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Zapomniane dziedzictwo

-Biały Kamień, Sobięcin, Stary-Zdrój, 
Podgórze, Śródmieście, Nowe Miasto 
– to brzmi dumnie!!!

-pokazanie „niewidzialnego” – To ma 
być pałac?!?

-uwrażliwienie na detal –”głowa do 
góry”

-odkurzenie anegdoty – wiedźma 
Tobmeze czyli kto???

-pobudzenie do dyskusji i poznania

-wybranie drogi nieoczywistej – czy to, 
aby na pewno rudera?!?

-pokazanie oczywistego i uznanego w 
nowym świetle – skrzypek na zamku!



wybranie drogi nieoczywistej – czy to, aby 
na pewno rudera?!?





uwrażliwienie na detal –”głowa do góry”



pokazanie „niewidzialnego” – To ma być 
pałac?!?



pokazanie „niewidzialnego” – dąb 
niezniszczalny jak to miasto



Uczestnicy spacerów

-rodziny z dziećmi (sobota dogodną 
porą)

-seniorzy

-aktywiści lokalni

-nauczyciele

-”sąsiedzi”

-”sami swoi”

-”sentymentalni”

-przyjezdni

-samorządowcy

-przypadkowi kompani dołączający 
na trasie

-czworonogi





rodziny z dziećmi



seniorzy



aktywiści lokalni



Otworzyli swoje podwoje i 
serca

-kościół Św. Józefa Oblubieńca

-Liceum Sióstr Niepokalanek

-piekarnia Frąckowiaka

 -Pałac Tielsha

-właściciel szybu Irena –Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Żydów 
Wałbrzychu







Elementy spaceru

-przewodnik z charyzmą

-nagłośnienie

-historyczna ikonografia

-muzyka na żywo

-poczęstunek

-postoje

-”służby porządkowe”

-wcześniejsza promocja w mediach 
tradycyjnych i społecznościowych, a 
także przez aktywistów lokalne wśród 
mieszkańców

-pamiątka ze spaceru



Walory edukacyjne 
spacerów

-”to tutaj były Niemcy????” – oczywiste nie 
zawsze oczywistym

-moje miasto, a w nim – wszyscy jesteśmy 
skądś -wielokulturowość

-”wszędzie jest historia” – kamienie wołąją- 
odkryj moją historię!

-”w końcu ogarniam moją przestrzeń, ”w 
necie tego nie ma!” – konkluzje 
zadowolonego spacerowicza

-seniorzy to chodząca historia, chętnie dzielą 
się swoją wiedzą naocznych świadków z 
młodszymi uczestnikami spacerów

-gdy znamy, to bardziej kochamy, a gdy 
kochamy to lepiej dbamy

-to wśród jakiej architektury żyjemy wpływa 
na to jak się czujemy i jakie są nasze relacje 
międzyludzkie

-pasteloza, steropian i „wymieni się na 
plastiki” – uwrażliwienie na to jak ocalić to co 
jeszcze zostały z historycznej substancji

-Wałbrzych czysty i zielony!



moje miasto, a w nim – wszyscy jesteśmy 
skądś 



Efekty spacerów 
historycznych

-”drugie życie” spacerów w social-
mediach

-inicjatywy naśladownicze w innych 
miejscowościach Aglomeracji: Jedlinie-
Zdroju, Sokołowsku, Szczawnie-Zdroju

-spacer historyczny Gazety Wyborczej z 
Beatą Maciejewską po wałbrzyskiej 
Starówce odbył się trasą przygotowaną i 
przetestowaną w ramach naszych 
spacerów. Znalazła się ona także w 
Spacerowniku Dolnośląskim z wyrazami 
uznania.

-spacery „specjalistyczne” dla: 
samorządowców, gości z miast 
partnerskich, naukowców, dzieci i 
młodzieży



Konkluzje pospacerowe

-jesteśmy razem i świetnie się bawimy!

-przebywamy na świeżym powietrzu, 
choć czasami miasto spaliną 
oddycha

-Wałbrzyszanie są głodni historii, 
chłoną jak gąbki wiedzę o swoim 
mieście i mają tysiące pytań

-zjednoczmy się wokół czegoś 
-potrzeba miejsc, ale też elementów 
niematerialnych w poszczególnych 
dzielnicach, które będą miały dla 
nich znaczenie symboliczne i 
sentymentalne, np. biały kamień na 
Białym Kamieniu

-szanujemy siebie nawzajem



Taki sobie deszczyk
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