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WYSTAWA, WARSZTATY AKTORSKIE, ZAJĘCIA Z SAMOROZWOJU CZY HULA HOP. TYCH IMPREZ CHCĄ MIESZKAŃCY

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL OGNIA. PRZED NAMI NIESAMOWITE SHOW.

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA BWA TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

Wystawa fotografii przedstawiających 
Piaskową Górę, wykonanych z drona, 
pozytywne i kulturalne hulanki z Pi-
askową Górą czy warsztaty teatralne 
zakończone spektaklem – to propozy-
cje mieszkańców Wałbrzycha, które w 
ramach programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 zrealizuje wraz 
z nimi Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
Za nami już kolorowa parada w Parku 
Rusinowa, w ramach tegorocznej edy-
cji Brave Kids.

Do programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 mieszkańcy 
Wałbrzycha zgłosili dziesięć projek-
tów. Specjalna komisja wybrała cztery 
do realizacji. Wszystko jest możliwe 
dzięki finansowemu wsparciu Minis-
tra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. WOK wygrał pieniądze, bo 
złożył atrakcyjny projekt w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury.

- To nie tylko wspólna, z mieszkań-
cami, organizacja wydarzeń. Zapytal-
iśmy wałbrzyszan, czego oczekują od 
nas. Na Piaskowej Górze i w dzielnicy 
Rusinowa organizowaliśmy zabawy 
podwórkowe, spacery - mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. 

Największe uznanie zdobył pomysł 

Patrycjusza Kochanowskiego. Pro-
jekt „Piaskowa Góra z lotu ptaka” to 
propozycja plenerowej wystawy, na 
której zaprezentowane zostaną zdjęcia 
tej dzielnicy wykonane z drona. 

- Posiadam bardzo dużą galerię zdjęć 
Piaskowej Góry z lotu ptaka, którą 
wykonałem w 2016 roku. Tak sobie 
leżała do tej pory na dysku. Ja akurat 
przez to, że jestem oddanym „pias-
kowogórzaninem”, który zawsze lubi 
wspierać mój dystrykt, postanowiłem 
wziąć udział w konkursie i udało się 
go wygrać – mówi Patrycjusz Koch-
anowski. 

Wernisaż wystawy „Piaskowa z lotu 
ptaka” zaplanowano 19 września o 
godzinie 11.00 na placu przy zegarze 
w centrum dzielnicy. 

Drugi pod względem liczby zdoby-
tych punktów był projekt „Pozyty-
wnie i Kulturalnie Hulamy z Piaskową 
Górą” autorstwa Mai Sawickiej. 

- Wpadłyśmy na taki pomysł, aby 
zorganizować na Piaskowej Górze 
cykl różnorodnych warsztatów dla 
mieszkańców. Są one dostępne dla 
każdego. Sześć różnych spotkań. 
Każde o innej tematyce. Są warsztaty 
w stylu zaglądania w głąb siebie, coś 
dla ducha oraz coś dla ciała, jak na 

przykład nasze warsztaty z hula hop 
- mówią Emilia Francuziak i Zuzanna 
Gileta, współautorki projektu. 

Spotkania w ramach tego projektu 
zaplanowano 11, 12 i 18 września. 

Autorami trzeciego projektu, który 
będzie realizowany przy wsparciu z 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2021 są Piotr Jędrzejas i Mi-
rosław Sopicki z Teatru Ucieczkowe-
go. 

- Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców 
Wałbrzycha, szczególnie dzielnic Pi-
askowa Góra i Rusinowa do wspól-
nego przygotowania spektaklu, ale 
zanim ten spektakl się odbędzie, po-

prowadzimy dla tych osób warsztaty. 
Warsztaty aktorskie, które będą prow-
adzone przez naszego przyjaciela Pi-
otra Jędrzejasa i warsztaty muzyczne 
– mówi Mirosław Sopicki. 

Warsztaty ruszą pod koniec września. 
Za nami jest już czwarty projekt. W 
Parku Rusinowa w ramach inicjatywy 
Brave Kids odbył się kolorowy festyn. 

Informacje o poszczególnych wy-
darzeniach będą publikowane na 
stronie internetowej wok.walbrzych.
pl oraz na profilu społecznościowym 
na facebooku wałbrzyskiej instytucji 
kultury.

Miłośnicy kuglarstwa spotkają się w 
weekend (28 i 29 sierpnia) w Starej 
Kopalni w Wałbrzychu. - To świę-
to ognia. Miejsce spotkań kuglarzy 
z publicznością – przyznaje Kamila 
Lepianka z Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury. W programie: konkurs, 
warsztaty i otwarte pokazy dla pub-
liczności.

Spotkanie kuglarzy zaplanowano w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. W so-
botę przygotowano część konkursowo 
– pokazową. 

- Zaplanowaliśmy między innymi 
otwarte warsztaty dla publiczności, 
gdzie każdy może spróbować swoich 
sił w machaniu różnego rodza-
ju sprzętem ogniowym – wyjaśnia 
Kamila Lepianka. 

Dolnośląski Festiwal Ognia to także 
konkurs dla kuglarzy. W Wałbrzychu 
rywalizować będą miłośnicy tej sztuki 
z różnych regionów. 

- To festiwal z pięcioletnią tradycją. 
Zaskakiwały nas w ubiegłych latach 
przebrania, kostiumy. Mieliśmy tutaj 

kostiumy Shreka, Króla Lwa. Dużo 
różnych spektakli i pomysłów. Kug-
larze prześcigają się w swoich poka-
zach. Nie tylko choreografią, ale także 
pirotechniką – dodaje Lepianka. 

Nie zabraknie także strażaków. Pokaz 
w ramach festiwalu przygotuje Ochot-
nicza Straż Pożarna z Sokołowska. 

Pokazy otwarte dla publiczności 
zaplanowano w sobotę 28 sierpnia 
od godziny 18.00 do 21.30 na terenie 
Starej Kopalni. 

V Dolnośląski Festiwal Ognia jest 
współfinansowany ze środków Gminy 
Wałbrzych, realizowany przez Sto-
warzyszenie WOK-więcej o kulturze 
przy współpracy z Wałbrzyskim 
Ośrodkiem Kultury. 

Koncert z okazji
nadania Filharmonii

im. Józefa Wiłkomirskiego

3.09.2021 r.

V FESTIWAL
MAŁYCH PRAPREMIER

12-17.09.2021 r.

wystawa
CZAS FOTOGRAFII - 
Paweł Sokołowski

3.09.2021 r.

koncert
Muzyczne Pożegnanie 

Lata

29.08.2021 r.

koncert
Urszuli Dudziak
w Wałbrzychu

5.09.2021 r.

Dolnośląski
Festiwal Ognia vol. 5

28.09.2021 r.
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KREATYWNOŚĆ, PASJA I DOBRA ZABAWA! RUSZAJĄ ZAJĘCIA STAŁE W WOK

ŚWIĘTO BLUESA W WAŁBRZYCHU. NA SCENIE CZESI GRAJĄCY UTWORY TADEUSZA NALEPY.

Wraz z początkiem roku szkolne-
go wystartuje Wałbrzyska Szkoła 
Talentów. To seria zajęć, w których 
każdy znajdzie coś dla siebie. Nie 
zabraknie popularnych warsztatów 
czy kursów. Na miłośników tańca i 
folkloru czeka Zespół Pieśni i Tań-
ca Wałbrzych. 

- Zapraszamy do nas, do 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Zapraszamy do Zespołu Pieśni 
i Tańca “Wałbrzych”. Będziemy 

uczyć grać na instrumentach, 
nie zabraknie zajęć tanecznych 
czy kursów językowych – mówi 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Wałbrzyska Szkoła Talentów to 
także zajęcia plastyczne, warsztaty 
fotograficzne czy kuglarstwo.

Zajęcia organizowane są dla dzieci 
w każdym wieku. W WOK możesz 
rozwijać pasje od najmłodszych 

lat, ale przede wszystkim dobrze 
się bawić.  

Informacji o zapisach i szcze-
gółowy harmonogram zajęć 
dostępny jest na wok.walbrzych.
pl w zakładce Wałbrzyska Sz-
koła Talentów. Zaglądajcie także 
na stronę Zespołu Pieśni i Tańca 
“Wałbrzych”. Zajęcia prowadzone 
będą w obu siedzibach Wałbrzysk-
iego Ośrodka Kultury – na terenie 
Starej Kopalni i na Piaskowej 
Górze. 

- To oferta nie tylko dla na-

jmłodszych mieszkańców naszego 
miasta i regionu. Na warsztaty, za-
jęcia zapraszamy także młodzież i 
dorosłych. Jesienią nie zabraknie 
także propozycji dla wałbrzyszan 
szukających kulturalnych doznań 
i rozrywki na najwyższym pozi-
omie. Piątego września koncert 
Urszuli Dudziak w ramach fes-
tiwalu Hałda Jazz. Cyklicznie 
współorganizujemy stand-upy. 
Będą nowe wystawy w Galerii na 
Piętrze i Multimedialnej Galerii 
Obrazu– dodaje dyrektor ośrodka, 
Jarosław Buzarewicz. 

Trzy propozycje muzyczne przy-
gotowano na tegoroczne spot-
kanie pod hasłem Bluesowy 
Wałbrzych. Koncert odbędzie się 
1 października na terenie Starej 
Kopalni. Będzie to już czwar-
ta odsłona bluesowego święta w 
naszym mieście. 

Bluesowe spotkania przygotowy-
wane przez Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. W tym roku 
na scenie zagrają trzy zespoły. 

W Wałbrzychu pojawi się Boogie 
Boys, polski kwartet muzyczny, 
który specjalizuje się w stylu boo-
gie-woogie z domieszką czarnego 
bluesa. Grupa ma za sobą koncer-
ty w całej Europie. Grała między 
innymi na urodzinowym koncer-
cie legendy bluesa Vince`a We-
bera. 

Klasycznie piękny, tradycyjny 
blues lekko złamany folkowym 
brzmieniem zaprezentuje KSW 4 
Blues. To laureat Festiwalu Rawa 
Blues. Zespół okrzyknięty został 
także odkryciem roku w ankiecie 
kwartalnika Twój Blues. 

Ostatnim zespołem, który zaprez-
entuje się tego dnia na scenie w 
Starej Kopalni będzie czeski zespół 
grający między innymi piosenki 

Tadeusza Nalepy. PBK Blues częs-
to koncertuje w Polsce. Pojawiał 
się już w Opolu czy w Rzeszowie 
na festiwalu Breakout Days.

- To wyjątkowy wieczór. Z roku 
na rok nasze spotkania cieszą 
się coraz większą popularnością. 
Liczymy, że podobnie będzie i w 
tym roku. Bilety dostępne są na 
stronie wok.walbrzych.pl. Ser-
decznie zapraszamy – zachęca 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Współgospodarzami spotkania 
są: Jacek Szwajgier oraz Marek 
Dolat, który prowadzi także kon-
cert. 
Zdjęcie:
Podczas II edycji na wałbrzyskiej 
scenie zagościli m.in. Paranoja 
Hotel i Blues Junkers.
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WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA

“CZAS FOTOGRAFII”

REPERTUAR KONCERT CHARYTATYWNY W KLUBIE A’PROPOS W TĘ NIEDZIELĘ.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
zaprasza na otwarcie wystawy 
Pawła Sokołowskiego “CZAS FO-
TOGRAFII”, w piątek 3 września  
w godzinach od 18.00 – 20.00, przy 
ul. Słowackiego 26. W tym cza-
sie będzie możliwe bezpośrednie 
spotkanie z artystą.

Paweł Sokołowski, artysta wizual-
ny, fotografik i pedagog. Ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w 
Poznaniu, należy do Związku Pol-
skich Artystów Fotografików. Za-
jmuje się fotografią dokumentalną, 
kreacyjną oraz eksperymentalną. 
Jego ulubiony obszar pracy arty-
stycznej to dokument magiczny. 
Ostatnio poświęca się głównie 
technice mokrego kolodionu, 
pochodzącej z XIX wieku, która 
umożliwia długie czasy naświetla-
nia.

Współtworzy kolektyw „Street-
CollodionArt”, który jest zalicza-
ny do „Nowej awangardy” posłu-
gującej się dawnymi technikami 
fotografii. Głównym obszarem 
zainteresowania grupy jest człow-
iek w przestrzeni publicznej. Na-
jwiększym, dotychczasowym 
osiągnięciem grupy jest projekt 
„7 objets d’Afrique 7 artistes pho-
tographes”, zwieńczony wystawą w 
paryskiej Galerie Bernard Dulon.
W latach 2009-2012 był kura-
torem Galerii Fotografii w Świd-
nicy, gdzie opracował i prowadził 
cykl „Young Professional”. Był to 
pomysł prezentacji oraz określenia 
kierunku działania artystów foto-
grafików, generacji dojrzewającej 
po reformacji ustrojowej 89 r. w 
Polsce.
W latach 2006-2012 prowadził 

prace nad autorskim projektem 
„Ludzie Czarnego Złota”, opisują-
cym zmiany społeczno-kulturowe 
po likwidacji Dolnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Miał wówc-
zas wielką przyjemność pracować 
z górnikami z Wałbrzycha i Nowej 
Rudy. Jest to cykl dedykowany dzi-
adkowi artysty, Franciszkowi Śli-
wie, który całym sercem należał do 

górniczej braci. Paweł Sokołowski 
wychował się w Wałbrzychu, czuje 
się Dolnoślązakiem, choć obecnie 
mieszka w Berlinie. Jego prace zna-
jdują się w kolekcjach: Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, 
Muzeum Historycznego w Lubi-
nie, Galerii Sztuki Współczesnej 
„Zachęta” we Wrocławiu oraz w 
zbiorach prywatnych 

KINO APOLLO 

28.08 
Reminiscencja 16:00 
Zupa nic 18:15 
kRAJ 20:15

29.08 
kRAJ 16:00
Teściowie 18:00 
Zupa nic 20:00

30.08 
Reminiscencja 16:00
Zupa nic 18:15
kRAJ 20:15

31.08 
Reminiscencja 16:00
Zupa nic 18:15
kRAJ 20:15

TEATR DRAMATYCZNY
w Wałbrzychu 

03.09
KING’S SIZE 19:00
Scena Kameralna

04.09
KING’S SIZE 19:00
Scena Kameralna

05.09
KING’S SIZE 18:00
Scena Kameralna

08.09
RITA 19:00
Scena Kameralna

09.09
RITA 19:00
Scena Kameralna

TEATR LALKI I AKTORA

29.08
AKADEMIA PANA KLEKSA/ 7+ 
12:30 

5.09  
ŻABCIA I ROPUCH/ 3+ 12:30 

12 – 17.09
V FESTIWAL MAŁYCH
PRAPREMIER

26.09 
SZEWCZYK DRATEWKA | 3+ 
12:30

"Gramy i zbieramy na leczenie i rehabilitację Anity - mamy 3-ki dzie-
ci, będącej po 5 udarach.
Zagrają: Maja Karteczka, LEWEX - groove sensation, Green City i 
Paranoja.
Licytowane będzie, między innymi, serduszko od Jurka Owsiaka, czy 
przejazd Mustangiem."

„Ta impreza charytatywna odbywała się już wcześniej, bo pomoc po-
trzebna jest stale. Ostatnią edycję w Jedlinie Zdroju przerwał deszcz, 
stąd ta już pod dachem, bezpiecznie i liczymy na Państwa przybycie” 
jak informuje organizator.

Wstęp wolny, ale oprócz licytacji mile widziany będzie hojny wrzut 
do puszki.
Wieniawskiego 82 w Wałbrzychu, niedziela 29 sierpnia, start o 17:00.
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•  20 lat w Wałbrzychu

•  nakład 16 000 egzemplarzy 

•  największy zasięg dystrybucji

• współpraca z najlepszym portalem
o kulturze w Wałbrzychu

to tylko kilka powodów, dla których warto

redakcja@nicsieniedzieje-walbrzych.pl
info@30minut.pl

Wydawca: 
Centrum sp. z o.o.
ul. Ludowa 1C/111
58-304 Wałbrzych

tel.: 531 407 736
e-mail: sekretariat@30minut.pl
www.30minut.pl 

Współpraca:
Wałbrzych - tu #nicsięniedzieje - niezależny portal
o kulturze
www.nicsieniedzieje-walbrzych.pl

KOMPAS KULTURALNY


