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Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to miejsce twórczych działań, gdzie 
artyści prezentują swoje dzieła, turyści odkrywają tajemnice górnictwa, a raz 
w roku odbywa się niezwykłe wydarzenie charytatywne. Porcja Sztuki to 
połączenie świata artystycznego i kulinarnego w szczytnym celu. Już po raz 
trzeci zapraszamy do udziału w śniadaniu charytatywnym, z którego dochód 
przekażemy na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci wskazanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
 
Już tradycją jest nasza współpraca z wałbrzyską Fabryką Porcelany Kristoff, 
która jest jednym z naszych partnerów podczas śniadania. W tym roku do 
współpracy zaprosiliśmy również młodych artystów. Swoją twórczość pokażą  
QUAPCIA, Be Wood, MOO Ceramika i Kasia Bogucka.
 
Tematem przewodnim śniadania będą 4 ŻYWIOŁY. Zarówno prace artystów, 
jak i aranżacja stołu będą nawiązywały odpowiednio do ognia, powietrza, 
wody i ziemi. Poza niezwykłą zastawą wyjątkowa będzie również oprawa 
kulinarna Porcji Sztuki. Dla naszych Gości śniadanie przygotuje Wojciech 
Harapkiewicz, szef kuchni restauracji Babinicz w Kompleksie Dworzysko, 
który specjalnie na to wydarzenie przygotował swoje autorskie menu, które 
dołączamy do zaproszenia. Podczas śniadania zaprezentujemy twórczość 
zaproszonych artystów, a szef kuchni pokaże swoje niesamowite umiejętności 
podczas pokazu kulinarnego na żywo.

Niech to będzie uczta dla zmysłów!



Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej
Dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Jan Jędrasik

oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu Grażyna Urbańska

zapraszają

 
na śniadanie charytatywne PORCJA SZTUKI \ 4 ŻYWIOŁY

 

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia o godz. 10:30
w budynku Restauracji Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

przy ul. P. Wysockiego 29 w Wałbrzychu.
Koszt biletu: 200 zł

W przypadku chęci wzięcia udziału w śniadaniu z osobą towarzyszącą 
koszt biletu dla dwóch osób wynosi: 300 zł

 

Bilety do nabycia w kasach biletowych Starej Kopalni od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10:00-18:00.

 
Istnieje możliwość wpłaty na rachunek bankowy PKO BP o numerze

11 1020 3668 0000 5502 0430 2253.
W tytule przelewu prosimy wpisać „Porcja Sztuki” oraz imię i nazwisko osoby 

kupującej bilet.
 

Liczba miejsc jest ograniczona.
 

Informacje na temat wydarzenia udziela Kamila Świerczyńska,
tel. 74 667 09 04, marketing@starakopalnia.pl
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