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Obraz Wita Stwosza w Wałbrzychu!
Większość Polaków kojarzy 

Wita Stwosza (Veit Stoss) z mo-
numentalnym i kunsztownym 
dziełem rzeźbiarskim -  ołtarzem 
w Bazylice Mariackiej w Krako-
wie. Mało komu wydawałoby 
się, że artysta późnego gotyku 
znany jest również z malowideł. 
Ba, większość z nas pozostaje w 
przekonaniu, że twórca to Polak. 
Nic bardziej mylnego! Stwosz był 
Niemcem i nie tylko rzeźbił, ale 
również malował.

Do Wałbrzycha trafił właśnie obraz 
na desce Wita Stwosza, który de facto 
jest fragmentem ołtarza. Znajdował 
się on w klasztorze benedyktynów 
Św. Manga w Füssen do 1803 roku, 
czyli do czasu kasaty zakonu. Po roz-
dysponowaniu majątku duchownych 
i podzieleniu ołtarza na części, obraz/
deska trafia w prywatne ręce i ślad po 
nim znika. Jest rok 1927, w którym 
pojawia się informacja o jego miejscu 
przebywania. Wówczas Ernst Buch-
ner, wybitny znawca sztuki i zarazem 
dyrektor Bawarskich muzeów w tym 
Starej i Nowej Pinakoteki publikuje 
swoją pracę dotyczącą elementów 
rozłożonego na części ołtarza Stwo-
sza z klasztoru z Füssen, robiąc zdjęcie 
obrazu i opisując go. Podaje informa-
cję, że przebywa on w rękach prywat-
nych, nie wskazując właściciela. Oka-
zuje się, że deska jest rewersem dolnej 
kwatery lewego skrzydła ołtarza i 
przedstawia jednego z ojców kościo-
ła-św. Augustyna w celi. W 1990 roku 
obraz zostaje wystawiony na aukcji 
w Kolonii w domu aukcyjnym Lem-
pertz, po czym trafia do kolecji w Mo-
nachium. Podczas ostatnich Targów 
Sztuki w Monachium zauważa go an-
tykwariusz Tomasz Jabłoński z Bogu-
szowa-Gorc. - Już miałem wyjeżdżać i 
wychodząc z targów, gdy zobaczyłem 
obraz. Zaintrygowała mnie tabliczka 
Weit Stoss. Zdziwiło mnie to, ponie-
waż Stwosz znany był z rzeźbiarstwa. 
Podjąłem rozmowę z austriackim an-
tykwariuszem i zarezerwowałem go 

- wyjaśnia Tomasz Jabłoński. Wróci-
łem do hotelu i zacząłem sprawdzać 
informacje dotyczące pochodzenia 
dzieła. Następnie podjąłem decyzję o 
jego zakupie - dodaje. W ten sposób 
obraz trafia na ziemię wałbrzyską. Za-
interesowanie obrazem jest bardzo 
duże. -Od czasu podania do publicz-
nej informacji o posiadaniu obrazu 
cały czas otrzymuję telefony, zarów-
no od prywatnych kolekcjonerów, jak 
również od instytucji muzealniczych 
– komentuje antykwariusz Jabłoński 
z domu aukcyjnego „PanPaser”. Warto 
wspomnieć, że o ile dla Niemców Wit 
Stwosz, czyli Veit Stoss jest jednym z 

wielu znanych twórców tego okresu, 
to dla Polaków jest ikoną narodowej 
opowieści tak jak Kopernik, Chopin 
czy Kościuszko; jednym z bohaterów 
„Historii żółtej ciżemki”. Wszak uczy-
liśmy się wszyscy już o nim w szkole 
podstawowej, był bowiem jednym z 
największych i najbardziej znanych 
twórców na ziemiach polskich okresu 
późnego gotyku.

Paweł Szpur
Fot.PAS

Dziękujemy antykwariuszowi To-
maszowi Jabłońskiemu za pomoc 
mertyorczną w przygotowaniu tekstu.

S P O R T O W YS P O R T O W Y
WA Ł B R Z Y C HW A Ł B R Z Y C H

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

sport str. 16-17
Przypominamy o zmianie czasu na zimowy!Przypominamy o zmianie czasu na zimowy!
czytaj więcej w Temacie Tygodnia strona 4 czytaj więcej w Temacie Tygodnia strona 4 

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

 DODATEK 29 PAŹDZIERNIKA 2021

K      MPAS KULTURALNY

ANIOŁY-MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ

MAGIA ŚWIĄT W WOK! ZAPRASZAMY NA BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY RĘKODZIEŁA 

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

Od 20 lat anioły przylatują do 
WOKu. Wystartowała jubileuszowa 
edycja konkursu „Anioły – muśnię-
cie skrzydeł”.

- To jeden z piękniejszych konkursów 
organizowanych przez Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury – przyznaje Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor ośrodka. Ru-
sza 20. jubileuszowa edycja konkur-
su, którego motywem przewodnim 
są anioły. Do zabawy WOK zaprasza 
dzieci, młodzież i dorosłych. Na pra-
ce konkursowe czekamy do 1 grudnia 
tego roku. 

Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury żartuje, że to konkurs znie-
nawidzony przez kurierów, którzy do-
starczają dziesiątki prac do ośrodka. 

- Do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
przylatuje z całej Polski bardzo dużo 
aniołów. Zdarza się nawet, że jest to 
kilka tysięcy prac. Nie tylko małych 
obrazków czy obrazów, ale także rzeźb 
przestrzennych – mówi Jarosław 
Buzarewicz. 

Prace konkursowe mogą być wykona-
ne w dowolnej technice plastycznej, 
na płaszczyźnie lub formie przestrzen-
nej. Mogą to być grafiki, rysunki, ob-

razy czy rzeźby. Prace oceniane będą 
w pięciu kategoriach. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie wok.
walbrzych.pl. 

- Te anioły przybierają różną formę. 
Są wielobarwne, niektóre są wesołe, 
niektóre zadumane. Proszę mi wie-
rzyć, że jak te prace rozkładamy w sali 
łańcuszkowej Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury to brakuje miejsca, a obra-
dom jury nie ma końca – dodaje dy-
rektor WOK. 

Termin zgłaszania prac mija pierwsze-
go grudnia tego roku. Anioły należy 
dostarczyć do Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury przy ulicy Wysockiego 29 
w Wałbrzychu. 

„Anioły – muśnięcie skrzydeł” to nie 
jest jednak zwykły konkurs. Anioły 
nadesłane do Wałbrzycha mają swoją 
misję. 

- W styczniu w czasie finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy anioły 
są wystawiane na licytacje, a zebrane 
w ten sposób pieniądze przekazujemy 
Fundacji WOŚP, która kupuje sprzęt 
do szpitali – wyjaśnia Buzarewicz.

Ozdoby świąteczne będą przygotowy-
wać uczestnicy Bożonarodzeniowych 
Warsztatów Rękodzieła, na które pod 
koniec listopada zaprasza Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury. Do świąt jeszcze 
sporo czasu, ale już dziś warto z nami 
przygotować się do tego magicznego 
czasu. 

Tegoroczne, cieszące się rokrocz-
nie sporą popularnością wśród naj-
młodszych mieszkańców Aglomera-
cji Wałbrzyskiej Bożonarodzeniowe 
Warsztaty Rękodzieła zaplanowano 

28 listopada o godzinie 10.00. 

W to niedzielne przedpołudnie Wał-
brzyski Ośrodek Kultury zaprasza na 
kreatywne zajęcia całe rodziny, to tu 
wspólnie będziecie mogli rozpocząć 
przygotowania do świąt Bożego Na-
rodzenia. 

- To wspaniała okazja, by pokazać naj-
młodszym, jak wiele warte jest i jak 
wiele radości daje wspólne spędzanie 
czasu, w tym przypadku poświęco-
ne tworzeniu ozdób świątecznych – 

mówi Kamila Kołodziejczyk, instruk-
tor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 

Ozdoby wykonywane na warsztatach 
uczestnicy zabiorą ze sobą do domów 
i być może wiele z nich będzie waż-
nym elementem budującym świątecz-
ny nastrój. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć i cen biletów przekażemy na po-
czątku listopada na stronie wok.wal-
brzych.pl. 

Koncert 
Queen symfonicznie

7.11.2021

Krzysztof Komeda 
w inscenizacji

teatralno – muzycznej

12-17.09.2021 r.

spektakl
Żabcia i Ropuch

31.10.2021

koncert
Duet Yanistan

5.11.2021

koncert
Nocny Kochanek

26.11.2021

Wernisaż wystawy
Brave Kids

13.11.2021

kultura str. 7-12

rozmowa str. 6

Studio EspressoStudio Espresso
z Martą Lachowiczz Martą Lachowicz

https://pixabay.com
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z dr Sylwią Bielawską
Wiceprezydent Wałbrzycha odpowiedzialną
za edukację i sprawy społeczne.
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kalendarium

PAŹDZIERNIK

29
PIĄTEK

Imieniny:
Bohdana, Bożydara

Dzień zaduszny

LISTOPAD

2
WTOREK

Imieniny:
Euzebii, Narcyza

Dzień Internetu

 Imieniny:
Zenobii, Przemysława

Dzień Spódnicy LISTOPAD

3
ŚRODA

LISTOPAD

4
CZWARTEK

,,Jesteś odpowiedzialny nie tylko za to, co mówisz, ale 
również za to, czego nie mówisz.”

Martin Luther

PAŹDZIERNIK

30
SOBOTA

Imieniny:
Sylwii, Huberta

Święto Myśliwych – Hubertus

Imieniny:
Karola, Olgierda

Dzień Taniego Wina

Imieniny:
Urbana, Augusta

Dzień Rozrzutności

PAŹDZIERNIK

31
NIEDZIELA

9:00-12:00 Bajtel w Kopalni - “Bajtel w galerii” (Sta-
ra Kopalnia Wałbrzych).
18:00-20:00 Nocne zwiedzanie Muzeum Kolejni-
ctwa, Jaworzyna Śląska.
19:00-20:30 Halloween dla rodzin z dziećmi (Za-
mek Książ w Wałbrzychu).
19:00 Spektakl ,,Emigranci” (Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu).
20:00-23:00 DZIADY. Opowieści o śmierci (Schroni-
sko PTTK „Andrzejówka”).
20:00 Strrraszne PARTY / impreza taneczna A PRO-
POS.

19:00 Spektakl teatralny „Złe sny, dobre sny” (Teatr 
Lalki i Aktora Wałbrzych).
19:00 Dni Muzyki Filmowej (Filharmonia Sudecka 
Wałbrzych).
19:00 NIM WSTANIE DZIEŃ / OPOWIEŚĆ O ŻYCIU 
KRZYSZTOFA KOMEDY XIV Międzynarodowy Festi-
wal Hałda Jazz (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu).
20:00 Halloween dla dorosłych Zamek Książ Wał-
brzych.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
16:00  Spotkanie z paniami Doris Stempowska i Eli-
sabeth Wypych. Spotkanie na Sobięcinie w Liceum 
Wałbrzych Niepokalanki.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

16:00 Warsztaty malarskie w Domu pod Aniołami 
na Młynarskiej 16.
16:00-20:00 Żywot Galileusza po wałbrzysku wg 
Bertolta Brechta warsztaty muzyczno-teatralne 
(WOK Wałbrzych).
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
20:30-22:00 Kabaret Smile (Świdnicki Ośrodek Kul-
tury).

12:30 Spektakl ,, Żabcia i ropuch” (Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu).
19:00 Baśnie Ludów Ziemi Wałbrzych (Pałac Tielscha w 
Wałbrzychu).
19:00 Spektakl ,,Emigranci” (Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu).
20:00 Halloween dla dorosłych Zamek Książ Wał-
brzych.

Imieniny:
Seweryna, Wiktoryny

Wszystkich Świętych

LISTOPAD

1
PONIEDZIAŁEK
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

część 2

Dwa tygodnie temu rozma-
wialiśmy o sukcesach nauczy-
cieli i dyrektorów, o ogólnej 
kondycji szkoły w okresie Co-
vid -19 oraz o innowacyjnych 
działaniach edukacyjnych dla 
uczniów klas 1-3. A także o 
programach i pomysłach dla 
dzieci z pionu 4-8.

Tak, wówczas mówiłam o 
tym, że w szkołach podstawo-
wych kolejny rok kontynuu-
jemy projekt pt. „Szczęśliwa 
Trzynastka – nauczanie eks-
perymentalne w 13 szkołach 
podstawowych”, w ramach 
którego odbywają się zajęcia 
pozalekcyjne w nowoczesnych 
pracowniach przedmiotowych 
(przyrodniczych i matematycz-
nych), a uczniowie i nauczyciele 
nabierają nowych umiejętności 
z zakresu nauczania ekspery-
mentalnego oraz czytania foto-
graficznego. Rozpoczynamy też 
kolejną edycję programu tre-
ningowo-doradczego dla ucz-
niów Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii oraz członków ich 
rodzin pt. „Młodzi gniewni”. 
Kolejny rok będziemy też wraz 
z Politechniką Warszawską pro-
wadzić dodatkowe zajęcia z 
matematyki dla uczniów klas IV 
szkół podstawowych w ramach 
programu „Matematyka - wstęp 
do kariery wynalazcy” oraz lek-
cje obywatelskie dla klas VIII pt. 
„Piątki z prezydentem”.

A co słychać w szkołach po-
nadpodstawowych?

W szkołach ponadpodstawo-
wych kontynuujemy kilka waż-
nych projektów, m.in. „Wsparcie 
Kształcenia Zawodowego – po-
prawa efektów”, „Umiejętności 
zawodowe i praktyka kluczem 
do zatrudnienia” czy program 
nauczania praktycznego pro-
gramowania w ramach Ligi 
Niezwykłych Umysłów. Są to 
programy oferujące liczne war-
sztaty, szkolenia, kursy, staże 
i praktyki zawodowe, które 

kończą się egzaminem certyfi-
kacyjnym i zdobyciem nowych 
umiejętności. Nowością jest 
„Wałbrzyska Akademia Kaizen 
– rozwój kompetencji i kwali-
fikacji zawodowych uczniów 
i nauczycieli” - program, który 
zwiększa szanse na zatrudnie-
nie dla uczniów oraz wzrost 
kwalifikacji i umiejętności u 
nauczycieli szkół zawodowych, 
poprzez liczne działania szkole-
niowe i doradcze, dostosowu-
jące kwalifikacje do aktualnych 
potrzeb rynku pracy. W tym 
roku ruszamy również z pierw-
szym programem z tzw. fun-
duszy norweskich pt. „Program 
Roll - warsztaty, rozwój, lekcje, 
start rakiety i program naucza-
nia”, który z powodu pandemii 
musieliśmy przesunąć na bie-
żący rok. Celem projektu jest 
opracowanie innowacyjnego 
programu nauczania oraz jego 
pełne wdrożenie, wsparcie w 
wyborze kariery w sektorze 
przemysłu kosmicznego, a 
także nawiązanie współpracy 
polsko-norweskiej. Program 
będzie realizowany w Zespole 
Szkół Politechnicznych „Ener-
getyk”, gdzie uczniowie pod 
okiem specjalistów będą m.in. 
konstruować rakietę, którą wy-
strzelą w kosmos wraz z norwe-
skimi partnerami. Jak widać jest 
tego dużo, trudno tak w kilku 
słowach streścić to, co propo-
nujemy naszym uczniom.

Na koniec zapytam jeszcze 
o uczniów romskich, których 
w wałbrzyskich placówkach 
nie brakuje...

Pozyskaliśmy także środki 
finansowe na realizację zada-
nia mającego na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych ucz-
niów pochodzenia romskiego 
(zmniejszenie bariery języ-
kowej, uzupełnienie wiedzy, 
integrację ze środowiskiem 
lokalnym). W ramach zadania 
organizowane będą różnorod-
ne zajęcia dydaktyczne, któ-
rych celem jest zwiększenie 
poziomu integracji społecznej i 
obywatelskiej Romów poprzez 
działania w dziedzinie edukacji, 
aktywizacji zawodowej, ochro-
ny zdrowia oraz poprawy sytu-
acji mieszkaniowej.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Nie jest łatwo pisać o da-
lekiej perspektywie, kiedy tu 
i teraz aż proszą się o działa-
nie, rozwiązanie problemu. 
Muszę podzielić się moimi 
ostatnimi spostrzeżeniami 
właśnie na ten temat.

Pisałam ostatnio o plano-
wanej wycieczce na Chełmiec 
w ramach projektu Leśnej 
Akademii. Na Chełmiec szli-
śmy w sobotę. W czwartek 
i piątek wichury szalały w ca-
łym kraju. Ich skutki mogli-
śmy oglądać w trakcie nasze-
go spaceru (umówmy się, nie 
jest to wymagająca trasa). Wi-
dzieliśmy też wycięte w spo-
rych ilościach zdrowe buki 
(chociaż to świerki zdaniem 
LP dominują, co ma stano-
wić problem), ale nie były to 
te uszkodzone wichurą, były 
wycięte wcześniej. Mijaliśmy 
też wiele osób, można powie-
dzieć, że jest ruch na szlaku.

Nikt z biorących udział 
w wycieczce nie był zasko-
czony, kiedy rozmawialiśmy 
o tym, że pogoda będzie dla 
nas jeszcze bardziej nieprze-
widywalna. Wszyscy też wi-
dzieli związek między troską 
o przyrodę a jakością nasze-
go życia.

W mojej opinii nasze czło-
wieczeństwo przechodzi jakiś 
z najmroczniejszych kosz-
marów kryzys, bo bierność 
wobec ludzi wymagających 
pomocy i ratunku jest doj-
mującym złem. Myślę, że jest 
gdzieś wspólny mianownik, 
który sprowadza: naszą bier-
ność, nieposkromiony apetyt 
na wszystko – bez rozsądku 
i umiaru, skłonność do auto-
destrukcji w jedną wspólną 
przyczynę. Być może – jeśli 
nieskończony rozwój nie jest 
możliwy – właśnie stanęliśmy 
przed przepaścią, być może 
to jest ta przyczyna.

Dla wszystkich chętnych – 
w sobotę kolejna wycieczka, 
Trójgarb. Spotkamy się na sta-
cji Witków Śląski o 9.30. War-
to jeszcze móc zobaczyć, ze 
może być pięknie.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Na 221-letnim zegarze w 
jednej z sal mojego Staru-
szeczka czas zatrzymał się o 
18:25. Może była to 6:25 rano. 
Któż to wie? Lubię myśleć, że 
ci, dla których skończył się 
tego dnia, zdążyli nacieszyć 
się jeszcze spokojnym popo-
łudniem. Zegar, pochodzący z 
berlińskiej fabryki Kleemeyera 
założonej w 1766 roku, jest 
wysoki i wytworny. Prezentuje 
się dostojnie, niczym starszy 
pan we fraku pozdrawiający 
przechodniów skinieniem cy-
lindra. Trwa sobie w tej ostat-
niej zapamiętanej chwili od 
wielu dziesiątek lat, po cichut-
ku, nie zawracając już niczyjej 
głowy, nie skupiając na sobie 
niczyjej uwagi. Lubię siadać 
na parapecie okna obok nie-
go. Za moimi plecami na ho-
ryzoncie siwych poranków 
majaczy fabryka porcelany 
Carla Kristera. Może należał 
do niego? W wyobraźni widzę 
uśmiechnięte twarze uczest-
ników balu sylwestrowego 
roku 1800 lub 1900 któregoś, 
jak w napięciu, z nieukrywaną 
ekscytacją śledzą jego wska-
zówki rozprawiające się ze 
starym rokiem, wyliczając na 
głos jego ostatnie tchnienie. 
Drei, zwei, eins, frohes neu-
es Jahr! Widzę pąsową twarz 
dziecka patrzącą na niego 
zmęczonym wzrokiem, bo oto 
za pięć minut skończy się lek-
cja gry na fortepianie, której 
tak nie lubi. Wyobrażam so-
bie ludzi, dla których bił jego 
dzwon. Ile twarzy przed moją 
odbijało się w szybie jego cy-
ferblatu? Ile istnień przeżył, ile 
zniknęło w prześwicie czasu, 
którego się nie lękał ?

Jesień przyszła w tym roku 
nieproszona. Listopad czai się 
na końcu języka, jak słowo, 
którego znaczenia nie chce-
my sobie przypomnieć. Świat 
rozpędził się, jest nie do za-
trzymania. Jego obrazy kłują 
pod powiekami zamkniętych 
oczu. Czas nie jest sprawied-
liwy, pręży się, wystawia ło-
buzersko jęzor z pomarszczo-
nych starych ust. W lesie za 
kolczastym drutem igra z na-
szej poczciwości. Nas, kiedyś 
ludzi. 
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Czy to koniec zmiany czasu?
Temat, który powraca dwa razy w roku jak bumerang, związany jest z pytaniem o to, 

czy nadal będziemy zmieniać czas? Otóż pisaliśmy o tym zagadnieniu już w 2019 -wów-
czas zanosiło się na zakończenie tego społecznego problemu już w 2021 roku. Na jakim 
etapie jest sprawa obecnie?

REKLAMA R0522/21

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Zegar - według Słownika 
Języka Polskiego jest to przy-
rząd do mierzenia i wskazy-
wania czasu, a także urządze-
nie pomiarowe lub kontrolne 
przypominające wyglądem 
zegar. Zegar może być astro-
nomiczny, czyli taki, którego 
działanie jest oparte na okre-
sowych ruchach ciał niebie-
skich. Ale również atomowy 
czyli taki, który do działania 
wykorzystuje zjawisko emisji 
lub absorpcji promieniowa-
nia elektromagnetycznego 
atomów lub cząsteczek. Brzmi 
to bardzo mądrze, więc po 
co te zegarki? Okazuje się, że 
zegarki pełnią ważną rolę w 
kształtowaniu rzeczywisto-
ści, pozwalają nam planować 
różne przedsięwzięcia. War-
to jednak wspomnieć, że za 
wynalazcę zegarka uznaje się 
Petera Henleina, który w 1504 
roku umieścił mechanizm 
sprężynowy napędzający ze-
gar w „przenośnym” pudełku, 
tworząc pierwszy zegarek 
kieszonkowy. Taki typ zegarka 
był najbardziej popularny aż 
do I wojny światowej. Na po-
czątku XX wieku zegarki na-
ręczne zarezerwowane były 
dla kobiet i traktowane bar-
dziej jako przejściowa moda 
niż funkcjonalne urządzenie. 
Warto wspomnieć również, 
że pierwszy prototypowy 
zegarek kwarcowy został 
wyprodukowany przez CEH 
w Szwajcarii, gdzie w latach 
1965-1967 trwały prace nad 
miniaturyzacją kwarcowego 
oscylatora 8192 Hz. Dziś zega-
rek to nie tylko urządzenie do 
mierzenia czasu. Większość z 
nas traktuje zegarek niczym 
ozdobę, w dodatku musi być 
modny. Zegarek stał się rów-
nież symbolem statusu spo-
łecznego czy prestiżu. Niektó-
rzy ludzie traktują to również 
jako lokatę kapitału. Pewnie 
wielu z was zauważą, że zega-
rek bywa także oznaką snobi-
zmu. Są tacy, którzy potrafią 
wydać na zakup zegarka kil-
kaset tysięcy złotych, co może 
stanowić wartość dobrego, 
nowego samochodu. Jednak 
nie jest ważne ile kosztował 
Wasz zegarek, i tak wkurzacie 
się, jak musicie przestawić go-
dzinę podczas zmiany czasu.

Redaktor Naczelny

Trochę historii
Przypominamy, że matką 

wynalazku przesunięcia czasu 
okazali się Niemcy. To oni jako 
pierwsi dokonali tej zmiany 16 
kwietnia 1916 roku i przesunę-
li wskazówki zegara o godzinę 
do przodu. W październiku na-
tomiast cofnęli je o 60 minut. 
Tuż za ich rozwiązaniem ruszy-
li Brytyjczycy i Amerykanie. To 
Kongres Stanów Zjednoczonych 
ustalił podział stref czasowych w 
USA w dniu 19 marca 1918 roku. 
Jednocześnie na czas wojny, 
USA nakazało wprowadzić czas 
letni celem oszczędności paliwa 
służącego do produkcji energii 
elektrycznej.

Jak to było w Polsce?
Polska historia pierwszego 

przesunięcia czasu sięga 1917 
roku. Nastąpiło to 6 kwietnia. W 
tym dniu z godziny 2:00 prze-
sunięto wskazówki na godzinę 
3:00. Natomiast cofnięcie cza-
su miało miejsce 17 września. 
Ostatnią zmianę czasu w tym 
okresie datuje się na rok 1922.  
Po II wojnie światowej zmiana 
czasu powracała z przerwami 
i pojawiła się na stałe po 1977. 
Cofanie zegarów następowało 
wówczas we wrześniu, a nie jak 
teraz - w październiku. 

Czy przesunięcie czasu 
opłaca się? 

Zwolennicy zmian kładą na-
cisk na gospodarkę, w szczegól-
ności na transport i funkcjono-
wanie instytucji publicznych. 
Zużywamy mniej prądu. Ale 
czy w dobie oświetlenia LED, 
które oszczędza energię i więk-
szej ilości klimatyzatorów, któ-
re ją nadmiernie zużywają, te 
oszczędności nie są aby pozor-
ne? Kiedyś przestawianie zega-

rów było uciążliwe; dziś w erze 
smartfonów i elektroniki nie sta-
nowi to problemu.

Tak miało być?
W tym roku Unia Europejska 

miała zrezygnować z przestawia-
nia zegarów z czasu zimowego 

na letni. Kraje, które wolą czas 
letni miały od marca już przy ta-
kim pozostać. Te, które preferują 
czas zimowy, miały w marcu nie 
zmieniać godziny. Niestety tak 
się nie stanie. W ostatni weekend 
października znów przestawia-

my wskazówki do tyłu i śpimy 
dłużej.

Czy przestaniemy zmieniać 
godzinę?

Mimo to, gdy w marcu przesta-
wiliśmy zegarki w Europie, dwa 
tygodnie po podobnej zmianie 
w USA, niewiele wskazywalo na 
to, byśmy mieli to robić po raz 
ostatni. Dodatkowa komplikacja 
wiąże się z Brexitem: Wielka Bry-
tania nie planuje ujednolicenia 
czasu, co może wywołać duże 
zamieszanie, gdyby Irlandia to 
zrobiła. Ogromnym wyzwaniem 
jest pozostawienie poszczegól-
nym krajom wyboru czasu, jaki 
chcą stosować. Oznaczałoby to, 
że stałe różnice czasowe nie wią-
załyby się z położeniem geogra-
ficznym. Najprawdopodobniej 
problem ten będzie rozwiązy-
wany przez kolejne lata. Unia Eu-
ropejska łatwo potrafi ustalić, że 
marchewka to owoc, natomiast 
w tak istotnych sprawach jak jed-
nolity czas już nie jest tak łatwo. 

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
money.pl

miasto2077.pl
fakt.pl

tvn24.pl
natemat.pl
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 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, będącej własnością Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku 
realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 638/2021 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha z dnia 22 października 2021 r.

sekund sekund

Strefa z nowym prezesem
Po kilku miesiącach Wał-

brzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna„Invest-Park” 
ma wybranego nowego Pre-
zesa. Został nim Piotr Woj-
tyczka, który do tej pory 
pełnił funkcję wiceprezesa 
w Legnickiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Na kanwie 
zawodowej zasłynął szcze-
gólnie z inwestycji w Środzie 
Śląskiej, gdzie powstanie 
zakład PepsiCo produkujący 
przekąski. Piotr Wojtyczka na 
swoim koncie ma także inne 
sukcesy, które zostały doce-
nione przez Radę Nadzorczą 
w Wałbrzychu. Nowy prezes 
zacznie pełnić swoją funkcję 
z dniem 8 listopada 2021.
Piotr Wojtyczka jest absolwen-

tem studiów podyplomowych 
- Master of Business Administra-
tion, a także doświadczonym 
ekspertem z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi, komunikacji 
wizerunkowej oraz Public Affairs. 
W latach 2015-2016 pełnił funkcję 
Dyrektora ds. Marketingu w spół-
ce Lotniczy Dworzec Towarowy 
Cargo. Od 2012 r. związany jest z 
branżą nowych technologii i IT. 
Pierwotnie na stanowisku konsul-
tanta, następnie jako manager, 
wiceprezes zarządu i prokurent 

spółki informatycznej, w której 
odpowiadał za planowanie mię-
dzynarodowych kampanii pro-
duktowych i dział marketingu oraz 
wzrost wyników sprzedażowych.

Od 2016 r., w ramach własnej 
działalności gospodarczej, prowa-
dził bieżące doradztwo strategicz-
ne z zakresu Public Relations oraz 
Public Affairs. Od marca 2017 r. 
pełnił funkcję Dyrektora Zarządza-
jącego i Prezesa Zarządu w agencji 
komunikacji zintegrowanej – Pro-
spect sp. z o.o. sp. k., gdzie odpo-
wiedzialny był za bieżący nadzór 
nad pracą i strategię rozwoju spół-
ki oraz kształtowanie modelu bi-
znesowego firmy. Od marca 2017 
r. do października br. pełnił funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
na której terenie, w Środzie Ślą-
skiej, powstanie zakład światowe-
go potentata spożywczego Pep-
siCo. To największa inwestycja w 
LSSE od początku istnienia strefy 
i jedno z największych tego typu 
przedsięwzięć w Polsce. Nakład 
inwestycyjny PepsiCo wyniesie 
ponad 1,3 miliarda złotych, a na 
start przewidziano około 300-400 
nowych miejsc pracy. Ponadto, 
inwestycja ta będzie bazowała na 
najnowocześniejszych rozwiąza-
niach technologicznych, co wpły-

nie pozytywnie na zrównoważony 
rozwój w wymiarze biznesowym, 
społecznym i regionalnym.

Te sukcesy na drodze zawodo-
wej, a także wieloletnie doświad-
czenie menedżerskie i biznesowe, 
zostały dostrzeżone przez Wał-
brzyską Specjalną Strefę Ekono-
miczną, jedną z najszybciej rozwi-
jających się stref przemysłowych 
w Polsce, w której na stanowisko 
Prezesa wybrano Piotra Wojtyczkę 
- czytamy w komunikacie spółki.

Red./WSSE
Fot.WSSE

Wałbrzych
Młodociany rabuś
Do 12 lat więzienia grozi 
17-latkowi podejrzanemu 
o rozbój. W zeszły wtorek na-
stolatek na ulicy zaatakował 
15-latkę i wyrwał jej z rąk te-
lefon komórkowy. Sprawca 
dwa dni później został zatrzy-
many przez funkcjonariuszy 
kryminalnych wałbrzyskiej 
komendy. Mundurowi od-
zyskali skradzione mienie. 
Okazało się, że młody męż-
czyzna był poszukiwany 
celem umieszczenia w mło-
dzieżowym ośrodku wy-
chowawczym. Do zdarzenia 
doszło 19 października tuż 
przed godziną 20:00 w rejo-
nie ul. Basztowej w Wałbrzy-
chu.

Region
Szełemej przegrał
Prezydent Miasta Wałbrzycha 
dr Roman Szełemej przegrał 
wybory na szefa dolnoślą-
skich struktur Platformy 
Obywatelskiej. Wygrał po-
seł Michał Jaros, choć warto 
zwrócić uwagę, że poparcia 
Szełemejowi udzielili między 
innymi lider PO Donald Tusk 
(obecnie nowy szef partii) 
oraz były lider i p.o. szefa dol-
nośląskich struktur Grzegorz 
Schetyna, a także prezydent 
Warszawy - Rafał Trzaskowski. 
Dr Roman Szełemej pogratu-
lował rywalowi na twitterze. 
Wskazał, że przed nim trudne 
zadanie i życzył mu powo-
dzenia.

Lubawka
Sybiracy edukują
25 października przedsta-
wiciele wałbrzyskiego Koła 
Sybiraków w osobach Wice-
prezesa Adama Mitelszteta 
i Sekretarza Wacława Kwie-
cińskiego gościli w Szkole 
Podstawowej im. Żołnierzy 
Sybiru w Lubawce. Przepro-
wadzili w tej szkole lekcję 
żywej historii połączoną z od-
krywaniem jej białych plam. 
Uczniowie zobaczyli prezen-
tację multimedialną zatytuło-
waną „Sybiracy – Pamiętamy” 
autorstwa Wacława Kwieciń-
skiego oraz film o żołnierzach 
Sybiru na frontach II wojny 
światowej. Uczniowie wysłu-
chali wspomnień i wierszy 
Sybiraków. 

Wałbrzych
Narkotykowy handlarz 
33-letni wałbrzyszanin został 
w miniony czwartek zatrzyma-
ny przez policjantów zespołu 
operacyjno-rozpoznawczego 
pierwszego komisariatu. Funk-
cjonariusze znaleźli w zajmo-
wanym przez niego mieszka-
niu w dzielnicy Podzamcze 
spore ilości środków psycho-
tropowych w postaci amfeta-
miny. W toku dalszych czyn-
ności procesowych ci sami 
funkcjonariusze udowodni-
li mężczyźnie popełnienie 
dwóch kradzieży z włamania-
mi na terenie miasta Wałbrzy-
cha. Za posiadanie narkotyków 
oraz kradzieże z włamaniami 
odpowie przed sądem. Za kra-
ty więzienia może trafić na 10 
lat.

Jedlina-Zdrój
Ugasili pożar 
Aż siedem zastępów straży po-
żarnej z Wałbrzycha i Głuszycy 
musiało gasić pożar byłego 
kina i domu kultury w Jedlinie-
-Zdroju. Akcja gaśnicza rozpo-
częła się 25 października tuż 
po godzinie pierwszej w nocy, 
gdy służby otrzymały informa-
cję o pożarze. Płomienie były 
widoczne z daleka. Szczęście 
w nieszczęściu, że w budynku 
od lat nikt nie mieszkał. Nie-
stety niemal całkowicie spaliło 
się poddasze i dach. Przyczyny 
pożaru nie są na razie znane. 
Przypominamy, że budynek 
przy ulicy Warszawskiej 1 w 
Jedlinie Zdroju to dawny dom 
inspekcji uzdrowiska.

Wałbrzych
Żywa biblioteka
Czy należy się bać osoby 
z chorobą psychiczną? Czy 
geje i lesbijki mogą mieć dzie-
ci? Czy feministki nienawidzą 
mężczyzn? Czym przejawia 
się współczesny patriotyzm? 
Jak mieszka się w Polsce oso-
bom z innych kultur? Na te 
i wiele innych pytań uzyskasz 
odpowiedź podczas wałbrzy-
skiej Żywej Biblioteki, która 
odbędzie się 28 i 29.10.2021 
r. w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Wałbrzychu. 
Żywa Biblioteka to międzyna-
rodowy projekt edukacyjny, 
który umożliwia wszystkim 
chętnym nieformalny i osobi-
sty kontakt z osobami repre-
zentującymi grupy społeczne. 

Wałbrzyska rewolucja śmieciowa nabiera realnych kształtów
Nowe pojemniki na ko-

sze, które stoją już najpraw-
dopodobniej pod sporą 
częścią Państwa domów, 
teraz nowe śmieciarki miej-
skie.
Pojazdy są leasingowane, 

duże i małe, te ostatnie napę-
dzane gazem ziemnym, mające 
lepiej radzić sobie w wąskich uli-
cach,  nie niszcząc infrastruktury. 
Ilość aut będzie systematycznie 
dopasowywana, jeśli wymaga-
nia będą większe, a w przyszłości 
obecne zostaną zmienione na 
ciężarówki z napędem elektrycz-
nym.

Prezes Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych, Bogdan 
Stanek, apelował do mieszkań-
ców o wyrozumiałość w pierw-
szych tygodniach pracy miej-
skiego operatora. Będzie to czas 
dopracowywania systemu. Usłu-
ga startuje 2-go listopada, har-
monogram odbioru zostaje taki 
sam, jak u odchodzącego opera-
tora - Alby.

Większość z nowej załogi 
MZUK, zatrudnionej do zadania, 
to byli pracownicy Alby, którzy 
dostali dobre, zdaniem Prezesa, 
wynegocjowane warunki pracy, 
w tym umowy o pracę na czas 
nieokreślony.

Prezydent Szełemej zaznaczył, 
że zmiana operatora z prywat-
nego na miejskiego, to zabieg 
pozwalający na kontrolowanie 
i utrzymanie sensownie niskich 
cen odbioru odpadów. Przy ko-
lejnym przetargu z udziałem 
prywatnego operatora, odbiór 

odpadów kosztowałby miesz-
kańców prawdopodobnie nawet 
dwa razy więcej niż dotychczas. 
Tymczasem Wałbrzych, jak poin-
formował Prezydent, pozostaje 
z jedną z najniższych stawek w 
regionie i wśród podobnej wiel-
kości miast w Polsce. To też jeden 
z niewielu ośrodków mających 
swoją instalację i miejski system 
odbierania śmieci. Poprzedni 
taki istniał w mieście do końca 
lat 90-tych.

PL
Fot.PL
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Studio Espresso gościło w Gospodzie pod Wieżą w Szczawnie Zdroju

z prezesem Fundacji „Kalejdoskop Autyzmu” rozmawiał Paweł Szpur

z Martą Lachowicz

Oglądnij pełen wywiad

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym czym zajmuje się 
Fundacja, chciałbym zapytać 
co to jest autyzm?

Autyzm jest pojęciem bardzo, 
bardzo szerokim. Cieszę się, że 
zmieniło się pojmowanie auty-
zmu i wreszcie autyzm nie jest 
uznawany jako choroba. Jest 
to zaburzenie, które ma bardzo 
duże spektrum. Przede wszyst-
kim autyzm jest to inne postrze-
ganie świata. Inne odbieranie 
bodźców i inne reagowanie na 
to, co gdzieś jest obok nas. To są 
zaburzenia i neurologiczne, i ru-
chowe, czasami i na pograniczu 
sensoryki. To jest ogrom różnych 
zaburzeń składających się na 
spektrum autyzmu.

Dlaczego powstała Funda-
cja i od kiedy istnieje?

Fundacja formę prawną ma 
od lutego 2020 roku, natomiast 
jako grupa nieformalna "Kalej-
doskop Autyzmu" ma około 6 
lat. Była to grupa głównie mam. 
Nie ukrywajmy, gdzieś tam na 
mamach spoczywa obowiązek 
zajmowania się niepełnospraw-
nym dzieckiem. Natomiast są 
też tatusiowie, są opiekunowie 
bo też czasami rodzice nie mogą 
się zajmować dzieckiem. Więc 
przy grupie wsparcia powstał 
taki „Kalejdoskop Autyzmu”, a 
wszystko to wyszło z Poradni 
przy ulicy Matejki. Tam powstał 
pomysł, aby osoby mogły spo-
tykać się bez dzieci, tak żebyśmy 
my mogli porozmawiać o tym co 
nas „boli” – co nas boli w domu, z 
dzieckiem, wewnętrznie.

Co robiliście dotychczas? 
Część akcji była opisywana w 
Tygodniku 30 minut.

Tak. To są głównie kampanie 
społecznościowe. Po to, żeby po-
kazać czym jest autyzm, pokazać 
osoby z autyzmem, wyjść też jako 
rodzina, gdyż my często jesteśmy 
zamknięci w czterech ścianach. 
Zamknięci z naszym dzieckiem, 
zamknięci z rodzicami. Często z 
mężem, z rodzeństwem. Nie ma 
takiego zrozumienia i pokazania, 
że my chcemy też mieć swoje 
miejsce w sklepie, w autobusie, 
też w kinie, do którego chcemy 
pójść. Chcemy pokazać osobom, 
które nie wiedzą czym jest au-
tyzm, że to nie jest nic złego. To 
nie jest zaraźliwe, to jest po pro-

stu pewien stan, który gdzieś jest 
i trzeba go zaakceptować, tak jak 
każdy z nas jest różny.

I pomóc?
Chętnie, nie ukrywam, że ta 

pomoc by się przydała: czy coś 
przytrzymać, czasem drzwi po-
móc otworzyć. To są takie rzeczy 
praktyczne - tak jak każdemu z 
nas zależy, żeby uzyskać taką po-
moc.

Jak bliscy mogą pomóc swo-
im dzieciom? Jak się z wami 
skontaktować? Być może czy-
tają nasz wywiad rodzice, któ-
rzy nie są w tym gronie, które 
stworzyliście.

Fundacja dopiero zaczyna 
swoją działalność. Ma swoją stro-
nę na Facebooku i tam jest kon-
takt do nas, jest numer telefonu 
do mnie. Ja zachęcam do kon-
taktu, gdyż już zdarzają się takie 
telefony, że osoby, które usłyszą 
tą diagnozę – autyzm, zespół 
Aspergera – i każdy jest przera-
żony, nie wie o co chodzi. Ja w 
temacie jestem 11 lat, oczywi-
ście nie wiem wszystkiego. Wy-
daje mi się, że im więcej wiem, 
tym wiem mniej. Natomiast 
mam doświadczenie życiowe i 
tym doświadczeniem chcę się 
dzielić. Nas w Fundacji jest wię-
cej. Są moje wspaniałe koleżanki, 
one dysponują swoją wiedzą i ja 
dysponuję swoją wiedzą. Razem 
możemy komuś pomóc, gdzieś 
nakierować, powiedzieć, że prze-
de wszystkim trzeba to zaakcep-
tować. Autyzm się akceptuje.

A jak jest w przypadku pe-
dagogów, wałbrzyskich na-
uczycieli? Czy jest postęp, pro-
gres w tym temacie? Często 
zdarza się, że w naszych lokal-
nych szkołach są dzieci, które 
mają taką dysfunkcję.

Dzieci i młodzieży z zaburze-
niami rozwoju będzie niestety 
coraz więcej. Więc nauczyciele 
- chcąc nie chcąc - muszą zdoby-
wać wiedzę. Jak jest w szkołach 
zwykłych, że tak się wyrażę, aż 
tak dobrze nie wiem, ponieważ 
mój Karol chodzi do szkoły spe-
cjalnej i my poruszamy się w 
obrębie szkół specjalnych. Są 
nasi znajomi, którzy mają dzie-
ci w placówkach ogólnych. Jest 
niestety problem, bo ta wiedza 
o autyzmie, o tego rodzaju za-
burzeniach jest nadal mała. Po-

mysły o edukacji włączającej, o 
której było ostatnio głośno, bę-
dzie bardzo trudno zrealizować. 
Wiem, że nauczyciele muszą 
bardzo dużo nadrobić, żeby tą 
wiedzę uzyskać. Pedagodzy spe-
cjalni kończą studia, to nie trwa 
jeden kurs.

Dzisiejsze czasy pozwala-
ją się szkolić on-line i z mojej 
wiedzy wiem, że nauczyciele 
w Wałbrzychu korzystają z ta-
kich szkoleń.Czy to jest dobry 
kierunek?

Uważam, że jest, bo każda 
forma zdobywania wiedzy jest 
formą dobrą. Czy to będzie szko-

lenie on-line czy to będzie spot-
kanie osoby ze spektrum, czy 
to będą odwiedziny w szkołach 
specjalnych, gdzie są tacy ucz-
niowie. To już coś nam daje. Wie-
dza teoretyczna jest tylko teorią, 
nie ma dwóch takich samych 
osób z autyzmem, z zespołem 
Aspergera. Przebywanie z takimi 
osobami to jest coś bezcennego. 
Cieszę się, że nauczyciele w szko-
łach ogólnodostępnych też się 
chcą rozwijać i poznać potrzeby 
swoich uczniów, to bardzo waż-
ne.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o Dniu 
Świadomości Autyzmu, a także 
o tym jak można w codziennych 
sytuacjach pomóc rodzicowi z 
dzieckiem ze spektrum autyzmu.

REKLAMA R0524/21

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  26.10.2021r..    
wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Wałbrzych, 
w związku z jej przeznaczenie  do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 
- załącznik do Zarządzenia Nr 645/2021 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha z dnia  26.10.2021r. 
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ANIOŁY-MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ

MAGIA ŚWIĄT W WOK! ZAPRASZAMY NA BOŻONARODZENIOWE WARSZTATY RĘKODZIEŁA 

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

Od 20 lat anioły przylatują do 
WOKu. Wystartowała jubileuszowa 
edycja konkursu „Anioły – muśnię-
cie skrzydeł”.

- To jeden z piękniejszych konkursów 
organizowanych przez Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury – przyznaje Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor ośrodka. Ru-
sza 20. jubileuszowa edycja konkur-
su, którego motywem przewodnim 
są anioły. Do zabawy WOK zaprasza 
dzieci, młodzież i dorosłych. Na pra-
ce konkursowe czekamy do 1 grudnia 
tego roku. 

Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury żartuje, że to konkurs znie-
nawidzony przez kurierów, którzy do-
starczają dziesiątki prac do ośrodka. 

- Do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
przylatuje z całej Polski bardzo dużo 
aniołów. Zdarza się nawet, że jest to 
kilka tysięcy prac. Nie tylko małych 
obrazków czy obrazów, ale także rzeźb 
przestrzennych – mówi Jarosław 
Buzarewicz. 

Prace konkursowe mogą być wykona-
ne w dowolnej technice plastycznej, 
na płaszczyźnie lub formie przestrzen-
nej. Mogą to być grafi ki, rysunki, ob-

razy czy rzeźby. Prace oceniane będą 
w pięciu kategoriach. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stronie wok.
walbrzych.pl. 

- Te anioły przybierają różną formę. 
Są wielobarwne, niektóre są wesołe, 
niektóre zadumane. Proszę mi wie-
rzyć, że jak te prace rozkładamy w sali 
łańcuszkowej Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury to brakuje miejsca, a obra-
dom jury nie ma końca – dodaje dy-
rektor WOK. 

Termin zgłaszania prac mija pierwsze-
go grudnia tego roku. Anioły należy 
dostarczyć do Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury przy ulicy Wysockiego 29 
w Wałbrzychu. 

„Anioły – muśnięcie skrzydeł” to nie 
jest jednak zwykły konkurs. Anioły 
nadesłane do Wałbrzycha mają swoją 
misję. 

- W styczniu w czasie fi nału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy anioły 
są wystawiane na licytacje, a zebrane 
w ten sposób pieniądze przekazujemy 
Fundacji WOŚP, która kupuje sprzęt 
do szpitali – wyjaśnia Buzarewicz.

Ozdoby świąteczne będą przygotowy-
wać uczestnicy Bożonarodzeniowych 
Warsztatów Rękodzieła, na które pod 
koniec listopada zaprasza Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury. Do świąt jeszcze 
sporo czasu, ale już dziś warto z nami 
przygotować się do tego magicznego 
czasu. 

Tegoroczne, cieszące się rokrocz-
nie sporą popularnością wśród naj-
młodszych mieszkańców Aglomera-
cji Wałbrzyskiej Bożonarodzeniowe 
Warsztaty Rękodzieła zaplanowano 

28 listopada o godzinie 10.00. 

W to niedzielne przedpołudnie Wał-
brzyski Ośrodek Kultury zaprasza na 
kreatywne zajęcia całe rodziny, to tu 
wspólnie będziecie mogli rozpocząć 
przygotowania do świąt Bożego Na-
rodzenia. 

- To wspaniała okazja, by pokazać naj-
młodszym, jak wiele warte jest i jak 
wiele radości daje wspólne spędzanie 
czasu, w tym przypadku poświęco-
ne tworzeniu ozdób świątecznych – 

mówi Kamila Kołodziejczyk, instruk-
tor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 

Ozdoby wykonywane na warsztatach 
uczestnicy zabiorą ze sobą do domów 
i być może wiele z nich będzie waż-
nym elementem budującym świątecz-
ny nastrój. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zajęć i cen biletów przekażemy na po-
czątku listopada na stronie wok.wal-
brzych.pl. 

Koncert 
Queen symfonicznie

7.11.2021

Krzysztof Komeda 
w inscenizacji

teatralno – muzycznej

12-17.09.2021 r.

spektakl
Żabcia i Ropuch

31.10.2021

koncert
Duet Yanistan

5.11.2021

koncert
Nocny Kochanek

26.11.2021

Wernisaż wystawy
Brave Kids

13.11.2021



K      MPAS KULTURALNY
FILHARMONIA SUDECKA

KONCERTY LISTOPADOWE WSPÓŁGRAJĄ Z JESIENNĄ AURĄ!

Już 12 listopada 2021 HIT! Kiedy w 
dziewiętnastym stuleciu na scenę wy-
chodził Nicolo Paganini, albo w sa-
lach koncertowych gościł Franciszek 
Liszt dla większego efektu dodawano 
występ jeszcze jednego genialnego 
solisty. W stuleciu wirtuozów takim 
mistrzem instrumentu był puzonista 
Karl Traugott Queisser. 

Jego umiejętności gry na puzonie za-
chwycały publiczność, co więcej dzięki 
niemu puzon zaczęto traktować poważ-
nie jako instrument koncertujący. Qu-
eisser tra� ł do lipskiej orkiestry miej-
skiej w wieku siedemnastu lat i objął 
dwa stanowiska: skrzypka i puzonisty. 
Podobno sam nauczył się gry na każ-
dym instrumencie: od kontrabasu po 
skrzypce i od � etu piccolo po puzon. 
Prasa odnotowała debiut solowy Queis-
snera:
„Herr Queisser był powszechnie i słusz-
nie oklaskiwany. Nie tylko pokonuje 
wszelkie trudności techniczne, ale tak-
że gra z pełną przejrzystością, precyzją 
i zaskakująco przyjemną delikatnością”. 
Po tym udanym debiucie Queisser wy-
stąpił jako solista z Orkiestrą Gewan-
dhaus aż 26 razy, a jego sława w Niem-
czech była porównywalna z takimi 
wirtuozami jak Moscheles, � alberg, 
Hummel, Paganini czy Liszt. I tak np. 
jedynymi solistami na Festiwalu Muzy-
ki Północnoniemieckiej w Hamburgu 
w 1841 roku byli Liszt i Queisser; na 
Naturforscherfest w Jenie w 1836 soli-
stami byli Queisser i Clara Schumann; 
trzema najważniejszymi wydarzeniami 
muzycznymi w Weimarze w 1841 roku 
były występy solistów Clary Schumann, 
Queissera i � alberga. W piątkowy wie-
czór 12 listopada usłyszymy Koncert na 
puzon i orkiestrę skomponowany dla 
Queissera przez Ferdinanda Davida. 
Interpretację tego dzieła przygotowuje 
puzonista Dariusz Piechowiak – muzyk 
solista Orkiestry Symfonicznej Filhar-
monii Sudeckiej.

A z tym koncertem na puzon było 
tak... Kiedy Felix Mendelssohn został 

głównym dyrygentem Lipskiej Orkie-
stry Gewandhaus w 1835 roku, był pod 
wielkim wrażeniem Queissera i obiecał, 
że napisze dla niego koncert puzono-
wy. Był jednak bardzo zajęty, a ponadto 
niedawno zakochał się w Cecile Jean-
renaud (którą poślubił w 1837 roku) i 
obiecanego projektu nie mógł zrealizo-
wać. Na szczęście Mendelssohn nie był 
jedynym kompozytorem w Lipsku. Był 
nim chociażby koncertmistrz prowa-
dzonej przez Mendelssohna orkiestry, 
w dodatku oddany przyjaciel Ferdinand 
David.
David, rocznik 1810 – młodszy od 
Mendelssohna o rok, uczył się gry na 
skrzypcach u Spohra i kompozycji u 
Mauritza Hauptmanna. Zaprzyjaźnił 
się z Mendelssohnem i regularnie grali 
razem muzykę kameralną. Oprócz pra-
cy skrzypka, kompozytora i dyrygenta 
David był również szanowany jako pe-
dagog. Wśród jego uczniów znajdziemy 
Wasielewskiego, Wilhelmja, a przede 
wszystkim Józefa Joachima, którego do 
Davida wysłał... Mendelssohn. David 
dokonał prawykonań szeregu ważnych 
dzieł, w tym Sonaty a-moll Schumanna 
(z Clarą Schumann), odegrał też dużą 
rolę w sukcesie koncertu skrzypcowe-
go Mendelssohna. Od 1837 roku aż do 
prawykonania w 1845 roku David był 
doradcą Mendelssohna i, oczywiście, 
wykonał również koncert skrzypcowy.
Oprócz Koncertu puzonowego David 
skomponował pięć koncertów skrzyp-
cowych, jeden koncert fagotowy, wiele 
pieśni, kwartet smyczkowy i szereg in-
nych utworów na skrzypce; ale po klę-
sce opery „Hans Wacht”, którą wycofał 
po dwóch przedstawieniach w Lipsku 
w 1852 roku, skoncentrował się przede 
wszystkim na aranżacji utworów innych 
kompozytorów. Jedną z jego publikacji 
była pierwsza praktyczna edycja suit na 
skrzypce solo Bacha. Queisser i David 
poznali się, a ten ostatni obiecał spró-
bować tego, na co Mendelssohn nigdy 
nie miał czasu.
Koncert puzonowy gotowy był w 1837 
roku. Prawykonanie odniosło wielki 
sukces, a utwór zaczęto grać przy wielu 

kolejnych okazjach - nie tylko w Niem-
czech. Było to prawdopodobnie jedno z 
jego najlepszych dzieł, ponieważ zosta-
ło wybrane do wykonania na koncercie 
pamiątkowym, który odbył się w Lipsku 
po jego śmierci Davida w 1873 roku.

Historia z koncertem puzonowym ma 
swój bieg także w dwudziestym wieku... 
Niestety oryginalne partie orkiestrowe 
tego utworu nie są już dostępne! Na-
leży przypuszczać, że Joseph Sera� m 
Alschausky, który zagrał koncert pu-
zonowy 18 listopada 1923 r. z Cincin-
nati Symphony Orchestra pod dyrekcją 
Fritza Reinera, po koncercie zabrał ze 
sobą partie orkiestrowe, które następ-
nie... zaginęły. Orkiestracja, której 
obecnie się używa oparta została na 
zachowanym opracowaniu partii orkie-
stry na fortepian.

Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii 
Sudeckiej 12 listopada poprowadzi 
gościnnie Piotr Wijatkowski. W pro-
gramie tego wieczora usłyszymy także 
Uwerturę do opery „Wolny strzelec” 
Carla Marii von Webera oraz II Sym-
fonię c-moll „Elegijną” Zygmunta No-
skowskiego.

19 listopada 2021 w programie kon-
certu OSFS, którą dyrygować będzie 
Bartosz Żurakowski znajdą się „Let-
nie noce” Hectora Berlioza i Symfonia 
e-moll „Odrodzenie” Mieczysława Kar-
łowicza. „Letnie noce” to cykl pieśni, 
które z towarzyszeniem orkiestry sym-
fonicznej jako solistka wykona Patrycja 
Krzeszowska-Kubit – sopran. � èophi-
le Gautier pisał: „Berlioz reprezentuje 
muzyczną ideę romantyczną: rozbicie 
starych wzorów, podporządkowanie 
nowych form niezmiennie śmiałym 
rytmom, skomplikowane i kunsztowne 
bogactwo orkiestry, wierność kolory-
towi lokalnemu, nieoczekiwane efekty 
dźwiękowe, wzburzoną i szekspirowską 
głębię namiętności, marzenie miłosne 
czy melancholijne, nostalgie i żądania 
duszy, nieokreślone i tajemnicze uczu-
cia, których nie potra�  oddać mowa, 
i to coś więcej jeszcze, co wymyka się 
słowom i co pozwalają odgadnąć nuty.” 

Cykl Les nuits d’été op. 7 do słów wła-
śnie � èophile’a Gautiera, stanowi 
kamień milowy w rozwoju gatunku. 
Pieśni reprezentują dojrzały styl twór-
czości Hectora Berlioza i są najwybit-
niejszym cyklem XIX liryki francuskiej. 
Zmysł kompozytora ilustrowania opo-
wieści muzyką oraz talent instrumenta-
cyjny, zaowocowały powstaniem dzieła 
genialnego.
Wieczór uzupełnia młodzieńcza Sym-
fonia „Odrodzenie” Karłowicza, z 1902 
r, w której kompozytor podsumowuje 
berliński okres swojej edukacji.

W ostatni piątek listopada usłyszymy... 
Mozarta. Dobrze wiemy, że wielu na-
szych słuchaczy z uwagą śledzi progra-
my koncertowe wypatrując brylantów 
jakimi są utwory tego Geniusza. Szy-
mon Fortuna, muzyk solista – klarneci-
sta Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Sudeckiej wykona jeden z najpiękniej-
szych utworów koncertowych Mozarta 
– Koncert klarnetowy A-dur KV 622. 
Powiedzmy tutaj tylko, że utwór ten 
stał się fundamentem nowoczesnego, 
wirtuozowskiego traktowania klarnetu. 
Miłośnikom kina przypominamy jesz-
cze słynne „Pożegnanie z Afryką” Syd-
neya Pollacka, w którym także słychać 
to wyjątkowe dzieło Mozarta. OSFS po-
prowadzi gościnnie Czesław Grabow-
ski, a w programie znajdą się również 
Uwertura do opery „Śpiewacy Norym-
berscy” Ryszarda Wagnera i słynne Wa-
riacje „Enigma” op. 36 Edwarda Elgara. 

Zapraszamy do sali koncertowej Filhar-
monii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomir-
skiego w Wałbrzychu przy ulicy Sło-
wackiego 4, a także do zakupu biletów 
na nasze koncerty. Za pośrednictwem 
bileterii www.� lharmonia-sudecka.bi-
lety24.pl lub w kasie, która czynna jest w 
godzinach 10-15:30 od poniedziałku do 
czwartku, a piątki koncertowe od 14-tej 
do 19-tej. Nr telefonu do kasy czynny w 
godzinach pracy: 501 674 397. Szczegó-
ły na naszej stronie � lharmonia-sudec-
ka.pl oraz na pro� lu facebookowym.

Tekst: Piotr Jonek
Autor zdjęć: Dariusz Gdesz
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NIEDZIELA W TEATRZE LALEK

REPERTUAR LISTOPAD/ GRUDZIEŃ 2021

W ostatnią niedzielę października 
(31.10) o 12:30 zapraszamy do Te-
atru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
na spektakl dla najmłodszych pt. 
ŻABCIA I ROPUCH  w reżyserii 
Marty Kwiek.

Przedstawienie opowiada o losach 
dwójki przyjaciół – żywiołowej 
Żabci i pesymistycznego Ropucha - 
którzy wspierają się w codziennych 
sytuacjach i problemach. Żabcia 

jest pełna życia i wigoru, zawsze 
służy pomocną radą i ciepłym sło-
wem. Ropuch natomiast wszystko 
widzi 
w czarnych kolorach. 
Spektakl ŻABCIA I ROPUCH 
uświadamia najmłodszym odbior-
com, jakie wartości 
w życiu są naprawdę ważne. To hi-
storia nie tylko o przyjaźni i odpo-
wiedzialności, ale także o odkrywa-

niu siły empatii i szacunku, jakim 
powinniśmy darzyć drugiego czło-
wieka. Spektakl z pewnością na-
uczy, że wymienione cechy są naj-
bardziej pożądanymi i właściwymi, 
by po prostu żyło się lepiej. 
Przedstawienie dedykowane jest 
widzom w wieku 3+.
//////////////////////////////////////////
BILETY 20 zł (normalny)/ 18 zł 
(ulgowy dla dzieci do 12. roku ży-

cia).
KASA BILETOWA czynna jest go-
dzinę przed rozpoczęciem spekta-
klu/ tel: 74 666 73 41
KUP BILET ON-LINE bilety.te-
atrlalek.walbrzych.pl
///////////////////////////////////////
TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
ul. Jana Brzechwy 16,
58-300 Wałbrzych

7.11 | niedziela | 12:30 SZEWCZYK DRATEWKA | 3+

14.11 | niedziela | 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD | 7+

21.11 | niedziela | 12:30 ŻABCIA I ROPUCH | 3+

27.11 | sobota | 18:00 DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY | 13+

28.11 | niedziela | 12:30 ATLAS NIEBA | 6+

5.12 | niedziela | 12:30 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA 
PEWNEGO MISIA I LALKI | 3+

12.12 | niedziela | 12:30 WŁADCA SKARPETEK | 3+

19.12 | niedziela | 12:30 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA 
PEWNEGO MISIA I LALKI | 3+

TEATR LALKI I AKTORA
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MUZEUM PORCELANY

„SNY W OGRODZIE” ANNY MALICKIEJ-ZAMORSKIEJ
Uważaj! Obserwują Cię, od same-
go początku – cała kocia groma-
da. Anja na to spotkanie wystroiła 
się w czerwone pantofelki. Złotko 
ułożył się na pleckach i rozkosz-
nie podnosi łapki ku górze, a de-
moniczny uśmiech Kota z Che-
shire zapowiada, że wkraczasz 
do krainy czarów. Zobaczysz tam 
srebrną Świnkę, która kokietuje 
zadartym ryjkiem. Asystują jej 
silni i władczy Macho. Tylko nie 
bój się ostrych wilczych kłów; na 
wszystko baczenie ma Pasterz. 

To bajkowe urealnienienia bohate-
rów marzeń sennych wrocławskiej 
artystki Anny Malickiej-Zamor-
skiej, które uzupełnia Urodzinowa 
Chmura – instalacja złożona z 79 
porcelanowych elementów – za-
powiedź jej przyszłorocznego ju-
bileuszu 80. Urodzin. Wiesz coś o 
tym?
W Muzeum Porcelany w Wałbrzy-
chu 15 października odbył się wer-
nisaż prac Artystki, o których już 
przeczytałaś/eś wyżej. Goszczą tu 
na wystawie czasowej pt. „Sny w 
Ogrodzie”. Wydarzenie zorganizo-
wano w ramach V. Biennale Mi-
strzów Ceramiki im. Bronisława 
Wolanina. Całość od lat wspiera 
Fundacja Iwony Siewierskiej „Uni-
kat”. Te utrwalone w kruchej cera-
micznej formie, wyśnione postaci 
ludzi, zwierząt i zjawisk przyrody 
będzie można oglądać do 15 lutego 
przyszłego roku. 
Pani Anna związana jest z Wał-

brzychem od przeszło półwiecza. 
Do miasta pod Chełmcem przy-
ciągnęła ją Miłość – Ryszard Wal-
demar Zamorski – rzeźbiarz-jej 
mąż, który jako pięciolatek wraz 
z rodzicami osiadł tu po wojnie; 
twórca rzeźby popularnie zna-
nej jako „Mokra Panna”, dawniej 
na placu Magistrackim przed ra-
tuszem, a dziś zdobiącej otoczenie 
Aqua Zdroju. Mało kto wie, że to 
tej rzeźby pozowała właśnie Anna 
Malicka-Zamorska.
To Ona w latach 1977-2012 współ-
organizowała i organizowała w 
naszym mieście 35 dorocznych 
Plenerów i Międzynarodowych 
Sympozjów Ceramicznych „Porce-
lana Inaczej”. Plenery i Sympozja, 
z wydarzenia o zasięgu ogólno-
polskim, zyskały dzięki Artystce 
wymiar międzynarodowy. Dawa-
ły one wgląd w aktualne wówczas 
trendy ceramiki światowej. W 
Plenerach i Sympozjach uczestni-
czyło 238 artystów, pochodzących 
32 krajów, rozsianych na czterech 
kontynentach. Jako członkini eli-
tarnej International Academy of 
Ceramics z siedzibą w Genewie, 
uzyskała patronat tej organizacji 
dla wałbrzyskich Sympozjów Ce-
ramicznych. 
A trzeba wiedzieć, że Plenery i 
Sympozja „Porcelana Inaczej” 
odbywały się w Fabrykach Porce-
lany „Krzysztof ”, „Książ” i „Wał-
brzych” oraz Wałbrzyskich Zakła-
dach Gra� cznych w Wałbrzychu; 
w kooperacji z zatrudnionymi tam 

modelarzami, technologami i pra-
cownikami produkcji. Wzajemna 
wymiana doświadczeń związa-
nych procesem technologicznym, 
umożliwiała artystom-plastykom 
wykorzystanie warunków materia-
łowych i technicznych zakładów, 
zaś pracownikom fabryk pomogła 
w zrozumieniu specy� ki tworze-
nia artystycznych dzieł w formach 
i sposobie dekoracji, zupełnie od-
miennych od używanych w cera-
mice użytkowej. Wałbrzyskie fa-
bryki porcelany zyskiwały przez 
to ogromny prestiż. W ich murach 
działali przecież uznani w świecie 
artyści. Zwraca się na to szczególną 
uwagę tak, jak choćby w przypad-
ku renomowanych niemieckich 
fabryk porcelany, znajdujących się 
w Miśni czy Berlinie. Niestety, ta 
swego rodzaju promocja i nobili-
tacja nie została wtedy należycie 
wykorzystana.
Działalność organizatorska i arty-
styczna Anny Malickiej-Zamor-
skiej sprawiła, że Muzeum Por-
celany w Wałbrzychu i Centrum 
Ceramiki Unikatowej, znajdują-
ce się w Centrum Nauki i Sztuki 
„Stara Kopalnia”, wzbogaciło się o 
liczne i cenne przykłady współcze-
snej ceramiki unikatowej. Wśród 
autorów tychże prac, na szczególną 
uwagę zasługują artyści o krajowej 
i międzynarodowej sławie, tacy 
jak: Krystyna Cybińska, Bronisław 
Wolanin, Henryk Lula, Władysław 
Garnik, Ewa Granowska, Irena 
Lipska-Zworska, Stanisław Moż-

dżeń, Michael Flynn, Norio Shi-
bata, Satoru Hoshino... Nie sposób 
wymienić całą rzeszę tychże twór-
ców.
Sztuka ta, ze względu na swoją abs-
trakcyjną formę, może powodować 
trudności z jej odbiorem u prze-
ciętnego widza. Mimo to, cieszy 
się ona powszechnym uznaniem. 
Świadczą o tym opinie znawców 
przedmiotu, jak i słowa wyrażane 
przez zwiedzających wałbrzyskie 
Muzeum Porcelany.
Aktywność Anny Malickiej-Za-
morskiej na rzecz Miasta Wał-
brzycha w zakresie kultury i sztuki 
została doceniona przez miejskich 
radnych, którzy 30 sierpnia br. 
przyznali jej tytuł „Zasłużonej dla 
Miasta Wałbrzycha”. Z wnioskiem 
do ratusza o takie uhonorowanie 
Artystki wystąpili Muzealnicy z 
tutejszego Muzeum Porcelany i 
członkowie Stowarzyszenia Cera-
mików Polskich – dawni pracow-
nicy wałbrzyskich fabryk porce-
lany. To wyraz wdzięczności za 
współpracę, trud i poświęcenie po-
łączone z kultywowaniem tradycji 
ceramicznych w mieście, które sta-
ło się przez Jej działania swoistym 
centrum artystycznym, skierowa-
nym w stronę ceramiki unikato-
wej. Pani Anna Malicka-Zamorska 
nadal jest ambasadorką Wałbrzy-
cha w kraju i na całym świecie. Ży-
czymy dalszych, szczęśliwych lat w 
zdrowiu.

dr Tomasz Nochowicz
foto: PeeL
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NIESAMOWITY DUET NA SCENIE WOK.
ZAPRASZAMY NA KONCERT LENDA/KOZUB “JAK DŁUGO W SERCACH NASZYCH”

To duet młodego małżeństwa. Jak 
sami o  sobie mówią, są wiecznymi 
dzieciakami lat 90-tych. Paulina Len-
da-Kozub i  Piotr Kozub zagrają na 
scenie Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury na Piaskowej Górze 12 listopada 
o  godzinie 19.00. To propozycja dla 
fanów dobrej, elektronicznej muzyki. 

Zarówno Paulina, jak i  Piotr nie są 
nowicjuszami polskiej sceny muzycz-
nej. Tworzą od lat, mają ogromne do-
świadczenie sceniczne, angażują się 
w  różne projekty i  mają na swoim 
koncie wiele nagród. To jednak do-
piero w  czerwcu tego roku ukazała 
się debiutancka EP-ka duetu „Zaba-
wa w Dom”. 

Warto dodać, że premiera najnow-
szego singla duetu, kawałka „Głupia” 
odbyła się 10 października. W  pro-
dukcji brał udział Marcin Boros, czo-
łowy producent polskiej sceny mu-
zycznej, odpowiedzialny za albumy 
takich artystów, jak HEY, Nosowska, 
Mrozu czy Lao Che. 

Na koncert WOK zaprasza 12 listopa-
da o godzinie 19.00 do swojej siedzi-
by na Piaskowej Górze. Bilety w ce-
nie 40 złotych dostępne są w  kasie 
ośrodka oraz na stronie bilety.wok.
walbrzych.pl. Ważne – ilość miejsc 
jest ograniczona. 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca “Wałbrzych” 
zapraszają 11 listopada o godzinie 18:00 do sali łańcuszkowej na te-
renie Starej Kopalni, na koncert pt. “Jak długo w sercach naszych”. W 
programie najpiękniejsze pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru ZPiT 
„Wałbrzych” pod kierownictwem Marleny Janik. Nie zabraknie również 
akcentów tanecznych. Na scenie zobaczymy m.in. poloneza, walca oraz 
oberka.

Wstęp wolny.  

PUNKT ADOPCJI ROŚLIN W WAŁBRZYCHU JUŻ OTWARTY!
To jedno z nielicznych takich 
miejsc w regionie. W Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury na terenie 
Starej Kopalni powstał Punkt Ad-
opcji Roślin. W WOKu pojawiła 
się także zielona ściana. To miej-
sce, które ma przyciągać przede 
wszystkim miłośników roślin.

– Ideą Punktu Adopcji Roślin 
jest przynoszenie roślin, z który-
mi nie umiecie sobie poradzić, z 
ich uprawą w domu i też takich, 
których macie za dużo. Możecie 
je przynosić, chętnie pomożemy 
– mówi Agata Jefmańska, jedna z 
inicjatorek akcji.
Punkt powstał z potrzeby. Pasjo-
natki roślin często przeglądały 
fora internetowe, na których po-
jawiały się oferty oddania czy wy-
miany kwiatów. Stąd pomysł na 
utworzenie realnego miejsca, w 
którym będzie to możliwe. Punkt 

ma pomóc także w ratowaniu ro-
ślin.

– Mogę nadać roślinie drugie ży-
cie. Co to znaczy? Na przykład 
zobaczę, że na Wysockiego w 
Wałbrzychu przy śmietniku stoi 
roślina, można ją zabrać, przy-
nieść do naszego punktu, my się 
nią zajmiemy i damy jej szansę na 
inny start w innym domu – doda-
je Agata Jefmańska.
W ramach projektu ma powstać 
także grupa dyskusyjna Punktu 
Adopcji Roślin na facebooku, na 
której wszyscy miłośnicy roślin 
będą mogli wymieniać się infor-
macjami, doświadczeniem czy po 
prostu oferować rośliny do wy-
miany czy adopcji.
W siedzibie Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury powstała także 
zielona ściana. Projekt „Zielony 
Korytarz” przygotowano przy 

wsparciu Fundacji Santander w 
ramach programu „Tu Mieszkam 
Tu Zmieniam – EKO”.

– Powstała zielona ściana mchu. 
Z mchu chrobotka, bielistki si-
wej i z mchu płaskiego. Możecie 

ją oglądać zaraz przy wejściu do 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
na terenie Starej Kopalni. To tam 
powstał Punkt Adopcji Roślin – 
wyjaśnia Karolina Jefmańska.
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TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU IM. J. SZANIAWSKIEGO

W tym miesiącu najważniejszym 
wydarzeniem będzie w Szaniaw-
skim premiera spektaklu „WE-
SELE” w reż. Wojtka Klemma. 
Powracamy do przedstawienia, 
które miało swoją premierę tuż 
przed pandemią, jednak zapre-
zentujemy je w nowej obsadzie. 

Wiekopomne „Wesele” Wyspiań-
skiego odnosi się do obrzędu zaślu-
bin, opowiada jednak zupełnie inną 
historię. Dlaczego biesiadnicy pra-
gnąc radosnej przemiany, zamiera-
ją w chocholim tańcu? Dlaczego u 

Wyspiańskiego to niezwykłe święto 
budzi demony i sprowadza na nie-
świadomą społeczność zagładę? 
Pozostając w kontekście polskości, 
narodowego mitu i historycznych 
odczytań dramatu, twórcy stawiają 
znak równości pomiędzy weselem 
a stypą. Wesele jest dla nich przede 
wszystkim opowieścią o plemieniu, 
które poświęca miłość, by nakar-
mić wygłodniałe bóstwa. Wszyscy 
tutaj pragną krwi.

PREMIERA:
26 listopada / godz. 19:00

Reżyseria: Wojtek Klemm
Dramaturgia: Tomasz Cymerman
Scenogra� a: Karolina Mazur
Kostiumy: Julia Kornacka
Muzyka: Rafał Stachowiak
Choreogra� a: Anna Krysiak
Reżyseria świateł: Natan Berkowicz
Inspicjent: Anna Solarek
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Dorota Furmaniuk, Karo-
lina Krawiec-Grzelczak, Katarzyna 
Janek [g], Irena Sierakowska, Irena 
Wójcik, Mateusz Flis, Michał Kose-
la, Wojciech Marek Kozak, Mikołaj 
Krzeszowiec, Piotr Mokrzycki, Fi-
lip Perkowski, Wojciech Świeściak.

Zanim jednak premiera, czekają 
na nas m.in. dwa świetne mono-
dramy: Karoliny Bruchnickiej – 
„RITA” i Michała Koseli – „CYRA-
NO”. Spektakl „RITA” to historia 
jednej z najbardziej nowoczesnych 
i awangardowych kobiet ubiegłego 
stulecia – Rity Gombrowicz. Po-
stać kobiety – zagadki, przyjaciółki 
Salvadora Dalego i jego żony Gali 
oraz wielu twórców francuskiej 
awangardy, staje się pretekstem 
do opowiedzenia o kobiecej sile, 
potrzebie zarówno niezależności, 
jak i głębszego uczucia. Karolinie 
Bruchnickiej towarzyszy Marek 
Kalita, doskonale odnajdujący się 

w roli Witolda – schorowanego, 
humorzastego pisarza. Barwne ży-
cie pary opowiedziane jest w iście 
� lmowy sposób, gdyż za reżyserię 
odpowiada uznany twórca � lmo-
wy – Łukasz Grzegorzek (zwycięz-
ca tegorocznych Złotych Lwów na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni za reżyserię � lmu 
„Moje wspaniałe życie”).

„CYRANO” to połączenie gatun-
ku science-� ction, muszkieter-
skich przygód i poetyckiej opo-
wieści o niespełnionej miłości, a to 
wszystko w wykonaniu jednego ak-
tora. Michał Kosela przeprowadza 
widza przez katalog cyranowskich 
sukcesów i porażek z perspektywy 
samotnego rozbitka w kosmicznej 
przestrzeni. Za reżyserię odpowia-
da Katarzyna Raduszyńska, która w 
1994 roku jako adeptka wystąpiła 
gościnnie w wałbrzyskim „CYRA-
NO DE BERGERAC” w reżyserii 
Wowo Bielickiego. Echa tego wiel-
kiego spektaklu rezonują zarówno 
w samej reżyserce, jak i w naszej 
współczesnej propozycji. Zapra-
szamy do wspólnego odczytywania 
tych tropów!

tekst: Szaniawski
foto: Tobiasz Papuczys

LISTOPAD W SZANIAWSKIM
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Ponad 350 mln dla samorządów subregionu wałbrzyskiego
Dworczyk: Program Inwe-

stycji Strategicznych ma być 
mocnym impulsem rozwojo-
wym po pandemii. Nadrabia-
my zaległości, które narastały 
przez lata. 

Szef KPRM Minister Michał 
Dworczyk wziął w poniedziałek 
udział w spotkaniu samorządow-
ców subregionu wałbrzyskiego, na 
którym ogłoszono wyniki progra-
mu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycje w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych mają być 
mocnym impulsem rozwojowym po 
pandemii; to także realizacja polityki 
zrównoważonego rozwoju – mówił 
w poniedziałek w Czarnym Borze 
szef KPRM i poseł ziemi dolnoślą-
skiej - Michał Dworczyk.

Rządowy Fundusz Polski Ład to 
program wsparcia finansowego 
polskich samorządów. Na reali-
zację inwestycji polskie państwo 
przeznaczyło ponad 23 mld zł. 
W najbliższych tygodniach mają 
zostać ogłoszone szczegóły ko-
lejnych, dodatkowych transz pro-
gramu, dzięki któremu samorządy 
są w stanie realizować inwestycje, 
które od lat czekały na źródła finan-
sowania.

Bardzo się cieszę, że rządowe 
środki w ramach Polskiego Ładu tra-
fią do gmin i powiatów subregionu 
wałbrzyskiego. Jako samorządy po-
łudnia województwa zabiegaliśmy 
o to wsparcie i muszę przyznać, że 
przerosło ono nasze oczekiwania. 
Jako samorząd województwa otrzy-
maliśmy między innymi środki na 
pierwszy etap odbudowy linii ko-
lejowej do Karpacza, ale także na 
modernizację mostu w Strudze w 
gminie Stare Bogaczowice leżące-
go na drodze wojewódzkiej nr 375. 
Bardzo dziękuję Ministrowi Micha-
łowi Dworczykowi za to, że wysokie 
dotacje trafiły do niemal wszystkich 
gmin i powiatów w naszym regionie. 
- podkreślił w takcie konferencji Wi-
cemarszałek Województwa Dolno-
śląskiego - Grzegorz Macko

Program Inwestycji Strategicz-
nych to jedyny w historii program 
kompleksowego wsparcia inwesty-
cyjnego samorządów. W jego ra-
mach bezzwrotne dofinansowanie 
otrzymało ponad 97 proc. samo-
rządów w całej Polsce.

Red:

Zadania z powiatów wałbrzy-
skiego i świdnickiego, które będą 
realizowane z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych:

• Gmina Boguszów-Gorce 
– 4 500 000 zł – budowa oraz mo-
dernizacja infrastruktury sportowej 

• Gmina Czarny Bór – 5 100 
000 zł – budowa żłobka gminnego

• Gmina Czarny Bór – 3 899 
997 zł – budowa energooszczęd-
nego oświetlenia ulicznego na te-
renie gminy Czarny Bór

• Gmina Dobromierz- 2 921 
250 zł – modernizacja (przebudo-
wa) drogi gminnej, ul. Cmentarna 
w Dobromierzu

• Gmina Głuszyca – 1 080 
000 zł – budowa toru rolkowego 
przy ul. Dolnej w Głuszycy

• Gmina Mieroszów – 2 
970 000 zł – poprawa efektywno-
ści energetycznej budynku Urzędu 
Miejskiego w Mieroszowie

• Gmina Mieroszów – 3 515 
000 zł – modernizacja infrastruktu-
ry drogowej Gminy Mieroszów

• Gmina Mieroszów – 1 634 
000 zł – modernizacja infrastruktu-
ry wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Mieroszów

• Gmina Stare Bogaczowi-
ce – 3 400 000 zł – budowa dwóch 
świetlic wiejskich w miejscowoś-
ciach Gostków i Nowe Bogaczowi-
ce

• Gmina Szczawno-Zdrój – 
7 500 000 zł – budowa i moderniza-
cja infrastruktury drogowej

• Gmina Szczawno-Zdrój – 
1 500 000 zł – modernizacja infra-
struktury kulturalnej i turystycznej

• Gmina Gmina Świdnica 
– 9 955 000 zł – budowa Sali gim-
nastycznej w Grodziszczu i remizy 
OSP w Gogołowie oraz moderniza-
cja boiska w Pszennie

• Gmina Walim – 4 750 000 
zł – przebudowa drogi gminnej ul. 
Mickiewicza w Walimiu

• Gmina Jaworzyna Śląska 
– 9 998 086 zł – budowa/moder-
nizacja: dróg wraz z sieciami wod-
-kan, chodnikami i oświetleniem 
oraz obiektów sportowych i kultu-
ralnych na terenie gminy

• Gmina Jaworzyna Śląska 
– 2 325 550 zł – budowa/moderni-
zacja Centrów Integracji Aktywno-
ści Społecznej (CIAS) na obszarach 
wiejskich na terenie gminy

• Gmina Jedlina-Zdrój – 4 
750 000 zł – poprawa bezpieczeń-
stwa drogowego w Uzdrowisku 
Jedlina-Zdrój

• Gmina Marcinowice – 8 
963 250 zł – modernizacja dróg na 
terenie gminy

• Gmina Marcinowice – 2 
307 750 zł – modernizacja cieków 
wodnych na terenie gminy

• Miasto Wałbrzych  - 5 
000 000 zł – rewitalizacja Skweru 
im. Sybiraków przy ul. Głównej i 
Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z 
terenem zielonym zlokalizowanym 
przy ul. Głównej

• Powiat Świdnicki – 3 229 
700 zł – termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących w Świdnicy przy ul. Równej 
11

• Powiat Wałbrzyski – 2 375 
000 zł – przebudowa drogi powia-
towej Nr 3363D w Głuszycy Górnej 
od km 0+050 do km 1+470 – gm. 
Głuszyca

• Powiat Wałbrzyski – 2 375 
000 zł – przebudowa drogi powia-
towej Nr 3398D ul. Zachodnia w 
Boguszowie-Gorcach

• Powiat Wałbrzyski – 2 565 
000 zł – przebudowa drogi powia-
towej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej 
od km 3+451 do km 4+762 – gm. 
Mieroszów 

• Gmina Strzegom – 8 720 
453 zł – zakończenie kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Strzegom Etap 
I – budowa kanalizacji we wsiach 
Skarżyce i Grochotów

• Gmina Strzegom – 2 896 
261 zł – termomodernizacja i re-
mont budynku użyteczności pub-
licznej Przedszkola Nr 3 „Zielony 
Zakątek” w Strzegomiu

• Świdnica – 4 950 000 zł – 
rewaloryzacja przestrzeni publicz-
nej wewnątrz dwóch kwartałów 
Starego Miasta w Świdnicy

• Gmina Świebodzice – 4 
500 000 zł zakup taboru zeroemi-
syjnego na potrzeby Gminy Świe-
bodzice wraz z budową stacji łado-
wania

• Gmina Żarów – 4 500 000 
zł – rewitalizacja terenów zielonych 
na obszarze miasta Żarów.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

W Legii wciąz to samo...
Kilkukrotnie na łamach 30 minut 
poruszałem temat zatrudniania 
i zwalniania trenerów a także, 
ściśle związanej z tym kwestii, 
jaką jest wizja budowy klubów 
w naszej Ekstraklasie. Przed-
stawiałem to ogólnie ale także 
kilka razy na przykładzie war-
szawskiej Legii - po raz kolejny 
„bohaterki” mojego dzisiejszego 
tekstu. Jest to oczywiście zwią-
zane ze zwolnieniem Czesława 
Michniewicza z funkcji trenera 
„Wojskowych”. Na Legię „uwzią-
łem się” dlatego, że jest to klub, 
który ze swoimi możliwościami 
finansowymi i marketingowymi 
mógłby naprawdę zdobywać 
regularnie medale mistrzostw 
Polski, krajowe Puchary i bez 
problemu co sezon kwalifikować 
sie do fazy grupowej Ligi Europy 
a nawet Ligi Mistrzów. Ma także 
właściciela i prezesa doświad-
czonego w świecie biznesu, 
który powinien odnajdywać się 
w ładzie korporacyjnym i sku-
tecznie zarządzać personelem. 
Tymczasem cechą Mioduskiego, 
jak i innych właścicieli klubów 
Ekstraklasy - biznesmenów i to 
nie takich dorabiających się na 
handlu bazarowym w latach 90-
tych ale budujących nowoczes-
ne przedsiębiorstwa, jest to, że 
gdy biorą się za futbol dostają 
jakiegoś obłędu i chcą decydo-
wać o wszystkim, uważają, że na 
wszystkim się znają (bo przecież 
każdy za młodu kopał piłkę), 
chcą o wszystkim decydować, 
łącznie z ustalaniem składu, za-
miast zatrudnić właściwe osoby 
z doświadczeniem i tak jak to 
powinno być - wdrożyć długofa-
lową strategię rozwoju. Legia ma 
wspomniany wcześniej poten-
cjał a mimo to polityka kadro-
wa a także zatrudnianie szkole-
niowców przypomina totalną 
prowizorkę, działanie z miesiąca 
na miesiąc i tzw. gaszenie poża-
rów. Michniewicz jest na pewno 
trenerem solidnym (choć obwo-
ływanie go następnym selekcjo-
nerem kadry narodowej jescze 
parę tygodni temu, mocno mnie 
śmieszyło) i gdyby był częścią 
szerszego planu tworzenia dru-
żyny - zbudowania jej szkieletu, 
wprowadzania młodych zawod-
ników, wychowanków akademii, 
uzupełniania składu solidnymi 
zawodnikami zagranicznymi itp. 
mógłby powstać pod jego wodzą 
naprawdę fajny projekt. Tym-
czasem dostał zbieraninę prze-
ciętnych w wiekszości kopaczy i 
zadanie - zdobyć mistrzostwo a 
„potem się zobaczy”. Gdy to już 
na początku sezonu nie zagrało, 
to najłatwiej wyrzucić trenera i 
nowemu dać zadanie - „urato-
wać sezon”.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Poznaliśmy zwycięzców Amatorskiej Ligi Tenisa, która w tym roku rozgrywana była pod patronatem firmy „Soltermo” 
z Dzierżoniowa. Najlepszym zawodnikiem został Bartosz Malczewski, który po zaciętej walce wyprzedził w klasyfikacji Pio-
tra Pożarskiego.

Tenisiści amatorzy zakończyli sezon

Za nami kolejna, dwudzie-
sta trzecia już edycja cieszącej 
się niesłabnącą popularnoś-
cią Amatorskiej Ligi Tenisa. 
Ligi, która od niemal ćwierć 
wieku odbywa się na kortach 
WKT „Atri” Wałbrzych w Par-
ku Sobieskiego, a w której 
regularnie uczestniczy w roz-
grywkach singla oraz debla 
ponad 100 graczy. Tegorocz-
na odsłona przyniosła triumf 
Bartosza Malczewskiego, 
który na podium przeskoczył 
zwycięzcę sprzed roku, czyli 
Piotra Pożarskiego, oraz Grze-
gorza Kuziołę. Obaj panowie, 

a więc Malczewski i Pożar-
ski połączyli swe siły w grze 
podwójnej, co w rezultacie 
przełożyło się na zwycięstwo 
w lidze debla, w której wice-
mistrzowski tytuł przypadł w 
udziale parze Waldemar Wal-
kowicz – Daniel Danaj, a trzeci 
był duet Maciej Raczkowski – 
Łukasz Sadowski. Niedawne, 
oficjalne zakończenie sezonu 
było doskonałą okazją, aby 
przedstawić laureatów pozo-
stałych klasyfikacji, bowiem 
dzięki wsparciu firmy „Solter-
mo” oraz Piotra Kurnickiego 
z „Avivy” można było uho-

norować wyróżniających się 
przedstawicieli między inny-
mi poszczególnych kategorii 
wiekowych. 

Kategoria +45 lat
1. Wojciech Kierepka
2. Piotr Krukierek
3. Maciej Raczkowski 

Kategoria +55 lat
1. Ryszard Lizak
2. Mirosław Jałówko
3. Marek Rajca

Kategoria +65 lat
1. Ireneusz Biel
2. Waldemar Bulba
3. Edward Staszkiewicz

Mikst
1. Lidia Ek – Piotr Ek 

Postęp roku: Michał Kaczu-
ga

Puchar Fair Play: Grzegorz 
Janik 

Klasyfikacja kobiet
1. Justyna Dąbrowska

2. Danuta Tyrcz

Cenne wsparcie minister-
stwa

Jak podczas podsumowania 
rozgrywek z radością poinfor-
mował Piotr Kaczmarczyk, 
wałbrzyszanie po raz drugi 
z rzędu otrzymali w ramach 
programu „Klub” dotycję z 
Ministerstwa Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
w wysokości 10 tysięcy zło-
tych. - Powyższe środki zo-
staną przeznaczone na szko-
lenie dziedzi i młodzieży oraz 
zakup niezbędnego sprzętu. 
Powiem szczerze, że marzy 
nam się zakrycie jednego kor-
tu, tak aby obiekt mógł funk-
cjonować przez cały rok bez 
względu na pogodę. Niestety, 
bez wsparcia zewnętrznego 
podmiotu, na przykład Miasta, 
nie damy rady tego uczynić -, 
powiedział prezes WKT „Atri”. 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Zabrakło niewiele, czyli derby dla Świdnicy 
Jak na derby przystało, pojedynek siatkarek Chełmca Wodociągów z IgnerHome Volleyem Świdnica miał zacięty i wyrównany 

przebieg. Ostatecznie po pięciosetowej batalii więcej powodów do radości miały podopieczne trenera Macieja Leńskiego, które 
zwyciężyły w Hali Wałbrzyskich Mistrzów 3:2. 

Dawno nie byliśmy świad-
kami takich emocji, jak 
w minioną sobotę, kiedy 
to niepokonany zespół 
Chełmca Wodociągów 
podjął sąsiada zza miedzy, 
czyli świdnicki IgnerHome 
Volley. Derbowa potyczka 
stała bowiem na naprawdę 
wysokim poziomie, a sam 

mecz mógł się równie do-
brze zakończyć wygraną 
gospodyń. - Myślę, że dla 
promocji kobiecej siatków-
ki było to naprawdę świet-
ne spotkanie. Szkoda, że 
zabrakło nam tak niewiele 
do zwycięstwa, ale nie mo-
żemy się porównywać do 
świdniczanek, które dys-

ponują znacznie większym 
budżetem, a także ławką 
rezerwowych. Cieszę się, że 
podjęliśmy walkę z jednym 
z faworytów do awansu. W 
ekipie gości różnicę zrobiła 
Ewka Woźniak, która już w 
pierwszym meczu po kon-
tuzji narobiła nam sporo 
bałaganu -, podsumował 
trener Marek Olczyk. 

Mimo porażki wałbrzyszan-
ki zachowały 1. miejsce 
w tabeli, które liczymy, iż 
utrzymają po jutrzejszym 
meczu w Katowicach. - 
Analizujemy spotkanie z 
Sokołem, który ma kilka 
poukładanych, doświad-
czonych siatkarek. Myślę, 
że stać nas na wygraną za 
3 punkty, choć to boisko 
zweryfikuje nasze plany - 
optymistycznie zakończył 

szkoleniowiec Chełmca 
Wodociągów.  

II liga siatkarek
IV kolejka

MKS Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych – MKS Ig-
nerHome Volley Świdnia 
2:3 (27:25, 23:25, 18:25, 
25:20, 11:15)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Jochym, Gezella, Druciak, 
Khomich, Olczyk, Małodo-
bra, Olejniczak (l) oraz Julia 
Rzeczycka, Judyta Rzeczy-
cka, Pietraszewska, Telega, 
Ponikiewska. Trener: Marek 
Olczyk 
 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Daniel 
Nazwisko: Kłosowski
Data urodzenia: 29 marca 1983 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: BBŻ Wałbrzych
(biegi długodystansowe)
Największy dotychczasowy sukces: Swoją przygodę ze sportem rozpocząłem 
od piłki nożnej. Wraz z Górnikiem-Zagłębiem Wałbrzych zająłem 4. miejsce w 
Mistrzostwach Polski Juniorów w 2001 roku. Potem występowałem między in-
nymi w IV lidze z MKS-em 1985 Szczawno-Zdrój, a także podjąłem się pracy tre-
nerskiej, bo prowadziłem Klub Piłkarski Podgórze Wałbrzych. Po okresie zwią-
zanym z piłką nożną całkowicie zmieniłem swoje zainteresowania, ponieważ 
nie lubię bezczynności, dlatego zająłem się bieganiem. Biegam od 2013 roku, 
mam na swym koncie około 10 maratonów, a także udział w licznych zawodach 
o charakterze górskim, gdyż to mnie w ostatnich latach najbardziej kręci.  
Kto jest twoim idolem sportowym: Nie jestem człowiekiem, który wzoruje się 
na innych. Wolę sam kreować swoją sportową rzeczywistość, a nie patrzeć na 
innych. 
Dlaczego piłka nożna i biegi: Piłka nożna nie była świadomym wyborem. Po 
prostu wszyscy w mojej dzielnicy grali w piłkę nożna, dlatego mój pierwszy 
kontakt z futbolem nastąpił dość wcześnie, bo już w wieku 6 lat. Jak pamiętam, 
na trening Górnika zaprowadził mnie mój dziadek, a na Ratuszowej spędziłem 
całe swoje dzieciństwo. Dlaczego biegi – bo dają mi większe poczucie wolności. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Mam jeszcze kilka celów do zrealizowania. Z biego-
wego punktu widzenia na pewno uczestnictwo w interesujących imprezach, na 
przykład Ultra-Trial du Mont-Blanc, która jest marzeniem wielu biegaczy, w tym 
również moim. Ponadto za sprawą moich dzieci ostatnio zaangażowałem się w 
działalność klubu KKW Nexelo Wałbrzych, do którego wraz z Romanem Mag-
dziarczykiem namawiamy dzieci i młodzież, a także szukamy sponsorów, którzy 
mogliby dołączyć do rodziny kolarskiej. 
fot. użyczone
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Sędziowanie za kiełbasę
Zaczynając przygodę ze 
sportem wiele razy spot-
kałem się z wydarzenia-
mi, które bywają śmiesz-
ne. Oczywiście, myśląc 
śmieszne, podchodzę do 
tego subiektywnie bo 
śmiesznie wcale nie było. 
Wystarczy spojrzeć na pił-
karskie rozgrywki regio-
nalnego szczebla. Ile razy 
na dzień dobry, zdarzyło 
się wam usłyszeć od sę-
dziego pytanie, gdzie jest 
kiełbasa?

No właśnie… a to nie 
wszystkie dziwne przy-
padki. Zdarzyło mi się w 
jednym z sezonów Pucha-
ru Polski przygotowywać 
fotorelację z kilku spotkań 
rozgrywanych jednego 
dnia w zbliżonych godzi-
nach.  Plan był prosty, ale… 
dojeżdżam na ostatnie 
spotkanie z listy i no cóż, 
nawet nie zdążyłem wy-
ciągnąć aparatu. Totalnie 
zaskoczony pytam: co się 
dzieje? Przecież według 
oficjalnego harmonogra-
mu była dopiero 60 minu-
ta. Okazało się, że sędzia 
gwizdał dwa razy po 30 
minut!

W jeszcze innym przypad-
ku arbiter włączył stoper w 
momencie, gdy wychodził 
z szatni. Zanim doszedł na 
boisko. Zanim rozpoczął 
się mecz, mijało zwykle 
kilka minut i o tyle krócej 
trwał mecz. Zapewne dla-
tego jest grupa sędziów, 
która nie lubi kiedy zjawia-
my się na boisku z kamera-
mi. 

One obnażają. Panowie w 
czerni nader często stają 
się „nadzy”. Był też taki 
mecz, w którym jeden z 
sędziów zapytał czy zasłu-
żył na kiełbasę (widać w 
środowisku wiedzą co się 
dzieje). Cieszy jednak nie-
wielki odsetek arbitrów, 
którzy proszą o nagrania 
do analizy, dziękują że je-
steśmy, bo za słynną kieł-
basę przez całe życie pra-
cować nie chcą.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Podzielili się punktami
W poprzednim sezonie mecze pomiędzy Mineralnymi a Górnikiem cieszyły się olbrzymim 

zainteresowaniem. Nie brakowało w nich walki i dramaturgi. Często też następowały nieocze-
kiwane zwroty akcji. To wszystko razem wzięte, zapowiadało nam meczycho przez duże M.

Przyjezdni grali odważnie, 
często wypuszczając w bój 
swoich napastników, którzy 
starali się siać postrach w sze-
regach obronnych gospoda-
rzy. Taka postawa wymusiła 
na wałbrzyszanach szybsze 
prowadzenie gry. Nie zawsze 
to jednak szło w parze z do-
kładnością. Często wręcz gro-
ziło stratą bramki. Jednob-
ramkowe prowadzenie gości 
dawało nadzieję na szybkie 
odwrócenie losów meczu.

Po zmianie stron poziom 
trudności jednak się podniósł. 
Nówką wstrząsnęło szybkie 
trafienie Łukasza Pańskiego. 
Wściekły trener gospodarzy, 
zrugał swoich zawodników, 
którzy potrzebowali dodat-
kowego bodźca, by ruszyć do 
przodu. Sygnał do ataku dał 
Sebastian Misiułajtys. Jego 
trafienie natchnęło wałbrzy-
szan do większego wysiłku. 
Efektem odważnej gry do 
przodu była bramka wyrów-
nująca Adriana Matuły.

Górnik Nowe Miasto – Gór-
nik Boguszów Gorce 2:2 (0:1) 

JZ 

Gospodarze zdawali sobie 
sprawę z trudności zadania, 
jakie mieli do wykonania. Po-
mimo kłopotów kadrowych, 
starali się grać konsekwentnie 
wypełniając zadania nakreślo-
ne przez sztab szkoleniowy. 
Dobry początek nie przełożył 
się jednak na zdobycze bram-
kowe. Kilka zmarnowanych 
szans plus niewykorzystany 
rzut karny sprawił, że goście z 
każdą kolejną minutą grali co-
raz lepiej i przede wszystkim 
skuteczniej.

-Początek meczu, to wyrów-
nana gra obu drużyn, z czego 
to gospodarze mieli więcej 

lepszych możliwości do zdo-
bycia bramki. Najlepszą bo 
rzut karny zmarnował Jakub 
Fijałkowski. Po nie strzelonym 
karnym gra Zagłębia siadła i 
coraz bardziej do głosu do-
chodzili goście, do których 
druga połowa należała już 
w całości. Bardzo duża prze-
waga Witkowa przełożyła się 
również na liczbę straconych 
bramek - tłumaczył Mariusz 
Pośledniak.

Przewaga gości w drugich 
45 minutach była miażdżąca, 
co przełożyło się na zdobycz 
bramkową. Z hattricka cieszyli 

się Bartosz Ogrodnik i Rado-
sław Łatka.

-Przeciwnik opadł z sił, a 
my zagraliśmy już nieco sku-
teczniej. W pierwszej połowie 
strzeliliśmy trzy bramki, a były 
okazje na co najmniej trzy ko-
lejne. W drugiej połowie ry-
wal strzelił gola kontaktowe-

go, ale w kolejnych minutach 
już nie zagroził naszej bram-
ce, a my byliśmy skuteczniej-
si – mówił po meczu Bartosz 
Ogrodnik.

Zagłębie Wałbrzych - Iskra 
Witków Śląski 1:7 (0:3)

JZ 

Nówka wyciągnęła

Zagłębie rozbite

Zaczęło się dość nieoczekiwanie. Ambitna postawa podopiecznych trenera Jaworskiego po-
zwoliła gościom stosunkowo szybko wyjść na prowadzenie. Stracona przez wałbrzyszan bram-
ka sprawiła, że zespół zaczął grać nieco szybciej, ale na efekty tej gry trzeba było czekać długo.

Po kilku niezłych występach i seryjnie zdobywanych 
punktach, Zagłębie czekał pojedynek z beniaminkiem, 
który sieje spustoszenie w ligowej stawce Wałbrzyskiej 
Serie A.

Już po pierwszym gwizdku 
wiadomo było, że emocji nam 
nie zabraknie. Gospodarze 
szybko zmusili rywala do roz-
tropnej gry. Wysoki pressing 
nie pozwalał podopiecznym 
trenera Marcina Domagały 
na szybkie operowanie pił-
ką. Wałbrzyszanie starali się 
grać dokładnie, ale ostrożność 
zmuszała ich do wolniejszej 
gry. Błędy własne przy kon-
sekwentnie realizujących za-
dania taktyczne gospodarze 
wykorzystali niemal wszyst-
kie stworzone przez siebie 
szanse.

-Pierwsza połowa toczyła się 
pod dyktando naszego zespo-
łu, który w 22 minucie po pięk-
nej bramce kapitana zespołu 
Filipa Brzezińskiego wyszedł 
na prowadzenie. 3 minuty 

później na tablicy widniał już 
wynik 2:0, a do bramki Górni-
ka piłkę skierował nasz obroń-
ca Wojciech Pyda. Górnik w tej 
części spotkania nie miał zbyt 
dużo sytuacji do odwrócenia 
losów spotkania, natomiast 
nasz zespół na przerwę po-
winien schodzić przy prowa-
dzeniu 3:0. Niestety, zabrakło 
trochę szczęścia i ostatecznie 
do przerwy prowadziliśmy 2:0 
– mówią przedstawiciele klu-
bu z Uzdrowiska.

Po zmianie stron Górnik za-
czął z wielką determinacją. 
Goście pragnęli szybko zmie-
nić niekorzystny dla siebie 
wynik. Wałbrzyszanie zaata-
kowali tworząc kilka groźnych 
sytuacji bramkowych. Gola 
zdobyli jednak dopiero na 
kwadrans przed końcem regu-

laminowego czasu gry. Piłkę 
w bramce Mariusza Gratkow-
skiego umieścił niezawodny 
Damian Chajewski. MKS na 
stratę bramki również próbo-
wał odpowiedzieć golem, ale 
to biało-niebiescy byli coraz 
groźniejsi. Dwa strzały w słu-

pek, świetne interwencje de-
fensorów miejscowej drużyny 
blokowały zapędy rywala.

Kiedy więc wydawało się, że 
gospodarze ostatecznie zgar-
ną komplet punktów, Górnik 
wyrównał w… 97 minucie 
spotkania. Chwilę później ar-
biter skończył mecz.

MKS Szczawno Zdrój – Górnik 
Wałbrzych 2:2 (2:0)

JZ 
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Balenciaga wygrywa!

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Krwawe zabiegi
Za chwilę Halloween. Zwy-

czaj szczególnie uwielbiany 
przez dzieci i młodzież. Jego 
głównym symbolem jest wy-
drążona i podświetlona od 
środka dynia. Wśród innych 
popularnych motywów moż-
na wyróżnić wampiry, zom-
bie, duchy, demony, nietope-
rze, pajęczyny. W nawiązaniu 
do tak strasznych gadżetów i 
strojów warto wspomnieć o 
równie strasznie brzmiących, 
a czasem nawet i wygląda-
jących krwawych zabiegach 
medycyny estetycznej. Wśród 
tych najbardziej popularnych 
wyróżniamy zabieg osoczem 
bogatopłytkowym. Znany i 
kojarzony także pod nazwą 
,,wampirzy lifting”. Procedura 
ta swoją sławę zdobyła już 
kilkanaście lat temu. Polega 
na pobraniu krwi własnej pa-
cjenta, następnie poddaniu 
jej odpowiedniej procedurze 
wirowania, a na koniec poda-
niu w głębsze warstwy skóry 
twarzy, szyi, dekoltu, dłoni, a 
także owłosionej skóry głowy. 
Zabieg to naturalna metoda 
regeneracji i rewitalizacji na-
szej cery. Uzyskujemy efekt 
przeciwstarzeniowy, przeciw-
zmarszczkowy. Młodszą sio-
strą tego zabiegu jest fibryna 
bogatopłytkowa. Procedura 
z pozoru wygląda dokładnie 
tak samo. Jednak inna jakość 
probówek oraz inna technika 
wirowania sprawia, że jest to 
zabieg, który mocniej, dłużej 
oraz intensywniej działa w 
naszej skórze. Wśród zabie-
gów, w których krew jest ich 
nieodłącznym partnerem, 
jest także mezoterapia mikro-
igłowa. Tu możemy działać 
na dwa sposoby. Po pierwsze 
możemy wykorzystać nasze 
odwirowane osocze do po-
nownego podania przez na-
kłuwanie lub wykonać samo, 
intensywne nakłuwanie 
skóry, które spowoduje po-
jawienie się mocnego prze-
krwienia oraz krwi na naszej 
twarzy. Wszystkie te krwawe 
zabiegi to hity medycyny 
estetycznej. 

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 
ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-

łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

I to jest pies, na którego czekają 
wszyscy. Nawet ci oddający zwierzę-
ta, bo nabrudziły, albo pogryzły sofę! 
Tu koniec ironizowania. Cierpliwy, 
spokojny, bardzo łagodny senior. Lu-
dzi uwielbia, a dla równie spokojnych 
zwierząt jest łaskawy. Utrzymuje czy-
stość , nie niszczy – no psi ideał. Jest 
jedna rzecz, której wymaga oprócz 
miski i głaskania, czy leżenia na kola-
nach. Miejsca, w którym nie ma scho-
dów, bo łapki już nie młode.

Diego w schronisku jest od 2019 
roku. Dlaczego tak długo? Duże i 
starsze jakoś są mniej atrakcyjne i nie 
mam pojęcia czemu. Więcej futra, to 
przecież lepiej, prawda? A pies, który 
zaliczył już w życiu wystarczająco dużo 
przygód, stoik prawie, to też przecież 
balsam dla człowieczej duszy.

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko 
dla zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-
-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot z materiałów schroniska 

Według najnowszego ra-
portu o stanie mody Lyst In-
dex Q3 2021 wiodącą marką 
jest Balenciaga. Na drugiej po-
zycji uplasował się dom Gucci. 
Mimo, iż kochamy wygodę, 
przepych i bogactwo powró-
ciły na salony z podwójną siłą 
rażenia.

Czym jest Lyst?
To aplikacja i strona inter-

netowa oferująca produkty 17 
000 marek. Co roku korzysta z 
niej około 150 milionów osób. 
Raporty Lyst publikowane są co 
kwartał na podstawie danych 
związanych z zachowaniami 
konsumenckimi w sieci wzglę-
dem tematu fashion, produktów 
beauty itp.

Zwycięzca jest tylko jeden
Obecny lider w trendach 

-  marka Balenciaga - jeszcze 
niedawno znajdowała się na 
szóstej pozycji. Dziś - dzięki na-
wiązaniom do popkultury, no-
woczesnym i dizajnerskim roz-
wiązaniom, wiedzie prym wśród 
gwiazd (Kim Kardashian, Rihan-
na). Z kolei top produktem dla 

pań jest tote bag Raffia Prady. 
Hitem okazała się również pla-
stikowa biżuteria, zwłaszcza ko-
raliki. Panowie postawili zaś na 
wykonane z pianki buty Yeezy 
od Adidasa.

Zebrała: osa
Źródło informacji: vogue.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com

sekund
Jakich kwasów nie łączyć?
Nie wszystkie składniki, któ-
re uważane są za zbawienne 
dla naszej cery w połączeniu 
z innymi substancjami dadzą 
nam efekt "wow". Tak jest np. 
z witaminą C i kwasami. "Wi-
tamina C walczy z przebar-
wieniami, działa przeciwsta-
rzeniowo, a także przyspiesza 
tworzenie kwasu hialurono-
wego. Za to kwas glikolowy 
(AHA) stymuluje fibroblasty, 
które są odpowiedzialne za 
produkcję elastyny i kolage-
nu. Złuszcza naskórek, rege-
neruje, zmniejsza widoczność 
porów i reguluje wydzielanie 
sebum. Wydawałoby się, że 
takie połączenie to najlepsze 
co możemy dać naszej skórze. 
Wręcz przeciwnie. Ten miks 
sprawi, że witamina C zawarta 
w naszym kosmetyku w ogóle 
nie zadziała. Będzie całkowicie 
bezużyteczna. Ta sama reguła 
dotyczy też kwasu salicylowe-
go (BHA), a także mlekowego 
czy migdałowego (czyli AHA)". 

Źródło informacji: elle.pl
Zebrała: osa

Czym jest nanoplastia?
"Nanoplastia - to nowatorski 
sposób wygładzania i prosto-
wania włosów, który przywę-
drował do Polski ze Stanów 
Zjednoczonych. Technika op-
arta na nanotechnologii ma-
nipuluje materią na poziomie 
cząsteczek i atomów, wnika-
jąc głęboko w strukturę włosa. 
Dzięki zabiegowi nanoplastii 
nawet najbardziej podatne na 
kręcenie kosmyki są w stanie 
zamienić się w gładkie pasma.
Zabieg jest dość długi (trwa 
od 3 do 6 godzin) i wyma-
ga użycia kilku konkretnych 
elementów. Najbezpieczniej 
jest skorzystać z usługi spraw-
dzonego salonu fryzjerskiego 
- jest on zaopatrzony w pro-
stownicę do nanoplastii z re-
gulacją temperatury i specjal-
ny preparat (na rynku są już 
dostępne wegańskie, ekolo-
giczne produkty prostujące), 
dodatkowo masz pewność, 
że twoje włosy są w dobrych 
rękach.
Produkty do nanoplastii mają 
w składzie karbocysteinę 
oksoacetamidową (połącze-
nie cysteiny, kwasu glioksy-
lowego, kwasu octowego) 
oraz cenne, wysokiej jakości 
elementy, takie jak: olej arga-
nowy, proteiny, aminokwasy, 
kolagen, keratyna, witaminy, 
masła (np. masło shea) i olej-
ki".

Źródło informacji: elle.pl
Zebrała: osa



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 
w Polsce i w Niemczech. Kontakt 
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wa-
zony ze szkła kolorowego i inne. 
Tel: 500834769 

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam ładne, słoneczne 
mieszkanie 57 m2 w Świebodzi-
cach, po remoncie. Bez pośredni-
ków. Tel. 721 397 188

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CER-
TYFIKATÓW, ZAJĘCIA ONLI-
NE. TEL. 515-949-954

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SO-
LIDNY,  TEL. 577 670 837

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek, kładzenie papy 
na dachy. Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

REKLAMA R0528/21

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.C. OBRĘB PRACY 
DOLNY ŚLĄSK CAŁY ETAT, PRACA OD PN-PT.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
788 577 334 / DZWONIĆ PO GODZ. 16:00
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