
Znane osoby z Wałbrzycha i okolic



Jacek Bończyk

Jacek Bończyk to polski aktor teatralny i filmowy, 

piosenkarz, autor tekstów piosenek, scenarzysta i 

reżyser, a także wokalista i gitarzysta kilku formacji 

rockowych. Autor wielu tekstów piosenek stale 

współpracujący z programami telewizyjnymi dla dzieci i 

młodzieży. Urodzony 31 maja 1967 roku w Wałbrzychu. 

Żył, mieszkał i uczył się w Wałbrzychu przez 22 lata. 

Mieszkał on na pograniczu Podgórza i Śródmieścia. Na 

dzień dzisiejszy mieszka w Warszawie. W 1992 roku 

ukończył Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej we Wrocławiu. Od 2010 roku członek 

Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej we 

Wrocławiu. W latach 2013-2016 dyrektor artystyczny 

Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Od 2016 

roku wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej. 

Dyrektor artystyczny w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 

w sezonie teatralnym 2018-2019



Joanna Bator

Joanna Bator Łukasiewicz to polska pisarka, 

publicystka, felietonistka. Urodzona 2 lutego 1968 

w Wałbrzychu. Studiowała kulturoznawstwo na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła także 

Szkołę Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie. Jest znawczynią i wielbicielką
japońskiej kultury. Efektem pierwszego 

dwuletniego pobytu Joanny Bator w Japonii była 

książka "Japoński wachlarz" (2004, 2011). Od 2011 

Joanna Bator nie jest związana z żadną instytucją
naukową i poświęca się głównie pisaniu. Co 

ciekawe, jej pierwszą powieścią była "Piaskowa 

Góra" (2009), która przyniosła jej sukces w Polsce i 

za granicą.



Leszek Lichota
Leszek Lichota to polski aktor filmowy i teatralny. 

Urodzony 17 sierpnia 1977 w Wałbrzychu. W 2002 

roku ukończył studia w Akademii Teatralnej w 

Warszawie i związał się zawodowo z Teatrem 

Polskim w Poznaniu. Debiutował w roli Nany 

Sirbanghy w "Hamlecie Wtórnym" Romana 

Jaworskiego w reżyserii Macieja Prusa. Znany jest 

przede wszystkim z roli w serialach TVN: 

Grzegorza Zięby w "Na Wspólnej" i Marka 

Dębskiego w "Prawo Agaty". Jest fanem gry w 

Snookera – brytyjskiej gry bilardowej dla 

dżentelmenów. Podczas Drużynowych Mistrzostw 

Polski w Snookerze, rozgrywanych 15-16 grudnia 

2007 w kalskim klubie "Rudi", był zawodnikiem 

warszawskiej drużyny "Smakosze".



Joanna Jóźwik

Joanna Jóźwik to polska lekkoatletka, biegaczka 

średniodystansowa. Urodzona 30 stycznia 1991 

w Wałbrzychu. Pięciokrotna mistrzyni kraju na 

stadionie oraz trzy tytuły w sztafecie, brązowa 

medalistka mistrzostw Polski seniorów. Na 

halowych mistrzostwach kraju zdobyła 4 srebrne 

medale. Ma na koncie także złote krążki 

młodzieżowych mistrzostw Polski i mistrzostw 

kraju w juniorskich kategoriach wiekowych. 

Reprezentantka Polski w meczach 

międzynarodowych młodzieżowców. Jest twarzą
marki Nike Running produkującą odzież
sportową dla amatorskich i profesjonalnych 

biegaczy.


