy zachowany do dziś układ urbanistyczny Dziel-
nicy Cesarskiej w Poznaniu. Architekt podjął się budowy jednej 
z ważniejszych inwestycji w Wałbrzychu. W dzielnicy Nowe Mia-
sto powstało nowoczesne osiedle mieszkaniowe, które przy-
czyniło się do rozbudowy tej części miasta. Należy podkreślić, 
że układ osiedla zachował swój pierwotny plan i jest uważany 
w kręgach naukowych za doskonały przykład założeń urbani-
stycznych minionego wieku.

Podobne działania odnajdziemy na Starym Zdroju, gdzie 
powstało jedno z  ciekawszych 
przedwojennych osiedli Wał-
brzycha. Zaprojektował je słyn-
ny niemiecki architekt i urbanista 
prof. Hermann Jansen, który za-
słynął z planów kompleksowego 
połączenia Berlina z  pobliskimi 
miejscowościami. 

Bogactwo architektury zie-
mi wałbrzyskiej jest integralną 
częścią kultury Śląska, Niemiec, 
a  dzisiaj także Polski. Zastane 
przez nas obiekty korespondują 
ze zmieniającym się krajobra-

zem architektonicznym miasta. Okazałe pamiątki pozostawione 
przez znanych, przedwojennych architektów, wpisały się już na 
stałe do naszej historii, kultury i tradycji.

Edyta PatroSŁAWNI ARCHITEKCI 
   W W A Ł B R Z Y C H U
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Młodzież z II LO

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego 
w  Wałbrzychu przez cały czas są aktywni na 
różnych płaszczyznach zarówno na żywo, jak 
i w sieci. Realizowali Szkolny Budżet Partycy-
pacyjny. Jego celem było zaproponowanie 
przez uczniów działań związanych z moderni-
zacją szkoły. Samorząd Szkolny 30 listopada 
przeprowadził głosowanie w formie on-line we 
wszystkich klasach. Zwycięzcą został projekt 

pt. „Siedzonka” - stworzenie przyjaznej stre-
fy dla uczniów, który będzie sfinansowany ze 
środków Rady Rodziców.

Gdy w  marcu ogłoszono decyzję o  za-
mknięciu szkół, zespół szkolny przygotował 
się do ćwiczenia nowego musicalu opartego 
na filmie "Grease", którego zalążkiem był ostat-
ni przed lockdownem koncert w Aqua Zdroju 
z  okazji otwarcia Alei Gwiazd Wałbrzyskiego 
Sportu. W czerwcu młodzi twórcy postanowili 
nagrać piosenkę „You Will Be Found" z musi-
calu „Dear Evan Hansen".

Koło Debat w II LO kontynuuje swoją dzia-
łalność. W  okresie nauki zdalnej cotygodnio-
we spotkania przeniosły się z sali lekcyjnej na 
platformę MS Teams. Dodatkowo organizo-
wane są debaty popołudniami na portalu Mi-
xidea, w  których biorą też udział absolwenci 
II LO, dawni członkowie koła. W trybie online 
odbywają się także konkursy i  turnieje or-
ganizowane przez Klub Debat Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej 

z  udziałem szkół z  całej Polski. Choć nauka 
stacjonarna trwała niecałe dwa miesiące, uda-
ło się w jej trakcie zorganizować zajęcia z edu-
kacji prawnej, które prowadziła absolwentka  
II LO i prawniczka - Angelika Panas wraz z mę-
żem. Obecnie kilkoro uczniów bierze udział 
w zajęciach online dotyczących wystąpień pu-
blicznych, które prowadzi aktor Teatru Polskie-
go we Wrocławiu, Marcin Piejaś.

Opracowanie tekstów 

Wiktoria Blicharz-Janicka - B. Malinowska, K. i W. Zalas, P. Mistrzak, Młodzież z II LO

Elżbieta M. Kokowska - Futyma Quintet

Zdjęcia: ze zbiorów prezentowanych twórców

Mimo pandemii stowarzyszenia nie ograniczyły aktywności. 
Poszukując wsparcia finansowego na realizację swoich projek-
tów na rzecz Wałbrzycha i jego mieszkańców, aplikowały w ra-
mach konkursu w dziedzinie kultury, ogłoszonego i w tym roku, 
na który Gmina Wałbrzych przeznaczyła 150 000 zł.

Oto Stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie: 
TE-ART - „Kronika wydarzeń kulturalnych” i  projekt: Ma-

gia Teatru – siłą sprawczą w  kształtowaniu postaw młodego 
pokolenia; Rozwój w  Biały Dzień – organizacja XVII Festiwa-
lu Ensemble im. Księżnej Daisy w  Książu; Ludzie Jana Pawła 
II - XVI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne granie” 

w  100-lecie urodzin patrona stowarzyszenia; WOK – Więcej 
o Kulturze - wydawnictwo „Jak w kalejdoskopie” i wydanie płyty 
z okazji 65-lecia ZPiT „Wałbrzych”; Stowarzyszenia Ceramików 
Polskich – wydawnictwo „Wałbrzyskie białe złoto. Krucha trwa-
łość”; Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” – projekt „Biblioteka 
ta ma wielką przyszłość” w  związku 75-leciem Biblioteki pod 
Atlantami. Wsparcie finansowe dostały też Fundacje: Promocji 
Muzyki i Terapii Green. - XIII Międzynarodowy Festiwal „Hałda 
Jazz” – Wałbrzych 2020 oraz Odnowy Ziemi Noworudzkiej – 
„Jubileuszowy Weekend z Teatrem Wiliam ES w Wałbrzychu”.

Nowe działania kulturalne

Piotr Mistrzak swoją przygodę z rapem roz-
począł w 1996 roku. Od początku wiedział, że 
jest to muzyka, którą chce tworzyć. Za pierw-
szą udaną realizację uważa swój drugi album 
pt: „Strefa 0 – Odyseja”. 

- Od tamtej pory współpracowałem na róż-
nych płaszczyznach z większością raperów  
z Wałbrzycha. Nagrałem łącznie 6 płyt i wziąłem 

udział w kilku projektach. Oprócz samej warstwy 
muzycznej, zajmuję się również produkcją video 
i tę dziedzinę, na chwilę obecną, staram się naj-
bardziej rozwijać – wyjaśnia Piotr Mistrzak.

W tym roku udało mu się zrobić kilka rze-
czy, które opublikował na swoim kanale Youtu-
be i Fb. W maju dołączył do akcji wspierania 
polskich szpitali w walce z Covid-19. Dzięki za-
proszeniu od znajomego, powstała też zwrot-
ka na #hot16challenge2.

We wrześniu Piotr rozpoczął prace nad no-
wym projektem.

- Ma to być zbiór kilku prostych teledysków 
połączonych pewną, wspólną koncepcją. Do 
tej pory opublikowałem dwie piosenki- solowe 
„Nostromo” i „Pararara” we współpracy z fina-
listką pierwszej edycji Wałbrzych Ma Talent, 
Justyną Pielą – mówi raper.

Pandemia nie pokrzyżowała jego muzycz-
nych planów. 

- Nigdy nie zarabiałem na tym pieniędzy,  
a wręcz niejednokrotnie dokładałem do swojej 

pasji. Zawodowo zajmuje się zupełnie czymś in-
nym. Jednym problemem, zwłaszcza w począt-
kowym okresie pandemii, były ograniczenia 
związane z przemieszczaniem się. Utrudniło mi 
to m.in stworzenie klipu. Wszystkich zaintere-

sowanych moją twórczością zapraszam na mój 
Facebook https://www.facebook.com/m1strzuu  
i kanał Youtube M1strzu – dodaje Piotr Mistrzak.

Piotr Mistrzak
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Christopher Lasch współczesną kulturę określa mianem 
kultury narcyzmu, zwracając uwagę, iż współczesne 
społeczeństwo nie tylko umożliwia narcyzom osią-

gnięcie rozgłosu, ale także ujawnia i  wzmacnia narcystyczne 
cechy charakteru. Kultura narcyzmu deprecjonuje wrażliwość, 
dostrzeganie emocji i  potrzeb innych, kult ciężkiej pracy, któ-
re są postrzegane jako oznaki słabości, na piedestały wyno-
sząc rozbuchane do granic możliwości Ja. Jak zauważa Beata 
Świątek: „Kultura staje się narcystyczna, kiedy bogactwo osiąga 
rangę wyższą niż mądrość, a  rozgłos zyskuje większy podziw 
niż godność”. Cichość, pokora, sumienne wykonywanie powie-
rzonych obowiązków przegrywają dzisiaj z  głośnym krzykiem 
chełpiących się swoimi sukcesami narcystycznych jednostek 
czy instytucji. Niejednokrotnie okazuje się, iż owe spektakular-

ne osiągnięcia, nie są efektem działania jednostki, a skutkiem 
umiejętnego manipulowania tymi, którzy pracują na powodze-
nie narcyza, a który ostatecznie sukces przypisuje wyłącznie 
sobie. Kultura narcyzmu promuje i premiuje celebrytów, osoby, 
które często nie posiadają żadnych specjalnych umiejętności, 
kwalifikacji, nie są ekspertami w konkretnej dziedzinie, a tylko 
sama ich medialna widoczność decyduje o  ich sukcesie. Klu-
czową rolę odgrywa tutaj efekt ekspozycji, który powoduje, iż 
samo zwiększanie częstotliwości danego bodźca (występowa-
nia danej osoby w  mediach, aktywność w  portalach społecz-
nościowych) wpływa na pozytywny stosunek do niego. Mamy 
obecnie do czynienia z deprecjonowaniem wiedzy, inteligencji 
i mądrości, kosztem miałkości, banalności, a nawet wulgarno-
ści eksponowanych w mediach „normalsów”, którzy mają dzisiaj 
wyznaczać standardy. 

Narcystycznie zorientowana kultura wywołuje złudne wra-
żenie, że status i  wartość danej jednostki czy organizacji wa-
runkuje ich zaistnienie w mediach, natomiast to, co one w nich 
zaprezentują ma wtórne znaczenie wobec samej medialnej wi-
doczności. Nadmierna potrzeba bycia dostrzeganym, zauważa-
nym, komplementowanym stanowi immanentną cechę nie tylko 
narcystycznie zaburzonej jednostki lub organizacji, ale także 
kultury narcyzmu, promującej widoczność, ekspozycję i  suk-
ces. Potrzeba sukcesu staje się jedną z ważniejszych, o której 
zaspokojenie zabiegają. Sukces, sława i popularność stają się 
czynnikami, wokół których ogniskują swoje podstawowe cele, 
sprawiając, że stają się od osiągnięć uzależnieni. Co ciekawe na 
ten sukces nie pracuje się dzisiaj długo, mozolnie i wytrwale. Nie 
determinuje go także poziom wykształcenia, stopnie naukowe, 

czy mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Media wprowadzają iluzo-
ryczne przekonanie, że może być on osiągany niezwykle pro-
sto - dzięki jednemu występowi w talent-show czy odpowiednio 
promowanemu profilowi w serwisie społecznościowym. 

W tym miejscu warto się zastanowić nad miejscem, w którym 
aktualnie się znajdujemy, my wszyscy. Czy ja, jako jednostka, 
reprezentant jednej z instytucji kultury, swoimi działaniami pro-
muję kulturę narcyzmu, akceptując jej miałkość i powierzchow-
ność? Czy wręcz przeciwnie, stoję w  opozycji do aktualnych 
zjawisk. Czy w  instytucjach kultury, mediach, nadal dominuje 
potrzeba misji, jakich się podjęły? Czy wręcz przeciwnie, coraz 
bardziej nastawione są na medialny sukces. Na te pytania każdy 
z nas musi sobie odpowiedzieć sam.  

 
Grafika: Rafał Ślipek

Rafał Ślipek

NARCYZMU
KULTURA
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Maria Bor 
(Maria Myśliborska)

13 stycznia 
opuściła nas wybitna artyst-
ka rzeźbiarka doceniana na 
całym świecie. Jej dzieła po-
kazywano na prestiżowych 
wystawach ogólnopolskich 
i międzynarodowych, widniała 
w polskich i zagranicznych lek-

sykonach sztuki. Z Wałbrzychem związana była od 1945 r. i tutaj 
spędziła całe życie zawodowe oraz artystyczne. Absolwentka 
PWSSP w  Gdańsku. Rzeźby plenerowe i kameralne, medale 
i statuetki tworzyła w kamieniu, ceramice, gipsie, sztucznym ka-
mieniu, metalu. Była inicjatorką i współrealizatorką Wałbrzyskiej 
Galerii Rzeźby Plenerowej. Zapraszała do swojej autorskiej ga-
lerii. Miała 88 lat.

ODESZLI  
W 2020 ROKU

Józef 
Wiłkomirski

Eugeniusz
Kiszczak

Tadeusz 
Skrężyna

1 lutego 
zmarł jeden z  pierwszych 
mieszkańców Wałbrzycha, 
znany i  ceniony w  różnych 
środowiskach. Zajmował kie-
rownicze stanowiska w Zarzą-
dzie Budynków Mieszkalnych 
i  MPK, był przewodniczącym 

Kolegium ds. Wykroczeń przy SR. Jego rodzinnym miastem był 
Borysław i aktywnie działał na rzecz zachowania pamięci o nim, 
m.in. w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Drohobyckiej. Równie 
aktywny był w innych stowarzyszeniach i gremiach. Bliska była 
mu kultura. Dzięki niemu powstał Teatr Dramatyczny, był współ-
założycielem Fundacji Filharmonii Sudeckiej, uwielbiał książki 
i miał ich tysiące. Interesowały go nowości w różnych dziedzi-
nach. Miał 99 lat.

Marek 
Malinowski

1 sierpnia 
odeszła ikona wałbrzyskiego 
życia kulturalnego i publiczne-
go. Znali go najmłodsi, z baśni 
muzycznych. Dorośli wysoko 
cenili koncerty, którymi z pasją 
dyrygował. Melomani pamię-
tają, że stworzył Filharmonię 

Sudecką i kierował nią z sukcesem przez kilkadziesiąt lat. W wie-
lu krajach świata słuchacze poznali jego kompozycje i maestrię 
dyrygencką. Swoją imponującą wiedzą z różnych dziedzin oraz 
talentem gawędziarskim dzielił się chętnie na spotkaniach au-
torskich. Jego błyskotliwych felietonów oczekiwało liczne gro-
no czytelników. Imponował zaangażowaniem w życie publiczne 
Wałbrzycha, którego był wielkim patriotą. Miał 94 lata.

28 listopada 
odszedł znakomity artysta ma-
larz, podziwiany i nagradzany. 
Miał wiele wystaw indywidu-
alnych i  zbiorowych w  kraju 
i  zagranicą. Jako absolwent 
Wydziału Tkaniny Artystycz-
nej ASP w  Krakowie, przez 

lata projektował tkaniny dekoracyjne i użytkowe i robił to zna-
komicie, zdobywając prestiżowe nagrody. Był inicjatorem lub 
współtwórcą oraz aktywnym członkiem stowarzyszeń skupiają-
cych artystów plastyków środowiska wałbrzyskiego jak Oddział 
ZPAP, Kontrast, Ars Longa. Dał się poznać jako osoba o  roz-
ległej wiedzy, interesujący dyskutant, dobry kolega, miłośnik 
zwierząt. Zmarł w wieku 87 lat. 

9 marca 
odeszła od nas legenda wał-
brzyskiego dziennikarstwa, 
pasjonat Wałbrzycha, mocno 
zaangażowany w działania na 
rzecz rozwoju kultury, czło-
wiek szerokiej i wielostron-
nej wiedzy. Był redaktorem 

naczelnym „Trybuny Wałbrzyskiej i „Wałbrzyskiego Informatora 
Kulturalnego”, współtwórcą znaczących wydawnictw, jak „Kro-
nika Wałbrzyska” czy „Rocznik Województwa Wałbrzyskiego”. 
Pasjonowała go regionalistyka. Jego dziełem są wydawnictwa 
o pierwszych powojennych latach w Wałbrzychu. Z pasją gro-
madził dokumentację z różnych dziedzin oraz książki. Aktywnie 
udzielał się w życiu publicznym, był radnym wałbrzyskiej Rady 
Miejskiej. Miał 77 lat.
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Artystycznym dekorowaniem tortów zajmuję się od 6 lat. Kie-
dy dowiedziałam się o możliwości pracy w pracowni artystycz-
nej Torty po Twojemu, znalazłam tam miejsce dla siebie, gdzie 
mogę rozwijać jedną z moich pasji i rozwijać się zawodowo. Po 
kilku latach współpracy z Natalią Szymańską, dowiedziałyśmy 
się o możliwości wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy w de-
korowaniu tortów EXPO SWEET 2020. Bez wahania wysłałyśmy 
zgłoszenie. Ku naszemu zdziwieniu, zostałyśmy zakwalifikowa-
ne. Muszę nadmienić, iż po raz pierwszy brałyśmy udział w mi-
strzostwach na skalę europejską. Zajęłyśmy drugie miejsce. 
Wygrana otworzyła przed nami drogę rozwoju wspólnej pasji. 
Lecz nie zapomniałam o  tym, co jest moim głównym przesła-
niem przy tworzeniu tortów - aby każdy tort był częścią osoby, 
która go otrzymuje i posiadał cząstkę jej duszy. Część mnie, któ-
ra inspiruje do tworzenia tortów, jest również częścią spełniania 
się artystycznie.

Maluję i  tworzę odkąd sięgam pamięcią. Chwile, które dały 
się zapamiętać to: rysowanie, malarstwo, pisanie wierszy oraz 
szeroko pojęte tworzenia „czegoś” z „niczego”. Kiedy mój syn 
miał 7 lat, a  było to w  roku 2011, odważyłam się na pierwszą 
wystawę mojego malarstwa, która odbyła się w  WOK na Bia-
łym Kamieniu. Kolejnym miejscem, gdzie pokazałam swoje pra-
ce była galeria Stowarzyszenia Civitas Christiana. W 2019 roku 
wraz z Marzeną Zdun, moją serdeczną przyjaciółką, stworzyły-
śmy wystawę pod tytułem „Połączenie Dusz”. W miejscu bliskim 
mojemu sercu, Art Cafe „Pod Pretekstem”, mogłyśmy podzielić 
się z innymi tym, co na co dzień gra nam w duszy.

Serdecznie dziękuję wszystkim za stworzenie możliwości 
oraz wsparcie na mojej artystycznej ścieżce. Mam nadzieję,  
że spotkamy się jeszcze wiele razy na moich wystawach. 

Facebook: Agnieszka Agu Malinowska

Historią interesowałem się od kiedy nauczyłem się czytać 
w wieku pięciu lat. Dziś, dzięki pracy w Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless oraz w Zamku Książ od 2018 roku, mogę samemu re-
dagować, wydawać, a ostatnio także pisać książki historyczne, 
w czym pomogły mi doświadczenia wyniesione z pracy dzien-
nikarza i redaktora. 

W 2012 roku za namową mojego, nieżyjącego już, przyjacie-
la Michała Wyszowskiego, jako jeden z siedmiorga fundatorów, 
utworzyłem Fundację Księżnej Daisy von Pless, której od tam-
tego czasu mam zaszczyt być prezesem. Wyspecjalizowaliśmy 
się głównie w działalności publicystycznej i wydawniczej. Pierw-
szym wydawnictwem, wspólnie z Zamkiem Książ w 2013 roku, 
był drugi, nieznany u nas tom pamiętników księżnej Daisy pt. 
„Lepiej przemilczeć”. Rok po roku wydawaliśmy kolejne publi-
kacje - broszurę księcia Jana Henryka XI Hochberga; podwójną 
biografię: „Siostry, Daisy von Plessi Shelagh Westminster” au-
torstwa Barbary Borkowy z  Londynu; kolejny tom wspomnień 

ks. Daisy pt. „Co przemilczałam”; monografię rodu Hochbergów, 
album „Zamek Książ w Wałbrzychu. Cud Polski”, którego byłem 
współautorem i  tłumaczem na język angielski. Były też album 
i wystawa „Książ od kuchni”, z odnalezionymi w Kanadzie zdję-
ciami Luisa Hardouina, szefa książęcej kuchni w Książu. 

Interesuje mnie też historia starych dzielnic Wałbrzycha,   
o której opowiadałem wałbrzyszanom podczas trwających 
przez 5 lat wycieczek. Znajdą one odbicie w  opracowanych 
przeze mnie przewodnikach, z  podtytułem „Spacer historycz-
ny”. Cieszę się, że ukażą się w przyszłym roku. 

Praca zdalna w domu podczas pandemii przyniosła mi nowe 
doświadczenie – kuratora wirtualnej wystawy „Zamek Książ 
w technikolorze”. Zapraszam na stronę: 
www.wtechnikolrze.ksiaz.walbrzych.pl. 

facebook.com/matt.mykytyszyn

WAŁBRZYSCY TWÓRCY

MATEUSZ MYKYTYSZYN

AGNIESZKA MALINOWSKA

Autoprezentacje
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ŚWIĄTECZNY RELAKS Z KSIĄŻKĄ
Zachęcam do spędzenia świątecznych 

wolnych chwil z  książką, po którą można 
sięgnąć nie wychodząc z  domu. Wśród 
zbiorów Biblioteki pod Atlantami są ciekawe 
pozycje dostępne w sieci. Są też interesują-
ce wydawnictwa, ale do skorzystania tylko 
w  Pracowni Regionalnej oraz Czytelni Na-
ukowej biblioteki. Są tam publikacje sprzed 
1945 roku z  wyodrębnionymi książkami 
w języku niemieckim, są reprinty, czyli prze-
druki dawnych dzieł, nie brakuje też niezwy-
kłych albumów, głównie malarstwa. Chociaż 
odwiedzanie działów biblioteki obecnie nie 
jest możliwe, to warto być przygotowanym 
do poznania tych klasyków i perełek z chwi-
lą, gdy już będzie można. 

W SIECI

Zainteresowanym historią regionalną 
polecam „Fürstenstein 1509-1909”, au-
torstwa Ezechiela Ziviera. Jest to wydana 
w 1909 roku historia rodu Hochbergów, fun-
damentalne opracowanie, na którym bazują 
nie tylko historycy. Pozycja jest dostępna 
w Śląskiej Biblioteki Cyfrowej: 
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publica-
tion/908/edition/838/content

 

Jeśliby ktoś chce szukać kontekstu hi-
storycznego do współczesnych wydarzeń 
– wszak historia magistra vitae – to propo-
nujemy książkę Lily Braun „Historya roz-
woju ruchu kobiecego”. Wydana w Polsce 
w 1904 roku, zawiera bibliografię do każde-
go z rozdziałów. Jak przyznaje w przedmo-
wie tłumaczka Julia Kisielewska (pod pseu-

donimem J. Oksza), dokonała ona wolnego 
przekładu tego dwutomowego dzieła, do-
dając krótki opis sytuacji kobiet na ziemiach 
polskich. Książkę można znaleźć w  Archi-
wum internetowym: https://archive.org/
details/historyarozwojur00brau

Z  zbioru oznaczonego literką „B”, czyli 
„Bibliofilskie”, polecam „Atlas do historyi po-
wszechnéj konia Maryana hr. Czapskiego”. 
Autor Marian Hutten - Czapski (1816 - 1875) 
po powrocie z Syberii, gdzie został zesłany 
za udział w powstaniu styczniowym, napisał 
największe do dziś dzieło hippiczne, czyli 
trzytomową historię powszechną konia. Atlas 
jest jego uzupełnieniem. Ryciny, wykonane 
własnoręcznie przez autora, wyrył w  mie-
dzi Marian Jaroczyński. Książkę znajdziemy 
w repozytorium cyfrowym POLONA: 
https://polona.pl/item/historya-powszechna-
konia-atlas,NjYxNjE2MzU/4/#info 

NA MIEJSCU W CZYTELNI

Wśród wydawnictwa albumowych po-
lecam dwa – „Caravaggio” Stefano Zuffi 
oraz „Bosch” Till-Holgera Borchert’a. Jest 

to seria wydawnictwa Arkady pn. „Zbliże-
nia”, dzięki której można podziwiać detale 
dzieł, których nie dostrzeżemy w muzeach 
i galeriach sztuki. Autorzy przybliżają także 
znaczenie symboli i tematykę, które najczę-
ściej pojawiają się w obrazach tych malarzy. 
Niecierpliwi mogą w  Internecie odnaleźć 
wiele stron z reprodukcjami obrazów Cara-
vaggia i  Boscha, choć nie każdy fragment 
obrazów mistrzów jest dostępny w tak wiel-
kim powiększeniu.

Z  ostatnich nabytków warto poznać 
biografię: „Jan Marcin Szancer - ambasa-
dor wyobraźni”. Zawiera ona fakty z życia 
artysty i  jego rodziny oraz wspomnienia 
osób z nim związanych. Najwięcej miejsca 
zajmuje omówienie ilustracji do konkret-
nych dzieł, wraz z  reprodukcjami. Na tych 
książkach wychowały się pokolenia Pola-
ków. Może w trakcie świątecznych porząd-
ków odnajdziecie niektóre z  nich u  siebie 
w domu? Warto w zimowe wieczory wpro-
wadzić kolejne pokolenia dzieci w barwny 
świat wyobraźni Szancera.

I na koniec - ciekawostka. Książka wyda-
na współcześnie, w  1999 roku, oprawiona 
w… czerwony plusz, ze złotymi napisami - 
Isabel Allende „Afrodyta”. Jak dopowiada 
podtytuł: opowiadania, przepisy i  innego 
rodzaju afrodyzjaki. Autorka iberoamerykań-
ska przeplata sztukę opowieści ze sztuką 
kulinarną. Subtelny erotyzm i  zmysłowość 
podkreślają rysunki Roberta Shektera. Na-
tomiast przepisy opracowała Panchita Llona. 

Sława Janiszewska
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Nieodmiennie od 75 lat wałbrzyskie „Lalki” bawią, ale 
i uczą kolejne pokolenia najmłodszych. Niejednokrotnie 
barwne i żywe spektakle oglądane przez milusińskichich 

w tych teatralnych murach, owocują zainteresowaniem teatrem 
już w dorosłym życiu. Kształt i poziom przedstawień zapewniały 
od dziesiątków lat zespoły artystyczne Teatru, zatrudnieni w pra-
cowniach artystycznych i  innych wyspecjalizowanych komór-
kach administracyjnych. I  oczywiście dyrektorzy Teatru, którzy 
nadawali kierunki rozwoju tej instytucji.

Dyrektorzy
 

Tadeusz Karwat - 1945 – 1952; Alfons Drabent 1952 – 1974; Edward 
Doszla 1975 – 1978; Wojciech Kobrzyński 1978 – 1981, Jan Henryk 
Szosta, z-ca dyrektora 1979 – 1982, dyrektor 1982 – 1985 dyrektor; 
Eugeniusz Koterla 1985 – 2004; Jan Jerzy Karmiński 2004 – 2010; 
Zbigniew Prażmowski od 1.04. 2010.

Zespół w sezonie jubileuszowym 2020/2021

Dyrektor naczelny i artystyczny: Zbigniew Prażmowski
Główny specjalista: Irena Gardzielewska
Księgowość: Urszula Ciesielska, Małgorzata Rek

Aktorzy: 
Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Anna Jezierska, 
Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, 
Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska
Kierownik literacki: Marlena Jasińska-Denst

Pracownie artystyczne: kierowniczka Urszula Maciejewska
oraz Beata Denga, Jadwiga Biskowska, Małgorzata Ożóg, 
Ireneusz Marciniak, Mieczysław Sobecki

Specjalista ds. promocji i edukacji: Karolina Sobolewska
Biuro Obsługi Widza: Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz, 
Ewa Jama-Domagała, Oliwia Szołtaniak, Olga Lignarska

Jego dziś i  wczoraj to 65 lat tańca i  śpiewu w  kraju i  za-
granicą, występów młodych i  bardzo młodych dziewczyn 
i chłopców. To również lata zaangażowanej i twórczej pracy 

instruktorów oraz kierowników i dyrektorów, którzy mieli istotny 
wpływ na kształt i osiągnięcia Zespołu. 

Kierownicy: Józef Szurko 1955 – 1959; Tadeusz Kiszczak 1959 – 
1960; Edward Kusy 1960 – 1963; Jerzy Garbień 1963 – 1967; kierow-
nictwo kolegialne 1967 – 1968; Mieczysław Mocarski 1968 – 1970; 
Edward Doszla 1970 – 1972; kierownictwo kolegialne 1972 – 1977; 
Jerzy Judyn 1978 – 1983; Michał Klaus 1983 – 1990; Ryszard Woł-
kowski 1990 – 2006; Grażyna Wołkowska 2006 – 2008,

Od 1. 02. 2008 r. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zaczął for-
malnie funkcjonować jako nowa instytucja kultury Gminy Wałbrzych. 

Dyrektorzy: Arkadiusz Simm 2008 – 2013; Małgorzata Wiłkomirska 
01. – 04. 2013; Joanna Świątek – Czwojdzińska 04. 2013 – 08. 2015; Jan 
Jędrasik 1.09. 2016 - 9.11. 2016; Jarosław Buzarewicz 10. 11. 2016 - 30.09. 
2017 i od 1. 01. 2018, jako likwidator: 1.10. 2017 – 31.12. 2017. 

31. 12. 2017 r. nastąpiła likwidacja wałbrzyskiej instytucji kultury – 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Od 1. 01. 2018 r. Zespół ponow-
nie działa w strukturze Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. Od tamtej 
pory jego dyrektorem jest Jarosław Buzarewicz.

Zespół w roku jubileuszowym

Administracja
Jarosław Buzarewicz – dyrektor; Beata Maliszewska – główna 
księgowa; Rafał Ślipek – koordynator; Krystyna Supik – sekretariat; 
Dorota Kowal – kostiumerka.

Zespół artystyczny
Marlena Janik – instruktor wokalu, 
Aneta Leszczyńska, Martyna Szklarkowska, Sylwia Sałamaj – 
instruktorzy tańca

Kapela
Waldemar Polowy – kierownik kapeli, akordeon; Katarzyna Niemie-
rowska; Sławomir Glinkowski – skrzypce; Wojciech Szklarkowski 
– akordeon; Wojciech Kud – kontrabas

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
Tworzy go 150 młodych i bardzo młodych uczestników, tworzących 
następujące grupy: młodzieżową taneczno – wokalną, dwie dziecięce: 
„Skarbki” i „Skarbeczki” oraz cztery przedszkolne: „Perły” i „Perełki”. 

Na rzecz Zespołu działa Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”. 
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Opracowanie: Aldona Biecka       Zdjęcia: ze zbiorów TLiA, ZPiT „Wałbrzych”

Porwanie w Tiuturlistanie 1955 Akademia pana Kleksa, fot. Waldemar Łomża Żołnierz i bieda 1971, fot. Zdzisław Mozer
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