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HISTORIA Wzgórza Zamkowego

Dzieje 
lubińskiego 
Wzgórza 
Zamkowego
 
sięgają XIII w., gdy istniał tu obronny 
gród kasztelański. Stopniowo moder-
nizowany gród ok. 1312 roku został 
przekształcony w murowaną warownię. 
Wzniesienie pierwszego murowanego 
budynku przypisuje się księciu ża-
gańskiemu Konradowi II. Znamienna 
dla dziejów lubińskiego zamku i jego 
otocznia była wielka rozbudowa obiektu 
dokonana za czasów panowania w Lu-
binie księcia Ludwika I. Na jego polece-
nie połączone zostały obwody murów 
miejskich i zamkowych, a wewnątrz nich 

Ośrodek Kultury 
Wzgórze 
Zamkowe
w Lubinie
utworzony został na podstawie uchwały 
Rady Miasta z dnia 30 marca 1988r. 
Od tego momentu rozpoczął się kilkulet-
ni proces tworzenia naszego Ośrodka. 
Na siedzibę placówki przeznaczono 
zabytkową kamienicę mieszczącą się 
przy ul. Mikołaja Pruzi 9 oraz zabytkową, 
XIV-wieczną kaplicę zamkową. Budynek 
kaplicy funkcjonował już jako galeria 
wystawiennicza - od 1981r. pod nazwą 
Galeria Zamkowa administrowany był 
przez Biuro Wystaw Artystycznych 
w Legnicy. Budynek kamienicy wymagał 
generalnego remontu.

Działając w tak wyjątkowym miejscu staramy się 
sprostać wyzwaniu jakie historia pozostawiła nam 
wykute w gotyckim portalu kaplicy

„...si in portam lumina figs ast cellis 
ortis fuit haec ecclesia mortis donec 
ego tursum orthoclavum concito, 
cursum. Hic igitur propera me te 
vocitante viator esurias sitias hicpotus 
esco datur”

„... jeśli ku drzwiom zwrócisz oczy 
i wejdziesz do świątyni, do końca życia 
myślą wracać tu będziesz. Tu więc 
przybywaj, bo wzywam cię wędrow-
cze głodny i spragniony, a nasycony 
będziesz”.

powstały nowe obiekty architektonicz-
ne, m.in.: zamkowa kaplica czyli obecna 
Galeria Zamkowa. O tej przebudowie 
zaświadcza data wykuta w tympanonie 
przepięknego portalu w mieszczącego 
się w północnej ścianie Galerii Zamko-
wej. 

Zamek przetrwał do 1641 roku, kie-
dy podczas oblężenia przez wojska 
szwedzkie pod dowództwem gen. Stall-
hannsa został prawie totalnie zniszczo-
ny. Przetrwały jedynie mury zewnętrzne, 
wieża bramy oraz kaplica. 

Zrujnowana warownia nie została już 
nigdy odbudowana, wyremontowano 
jedynie zamkową kaplicę. W 1663 roku 
dokonano barokowej rozbudowy kaplicy. 

Od wschodu powstało trójbocznie 
zakończone prezbiterium, a od południa 
dobudowano boczną kaplicę z ołtarzem. 
Obiekt został otynkowany, nakryty dwu-
spadowym dachem oraz wybito także 
nowe duże okna. Kolejna odbudowa 
zamkowej kaplicy miała miejsce 
w połowie XIX wieku. Do roku 1908 słu-
żyła katolikom jako kościół, później mie-
ściła się w niej biblioteka diecezjalna.
Kolejne zniszczenia przyniósł rok 1945, 
obiekt strawił pożar. Do końca lat 
70-tych XX w., gdy podjęto działania 
remontowe, pozbawiona dachu kaplica 
niszczała. 

W 1663 roku dokonano 
barokowej rozbudowy 
kaplicy.

Nasz program jest integralnie 
związany z miejscem, do którego 
przynależymy, z którego wynika 
jego klimat i atmosfera, 
z Galerią Zamkową.

Faktyczne rozpoczęcie działalności 
Ośrodka miało miejsce w 1990r. Uroczy-
ste otwarcie pierwszej wystawy 
w Galerii Jadwiga odbyło się 12 maja 
1990r., a pierwsza wystawa w Galerii 
Zamkowej eksponowana była na przeło-
mie sierpnia i września 1990r. 
W tym niezwykłym miejscu zorganizo-
waliśmy dotychczas ponad 250 wystaw. 

Staramy się zaprezentować najbardziej 
wartościowe zjawiska występujące 
w sztuce współczesnej, zwłaszcza 
w sztukach plastycznych. Naszą spe-
cjalnością są wystawy znakomitych 
mistrzów polskiej grafiki. 

Mieszkańcom Lubina 
i okolic proponujemy szereg 
działań – warsztatów 
plastycznych, koncertów 
i festiwali muzycznych 
oraz innych inicjatyw 
popularyzujących 
wiedzę o regionie -
lubiniokolice.pl 
- serwis internetowy.

HISTORIA Ośrodka Kultury 
Wzgórze Zamkowe

______________________________
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Nowy profil 
Ośrodka Kultury 
Wzgórze 
Zamkowe
Działalność kulturalna spod znaku 
oferty wszechstronnej i dostosowanej 
do potrzeb zróżnicowanego odbiorcy 
to od kilku lat podstawowy cel lu-
bińskiego Ośrodka Kultury „Wzgórze 
Zamkowe”. Propozycje jakie przygoto-
wuje placówka opierają się na szerokim 
wachlarzu kulturalnych dyscyplin 
i zagadnień dostosowywanych do wieku 
odbiorców, począwszy od przedszkola-
ków po seniorów.

WYSTAWY
Zainteresowani sztukami wizualnymi 
mogą zobaczyć wystawy prac najwybit-
niejszych artystów współczesnych 
i dawnych. Dla tych odbiorców w Galerii 
Zamkowej gościły dzieła m.in. Pabla 
Picassa, Salvadora Dalego, Albrech-
ta Dürera, Marca Chagalla, Zdzisława 
Beksińskiego czy Zbigniewa Herberta. 
Oprócz wymienionych znakomitości 
w ofercie wystawienniczej pojawiają się 
także oferty lżejszego kalibru, jak np. 
rysunki satyryczne Zbigniewa Ferstera 
czy Szymona Kobylińskiego. 
Kolejny nowy projekt instytucji, który 
spotkał się z olbrzymim zainteresowa-
niem to autorskie wystawy historyczne. 
Propozycje te realizowane są przez ze-
spół „Wzgórza Zamkowego” najczęściej 

od podstaw, czyli od badań źródłowych 
po poszukiwanie materiałów archiwal-
nych, ich opracowywanie i tworzenie 
finalnego produktu – wystawy. Rezultat 
tych prac to ekspozycje zaaranżowane 
w sposób nieszablonowy z wykorzy-
staniem nowoczesnych rozwiązań 
multimedialnych oraz inscenizacyjnych 
zabiegów teatralnych. Tak było w przy-
padku wystawy pt. „Sowieckie Piekło” 
czy ekspozycji „Armia Radziecka z nami 
od dziecka”. 

MUZYKA
Kolejne oblicze Ośrodka Kultury „Wzgó-
rze Zamkowe” to muzyka. Na tym ob-
szarze mogą zaprezentować się rodzimi 
artyści m.in. uczestnicząc w koncertach 
w ramach realizowanego już trzy lata 
cyklu „Piątkowe Granie. Wakacyjna sce-
na prezentacji muzycznych” czy Festi-
walu Muzyka z Oblężonego Miasta.

FESTIWALE
Zespoły i soliści powszechnie znani 
zapraszani są na imprezy plenerowe 
jak Dni Lubina. Muzyczne również, ale 
przede wszystkim branżowe są dwa 
festiwale zorganizowane po raz pierw-
szy w 2012 roku: Lubiński Festiwal Piwa 
i Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin. 

 
Mieszcząca się w ocalałym fragmen-
cie średniowiecznego zamku książąt 
piastowskich Galeria Zamkowa to jedno 
z najciekawszych wnętrz wystawien-
niczych w kraju. Gotycka przestrzeń 
tworzy tutaj niezwykłą scenografię dla 
dzieł sztuki współczesnej. Nastrojowa 
atmosfera oraz doskonałe warunki aku-
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DZIAŁANIA Ośrodka Kultury 
Wzgórze Zamkowe

EDUKACJA ARTYSTYCZNA
Niezwykle istotną częścią działalności 
są przedsięwzięcia edukacyjne opraco-
wywane specjalnie dla odbiorców 
w zróżnicowanym wieku. Zajęcia te 
odbywają się w Pracowni Działań 
Twórczych ARTPUNKT, która powstała 
na początku 2011r. w części przestrzeni 
Galerii Jadwiga. W Pracowni realizowane 
są stałe cykle: dla grup zorganizowanych 
z placówek oświatowych - „Artystyczne 
ABECADŁO”, dla uczestników indywi-
dualnych z przedszkoli i szkół - „Wyspa 
Sztuki”, a dla osób dorosłych „Akademia 
Rzemiosła Artystycznego” i „Uniwersy-
tet Senioralny”.

HISTORIA
Rolę edukacyjną spełnia także tworzona 
przez „Wzgórze Zamkowe” strona inter-
netowa lubiniokolice.pl, popularyzująca 
wiedzę o historii lokalnej.

Oprócz różnorodności programowej, 
której podstawą jest wysoka i spraw-
dzona jakość Ośrodek przez ostanie 
lata postawił na współpracę z wieloma 
instytucjami. Są to przede wszystkim in-
stytucje lokalne oraz placówki o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Dzięki nowemu 
podejściu do tworzenia oferty 
mieszkańcy Lubina mają 
możliwość uczestniczenia 
w imprezach spełniających 
najwyższe standardy jakości 
kulturalnej.

styczne pozwalają również na systema-
tyczną organizację koncertów muzyki 
klasycznej. Zajmująca się promocją oraz 
sprzedażą dzieł sztuki Galeria Jadwiga, 
zajmuje XIX-wieczny budynek, który 
otoczony murami obronnymi z Galerią 
Zamkową tworzy malowniczy 
zakątek miasta.

______________________________

Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe
Na fotografii nocna panorama prezentująca 
instytucję od strony centrum miasta oraz pomnik 
„Pamięci Ofiar Lubina ’82”.

Działamy od ponad dwudziestu lat. Jednak miejsce, któremu zawdzięczamy 
nazwę - lubińskie Wzgórze Zamkowe jest o sześć wieków starsze. 
To właśnie historii nasze galerie - Zamkowa i Jadwiga zawdzięczają swój 
niepowtarzalny klimat.
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STREFA DZIECKA
Atrakcjami będą warsztaty i zajęcia dla 

dzieci prowadzone przez 
Pracownię Działań  Twórczych ARTPUNKT.

festiwal-
kwiatow
.pl

festiwal-
piwa.pl

Gościem specjalnym pierwszego 
dnia Festiwalu Kwiatów i Roślin 

będzie Witold Czuksanow, 
który przeprowadzi 

cztery spotkania autorskie.

Witold Czuksanow - dziennikarz
 i autor wielu książek 

oraz poradników ogrodniczych.
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LUBIŃSKI 
FESTIWAL 
PIWA
Chmielowych koneserów zapraszamy 
na II Lubiński Festiwal Piwa. Na gości 
czekać będzie bogata oferta piwna 
browarów lokalnych i dystrybutorów 
mających w swojej ofercie piwa małych 
browarów lub rzadko spotykanych 
w Lubinie.

Celem festiwalu jest stworzenie miej-
sca popularyzacji browarów i gatunków 
piwa niebędących masowymi produkta-
mi. Podczas imprezy promowane będą 
jedynie marki regionalne i mniej znane 
piwa zagraniczne.

Zapraszamy również kolekcjonerów 
piwnych gadżetów do zaprezentowania 
swoich zbiorów podczas Giełdy Birofi-
listycznej, która odbędzie się podczas 
trzeciego dnia festiwalu.

LUBIŃSKI 
FESTIWAL 
KWIATÓW 
i  ROŚLIN
Na drugą edycję Lubińskiego 
Festiwalu Kwiatów i Roślin 
oraz Lubińskiego Festiwalu Piwa 
Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe 
zaprasza w terminie 1-3 maja.
Przypomnijmy, że to imprezy plenerowe 
o charakterze targowo-wystawien-
niczym, skierowane do szerokiego gro-
na odbiorców zarówno osób młodych, 
jak i starszych. W ramach festiwali 
przygotowujemy interesujące wydarze-
nia towarzyszące: koncerty muzyczne, 
konkursy, prelekcje, pokazy, warsztaty 
artystyczne i florystyczne dla dzieci 
oraz dorosłych. 

Celem II Lubińskiego Festiwalu Kwia-
tów i Roślin jest prezentacja bogatej 
i ciekawej oferty branży ogrodniczej.  
Udział w festiwalu zapowiedzieli pro-
ducenci i handlowcy roślin balkonowych 
i rabatowych, bylin i cebul, krzewów, 
drzewek ozdobnych, nawozów i podłoży 
ogrodniczych. Mamy nadzieję,
iż miłośnicy ogrodów będą mogli wy-
bierać wśród bogatego asortymentu 
oferowanego przez wystawców.
Gościem specjalnym pierwszego dnia 
festiwalu będzie znany z programów 
ogrodniczych dziennikarz i autor wielu 
książek oraz poradników ogrodniczych 
Witold Czuksanow, który przeprowadzi 
cztery spotkania autorskie.

Edycja
Wiosenna

Gwiazdami festiwalu będą: 
Ania Rusowicz
Mela Koteluk
Budka Suflera

Już dziś prosimy o zarezerwo-
wanie czasu w weekend 
majowy, by przybyć 
na Lubińskie Błonia.

wzgorzezamkowe.pl_ 5



WARSZTATY 
NA WZGÓRZU
ZAMKOWYM
Działania w ramach promowania 
edukacji artystycznej w zakresie 
sztuk plastycznych prowadzone 
są w Pracowni Działań Twórczych 
Artpunkt, która mieści się w Ośrod-
ku Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

Zajęcia dla dorosłych mają na celu 
przede wszystkim popularyzację 
rękodzieła artystycznego, rozwijanie 
aktywności twórczej i aktywności 
życiowej, a także satysfakcję 
z własnych dokonań.

Sztuka towarzyszy człowiekowi 
od najwcześniejszych chwil funkcjo-
nowania na świecie. Jest przejawem 
ekspresji twórczej, którą rozumieć 
należy jako sposób wyrażania siebie, 
swoich doświadczeń, uzewnętrzniania 
przemyśleń oraz emocji. Jak pisał 
Stanisław Witkiewicz:
"Sztuka jest jednym z najbezpośred-
niejszych objawów ludzkiego ducha 
i najrzetelniejszym jego wyrazem, 
istnieje jako szczery, bezpośredni, 
samodzielny objaw umysłowy, jako 
niezbędny pierwiastek ludzkiego 
życia".

Pełne zrozumienie procesu po-
wstawania obiektów sztuki możliwe 
jest, jeśli wewnętrzne właściwości 
wyrażane poprzez ekspresję uznamy 
za przejaw zewnętrznych uwarunko-
wań, mających wpływ na jednostkę. 
Tak rozumiany proces twórczy 
ujawnia szereg funkcji sztuki takich 
jak ekspresyjna, komunikacyjna, 
poznawcza, ideologiczna, emotywna, 
społeczna (integracyjna), wycho-
wawcza, kreatywna, terapeutyczna, 
estetyczna i mistyczna.

„Gdzie jest człowiek – tam jest sztuka”
S. Witkiewicz

Ideą spotkań w grupach najmłod-
szych dzieci jest położenie nacisku 
na rozwój wyobraźni, pogłębianie 
przez nich samowiedzy o sobie oraz 
świecie. 

WARSZTATY 
RĘKODZIEŁA 
DLA DOROSŁYCH

akademia rzemiosła 
artystycznego
uniwersytet 
senioralny
Od dwóch lat w Ośrodku Kultu-
ry „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie 
realizowany jest projekt pod nazwą 
Akademia Rzemiosła Artystycznego 
oraz prowadzone są warsztaty 
w ramach Uniwersytetu Senioralnego. 

Zajęcia Akademii adresowane są dla 
młodzieży i dorosłych. Odbywają się 
one w soboty – dwa razy w miesiącu, 
a zajęcia Uniwersytetu w tym samym 
rytmie, tylko że we wtorki popołudniu. 
Zajęcia to przede wszystkim „powrót 
do przeszłości”, zapoznanie uczest-
ników z mniej lub bardziej zapomnia-
nymi technikami rzemieślniczymi i lu-
dowymi, takimi jak: batik, decoupage, 
szydełkowanie, scrapbooking, two-
rzenie biżuterii, florystyka, szydełko-
wanie, haftowanie, tkactwo itp. 

Warsztaty te cechuje aktywna forma 
poznawania technik, w dużej mierze 
skierowana na manualne umiejętno-
ści wykorzystujące własną 
kreatywność. 

6 _ lubiniokolice.pl
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Jesienne kompozycje kwiatowe 
- Akademia Rzemiosła Artystycznego 

wyspa sztuki
Warsztaty edukacji artystycznej, 
kierowane do odbiorców indywidu-
alnych. Podczas spotkań uczestnicy 
poznają zagadnienia z zakresu 
historii sztuki oraz wybranych 
dziedzin. Celem warsztatów jest 
kreowanie postawy twórczej 
i kształtowanie wrażliwości 
estetycznej.

EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA
artystyczne 
ABECADŁO
Artystyczne ABECADŁO to warsztaty 
twórcze kierowane do grup zorga-
nizowanych. Charakterystyczne dla 
cyklu jest posiadanie miesięcznego 
planu warsztatów z uwzględnieniem 
wieku uczestników. Dodatkowym 
wzbogaceniem oferty jest przyna-
leżność miesiąca do danego tematu. 
Zajęcia warsztatowe odbywają się 
w godzinach przedpołudniowych, 
a korzystają z nich placówki oświa-
towe z terenu Lubina i okolic. 

Tuby deszczowe
- Wyspa Sztuki



Wyspa sztuki 
to cykl warsztatów plastyczno-multimedialnych przeznaczony 

dla dzieci w wieku szkolnym.

Edukacja artystyczna to najodpowiedniejsze, 
bo najmocniej zróżnicowane narzędzie do wspierania rozwoju 

i kształtowania w uczestnikach 
kreatywności oraz innowacyjności.

Dzieci poznają na zajęciach 
zasady kompozycji, łączenia barw 

czy perspektywy. Najważniejsze 
jednak jest tworzenie warun-

ków umożliwiających rozwijanie 
wrażliwości, 

pozostawienie miejsca 
na swobodne eksperymentowanie 

z rozmaitą materią plastyczną.
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WYSTAWY 
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Oferta bazuje na prezentacjach artystów 
o niepodważalnej, międzynarodowej 
renomie. W planach mamy już kolejne 
wśród których najistotniejszą będzie 
wystawa grafik holenderskiego mistrza 
sztuki XVII stulecia - Rembrandta. Kolej-
ną ofertą, która spotyka się z olbrzymim 
zainteresowaniem są wystawy histo-
ryczne. Te propozycje Ośrodek realizuje 
w sposób autorski, podpierając się eks-
percką wiedzą oraz materiałami takich 
instytucji jak, Instytut Pamięci Narodo-
wej czy Fundacja Ośrodek KARTA. 

Dotychczas największym naszym histo-
rycznym projektem była wystawa oraz 
konferencja naukowa przygotowana 
z okazji 20 rocznicy zakończenia oku-
pacji sowieckiej w Polsce. Wówczas 
Galeria Zamkowa i jej otoczenie, dzięki 
unikatowej aranżacji, zamieniła się 
w garnizon wojsk radzieckich. 
W Galerii Zamkowej zagościła wystawa 
pt. „Armia Radziecka z nami od dziec-
ka” a towarzyszyła jej konferencja pn. 
„OKUPACJA SOWIECKA 1945-1993”. 

Projekty tego typu będą realizowane 
w Galerii Zamkowej, co najmniej trzy lub 
cztery każdego roku. Obecnie przygo-
towujemy wystawę oraz wydawnictwa 
poświęcone II wojnie światowej oraz 
dziejom lubińskiej Fabryki Instrumen-
tów Lutniczych „Defil”.

Galeria Zamkowa jest miejscem, gdzie 
można zobaczyć wystawy artystyczne 

i historyczne, które Wzgórze Zamkowe 
przygotowuje z myślą o jak najszerszym 

gronie odbiorców. 

Najważniejsze ekspozycje 
światowego kalibru 
to prezentacje twórczości 
takich artystów jak Pablo 
Picasso, Salvador Dali 
czy Albrecht Dürer,
Marc Chagall, 
Zdzisław 
Beksiński 
czy Zbigniew 
Herbert.

Lubińskie 
Biennale 
Sztuki
Lubińskie Biennale Sztuki to autorski 
projekt Ośrodka Kultury „Wzgórze Zam-
kowe”. Jest to środowiskowa 
wystawa o konkursowym charakterze, 
przeznaczona dla artystów plastyków 
związanych z miastem Lubinem i Ziemią 
Lubińską. Celem projektu jest możliwość 
publicznego zaprezentowania twór-
czości lokalnych artystów plastyków. 

Dlatego każdej edycji Biennale towarzy-
szy katalog, w którym przedstawiane 
zostają sylwetki wszystkich biorących 
udział w wystawie artystów. Dotychczas 
odbyły się cztery edycje Biennale. Pierw-
szy przegląd miał miejsce w 2003 roku 
w Galerii Jadwiga, kolejny został zreali-
zowany w roku 2005 - tym razem 
w Galerii Zamkowej. Trzecia edycja 
odbyła się w 2009 roku, jej finał miał 
miejsce 23 maja podczas wernisażu wy-
stawy również w Galerii Zamkowej. Jury 

W ramach nagrody laure-
aci 1 miejsca otrzymują 
propozycję organizacji ich 
indywidualnych ekspozycji 
w Galerii Zamkowej, 
wraz z wydaniem 
autorskiego katalogu.

____________

oceniające zgłaszane prace plastyczne 
składało się zawsze z wysokiej klasy 
specjalistów z zakresu sztuk pla-
stycznych. Przewodniczącymi komisji 
konkursowych byli kolejno: Andrzej Saj 
- krytyk sztuki, redaktor naczelny pi-
sma artystycznego „Format”, Edward 
Mirowski - artysta plastyk, Przemy-
sław Tyszkiewicz - artysta plastyk, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, Małgorzata Maćkowiak - 
artysta plastyk. 

Zwycięzcą I edycji został Dobiesław 
Gała, kolejnej Andrzej Kosowski, w III 
Biennale triumfował Zbigniew Su-
person. Zwyciężczynią dotychczas 
ostatniej odsłony konkursu została 
Agnieszka Sierzputowska. 

Kolejna edycja Biennale odbędzie się 
na początku 2015 roku, szczegółowe 
informacje na jej temat ogłosimy już 
niebawem. Chcemy, aby lokalni artyści 
zaprezentowali swoje najnowsze 
realizacje oraz żeby publiczność Galerii 
Zamkowej mogła je zobaczyć 
po raz pierwszy.__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

PROPOZYCJE 
Galerii 
Zamkowej

________________________

____________



W galeriach zewnętrznych prezento-
wane są zazwyczaj wystawy fotografii 
powiązanych ze sobą w tematyczne 
cykle. Autorami fotografii są profesjo-
naliści, którzy nieodpłatnie udostęp-
niają swoje prace na potrzeby wystaw, 
prezentujący swoją twórczość indywi-
dualnie lub grupowo. Niekiedy zdjęcia 
pochodzą także z archiwum fotogra-
ficznego Ośrodka Kultury „Wzgórze 
Zamkowe”. 

W roku 2014 planowanych jest osiem 
premierowych wystaw, odmiennych 
pod względem tematycznym, ale rów-
nie ciekawych, prezentujących wysoki 
poziom umiejętności fotografowania 
i wyjątkowy sposób patrzenia na ota-
czającą rzeczywistość.

Wystawy 
zewnętrzne
i plenerowe 
2014

MARZEC 
„Oznaki wiosny”
Makrofotografia przyrody to doskonały sposób 
na odkrycie widoków, które pozornie dobrze 
znane okazują się być pełne nowych, zaskaku-
jących i dotąd nieznanych doznań estetycznych. 
Pospolite rośliny oglądane w zbliżeniu stają się 
przepięknymi okazami finezji natury. 

„Dinozaury w Lubinie!”
Od kilku miesięcy w naszym mieście mieszkają 
dinozaury i wygląda na to, że zostaną z nami na 
długo. Dlatego powinniśmy dobrze je poznać. 
Wystawa jest efektem kilku sesji fotograficznych, 
których głównym tematem byli nowi mieszkańcy 
Parku Wrocławskiego w Lubinie. 

CZERWIEC
„Skrzydlaci mieszkańcy parku”
W wolierach Parku Wrocławskiego w Lubinie żyje 
kilkadziesiąt gatunków ptaków Polski i świata. 
Wiele z nich to okazy niezwykle kolorowe i inspi-
rujące do fotografowania oraz tworzenia dużych 
kolekcji zdjęć. 

„Rośliny tropików”
Okazuje się, że aby podziwiać tropikalne rośliny 
niekoniecznie trzeba wybierać się w dalekie 
podróże. Egzotyczne i niespotykane w naszym 
klimacie okazy znaleźć można podczas spotkań 
związanych z uprawą roślin, takich jak Lubiński 
Festiwal Kwiatów i Roślin, jak również w profe-
sjonalnie przygotowanych palmiarniach, które 
znajdują się w wielu polskich miastach. 

Plan wystaw 
zewnętrznych

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” 
jest organizatorem wystaw nie tylko 
w Galerii Zamkowej i Galerii Jadwiga, 
ale także w pięciu zewnętrznych 
przestrzeniach ekspozycyjnych
udostępnionych przez współpracujące 
instytucje. Należą do nich: 
Galeria Medicus
- Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne 
„Medicus” przy ul. Leśnej 8,
Galeria Kolorowa
- Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne 
„Medicus” przy ul. Armii Krajowej 35a, 
Galeria Na Bema
- Szpital Miejski przy ul. Gen. J. Bema 5, 
- Hospicjum w Lubinie przy ul. Gen. J. Bema 5a,
- Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie 
znajdujący się przy ul. Jana Pawła II 12.

________________________

Wystawy prezentowane są we 
wszystkich przestrzeniach rota-
cyjnie, w trzymiesięcznych od-
stępach - tak, aby jak najwięcej 
osób miało możliwość 
je obejrzeć.
 

WRZESIEŃ
„Warsztaty na Wzgórzu 2013/2014”
Wystawa składa się z fotografii dokumentujących 
warsztaty plastyczne jakie odbyły się 
w Pracowni Działań Twórczych Artpunkt w roku 
szkolnym 2013/2014. Fotografie prezentowane są 
z zachowaniem podziału na cykle warsztatowe – 
Akademia Rzemiosła Artystycznego, Artystyczne 
Abecadło i Wyspa Sztuki. 

„W moim parku - pokonkursowa wysta-
wa fotografii”
„W moim parku” to nazwa konkursu na najcie-
kawszą fotografię ukazującą osobisty stosunek 
mieszkańców miasta do nowego wizerunku Parku 
Wrocławskiego. Czy różnorodność przygotowanych 
atrakcji odpowiada gustom lubinian? 

GRUDZIEŃ
„Dzieciaki, pluszaki i inne słodziaki”
Grudzień, jako miesiąc zimowy, powinien być 
przepełniony białym śniegiem. Jednak specjalnie 
dla tych, którzy wolą barwy tęczy od jednostajności 
bieli przygotowany został zestaw kolorowych foto-
grafii prezentujących wszystko co kojarzy się 
z radościami dzieciństwa. 

„Lubiniokolice.pl - ciekawe miejsca 
i atrakcje turystyczne Lubina i okolic”
Przy współpracy z redakcją serwisu internetowego 
lubiniokolice.pl, opisującego materialne zabytki 
Ziemi Lubińskiej, przygotowana została wystawa 
starannie dobranych fotografii przedstawiających 
najbardziej znane oraz najciekawsze miejsca 
i obiekty naszych terenów. 

wzgorzezamkowe.pl_ 9
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PUBLIKACJE 
OŚRODKA KULTURY
WZGÓRZE 
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Zajmujemy się także 
działalnością wydawniczą 
– katalogi wystaw, 
publikacje, pocztówki. 

W ramach wspierania lokalnych twórców pomagamy w promocji i publikacji utworów mu-
zycznych zainteresowanych artystów. Naszym celem jest motywacja lokalnego środowiska 
artystycznego do działań w sferze kultury.

Autorskie projekty wystaw historycznych umożliwiają kreowanie publikacji związanych 
z konkretną tematyką. Ośrodek jest wydawcą katalogu do wystawy „Armia radziecka z nami 
od dziecka”. Działalność na rzecz poszerzania świadomości historii jest istotnym elementem 
funkcjonowania instytucji.  

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__



BADMINTON
 

POLISH 
INTER
NATIO
NAL 
2014
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Określenie Lubina miastem sportu jest 
trafne, a świedczą o tym kolejne zawody 
badmintona organizowane na nowej 
hali widowiskowo-sportowej RCS. 
Do przodujących i popularnych w Lubinie 
dyscyplin takich jak piłka nożna, piłka 
ręczna, dołączył badminton. Kolejne 
spotkanie zawodników z całego świata 
odbędzie się we wrześniu. Organiza-
wane zawody Polish International dają 
szansę na popularyzowanie sportu 
dynamicznego i ciekawego dla widza. 

Polish International
Lubin, Poland 

ZASADY GRY
Gra polega na przebijaniu nad siatką lotki za 
pomocą rakietki w polu o długości 13,4 m 
i szerokości 6,1 m. Siatka o szerokości 76 cm 
zawieszona jest na wysokości 1,55 m.
Lotka o masie od 4,74 g do 5,50 g wykonana 
jest z 16 piórek (naturalnych lub syntetycz-
nych). Klasyczny mecz składa się z setów 
rozgrywanych do 21 punktów lub dwóch 
punktów przewagi. Gra kończy się 
w momencie gdy jeden z zawodników lub 
drużyn wygrywa dwa sety. Badminton jest 
grą, w której liczy się czas reakcji, technika, 
ale przede wszystkim kondycja fizyczna. 

siatka

PRAWE
pole serwisowe

LEWE
pole serwisowe

LEWE
pole serwisowe

PRAWE
pole serwisowe
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13,4 m

6,1 m

720 mm

720 mm

3,88 m

3,88 m

1,98 m

1,98 m

2,53 m420 mm 420 mm

Ciągły ruch zawodników 
na korcie, wykonywane 
kombinacje i zacięta 
rywalizacja powodują, 
że publiczność jest
pochłonięta grą.

GENEZA BADMINTONA
Jednoznaczne określenie genezy badmintona 
na świecie jest bardzo trudne. Odnajdywane 
nawiązania do gry pojawiły się w dawnej 
cywilizacji azteckiej i chińskiej. 

Nazwa gry pochodzi od angielskiej posiadło-
ści VIII księcia Beaufort, leżącej w hrabstwie 
Gloucestershire niedaleko Bristolu, która 
nazywała się właśnie Badminton. To tam 
około roku 1870 odbył się pierwszy pokaz 
gry opartej na podbijaniu rakietką lotki 
wykonanej z korka i piór z zastosowaniem 
reguł zbliżonych do współczesnych. Po kilku 
latach przyjęto jednolity zbiór przepisów gry, 
w których do dzisiaj niezmienne pozostały 
długość i szerokość boiska (w rzeczywistości 
były to wymiary salonu, w którym odbył się 
pierwszy pokaz) oraz wysokość siatki. 
Z biegiem czasu gra stawała się coraz bar-
dziej popularna. Zyskała sympatię nie tylko 
w gronie amatorów, lecz także i profesjona-
listów. Z tego to właśnie powodu powołano 
Międzynarodową Federację Badmintona.

2,53 m



Projekt 
DEFIL

CENNE PAMIĄTKI
Aby utrwalić zachowane wspomnienia 

i ocalić niepisaną historię fabryki od 
zupełnego zatarcia Ośrodek Kultury 

„Wzgórze Zamkowe” rozpoczął realiza-
cję projektu, który ma na celu zebranie 
pamiątek związanych z Defilem: foto-
grafii, materiałów graficznych, filmów, 

przedmiotów i in., wspomnień, 
które można utrwalić 

w wersji audio lub wideo. 

Wszystkie zebrane materiały udostęp-
nione zostaną na stronie internetowej 

lubiniokolice.pl, a także 
w książce oraz na wystawie, która eks-

ponowana będzie w lubińskiej Galerii 
Zamkowej od 1 grudnia 2014 roku do 

31 stycznia 2015 roku.

Jak pokazuje przykład Dolnośląskiej 
Fabryki Instrumentów Lutniczych dzie-

je Lubina wiążą się nie tylko z odkry-
ciem złóż miedzi i powstaniem kopalni. 

Dlatego warto przypominać 
o bogatej i zróżnicowanej historii mia-
sta, a także utrwalać ją za pośrednic-

twem wszystkich dostępnych środków, 
po to by kolejne pokolenia mogły 

z rzetelnych i kompletnych źródeł 
poznawać swoje korzenie.

HISTORIA FABRYKI
Defil to potoczny skrót nazwy Dolnośląskiej 
Fabryki Instrumentów Lutniczych w Lubi-
nie. Historia fabryki rozpoczyna się prawie 
półtora wieku temu - w latach dziewięć-
dziesiątych XIX w. (1896 r.), kiedy niemieccy 
przedsiębiorcy Franz Langer i Oskar Gade-
busch zdecydowali się na otwarcie fabryki 
mechanizmów pianinowych i fortepianowych 
oraz kilku tartaków w Lubinie. 
Usytuowanie fabryki właśnie tutaj wynikało 
z ogromnego bogactwa okolicznych lasów. 
W latach 1922-1923 wrocławska spółka 
architektów Roder zaprojektowała nowy, 
imponujący budynek lubińskiej fabryki, który 
przetrwał do naszych czasów (ob. znajduje 
się przy ul. Odrodzenia). W czasach świetno-
ści pracowało tam ok. 700 osób, a produkcja 
sięgała ponad kilkunastu tysięcy mechani-
zmów pianinowych i fortepianowych rocznie. 

W 1963 roku zarejestrowano 
w urzędzie patentowym znak 

towarowy „Defil”, 
który aż do roku 1993 używany 
był do znakowania produktów. 

w sprzęt do obróbki drewna i produk-
cji instrumentów decyzję o ponownym 
uruchomieniu fabryki podjęto niezwykle 
szybko. Oficjalne otwarcie Fabryki Mecha-
nizmów Pianinowych nastąpiło 25 stycznia 
1947 roku. Powstawały w niej m.in. bastele, 
pulpity do nut, skrzypce, gitary, altówki, 
smyczki, futerały skrzypcowe, wiolonczele, 
kastaniety, skrzynki adapterowe, gra-
mofonowe, skrzynki radiowe, tamburina, 
kontrabasy, muzyczne zabawki dla dzieci, 
szkietety do pianin, mandoliny, ksylofony. 
W roku 1959 fabryka przyjęła nazwę  - Dol-
nośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych 
w Lubinie. Fabryka działała do 21 sierpnia 
2001 roku, kiedy zakończono produkcję 
i rozpoczęto proces likwidacyjny zakończo-
ny w 2005 roku. 

Dolnośląska Fabryka Instru-
mentów Lutniczych w Lubinie 

to znany wśród muzyków 
w całej Polsce, a także poza 
granicami kraju producent 

gitar, skrzypiec, zabawek 
muzycznych 

czy mechanizmów 
pianinowych. 

________________________
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FABRYKA 
WSPOMNIEŃ

Zaczynająca się w latach trzydziestych XX 
w. recesja doprowadziła do upadłości fabryki 
ogłoszonej w 1935 roku. Jednak już 6 miesię-
cy później, dzięki przedsiębiorczości Carla Gu-
stava Gadebuscha, bramy fabryki otworzyły 
się ponownie, a asortyment rozszerzono 
o produkcję mebli.
Po wybuchu II wojny światowej fabryka 
należała do najlepiej i najnowocześniej 
wyposażonych zakładów obróbki drewna na 
Śląsku. W czasie wojny fabryka zajmowała 
się wyrobem skrzynek amunicyjnych oraz 
części samolotowych. Niemieccy właściciele, 
pod naciskiem frontu, opuścili fabrykę 
w ostatnich dniach stycznia 1945 roku.
2 maja 1945 roku do Lubina przybyła pierw-
sza grupa Polaków. Pomieszczenia fabryczne 
stanowiły w tym czasie bazę remontową 
i magazyn Okręgowego Urzędu Likwidacyj-
nego. Ponieważ jednak wyposażone były 



DNI 
LUBINA
 
W dniach 27-28 czerwca 2014, jak co 
roku odbędzie się wielka impreza z oka-
zji Dni Miasta, tzw. Dni Lubina 2014. 
Organizator, czyli Ośrodek Kultury 
„Wzgórze Zamkowe” ponownie do-
starczy nam niezapomnianych wrażeń 
zapewniając występy różnorodnych 
artystów. Na scenie znajdą się naj-
bardziej znane gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. 

Nie zabraknie również zespołów niszo-
wych, alternatywnych oraz lokalnych 
formacji. Podczas Dni Lubina każdy 
znajdzie coś dla siebie. Szeroka gama 
artystów zaspokoi gusta nawet tych 
najbardziej wytrawnych i krytycznych 
słuchaczy. Jak co roku, organizatorzy do-
łożą wszelkich starań, by zapewnić do-
brą i bezpieczną zabawę dla wszystkich, 
nie zapominając przy tym o najmłod-
szych mieszkańcach. W ramach Strefy 
Dziecka animatorzy zaplanowali warsz-
taty artystyczne dla najmłodszych. 
Na imprezie nie zabraknie muzyki, tańca, 
dobrej zabawy, a także różnorodnej 
strawy oraz złotego trunku. 

Jedną z tegorocznych gwiazd lubińskiej 
sceny muzycznej będzie zespół, którego 
nie trzeba nikomu przedstawiać, grający 
muzykę pop/rockową - De Mono. 

Zespół wystąpi w składzie: 
Andrzej Krzywy - wokal, 
Piotr Kubiaczyk - gitara basowa, 
Paweł Pełczyński – saksofony, 
 instrumenty perkusyjne, 
Paweł Dampc - instrumenty 
klawiszowe, 
Tomasz Banaś - gitarzysta, 
Zdzisław Zioło - gitarzysta, 
Marcin Korbacz - perkusja. 

Na scenie zobaczyć będzie można rów-
nież jeden z najstarszych i najbardziej 
rozpoznawanych grup hip hopowych
w Polsce – Reaktywowany - Kaliber 44, 
w której występował nieżyjący już Magik. 

W Lubinie wystąpią: Abradab, Joka 
i dj Feel-x. Kaliber 44 REAKTYWACJA! 

Dni Lubina 2014

De Mono
Kaliber 44
Dawid 
Kwiatkowski
Jak co roku organiza-
torzy stawiają 
na promowanie 
lokalnych składów, 
w związku z czym, 
wystąpią takie zespoły 
jak:
Fix up
Gradu Minimo
Spinka
Ponadto na scenie 
wystąpi znany w Polsce 
i zagranicą Dj ..., 
ale kto to będzie 
zdradzimy już wkrótce.

Wszystko po to by, dostarczyć 
niezapomnianych wrażeń 
i cudownych chwil 
mieszkańcom Lubina.

wzgorzezamkowe.pl_ 13



Nowością w tym roku jest 
przygotowanie przez lubińskie 
kapele piosenek coverowych, 
które gatunkowo będą 
odbiegać od stylu w jakim gra 
zespół. 
Czy Lubińskie kapele podołają 
wyzwaniu? O wszystkim dowie-
my się 29 sierpnia!

MUZYKA
Z OBLĘŻONEGO
MIASTA
31 sierpnia 1982 roku oddziały 
Milicji Obywatelskiej i ZOMO 
w wyniku swych działań, używając 
ostrej amunicji, pozbawiły życia 
trzech mieszkańców Lubina: Michała 
Adamowicza, Andrzeja Trajkow-
skiego oraz Mieczysława Poźniaka. 
Wiele osób zostało rannych, 
a wszystkie wydarzenia miały 
miejsce podczas pokojowej 
demonstracji ... 

Przedstawiciele „władzy ludowej”, 
odpowiedzialni za masakrę, do dnia 
dzisiejszego nie zostali pociągnię-
ci do odpowiedzialności za swoje 
zbrodnie.

Aby oddać hołd poległym oraz lu-
dziom walczącym z wyniszczającym 
ustrojem komunistycznym 
31 sierpnia 2006 roku, w 24 roczni-
cę „Zbrodni Lubińskiej”, odbyła się 
pierwsza edycja festiwalu „Muzyka 
z Oblężonego Miasta”. Wydarzenie 
wpisało się na stałe w kalendarz 
imprez plenerowych miasta. Na sce-
nie wraz z największymi gwiazdami 
rocka występuj również Lubińscy 
artyści, prezentujący utwory z tam-
tego okresu oraz swój ciągle rosnący 
dorobek muzyczny.

14 _ lubiniokolice.pl

29-30 
SIERPNIA
Z racji dużego zainteresowania, 
ze strony Lubińskiego Środowi-
ska Muzycznego, dnia 29 sierpnia 
przeznaczono na występy zespołów 
Lubińskich. Aby móc wystąpić arty-
ści mają do przygotowania po dwa 
utwory autorskie, dwa covery topo-
wych bandów z lat 1970-1984 oraz 
cover Republiki (lata 1981-1984).

W tegorocznej edycji, 
30 sierpnia na Wzgórzu Zamko-
wym zagrają dla państwa gwiaz-
dy polskiego rocka/punk, rocka: 

Mech
GaGa/Zielone Żabki
Moskwa
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WYSTAWA
HISTORYCZNA
1944 
Galeria Zamkowa
maj/czerwiec 2014 



CENTRUM
EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ
PARK
WROCŁAWSKI

parki-lubina.pl


