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z dnia 29 kwietnia 2003 roku 

 
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha”. 

 
 W dniu dzisiejszym pragnę przedstawić Wysokiej Radzie do wyróżnienia 
mianem „Honorowy Obywatel Wałbrzycha” Pana Jerzego Gronowskiego. 
  
Pan Jerzy Gronowski urodził się w Gnieźnie w 1944 r. i tam też podjął pierwszą 
pracę związaną z teatrem i muzyką. Następnie ukończył we Wrocławiu Szkołę 
Muzyczną II stopnia w klasie śpiewu solowego i studia wokalno-aktorskie w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej.  
Aby mieć źródło utrzymania w czasie studiów, podjął pracę w chórze Polskiego 
Radia i TV we Wrocławiu pod dyrekcją Edmunda Kajdasza i Stanisława 
Krukowskiego. W okresie od września 1974 roku do sierpnia 1977 roku 
Artysta występował w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatrze Muzycznym 
w Szczecinie, Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze.  
Swoją karierę artystyczną w Wałbrzychu Pan Jerzy Gronowski rozpoczął we 
wrześniu 1977 roku na scenie Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego jako 
aktor, a następnie koordynator pracy artystycznej. W 24-letniej pracy aktorskiej 
Artysta zagrał w wałbrzyskim teatrze w ponad 90-ciu sztukach oraz w wielu 
przedstawieniach adresowanych do dzieci. W tym samym okresie współpracował 
również z Filharmonią Wrocławską, Operą Wrocławską i z zespołem muzyki 
cerkiewnej. 
Pan Jerzy Gronowski za swoją pracę w dziedzinie kultury otrzymał wiele 
odznaczeń i wyróżnień : 
-     „Zasłużony Działacz Kultury”  -  12.11.1984 r. Wałbrzych, 
-     „Złota Iglica”  -  31.03.1989 r. Wrocław, 
- „Srebrna Iglica”  -  27.03.1991 r.  Wrocław. 
 
We wrześniu 2001 roku Pan Jerzy Gronowski rozpoczął nowy etap swojej pracy 
zawodowej – jako aktor wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora.  W sierpniu 2002 
roku upłynęło już 25 lat pracy artystycznej i obecności na scenach wałbrzyskich 
teatrów.  Długoletnia praca przysporzyła Jubilatowi popularności i sympatii 
wałbrzyskiej publiczności oraz uznania dla talentu w środowisku artystycznym. 
Doceniając prawdziwe powołanie i długoletnią pracę aktorską Jubilata – Dyrektor 
Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu Pan Eugeniusz Koterla wystąpił do Samorządu 
Wałbrzycha z wnioskiem o przyznanie Panu Jerzemu Gronowskiemu tytułu 
„Honorowy Obywatel Wałbrzycha”. 
 Uznając zasługi Pana Jerzego Gronowskiego, a także przychylając się do 
wniosku Pana Eugeniusza Koterli, wnoszę do Wysokiej Rady o nadanie Panu 
Jerzemu Gronowskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Wałbrzycha”. 


