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Filharmonia Sudecka powstała w 1978 roku jako Państwowa Filharmonia w Wałbrzychu, a 
od 1986 roku nosi nazwę Filharmonii Sudeckiej. 
Filharmonia liczy około 70 muzyków, a jej dyrektorem naczelnym, artystycznym i 
administracyjnym oraz dyrygentem jest jej założyciel Pan Józef Wiłkomirski. 
 
Od początku swojego istnienia Filharmonia dała prawie 18 tysięcy koncertów, co daje 
przeciętnie około 900 – 1000 koncertów rocznie. Jako jedna z nielicznych na świecie 
urządza systematyczne koncerty wyjazdowe dla dzieci przedszkolnych, przekazując im 
muzykę w formie bajek. Każda audycja ma inny temat baśniowy (czytany przez 
narratorkę) oraz inna ilustrację muzyczną, a każda stanowi zamkniętą całość, która daje 
dzieciom możność zapoznania się z różną regionalną muzyką. 
Podkreślić należy, że we wszystkich audycjach biorą udział te same dzieci, bowiem 
filharmonicy wałbrzyscy jeżdżą do nich systematycznie co miesiąc. Filharmonia posiada 
obecnie własną salę koncertową w Wałbrzychu, w której odbywają się stałe cotygodniowe 
koncerty, uświetniane coraz częstszymi występami znanych muzyków, dyrygentów i 
solistów z całego świata. 
Przeciętna ilość słuchaczy na każdym koncercie wynosi około 250 – 300 osób, w tym, 
zaznaczyć należy, duży procent stanowi młodzież. 
 
Filharmonia Sudecka jest już znanym i uznanym zespołem, czego dowodem są 
zaproszenia na koncerty do wielu państw europejskich – do Francji, Włoch, Czech, 
Niemiec i Rosji. Stanowi to niewątpliwą promocję dla naszego miasta. Istnienie i 
działalność Filharmonii Sudeckiej sprawia, że tak w mieście Wałbrzychu, jak i w całym 
województwie nie upada kultura muzyczna, a społeczeństwo ma możność brania 
bezpośredniego udziału w jej kultywowaniu. 
Dzięki wspólnej i wytężonej, prawie dwudziestoletniej działalności filharmoników 
wałbrzyskich i ich Dyrektora Pana Józefa Wiłkomirskiego, miasto Wałbrzych staje się 
coraz bardziej znane i sławne również na niwie muzyki i kultury. 
 
Zarząd Miejskiego Komitetu Obywatelskiego w Wałbrzychu, składając powyższy wniosek 
do rozpatrzenia przez radę Miejską Wałbrzycha, uważa, że jest on jak najbardziej godny 
poparcia i pozytywnego załatwienia. 
 
 
 
 
 
 
Aktualne informacje dostępne pod adresem www.filharmonia-sudecka.pl  
 


