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Mi dzynarodowa Konferencja 
M odych Naukowców

Szkó  Wy szych 
Euroregionu Nysa 
15-16 maja 2008 r.

W dniach 15-16 maja 2008 r. w Bibliotece 
i Centrum Informacji Naukowej Kolegium 
Karkonoskiego odb dzie si  II Mi dzynarodo-
wa Konferencja M odych Naukowców Szkó  
Wy szych Euroregionu Nysa. 

Konferencja ta jest rezultatem wspó pracy 
transgranicznej pa stwowych uczelni w ra-
mach Akademickiego Centrum Koordynacyj-
nego Szkó  Wy szych Euroregionu Nysa. 

Uczestnikami tegorocznej Konferencji b d  
studenci ostatnich lat studiów, cz onkowie organi-
zacji studenckich, kó  naukowych funkcjonuj cych 
w poszczególnych uczelniach oraz doktoranci przy-
gotowuj cy swoje prace doktorskie. W trakcie Kon-
ferencji uczestnicy dokonaj  wymiany do wiadcze  
naukowych, prezentacji referatów i projektów ba-
dawczych dotycz cych zarówno ich indywidualnych 
zamierze  naukowych  jak i dzia alno ci poszczegól-
nych Kó  Naukowych. 

Szczegó owy Plan Konferencji dost pny 
jest na stronie internetowej www.ae.jgora.pl

Organizator:
Wydzia  Gospodarki Regionalnej i Turystyki 

w Jeleniej Górze
Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu

Wspó organizator:
Akademickie Centrum Koordynacyjne Szkó  

Wy szych w Euroregionie Nysa (ACC)

Justyna Gwia dzi ska
Biuro Promocji

V Studencka Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Szansa 
i zagro enia gospodarki odpadami”
20 maja 2008 r. Dwór Czarne Jelenia Góra

Cykliczna Konferencja „Szanse i zagro enia 
gospodarki odpadami” ma na celu ocen  stanu 
gospodarki odpadami, mo liwo ci energii od-
nawialnej, poziomu edukacji ekologicznej oraz 
przegl d problemów rodowiskowych. Podczas 
Konferencji nast puje wymiana do wiadcze  
mi dzy uczestnikami, a tak e prezentacja ce-
lów, które usprawniaj  i ulepszaj  gospodar-
k  odpadow  oraz prze amuj  bariery b d ce 
przeszkod  do jej prawid owego funkcjonowa-
nia. Celem konferencji b dzie tak e prezenta-
cja w asnego dorobku badawczego prowadzo-
nego przez m odych pracowników nauki oraz 
studentów dzia aj cych w ko ach naukowych 
w ca ej Polsce.

W konferencji udzia  bior  studenci, pracownicy 
naukowi oraz praktycy zwi zani z tematyk  gospo-
darki odpadami, a w tym roku du y nacisk zosta  po-
o ony na udzia  praktyków zajmuj cych si  energi  

odnawialn .
Opiekun Ko a Naukowego OIKOS dr A. Zieli ska 

oraz cz onkowie Ko a posiadaj  do wiadczenie 
w prowadzeniu tego typu przedsi wzi cia, które jest 
organzowane po raz pi ty. Osoby wchodz ce w sk ad 
Komitetu Organizacyjnego (pracownicy naukowi 
AE, WGRiT w Jeleniej Górze oraz studenci Ko a Nu-
kowego „OIKOS”).

Zakres tematyczny konferencji porusza nast pu-
j ce zagadnienia:
• Gospodarka odpadami
• Energia odnawialna – gospodarka bezodpadowa
• Gospodarka wodno- ciekowa
• Dzikie wysypiska mieci
• Edukacja ekologiczna.

Udzia  w Konferencji jest nieodp atny. Oso-
by zainteresowane uczestnictwem w Konferencji pro-
szone s  o Kontakt z Ko em Naukowym OIKOS.

dr Anetta Zieli ska
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900 lat Jeleniej Góry

„Smaczna Jelenia Góra”
Ju  od d u szego czasu informowali my o zaplanowanej na dzie  1 maja promocji s odkich 
przysmaków jeleniogórzan. By przybli y , co czeka asuchów, postanowili my zapyta  Rafa a 
Mruga  z Cukierni MRUGA A i Dariusza Goetze z GALERII CZEKOLADOWEJ Chocoffee o to, 
co przygotowali dla upami tnienia 900-lecia Jeleniej Góry dla mieszka ców i przyjezdnych.

Czekoladowy pieni ek

W Czekoladziarni Chocofee przygotowano od pod-
staw zupe nie now  czekoladk  – pralink , która ma 
szans  sta  si  symbolem miasta i jubileuszu, które-

mu jest dedykowana.
Inspiracj  do stwo-

rzenia czekoladowych 
pieni ków by a idea 
wprowadzenia do obie-
gu na terenie Miasta 
Jeleniej Góry dukata 
lokalnego – mówi Pan 
Darek. Doszli my do 

wniosku, e skoro ma funkcjonowa  moneta, to dla-
czego nie mo e istnie  jej czekoladowa wersja. 

Jest to specjalna czekoladka na szczególn  oka-
zj . Jej specyficzn  cech  jest  nadzienie Gianduia, 
sporz dzone wed ug unikatowej w oskiej receptury. 
To masa z  orzechów laskowych i syropu, posiadaj ca 
niepowtarzalny smak, nieporównywalny z adnym 
innym pojedynczym smakiem. Ca o ci dope nia na 
wierzchu ciemna czekolada z odbiciem wzoru piecz -
ci 900-lecia Jeleniej Góry.

Czekoladki – monety wprowadzone zosta y na 
czas trwania Jubileuszu Jeleniej Góry. Je eli si  
przyjm  i b dzie nimi zainteresowanie, to zostan  
na sta e wprowadzone do oferty Czekoladziarni – po-
twierdza Pan Dariusz Goetze.

Nasze dotychczasowe, pierwsze do wiadczenia 
ze sprzeda y czekoladowego pieni ka wskazuj , 
i  klienci z zainteresowaniem przyj li ten produkt 
i bardzo cz sto wybieraj  go spo ród ca ego asorty-
mentu.

Ale na tym nie koniec planów w a cicieli Czeko-
ladziarni

Chc  w niedalekiej przysz o ci wprowadzi  do 
sprzeda y typow  jeleniogórsk  czekoladk , zwi za-
n  z Jeleni  Gór  i jej tradycjami. Tak , która stanie 
si  niemal znakiem firmowym miasta. 

Ciaptak i pierniki…
W cukierni „Mruga a” od d u szego czasu trwa y 

prace nad reaktywacj  starych przepisów na jelenio-
górskie smako yki, zw aszcza wszelkiego typu pier-
niki.

Przywracanie receptur rozpocz  jeszcze ojciec 
Pana Rafa a. Bod cem do tego sta o si  spotkanie 
Stanis awa Mruga y z Panem Markiem Perzy skim, 
autorem ksi ki „Pierniki z… apteki”. To wtedy na-
rodzi a si  idea i realizacja XVIII-wiecznej receptury 
piernika l skiego, udost pnionej przez Pani  Ma-
riann  Kurowsk . 

– Tak narodzi  si  pomys  – mówi Pan Rafa .
Dzisiejsza receptura jest zmodyfikowana pod 

wzgl dem zmian produkcji i wygl du ciasta.

Z okazji jubile-
uszu 900-lecia Je-
leniej Góry, chcieli-
my zmieni  form  

piernika, nada  mu 
nowy wymiar sma-
kowy.

Jubi leuszowy 
piernik jest mi kki, 
prze o ony bardzo 
dobr  marmolad , 
oblany czekolad . 
Na wierzchu znaj-
duje si  marcepan z 
czekoladowym mo-
tywem ratusza i piecz ci.

Trudno uciec od pytania co ze s ynnym Ciapta-
kiem. Przecie  to prawie symbol regionu, który do-
czeka  si  nawet w asnego Targu. Jak opisuje Pan 
Marek Perzy ski w swojej ksi ce, Ciaptak (org. 
Tallsack) to ciasto bu kowe w formie ludków z zapie-
czonym w rodku jajkiem, w taki sposób, by by o ono 
widoczne. By o w zwyczaju, e ka dy m   odwiedza-
j cy targ w Palmow  Niedziel , je li nic innego ju  
nie kupi  onie, nabywa  przynajmniej ciaptaka. Po-
dobnie post powa  m odzieniec, je li mia  sympati . 
Zadowolona z prezentu dziewczyna rewan owa a si  
bukiecikiem kwiatów.

Niestety, przywrócenie Ciaptaka w wersji komer-
cyjnej, na bazie podstawowej receptury jest w dzi-
siejszych czasach niemo liwe, a modyfikacja recep-
tury wr cz mija si  z celem. G ówny problem to jajko 
zapieczone w cie cie bu kowym, które nie mo e by  
przechowywane w „ch odnych warunkach”. Dlatego 
te , jak podkre la Pan Rafa  z alem, nie uda o si  
wdro y  tego pomys u. Mo e kiedy …

Jednak e, by uczyni  zado  wszystkim mi o ni-
kom „tego co s odkie” przedstawiamy oryginaln  re-
ceptur  Ciaptaka, do zrobienia w zaciszu domowej 
kuchni i ku rado ci rodziny…

Zapraszamy, bo naprawd  warto i yczymy 
SMACZNEGO.

Jerzy Z bik

Jelenia Góra
ul. Sobieskiego 2

Przepis na Ciaptaka
50 dag (2 1/2 szklanki) m ki pszennej • 5 dag dro d y • 1/2 y eczki cukru • 
p aska y eczka soli • woda
Dro d e rozetrze  z cukrem, y k  m ki i kilkoma y kami letniej wody. Pozosta-
wi  w ciep ym miejscu do wyro ni cia. Do przesianej m ki doda  sól, rozczyn 
dro d owy i tyle wody, aby uzyska  ciasto o dosy  g stej konsystencji. Wyrabia  
ciasto r k  co najmniej przez 30 min, a  zacznie odstawa  od r ki. Nakry  cia-
sto czyst  ciereczk  i odstawi  do wyro ni cia na oko o 2 godziny. Uformowa  
ludka(CIAPTAKA) i odstawi  na kilka minut do wyro ni cia. Trzeba pami ta  o 
jajku najlepiej w korpusie ludka, mo na zast pi  nim równie  g ow  a pó niej 
pomalowa  twarz. Piec, w rednio gor cym piekarniku ko o 50 min.
…nosy i usta… s  zrobione z migda ów, oczy, guziki itd. – z rodzynków…

W tek cie wykorzystano fragment tekstu z ksi ki Marka 
Perzy skiego „Pierniki z…. apteki” Polskie tradycje, kultura 
i rzemios o, WDW Wroc aw 2001

Jelenia Góra
ul. D uga 20
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900 lat Jeleniej Góry
Z jeleniem przez 9 wieków 
– wyimki z historii Jeleniej Góry (4)

Przywileje otrzymane od Piastów, 
czyli podstawa rozwoju i dominacji Jeleniej Góry w regionie 
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Dominuj c  pozycj  w regionie, zarówno pod 
wzgl dem politycznym jak i gospodarczym, Je-
lenia Góra zdoby a bardzo szybko, praktycznie 
zaraz po lokacji. By a wszak jedynym miastem 
l skim u stóp Karkonoszy. Jednak nic nie jest 

dane raz na zawsze. I mieszczanie dobrze o tym 
wiedzieli. Dlatego te  starali si  swoj  pozycj  
wzmocni  i ugruntowa  na wszystkie mo liwe 
sposoby. Najlepsz  za  do tego drog  by o w re-
dniowieczu pozyskiwanie przywilejów.

Jak wiadomo przywileje w feudalnej Europie 
nadawa  w adca danego terenu, który wyró nia  
nimi, za zas ugi, z powodów politycznych, cz sto 
za pieni dze, albo te  licz c na inne – czasem 
du o pó niejsze korzy ci, pewne osoby, czy te  
grup spo eczne (stany). Przywilej taki mia  po-
sta  nadania pewnych szczególnych uprawnie , 
b d  polega  na uchyleniu cz ci obowi zuj cych 
powszechnie przepisów. Ju  sama lokacja by a 
takim w a nie przywilejem, daj cym wybranej 
grupie ludzi, osiad ych na ci le okre lonym te-
rytorium ( w obr bie murów miejskich), szcze-
gólne uprawnienia samorz dowe, s downicze 
i gospodarcze, z których cz  rozci ga a si  jed-
nocze nie na podleg y miastu okr g s dowo-ad-
ministracyjny, zwany na l sku weichbildem. 
Poniewa  od swoich pocz tków Jelenia Góra by a 
miastem ksi cym, a potem królewskim, to od 
tych te  w adców mog a i otrzymywa a przywi-
leje. By y one nadawane b d  ca emu miasto in 
gremio, czy te  jego radzie, b d  poszczególnym 
mieszka com.

Jeden z pierwszych znanych nam przywilejów 
nadany zosta  osobie prywatnej, jak  by  Zygfryd 
z Wojanowa, który za 70 marek otrzyma  od ksi -
cia Bolka I jaworskiego prawo do wybudowania 
m yna. Jak zapisano w stosownym dokumencie 
z 14 listopada 1299 r. m yn ten mia  stan  po-
mi dzy miastem a zamkiem (czyli obecnym Wzgó-
rzem Boles awa Krzywoustego). Mia  on posiada  
6 kó , z których 4 przeznaczone by y do mielenia 
m ki i s odu, pi te do mielenia kory d bowej, 
a szóste do poruszania urz dzenia foluszniczego. 
Ksi  zastrzeg  te , i  nikt inny nie ma prawa 
w okolicach Jeleniej Góry do wybudowania po-
dobnego m yna, co automatycznie dawa o jego 
w a cicielowi monopol w stosunku do najbli ej 
po o onych wsi, jak cho by Je owa Sudeckiego, 
którego mieszka cy zostali wprost zobowi za-
ni do korzystania wy cznie z m yna w Jeleniej 

Górze. Rada miasta odkupi a wszystkie udzia y 
w tym m ynie od nast pców Zygfryda dopiero 
w 1391 r. Fakt ten potwierdzi a w specjalnym do-
kumencie, wydanym dnia 30 kwietnia, ksi na 
Agnieszka widnicka.

Samo ulokowanie Jeleniej Góry w centrum 
podkarkonoskiej kotliny, u zbiegu dwóch najwa -
niejszych rzek (Kamiennej i Bobru), ju  dawa o 
jej uprzywilejowan  pozycj  w regionie. Miejsce 
by o nie tylko obronne, ale znajdowa o si  te  na 
przeci ciu szlaków handlowych, które pocz tkowo 
bieg y wzd u  cieków wodnych. Wszyscy kupcy 
i w drowcy musieli t dy przej , tu si  zatrzyma , 
wystawiaj c jednocze nie swój towar na sprzeda  
po atrakcyjnej cenie oraz oczywi cie zap aci  lo-
kalne podatki. Ponadto ca e miasto szybko otrzy-
ma o szereg przywilejów, tak e o charakterze mo-
nopolistycznym.

Jeden z pierwszych znany nam przywilej Je-
lenia Góra otrzyma a dnia 26 maja 1338 r. od 
ksi cia Bolka II widnicko-jaworskiego. Przy-
zna  on miastu – istotne gospodarczo – wy czne 
prawo do sprzeda y w nim i tylko w nim sukna, 
soli oraz s odu, jak równie  prawo do urz dzenia 
tu karczmy. Przywilej obejmowa  ca y ówczesny 
okr g jeleniogórski – wspomniany wy ej weich-
bild, obejmuj cy Kotlin  Jeleniogórsk  oraz teren 
po wierzaw . Kolejny przywilej otrzyma a Jele-
nia Góra z r k ksi cia Henryk jaworskiego, któ-
ry 29 czerwca 1341 r. wystawi  na miejscu doku-
ment, zezwalaj cy mieszczanom na wybudowanie 
w mie cie, lub poza jego murami, jad odajni, zwa-
nej kie basiarni  (curia farciminum). Z dokumen-
tu tego dowiadujemy si  tak e, i  dzia a  w Jele-
niej Górze ju  cech rze ników. Dnia 2 lipca 1345 
r. ksi  Bolko II zatwierdzi  wszystkie przywi-
leje, wydane dotychczas dla miasta przez niego 
i jego poprzedników.

Kolejny przywilej wywalczy o miasto dnia 
3 czerwca 1348 r., wnosz c do ksi cia Bolka II, 
urz duj cego w a nie w widnicy, skarg  na oko-
licznych mieszka ców. Mieszczanie twierdzili, 
i  w o cianie sprzedaj  tkaniny i sól, produkuj  
i sprzedaj  s ód, a ponadto prowadz  karczmy 
i trudni  si  innymi rzemios ami, w a ciwymi wy-

cznie dla miasta. Ksi  zabroni  wi c w okr gu 
jeleniogórskim wyrobu i sprzeda y sukna, handlu 
sol , prowadzenia karczmy i uprawiania rzemios  
miejskiego we wszystkich tutejszych wsiach. 
Gdyby kto  nie dostosowa  si  do tych postano-
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wie , na ca  wie  mia a zosta  na o ona kara 10 
grzywien w monecie. By o to de facto tzw. „prawo 
mili”, nadaj ce miastu monopol w wielu dziedzi-
nach gospodarki w obr bie tej umownej mili od 
jego murów, czyli we wspomnianym okr gu s do-
wo-administracyjnym.

Ksi  Bolko II szczególnie hojnie obdarowy-
wa  Jeleni  Gór  ró norodnymi przywilejami. Np. 
w 1350 r. nada  tutejszym mieszczanom prawo do 
posiadania a ni. W 1353 r. ograniczy  ich obo-
wi zek do uczestniczenia „w potrzebie wojennej” 
jedynie do granic ksi stwa widnicko-jaworskie-
go. Poza nimi mogli oni stawa  zbrojnie jedynie 
dobrowolnie oraz za specjalnym wynagrodzeniem. 
Jednak gospodarczo istotnym okaza  si  przywi-
lej, w którym ksi , wraz ze sw  on  Agnieszk , 
dnia 1 pa dziernika 1355 r. nada  Jeleniej Górze 
prawo na wy czn  eksploatacj  rud elaza, jej 
wytapiania oraz sprzeda y w okr gu miejskim. 
Przywilej ten przynosi  miastu spore dochody, bo 
i górnictwo rozwija o si  wówczas do  dobrze. 
O prawo do wydobywania i przerobu rud w 100 lat 
potem Jelenia Góra b dzie wie  spór z Kowara-
mi, który zako czony zostanie ugod .

W 1360 ksi  Bolko II sprzeda  jeleniogórskiej 
radzie miejskiej prawo do produkcji s odu piwne-
go. Z dnia 25 stycznia 1361 r. pochodzi dokument 
ksi cia Bolka II, w którym nada  on radzie miej-
skiej prawo sprzeda y wina w winiarni miejskiej, 
jak równie  zezwoli  na wybudowanie nowej wi-
niarni, a przede wszystkim wagi miejskiej oraz 
postrzygalni. Jednocze nie ksi  zwolni  jelenio-

górskich mieszczan od „wszelkich us ug, danin 
i podatków” wiadczonych od tych przybytków.

Jednak w XIV w. Jelenia Góra, podobnie jak 
i inne miasta l skie, stara a si  te  o przywileje 
tak e od królów czeskich. W ich r kach znajdo-
wa o si  bowiem w owym czasie najpot niejsze 
pa stwo granicz ce ze l skiem. Ponadto od 1327 
r. jego w adcy pocz li ho dowa  sobie poszczegól-
ne ksi stwa l skie. Jak wiadomo ksi stwo wid-
nicko-jaworskie, na terenie którego znajdowa a 
si  Jelenia Góra, przesz o pod panowanie cze-
skie jako ostatnie, dopiero w 1392 r., po mier-
ci ksi nej Agnieszki, wdowy po ksi ciu Bolku 
II (zmar ym w 1368 r.). Jednak ju  30 wrze nia 
1355 r. król Czech i cesarz niemiecki Karol IV 
(1346-1378) zwolni  kupców kilku miast ksi stwa 
widnicko-jaworskiego, w tym jeleniogórskich, 

z wszystkich ce  i op at od towarów przewo onych 
do Czech, a zaw aszcza do Pragi. Pozwoli o to tu-
tejszym kupcom na osi ganie wi kszych zysków 
w handlu z po udniowym s siadem.

W adcy Czech obdarzali Jeleni  Gór  w pó -
niejszych latach kolejnymi przywilejami. Jednak 
podstaw  dobrobytu i pomy lnego rozwoju mia-
sta zapewnili mu l scy ksi ta z linii Piastów. 
Nic wi c dziwnego, i  jeleniogórzanie od ka dego 
z kolejnych czeskich królów domagali si  i otrzy-
mywali uroczyste potwierdzenia wszystkich przy-
wilejów nadanych im dotychczas, nie tylko przez 
poprzedników na praskim tronie, ale przede 
wszystkim przez piastowskich ksi t.

Ivo aborewicz
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Dukat w obiegu
Czas wcieli  teori  w praktyk …. 

01.05.2008 roku, to data inauguracji i 
wej cia do obiegu na terenie Miasta dukata 
o nominale „4 Jelenie”. Specjalnie na 900-lecie 
Jeleniej Góry, Mennica Polska wyemitowa a 
35 tys. Dukatów, które b d  wprowadzane do 
obiegu w formie wydawania reszty za dokona-
n  p atno  lub us ug . Ponadto w specjalnie 
oznaczonych na t  okazj  punktach, b dzie ist-
nia a mo liwo  obrotu dukatem równie  w for-
mie zap aty. Akcja potrwa do dnia 30.09.2008 
roku. Po tej dacie „4 Jelenie” strac  swoj  wa -
no  jako rodek p atniczy i stan  si  obiektem 
numizmatycznym.

„4 Jelenie”

Równowarto  jednego dukata w obiegu wy-
nosi 4 z ote. Na awersie znajduje si  okre lenie 
nomina u „4 Jelenie” wraz z napisem „Jelenia 
Góra” oraz datami jubileuszu „1108-2008”. Na 
rewersie, na owalu wewn trznym, znajduje si  
stylizowana sylwetka Jelenia, która nawi zuje 
do piecz ci miejskiej z XVI wieku. Na owalu 
zewn trznym rewersu znajduje si  informacja 
dotycz ca wa no ci obiegu monety „honorowa-
ne do 30.09.2008 roku” oraz napis „900 lat Je-
leniej Góry”. 

Gdzie….

Posiadanie przywileju bicia w asnej monety 
stanowi o o pozycji i sile poszczególnych jedno-
stek i miast w historii. W dzisiejszych czasach, 
z formalnego punktu widzenia dukat jest ni-
czym innym jak bonem towarowym w formie 
etonu. Miasto Jelenia Góra, nawi zuj c do 

tradycji i historii kontaktów oraz szlaków han-
dlowych cz cych niegdy  miasto ze wiatem, 
mo e z okazji swojego 900-lecia poszczyci  si  
w asnym rodkiem p atniczym. 

Ze wzgl du na charakter i form  jego funk-
cjonowania mamy nadziej , e b dzie równie  
wspania , materialn  pami tk  po obchodach 
Jubileuszu w 2008 roku.

Zapraszamy wszystkich od 1 maja 2008 
roku do punktów honoruj cych DUKAT LO-
KALNY. Wi cej informacji, jak równie  wykaz 
punktów honoruj cych „4 Jelenie” znajdziecie 
Pa stwo równie  w zak adce „900 lat Miasta 
– Jubileusz” na www.jeleniagora.pl oraz na 
www.dukat-lokalny.pl

Do wspó udzia u 
w akcji zaproszone zo-
sta y punkty handlo-
we, gastronomiczne 
i us ugowe z terenu 
Miasta Jeleniej Góry. 
Nasze zaproszenie 
przyj y:

Restauracja Sphinx ul. 
Konopnickiej 2
Studio Urody New Image ul. Sudecka 10
Hotel Europa ul. 1-go Maja 16/18
Klub Restauracja „Kaligrafia” Pl. Ratuszowy 58
Sklep kolekcjonerski „U Benia” ul. D uga 11
Tramwaj Plac Ratuszowy
Galeria Folk Art Plac Ratuszowy 53
Antykwariat Pod Arkadami Plac Ratuszowy 52
Galeria Silva Rerum Plac Ratuszowy 52
Cukiernia Mruga a  ul. D uga 20
Sklep jubilerski Ofir ul. 1-go Maja 2

ywiec Klub Gazownia ul. Pocztowa
Galeria Eko-art ul. Konopnickiej 2
Galeria Czekoladowa ul. Sobieskiego 2
Pizzeria Margerita Plac Ratuszowy19
Ku nia Smaku Plac Ratuszowy 34
Biuro Podró y As-Tur Plac Ratuszowy 36
Salon fryzjerski Trendy ul. Szkolna 3
Sklep komputerowy Sigmar ul. Klonowica 3
Restauracja „Sorrento” Plac Ratuszowy 15
Apteka „Pod Arkadami” Plac ratuszowy 47
Apteka „Staromiejska” Plac Ratuszowy 21
Apteka „Pod Jeleniem” ul. 1-go Maja 30
Sklep „Kryszta ” Plac Ratuszowy 48
Restauracja „Cztery pory roku” Plac Ratuszowy 39
Stacje paliw Statoil  ul. Grunwaldzka 4, ul. Su-
decka 40/42
Kawiarnia „Duet Cafe” Plac Piastowski 14
Sklep ogólnoprzemys owy Plac Piastowski 3
Wie a rycerska w Siedl cinie ul. Wybickiego 45
Uzdrowisko Cieplice ul. ciegiennego 5/7
Hotel „Mercure” ul. Sudecka 63
Restauracja „Darga” ul. 1-Maja 40
Hotel „Caspar” Plac Piastowski 28
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej 
ul. Grodzka 16
Restauracja „Retro” Plac Ratuszowy 13/14
Sklep „Silver” Plac Ratuszowy 11

yczymy udanej zabawy i wspania ych wra-
e  podczas wszystkich imprez z okazji 900-

-lecia, jak równie  podczas pobytu w Jeleniej 
Górze.

Jerzy Z bik
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900 lat Jeleniej Góry

Koncert dla Jeleniej Góry
dedykowany mieszka com miasta
Specjalny koncert dla miasta i ka dej z jego cz ci

W dniu 3 maja 2008 roku na Placu Ratuszo-
wym zabrzmi muzyka klasyczna, rozrywkowa 
i jazzowa Edwarda Czernego, wybitnego kompo-
zytora, dyrygenta, aran era i multiinstrumentali-
sty zwi zanego przez wiele lat z Jeleni  Gór . 

Koncert pomy lany zosta  jako zbiór podarun-
ków muzycznych miasta z dedykacjami dla ka dej 
z jego cz ci. Koncert u wietni wyst p pierwszej 
damy polskiego jazzu Urszuli Dudziak, s awny 
polski tenor Dariusz Stachura, wspania y sakso-
fonista Maciej Sika a, pierwsza tr bka Jeleniej 
Góry – Pawe  Jury  i wielu innych solistów. Pod 
dyrekcj  prof. Andrzeja Zubka zabrzmi Filharmo-
nii Dolno l ska i Big Band Akademii Muzycznej 
z Katowic. Koncert poprowadzi Dariusz Mal g, 
dyrektor Muzycznego Radia.

W programie koncertu znajduje si  kilka 
kompozycji napisanych przez Czernego do sztuk 
teatralnych, widowisk i spektakli wystawionych 
w tamtym czasie. Jednym z podarunków mu-
zycznych Filharmonii Dolno l skiej b dzie Ga-
lop Tempo, tempo z komedii Micha a Ba uckiego 
Dom otwarty (premiera w 1952 roku), za  Maciej 
Sika a i utalentowana saksofonistka Aleksandra 
Walicka, uczennica Pa stwowej Szko y Muzycz-
nej II st. im. Stanis awa Moniuszki zadedykuj  
mieszka com miasta Emanuel  na saksofon solo 
i big band z bajki Marii Konopnickiej O krasno-
ludkach i sierotce Marysi (premiera w 1953 roku). 
Specjalnie dla jeleniogórskich dzieci Agnieszka 
Micha kiewicz (9 lat) za piewa swingow  piosen-
k  Edwarda Czernego napisan  dla urodzonej 
w Jeleniej Górze córki. W archiwum Fundacji im. 
Edwarda Eberharda Czernego zachowa o si  kil-
kana cie zdj  z górskich w drówek kompozytora, 
które niew tpliwie wp yn y na jego wra liwo  
artystyczn  i dorobek twórczy. W jubileuszowym 
koncercie us yszymy Fantazj  Góralska na orkie-
str  symfoniczn  i pi  saksofonów, utwór, który 
chyba wszystkie polskie filharmonie maj  w swo-
im repertuarze. Gdy na pocz tku lat osiemdzie-
si tych Czerny podejmowa  wspó prac  z rozg o-
ni  NDR w Hanowerze, jedn  z pierwszych kom-

pozycji jak  zaproponowa  orkiestrze by a w a nie 
Fantazja Góralska. 

Edward Czerny mieszka  wraz z on  Barba-
r  w ródmie ciu przy ulicy Klonowicza 8 (dzi : 
Sebastiana Klonowica). W Jeleniej Górze mia  
przyjació  w ród aktorów i muzyków, z którymi 
utrzyma  kontakt przez ca e ycie.

Edward Czerny, w a ciwie Eberhard Czer-
ny, pseud. La Strado, urodzi  si  11 VI 1917 
w Zabrzu. By  kompozytorem muzyki klasycznej, 
rozrywkowej i jazzowej, dyrygentem, aran erem 

i multiinstrumentalist . Studia 
(kompozycja i aran acja) odby  
w konserwatorium berli skim. 
W latach 1945-46 wspó za o yciel 
i cz onek Zabrza skiej Orkiestry 
Filharmonicznej oraz Oddzia u 
Zwi zku Zawodowego Muzyków 
w Zabrzu; dyrygent orkiestry fir-
mowanej w asnym nazwiskiem, 
dla której pisa  repertuar rozryw-
kowy i jazzowy. 1948-81 kompono-
wa  i aran owa  dla orkiestr sym-
fonicznych i tanecznych Polskiego 
Radia w Warszawie, w Katowicach i w odzi (od 
1949) oraz dla orkiestr filharmonicznych w Pol-
sce i w Niemczech. W latach 1950-55 Edward 
Czerny przyj  posad  kierownika muzycznego 
w Pa stwowym Teatrze Dolno l skim (dzi : Te-
atr Dramatyczny im. C.K. Norwida), poniewa  
istnia a w nim – jedyna wtedy w Polsce – eta-
towa orkiestra teatru dramatycznego. Czerny 
powi kszy  jej sk ad, wyrówna  proporcje, a do 
repertuaru standardowego opartego wy cznie 
na muzyce klasycznej, wprowadzi  swing i im-
prowizacje jazzowe. 

Od 1950 roku nazwisko Czernego ukazywa o 
si  regularnie na antenie radiowej, poniewa  pisa  
muzyk  symfoniczn  i bigbandowa na zamówie-
nie rozg o ni warszawskiej. Te same utwory w -
cza  do repertuaru w asnej orkiestry teatralnej, 
z któr  koncertowa  z wielkim powodzeniem w 
kilkudziesi ciu dolno l skich miejscowo ciach. 

W latach sze dziesi tych wi kszo  muzy-
ków orkiestry Czernego znalaz a si  w pierwszej 
obsadzie jeleniogórskich filharmoników.

Od 1959-74 by  pierwszym dyrygentem i kie-
rownikiem artystycznym Orkiestry Tanecznej 
PR w Warszawie, z któr  koncertowa  w Polsce 
i krajach s siednich (NRD, ZSRR, Czechos owa-
cja, Rumunia. W gry). Od 1981 przebywa  za-
granic , wspó pracowa  z rozg o ni  NDR w Ha-
nowerze oraz z orkiestrami symfonicznymi i big 
bandami w Dolnej Saksonii i Bawarii. 

Edward Czerny by  jednym z twórców Festi-
wali w Sopocie, w Opolu i w Ko obrzegu jako ich 
wieloletni opiekun artystyczny, dyrygent i aran-
er. Pisa  muzyk  teatraln  i filmow . Wspó pra-

cowa  z zespo ami l sk i Mazowsze. W Archi-
wum Polskiego Radia pozostawi  ok 3000 nagra  
zawieraj cych kompozycje, opracowania twórcze 
muzyki klasycznej i rozrywkowej dla orkiestr ra-
diowych. Nagra  ponad 300 p yt dla Polskich Na-
gra  i Muzy oraz dla Polonii w Stanach Zjedno-
czonych, które doczeka y si  wielu wznowie  na 



6

CD. Nagrania radiowe i p ytowe muzyki rozryw-
kowej stanowi  wa n  pozycje w dorobku artysty. 
Charakterystyczn  cech  w twórczo ci Edwarda 
Czernego jest po czenie orkiestry symfonicznej 

i big bandu, które jest traktowane równorz dnie 
i s u y do realizowania, w a ciwego dla swingu, 
metrorytmicznego przebiegu. Stworzone przez 
kompozytora rozpoznawalne brzmienie w asnej or-
kiestry i indywidualny styl aran owania na sk ad 
symfoniczny, d ty i big band, wp yn y na rozwój 
polskiej muzyki rozrywkowej lat pi dziesi tych 
i sze dziesi tych oraz na kierunek jej dalszych 
przemian. Koncerty muzyki popularnej, na któ-
rych wykonywane s  utwory Edwarda Czernego 
zajmuj  sta e miejsce w repertuarach filharmonii 
w kraju i zagranic . Otrzyma  wiele nagród m.in. 
Ministra Kultury i Sztuki (wielokrotnie), wyró -
nienie na Festiwalu Jazzowym w Nowym Jorku 
za kompozycje Diabelski M yn (1959), wyró nie-
nie w mi dzynarodowym konkursie na utwór 
rozrywkowy w Monachium za Weso  wiadomo  
(1964), nagrody w mi dzynarodowych konkursach 
na utwór na orkiestr  d t : w Londynie za Sakso-
fony na hu tawce (1971) i we Wiedniu za Parafra-
ze „Perpetuum Mobile” J. Straussa (1975), „Z ot  
p yt ” Polskich Nagra  za ca okszta t twórczo ci. 
Edward Czerny zosta  odznaczony Krzy em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski za zas ugi 
dla kultury polskiej.

Zmar  16 II 2003 w Salzgitter (Dolna Sakso-
nia), a pochowany zosta  w Berlinie.

Emanuela Czerny
(jz)
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Szklarska Por ba, 1948 rok – Muszla Koncer-
towa. Pierwsza powojenna Orkiestra Edwar-
da Czernego (pierwszy rz d, drugi od lewej)

Z miasta...

Rozwój ma ego dziecka przez formy teatralne, 
oddzia ywania na dziecko poprzez ruch, dialog, mi-
mik , komunikacj , gestykulacj  i inne, s  nieoce-
nione w rozwoju mowy dziecka, wyra ania emocji i 
autoprezentacji, tak wa nej w dzisiejszych czasach.

IV edycja imprezy potrwa trzy dni, a wyst py 
zaplanowane zosta y w odst pach pó godzinnych 
pomi dzy grupami przedszkolnymi.

Ma gorzata J dryczek
(jz)

W dniach 19-21 maja 2008 r. od godziny 
9.30-13.30 odb dzie si  IV PRZEGL D TE-
ATRZYKÓW DZIECI CYCH Z JELENIEJ 
GÓRY I POWIATU, obj ty honorowym patrona-
tem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Przegl dy 
odbywa  si  b d  w Przedszkolu Miejskim nr 27 
przy ul. Tuwima 12, czyli tzw. „Okr glaczku”. 

Przedszkole 3 lata temu wysz o z inicjatyw  
organizacji projektu „Teatr i Dziecko”, który jest 
programem autorskim. Przerodzi  si  on w efekcie 
w imprez  cykliczn  o nazwie PRZEGLADY TE-
ATRZYKÓW DZIECI CYCH, który spotka  si  
z du ym zainteresowaniem ju  w 2005 r. Wów-
czas udzia  w 2 i 3-dniowych przegl dach wzi o 
10 przedszkoli i ponad 200 dzieci. W latach na-
st pnych liczba ta wzrasta a odpowiednio do 13 
przedszkoli oraz prawie 380 dzieci w 2006 r., za  
w 2007 r. – 15 przedszkoli i 415 dzieci. 

Widoczny jest ci g y wzrost zainteresowania 
t  form  przegl du teatralnego. W tym roku swo-
je uczestnictwo zapowiada jeszcze wi ksza liczba 
przedszkoli z Jeleniej Góry i okolic, co daje mo li-
wo  nadania imprezie rangi powiatowej i jedynej 
w swoim rodzaju na naszym terenie. Organizato-
rzy pragn  wpisa  j  na sta e w kalendarz imprez 
jako cykliczn  dla przedszkoli. Jako g ówny cel 
stawiane jest promowanie edukacji w regionie ju  
na poziomie przedszkolnym. 

Przegl d teatrzyków dzieci cych po raz czwarty
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Z miasta...

Dnia 24 maja w hali sportowej przy ul. Z ot-
niczej 12, odb dzie si  prawdziwe wi to hip-
-hopu. Do Jeleniej Góry zawita PDG Kartel 
z Guralem na czele, który zaprezentuje m.in. ma-
teria  ze swojej kolejnej solowej p yty „El Polako”. 
Oprócz DonGuralEsko zagraj  Ramona23 i Rafi 
z RR Brygady. O „t uste brzmienia” zadbaj  DJ 
Soina i DJ Rink, którzy zza czterech gramofonów 
zaprezentuj  prawdziwy kunszt dj-ingu. Przed re-
prezentacj  Poznania suporty zagraj : Zamar, RJ 
Sk ad (Jelenia Góra), Szot i Cz owie  (Wroc aw)o-
raz 3J z Pie ska. Wszelkie informacje dotycz ce 
imprezy znajd  si  na stronie www.guralwjele-
niej.pl. 

*

7 maja o godzinie 17.00 Ma a Galeria Ob-
razów i Antykwariat pod Arkadami zapra-
szaj  na wernisa  wystawy prac artystów 
dzia aj cych w Korkontoi.

Spotkanie poprowadzi wspó za o yciel 
grupy Janusz Motylski

Zwi zek cz owieka z górami jest tak stary 
i oczywisty jak ludzkie zmagania z nigdy nieujarz-
mion  natur . Góry zawsze zadziwia y, fascyno-
wa y i oczarowywa y swoj  dziko ci , surowo ci , 

niezale no ci , nie-
mal magiczn  moc , 
staj c si  niekwestio-
nowan  inspiracj  
dla ca ych pokole . 
Góry przyzywa y do 
siebie ludzi wra -
liwych i wielokro  
tworzyli oni pod ich 
wp ywem, ale – co 
znamienite – cz sto-
kro  w znacznym od 
nich oddaleniu. Mo-
tywy górskie w sztu-
ce przez wiele wie-
ków stanowi y tylko 
t o dla ukazania 
pewnych sytuacji lub 
wydarze , b d c bar-

dziej symbolem, ide  ni  
przedstawieniem kon-
kretnego miejsca i cza-
su. 

Karkonosze, dzi ki
swojemu po o eniu 
i strukturze zawsze cieszy-
y si  zainteresowaniem 

poszukiwaczy przygód, 
pielgrzymów i artystów. 
Zw aszcza po dramacie 
I Wojny wiatowej wspa-
nia o  Karkonoszy z ich 
specyficzn  zmienno ci  
i surowo ci  aury, lokal-
nym kolorytem, niemal 
niematerialno ci  i meta-
fizyk  przyczyni y si  do 
powstawania ca ych ko-
lonii artystycznych, któ-
rych cz onkowie i wspól-
nie i samodzielnie yli 
i tworzyli w symbiozie 
z otoczeniem. W grupie 
artystów wiadomie nawi zuj cych do tradycji 
i jednocze nie tworz cych w Karpaczu znajdu-
j  si  m.in.: Renata Grochowska-Jaryczewska, 
Teresa K powicz, Agata Makutynowicz, Beata 
Makutynowicz, Leszek Legut i Janusz Motylski, 
dla których Karkonosze stanowi  swoisty cznik 
pomi dzy innymi lud mi, krainami czy kultu-
rami. 

7 maja o godz. 17.00 prace tych twórców b -
dzie mo na ogl da , a tak e zakupi  w Jeleniej 
Górze, w Ma ej Galerii Obrazów przy Placu Ra-
tuszowym.
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Z miasta...

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka 
zaplanowali my w formie dwudniowego 
wi ta. I bardzo chcieliby my, eby te 

dni dostarczy y dzieciom niezapomnia-
nych atrakcji, by wizyta na jeleniogór-
skim Placu Ratuszowym w sobot  i nie-
dziel , 31 maja i 1 czerwca, sta a si  dla 
wszystkich dzieci pobytem w krainie 
Nibylandii, Dmucholandii, krainie ba ni 
i zabaw.

W tych dniach 
czeka  b dzie na
dzieci wiele cie-
kawych propozy-
cji, nie tylko sce-
nicznych. Zapra-
szamy na spek-
takl autorskie-
go, komediowego 
„Teatru na wa-
lizkach”. „Beczka
miechu” to przed-

stawienie prowo-
kuj ce do wspól-

nej zabawy aktorów z widzami. W spektaklu mo-
emy zobaczy  parodi  cyrku: akrobatyki, on-

glerki, jazdy na jednoko owym rowerku, tresury 
dzikich zwierz t. Stajemy si  równie  wiadka-
mi i uczestnikami seansu hipnozy! W „Muzycz-

n  podró  przez 
wiat” zabierze

wszystkie dzie-
ci Teatr „W po-
szukiwaniu do-
brego humoru”. 
Na spotkanie 
ze wiatem cyr-
ku zaprosz  ar-
ty ci „CYR-
KLANDU” z 
Mi kowa. Pod-
niebni akroba-
ci, onglerzy, 

fakirzy, po ykacze ognia, magicy, clowni – to tyl-
ko cz  atrakcji, które warto zobaczy . Przed-
stawienie dla dzieci przygotowuj  równie  stu-
denci Akademii Ekonomicznej. W tych dniach 
nie mo e tak e zabrakn  wyst pów dzieci cych 
i m odzie owych zespo ów z jeleniogórskich 
szkó , przedszkoli i o rodków kultury. 

 Zaprosimy tak e do zabawy z banieczkami, 
ba kami i ogromnymi baniaaami mydlanymi, 
z ba kami w ba kach i ma ymi banieczkami 
w du ych ilo ciach. Inn  atrakcj  b dzie malo-

wanie twarzy dzieciom. Kolorowy makija  i prze-
pi kna bi uteria nada klasy ka dej Ma ej Ksi -
niczce, znak plemienia i opaska potrzebna jest 
ka demu Indianinowi, a przepaska na oko, szra-
my i oznaki wielu bitew morskich – Dzielnym Do-
brym Piratom. A mo e niektórzy pob d  chwilk  
zwierz tkami w zoo? 

yrafa, pies, kot, ma pa na drzewie, o miorni-
ca, myszka, miecze, korony i co tylko dziecko sobie 
wymarzy – arty ci skr c  z d ugich balonów.

Dla odpoczynku od konkursów i atrakcji sce-
nicznych zaprosimy na przeja d ki ciuchci  na 
trasie Plac Ratuszowy – Ko ció  Garnizonowy.

Na najm odszych czeka kraina dmucholandii 
– zje d alnie, zamki, plac zabaw….

W czasy redniowiecza przeniesie m odych wi-
dzów turniej rycerski Bractwa Rycerskiego Zam-
ku Bolków. B dzie mo na tak e pospacerowa  po 
„ redniowiecznej”, pe nej kiermaszy ulicy D ugiej, 
spróbowa  lepienia naczy  glinianych i strzelania 
z uku.

A je li które  dziecko zapragnie mie  swój por-
tret, namaluj  go uczniowie Liceum Plastycznego. 
Miasteczko ruchu drogowego przygotowuje Stra  
Miejska, a funkcjonariusze policji poka  jak bro-
ni  si  przed atakiem gro nego psa. 

Ponadto na dzieci czekaj  gry, konkursy i za-
bawy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

ZAPRASZAMY.

Sylwia Motyl-Cinkowska

Miasto dzieciom – Dmucholandia
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Wiadomo ci z Urz du Miasta

Umowa 
z Uzdrowiskiem Cieplice
 

Informujemy, e Miasto Jelenia Góra po raz 
kolejny podpisa o umow  z Uzdrowiskiem Cieplice 
Sp. z o.o. o prowadzeniu wspólnych dzia a  promo-
cyjnych umo liwiaj cych turystom oraz mieszka -
com miasta, bezp atne korzystanie z pijalni wód 
mineralnych w miejscu ogólnodost pnym. 

W ramach umowy z Uzdrowiskiem Cieplice 
Sp. z o.o. Miasto Jelenia Góra zobowi za o si  do 
pokrycia cz ci kosztów eksploatacji wód mineral-
nych udost pnionych bezp atnie turystom i miesz-
ka com miasta. 

Pijalnie wód mineralnych b d  udost pniane 
turystom i mieszka com miasta w nast puj cych 
obiektach:
a)  Zak adzie Przyrodoleczniczym przy ul. Pio-

tra ciegiennego 2 od poniedzia ku do pi tku 
w godzinach od 8.00-16.00 oraz w soboty od 
9.00-13.00.

b)  Domu Zdrojowym przy placu Piastowskim 38 
w godzinach od 7.00-22.00 przez wszystkie dni 
tygodnia.

Ruszy y dop aty za usuwanie 
azbestu...

Urz d Miasta Jelenia Góra dofinansowuje 
koszty usuwania azbestu z budynków mieszkal-
nych oraz z infrastruktury towarzysz cej miesz-
kalnictwu – gara y, budynków gospodarczych 
itp. O dop at  mog  ubiega  si : osoby fizyczne, 
wspólnoty mieszkaniowe, spó dzielnie mieszka-
niowe, w zasobach których zastosowano wyroby 
budowlane zawieraj ce azbest. 

Dop ata jest refundacj  udokumentowanych 
kosztów poniesionych na transport odpadów 
azbestowych i ich unieszkodliwienie na upraw-
nionym sk adowisku.

Szczegó owych informacji udziela:
 Wydzia  Ochrony rodowiska i Rolnictwa 

Urz du Miasta Jelenia Góra
 Al. Wojska Polskiego 36, 

 tel. 075 7546306(7), 
e-mail: srodowisko_um@jeleniagora.pl

Zasady i warunki udzielenia dofinansowania 
dost pne s  na stronie internetowej www.jele-
niagora.pl baner ISI-EKO.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ra-
mach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego, og asza nabór wniosków w ramach 
pierwszej edycji konkursu projektów dla Funduszu 
Wymiany Kulturalnej na kwot  4 415 710 PLN.

Celem strategicznym Funduszu Wymiany 
Kulturalnej jest zwi kszenie spójno ci spo ecznej 
i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego poprzez dzia ania w obszarze wy-
miany kulturalnej pomi dzy Polsk  a Pa stwami 
– darczy cami. Dofinansowanie wspólnych projek-
tów s u y  b dzie nawi zaniu owocnej i d ugotrwa-
ej wspó pracy pomi dzy krajami.

Zakres tematyczny sk adanych wniosków:
• muzyka i sztuki sceniczne,
• dziedzictwo kulturowe,
• sztuki plastyczne i wizualne,
• literatura i archiwa,

W ramach obszarów tematycznych, wymienio-
nych powy ej b d  realizowane nast puj ce, przy-
k adowe typy projektów:

• organizacja wystaw artystycznych, spektakli, 
koncertów i innych wydarze  artystycznych,

• udzia  twórców i artystów w mi dzynarodo-
wych wydarzeniach artystycznych,

• wspieranie wspó pracy oraz wymiany arty-
stów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, 
sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, litera-
tury i innych,

• wspieranie wspó pracy szkó  i uczelni arty-
stycznych, 

• wspó praca ekspertów w dziedzinie nowocze-
snych technik konserwatorskich, dokumenta-
cji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzic-
twa kulturowego, zwalczania nielegalnego 
wywozu i wwozu oraz handlu skarbami kultu-
ry,

• wspó praca mi dzyinstytucjonalna instytucji 
kultury i archiwów.
Adresaci Programu:
Podmiotami uprawnionymi do aplikowania 

o rodki w ramach Funduszu Wymiany Kultu-
ralnej s : 

EUROPEJSKIE PIENI DZE 
NA EUROPEJSKI ROZWÓJ

rodki Unii Europejskiej 
na wspieranie Wymiany Kulturalnej
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Osoby prawne:
• jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki,
• publiczne instytucje kultury,
• publiczne szko y i uczelnie artystyczne,
• archiwa pa stwowe,
• organizacje pozarz dowe ze sfery kultury, 
Osoby fizyczne:
• arty ci, twórcy, animatorzy kultury, kierowani 

przez jeden z podmiotów wymienionych powy ej.
Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego 

Partnera pochodz cego z Pa stw – Darczy ców
Partner uczestnicz cy w realizacji projektu 

powinien spe nia  nast puj ce warunki:
1. pochodzi  z krajów Pa stw – Darczy ców (Is-

landii, Liechtensteinu, Norwegii),
2. jego udzia  w projekcie jest uzasadniony i po-

party listem intencyjnym b d  umow  part-
nersk ,

3. nie czerpie zysków z udzia u w projekcie.
W celu u atwienia nawi zywania wspó pracy 

zostanie stworzona baza, do której b d  mog y 
wpisywa  si  wszystkie zainteresowane nawi za-
niem wspó pracy instytucje z Polski i z Pa stw – 
Darczy ców: Norwegii, Liechtensteinu i Islandii.

Po wype nieniu ankiet w j zyku angielskim i 
j zyku polskim, podane informacje zostan  opu-
blikowane w bazie, przez co b d  dost pne dla 
potencjalnych partnerów.

Na stronie internetowej Ambasady Norwegii 
w Polsce www.amb-norwegia.pl zosta y umiesz-
czone wyczerpuj ce informacje odno nie skutecz-
nego poszukiwania partnerów z Norwegii w celu 
realizacji wspólnych projektów.

Poziom dofinansowania
• minimalna warto  dofinansowania – 33 967 

PLN
• maksymalna warto  dofinansowania – 849 

175 PLN

Dofinansowanie projektów do 90 % kosztów 
kwalifikowanych. Czas realizacji projektów nie 
mo e by  d u szy ni  24 miesi ce.

Pocz tkowa data kwalifikowalno ci wydatków 
dla projektu to data podj cia przez Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego ostatecznej decy-
zji o dofinansowaniu projektu, na podstawie reko-
mendacji dokonanej przez Zespó  – Komitet Ste-
ruj cy ds. Wyboru Projektów Funduszu Wymiany 
Kulturalnej.

Sk adanie wniosku:
1. obowi zkowa rejestracja wniosku aplikacyjne-

go on-line na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl
2. dostarczenie do Operatora Funduszu
• 2  kompletów dokumentów w wersji papiero-

wej,
• 2 p yt CD z zapisem kompletu zeskanowanych 

dokumentów,
3.   termin sk adania wniosków od 15 kwiet-

nia 2008 r. do 16 czerwca 2008r. 

Informacja i sk adanie wniosków 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury 
i Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmie cie 15/17 
00-071 Warszawa, pokój 103 

z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej
nabór 2008-04-17

Wi cej informacji na stronie www.fwk.
mkidn.gov.pl
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KRONIKI JELENIOGÓRSKIE WYDAWANE SĄ DZIĘKI WSPARCIU MIASTA JELENIEJ GÓRY

Aby wydarzenia lat minionych z pamięci ludzkiej nie wyszły, tedy oto
w Jeleniej Górze kronikę Herbsta na język polski przełożoną drukujemy,

iżby życzliwy Czytelnik dzieje karkonoskiego grodu stołecznego
mógł wnikliwie a pilnie poznawać i chwałę jego pomnażać.

Wydawca: MUZEUM KARKONOSKIE ul. Matejki 28 • 58-500 Jelenia Góra • 075 64 38 155
oraz WYDAWNICTWO „AD REM” ul. 1 Maja 60 • 58-500 Jelenia Góra • tel. 075 75 222 15

Drogi Czytelniku, otrzymujesz kolejną kronikę Jeleniej Góry, przełożoną z
języka niemieckiego na język polski. Jej autorem jest Johann Karl Herbst,
miesz-kaniec naszego miasta w XIX w., kontynuator dzieła Johanna
DanielaHensela. (...)
Kronikę tę wydajemy celowo w przeddzień 900-lecia legendarnego
powstania Jeleniej Góry, bowiem na jej stronach także początki miasta są
opisane.
Nikt dzisiaj jednoznacznie nie może stwierdzić, że takie właśnie były. Ale
przecież:... „Legenda jeśli nie mówi prawdy o czasach o których prawi,
mówiwiele o ludziach i czasach, które legendy tworzyły i rozwijały”.

Stanisław Firszt
dyrektor Muzeum Karkonoskiego

w Jeleniej Górze

Ze wstępu...

Dystrybucja i sprzedaż:

Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847
przez Johanna Karla Herbsta

Tytuł oryginału: Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien bis zum Jahre 1847 von Johann Karl Herbst



W maju tego roku przypadaj  dwie rocznice 
zwi zane z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 
i jeleniogórskim muzealnictwem wogóle. Pierwsza 
z nich przypada 3 maja, a wi e si  z 60-t  roczni-
c  otwarcia, Muzeum im. Jana Matejki w Jeleniej 
Górze, dla wszystkich zwiedzaj cych po drugiej woj-
nie wiatowej. Druga przypada 22 maja i wi e si  
ze 120-t  rocznic  podj cia inicjatywy utworzenia 
w Jeleniej Górze muzeum wogóle. Obie rocznice, 
s  tym bardziej wa nymi, poniewa  przypadaj  w 
jubileusze: 900-lecia legendarnego powstania Jele-
niej Góry (1108 rok) i 720-lecia pierwszej wzmianki 
o mie cie (1288 rok). 

Bior c pod uwag  chronologiczny ci g wydarze  
zwi zanych z jeleniogórskim muzealnictwem, naj-
wa niejszy by  22 maja 1888 roku, kiedy to na Wal-
nym Zgromadzeniu Riesengebirgs Verein w Kamien-
nej Górze, z inicjatywy grupy miejskiej z Jeleniej 
Góry, postawiono wniosek o utworzeniu muzeum 
w stolicy Karkonoszy i Królestwa Ducha Gór. By o 
to w czasach, kiedy na Dolnym l sku funkcjono-
wa y nieliczne jeszcze muzea (nie licz c prywatnych 
zamkowych i pa acowych), tylko w najwi kszych 
miastach regionu. We Wroc awiu od 1818 roku 
i w Legnicy od 1879 roku.

Inicjatywa spotka a si  z bardzo dobrym przyj -
ciem Zarz du RGV, a sprawami zaj  si  wybitny je-
leniogórzanin, z pochodzenia legniczanin, prawnik, 
przewodnicz cy Towarzystwa, Hugo Seydel (1840-
-1932). Cz owiek ten, zakochany w Karkonoszach 
i ich stolicy, dzi ki któremu w górach powsta o wie-
le szlaków turystycznych, zbudowano schroniska, 
uratowano setki i tysi ce wytworów dawnej kultu-
ry materialnej, wspania ego dziedzictwa regionu, 
utworzono szko  snycersk  w Cieplicach, z wielk  
energi  (cho  by  ma ego wzrostu i w t ej postury) 
zaj  si  tworzeniem placówki muzealnej.

Pocz tki by y skromne. Towarzystwo posiada o 
wówczas tylko : niewielk  bibliotek , kolekcje mine-
ralogiczne, niewielki zbiór kartograficzny i kilka ob-
razów. Wed ug koncepcji H.Seydela, muzeum mia o 
powsta  na bazie darów, bardzo aktywnych i hoj-
nych cz onków RGV oraz zakupów sponsorów. Mia o 
mie  charakter wybitnie regionalny. Placówka nie 
mia a pocz tkowo w asnej siedziby. Ulokowa a si  w 
wydzier awionych pomieszczeniach na parterze bu-
dynku Gimnazjum Miejskiego w Jeleniej Górze (dzi  
Zespó  Szkó  Licealnych i Zawodowych nr. 2 przy ul. 
1 Maja 39/41). Zorganizowano tam niewielkie wysta-
wy, a Riesengebirgs Verein = Museum (Muzeum To-
warzystwa Karkonoskiego) udost pniono zwiedzaj -
cym 2 czerwca 1889 roku, prawie dok adnie w rok po 
inicjatywie utworzenia placówki( ryc.1). Frekwencja 
roczna waha a si  od 2500-3000 osób. Pó niej przez 
25 lat, muzeum w drowa o po mie cie zmieniaj c 
lokum, ci gle rozbudowuj c zbiory, aby ostatecznie 
zakotwiczy  si  na Kaiser-Friedrichstasse (dzi  ul. 
J. Matejki 28, w nowo zbudowanym gmachu, który 
otwarto uroczy cie 14 kwietnia 1914 roku. 

Druga wa na data, ale zwi zana ju  z histo-
ri  polskiego muzealnictwa w Jeleniej Górze, to 3 
maja 1948 roku, kiedy to udost pniono Miejskie 

Muzeum Regionalne im. Jana Matejki (tak si  wów-
czas nazywa o Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gó-
rze) wszystkim zwiedzaj cym. Co prawda, placów-
k  otwarto ju  wcze niej bo 8 czerwca 1945 roku, 
ale na krótko i bez adnych zmian w ekspozycjach 
(podpisy by y niemieckie), ale zaraz j  zamkni to, 
aby utworzy  w nim pomocnicz  sk adnic  muzeal-
n , Sk adnicy Zbiorów i Dzie  Sztuki na Paulinum 
w Jeleniej Górze, Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochro-
ny Zabytków w Warszawie. Funkcjonowa a ona do 
1947 roku, co uniemo liwia o normalne funkcjono-
wanie muzeum. Stopniowo jednak, po wywiezieniu 
st d tysi cy „zb dnych zabytków”, do Warszawy, To-
runia, Krakowa, odzi i innych miast tzw. Central-
nej Polski, sytuacja zacz a si  zmienia . Od 1947 
roku zorganizowane i umówione grupy, po uzyska-
niu zgody kierownika, mog y ju  zwiedza  muzeum, 
ale ze znacznie ju  zmienionymi wystawami sta ymi 
(zmieniono uk ad ekspozycji, usuni to „zb dne” eks-
ponaty, zatarto „znienawidzone niemieckie napisy”, 
w wi kszo ci niszcz c w ten sposób same zabytki). 

Miejskie Muzeum Regionalne im. Jana Matejki, 
po niezb dnych pracach porz dkowych i likwida-
cji sk adnicy udost pniono w ko cu zwiedzaj cym. 
Otwarcia dokona  ostatni Prezydent Miasta Jeleniej 
Góry przed wprowadzeniem funkcji Przewodnicz ce-
go Miejskiej Rady Narodowej, Stanis aw Gorczyca. 
Wybór daty otwarcia muzeum w wi to Uchwalenia 
Konstytucji (3 maja 1791 roku) nie by  z pewno ci  
przypadkowy. Oddaje to nastroje spo eczne ówcze-
snych lat i du o mówi o przekonaniach politycznych 
kierownictwa muzeum i w adz miasta w przeddzie  
zjednoczenia partii (grudzie  1948 r.), nacjonalizacji 
oraz wzmo eniu procesu stalinizacji i komunizacji 
Polski. 

Od 1945 roku do dzisiaj, muzeum wraz ze zmia-
nami politycznymi i administracyjnymi zmienia o 
nazwy, co mia o oddawa  rang , znaczenie i charak-
ter placówki. I tak:
–  w roku 1945 – by o to Muzeum w Jeleniej Górze
–  w latach 1945-1947 – Sk adnica Muzealna (po-

mocnicza) Sk adnicy Zbiorów i Dzie  Sztuki na 
Paulinum w Jeleniej Górze

–  w latach 1947-1948 – Miejskie Muzeum Regio-
nalne w Jeleniej Górze im. Jana Matejki (tu 
w 1945 roku zdeponowany by  krótko obraz Jana 
Matejki „Unia Lubelska”, który dzisiaj mo na 
ogl da  na zamku w Lublinie).

–  w latach 1948-1952 – Pa stwowe Muzeum Re-
gionalne w Jeleniej Górze im. Jana Matejki (po 
nacjonalizacji pod koniec 1948 roku).

–  w latach 1952-1975 Muzeum Regionalne w Je-
leniej Górze (podleg e merytorycznie Muzeum 

l skiemu we Wroc awiu, a po zmianie nazwy 
Muzeum Narodowemu we Wroc awiu w woj. 
wroc awskim)

–  w latach 1975-2001 – Muzeum Okr gowe w Je-
leniej Górze (muzeum centralne dla woj. jele-
niogórskiego, któremu podlega y merytorycznie, 
praktycznie do 1998 roku, muzea w: Jeleniej Gó-
rze, Boles awcu i Kamiennej Górze). 

–  od 2001 roku – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej 

Historia dla Przysz o ci Regionu
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120-lecie Muzealnictwa i 60-lecie Muzeum w Jeleniej Górze



Górze (najwi ksze muzeum w po udniowo-za-
chodniej cz ci Polski; jedno z wi kszych na Dol-
nym l sku; podlegaj  mu dzisiaj samodzielne 
oddzia y w Jeleniej Górze, Szklarskiej Por bie 
i Bolkowie).
Placówk  w ci gu 60 lat kierowali: kierownicy 

Karol D browski, Zygmunt Wereszczy ski, Stefan 
Górka, Zbis aw Michniewicz, kierownik a nast p-
nie dyrektor Henryk Szymczak, p.o. dyrektora Mie-
czys aw Stanis aw Buczy ski, dyrektor Barbara 
Rymaszewska, p.o. dyrektora Tadeusz Woch, dy-
rektor Stanis aw Firszt. 

Pracowa o w niej i pracuje ponad 350 osób, 
w tym pracownicy merytoryczni, zwani pracow-
nikami dzia alno ci podstawowej, mówi c ina-
czej muzealnicy, oraz pracownicy administracyjni 
w tym: ksi gowi, kierownicy administracji, dozorcy, 
konserwatorzy, kierowcy, opiekunowie ekspozycji 
i sprz taczki. 

Spo ród nich nale y wymieni : Wojciecha Au-
gusty skiego, Mari  Allen, Mart  Augustynowicz, 
Krystyn  Bakalarz, Krystyn  Bartnik, Ma gorzat  
Biega sk , Halin  Brymersk , Violett  Buj o, Bo-
en  i Grzegorza Danielskich, Jana Fabia skiego, 

Ann  Gniadzik, Ann  Gul, Wojciecha Grabowskie-
go, Iren  Klisowsk , Teres  Krask , Krystyn  Kru-
p , Katarzyn  Ku akowsk , Zdzis aw  Lipk , Mari  
Lesiów-Lange, Wand  obaszewsk , Adama aciu-
ka, Renat  Ma kowiak, Jerzego Ma ego, Stanis aw  
Milczarek, Tomasza Miszczyka, Leszka Machnika, 
Teres  M drack , Janusza Petlika, El biet  Ra-
tajczak, Roberta Rzeszowskiego, Ann  Razowsk , 
Lucyn  Ryczywolsk , Henryka Siemierkowskie-
go, Barbar  Szelegejd, Anet  Sikor  Firszt,, Ew  
So tan, Jolant  i Wiktora Staszaków, Katarzyn  
Szafra sk , Mariann  Szych, Janin  Spodziewa , 
Edyt  Tomal , Tadeusza Wocha, Adama Wyszczel-
skiego, Mari  i Zbigniewa Wójcików, Danut  i Mo-
nik  Wdowin, Przemys awa Wiatera, Piotra Wnu-
ka, Cezarego Wi niewskiego, Stanis awa Wilka, 
Piotra Za og , Gabriel  i Marcina Zawi ów, Joann  
Zamilsk , Feliksa Zi talaka, Ma gorzat  Zubowicz, 
Stefani  elasko i Aureli  ywolesk .

W ród muzealników by o wiele wybitnych Posta-
ci, które wnios y ogromny wk ad w rozwój muzeum 
i kultur  by ego województwa jeleniogórskiego oraz 
Miasta Jeleniej Góry. Byli to: Stefan Górka (1874-
-1950), historyk, kierownik muzeum, który doprowa-
dzi  do jego ponownego otwarcia w 1948 roku; Zbi-
s aw Michniewicz (1909-1970), historyk-sfragista, 
wieloletni kierownik muzeum, który da  podwaliny 
pod jego pó niejszy rozwój; Henryk Szymczak (1938-
-2003), etnograf, muzeolog, wieloletni kierownik, 
a pó niej dyrektor muzeum, znawca sztuki, twórca 
kolekcji dzie  W. Hofmana, prac J. Gielniaka i po-
mys odawca Biennale Grafiki; W adys aw Sierka 
(1939-2001), artysta plastyk, znakomity liternik, au-
tor wielu aran acji wystaw; Mieczys aw Stanis aw 
Buczy ski (1941-2005), historyk sztuki, muzeolog, 
znawca szk a, wieloletni kierownik dzia u szk a ar-
tystycznego, wspó twórca jeleniogórskiej kolekcji 
szk a; Stefan Skibi ski (1928-2007) archeolog, et-
nograf, wieloletni kierownik Muzeum Walki i Pracy 
w Cieplicach, a pó niej kierownik dzia u archeolo-
giczno-historycznego; Bogdan Brymerski (1950-
-1993), archeolog, wieloletni kierownik Muzeum Za-
mek-Bolków. 

W ci gu ponad 50 lat funkcjonowania, muzeum 
przygotowa o ponad 500 wystaw czasowych i ponad 
100 ró nego rodzaju imprez kulturalnych. Odby o si  
kilkaset lekcji muzealnych, odczytów i prelekcji. Mu-
zeum zwiedzi o kilkaset tysi cy osób. 

Od 1975 roku, muzeum posiada o i posiada w a-
sne oddzia y zamiejscowe:
–  od 1976 roku Muzeum – Zamek Bolków (od 2001 

roku – Zamek Bolków), kierowali nim: Bogdan 
Brymerski, Adam aciuk

–  od 1979 roku – Muzeum Walki i Pracy w Ciepli-
cach, od 1985 roku posiadaj ce Ekspozycj  Plene-
row  Broni Ci kiej przy ul. Sudeckiej w Jeleniej 
Górze, zlikwidowane w 1991 roku (ekspozycja ple-
nerowa stanowi a zal ek pó niejszego Skansenu 
Uzbrojenia Wojska Polskiego); kierowali nim: Jan 
Fabi ski, Stefan Skibi ski, Maria Mikesz Allen 

–  od 1995 roku – Muzeum w Szklarskiej Por bie (re-
mont trwa  od 1988 roku), od 2001 roku zmieniono 
nazw  na Dom Carla i Gerharta Hauptmannów; 
kierowali nim kolejno: Marcin Zawi a, Gabriela 
Zawi a, Przemys aw Wiater, Bo ena Danielska

–  w 1995 roku czyniono starania utworzenia oddzia-
u w Wie y Bramy Zamkowej w Jeleniej Górze (ze 

wzgl dów finansowych pomys  ten nie zosta  zre-
alizowany)

–  od 2000 roku – Skansen Uzbrojenia Wojska Pol-
skiego przy ul. Sudeckiej (powsta  na bazie Eks-
pozycji Plenerowej Broni Ci kiej), powsta  jako 
osobny oddzia  po likwidacji JW. 2773 (od 2005 
roku oddzia  posiada fili  w omnicy); kieruje 
nim: Stanis aw Wilk.
Dzisiaj Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 

sk ada si  z czterech oddzia ów, z których dwa znaj-
duj  si  w Jeleniej Górze i po jednym w Bolkowie 
i Szklarskiej Por bie. S  to kolejno: Siedziba G ów-
na przy ul. J.Matejki 28 i Che mo skiego 8, Skan-
sen Uzbrojenia Wojska Polskiego przy ul. Sudeckiej, 
wraz z fili  w omnicy (od 2008 roku planowana jest 
zmiana nazwy na Karkonoski Skansen Militariów); 
Zamek Bolków w Bolkowie i Dom Carla i Gerhatra 
Hauptmannów w Szklarskiej Por bie.

Muzeum jest du  instytucj  kultury wojewódz-
twa dolno l skiego, posiada ciekawe i znacz ce zbio-
ry, zatrudnia wysoko kwalifikowan  kadr  muzeal-
ników, prowadzi bogat  dzia alno , m.in. wydawni-

Dawne Gimnazjum w Jeleniej Górze. Dzisiaj siedziba 
Zespo u Szkó  Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jele-
niej Górze im. St. Staszica. Tutaj w latach 1889-1896 
mie ci a si  siedziba Riesengebirgs Verein Museum 
(wg pocztówki z lat 30-tych XX wieku: ród o: Zbi-
gniew Janc, Ivo aborewicz, Jelenia Góra na daw-
nych widokówkach – historia obrazem pisana, Jele-
nia Góra 2006, s. 109).
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cz . W swoich dzia aniach nastawione jest przede 
wszystkim na region jeleniogórski i zachowanie 
jego bogatego dziedzictwa kulturowego. Muzeum 
wraz z innymi muzeami regionu, archiwum i bi-
bliotekami jest prawdziw  skarbnic , gdzie prze-
chowywane s , opracowywane, konserwowane 
i udost pniane dobra kultury. Muzeum jest pami -
ci  dla przysz ych pokole . Mówi c wspó cze nie, 
jest „twardym dyskiem tej pami ci”.

Muzeum nie jest instytucj  martw , skostnia-
 i niereformowaln . Wr cz przeciwnie, co pewien 

czas stara si  diametralnie zmienia  i dostosowy-
wa  do nowych realiów. Tak jest teraz. Wiek XXI 
stawia przed muzeum nowe wyzwania.

W tym roku, roku pi knych jubileuszy rozpocz-
nie si  wdra anie Strategii Rozwoju Muzeum Kar-
konoskiego w Jeleniej Górze na lata 2008-2018, 
wed ug której za par  lat Muzeum Karkonoskie w 
Jeleniej Górze musi sta  si  nowoczesn  i pr n  
instytucj  kultury, zdoln  realizowa  naj mielsze 
plany na przysz o , rywalizowa  i wspó pracowa  
z podobnymi muzeami europejskimi. 

Siedziba G ówna, do 2013 roku, zostanie roz-
budowana i ca kowicie zmodernizowana (stworzo-
ne zostan  ca kowicie nowe i nowoczesne wystawy 
sta e). Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego wraz 
z fili  w omnicy (po zmianie nazwy na Karkonoski 
Skansen Militariów, zostanie przeniesiony w inne 
dogodne miejsce w okolice Obwodnicy Po udniowej 
i rozwinie dzia alno  edukacyjn . Zamek Bolków 
b dzie stopniowo restaurowany i je li wszystko si  
uda, odbudowywany i zagospodarowany, powstan  
tu nowe sta e wystawy na temat historii regionu, 
szczególnie dziejów ksi stwa widnicko-jaworskie-
go. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklar-
skiej Por bie, po wspólnym z Miastem Szklarsk  
Por ba zagospodarowaniu parku wokó  obiektu, 
rozwinie dzia alno , organizuj c liczne imprezy 
plenerowe, o charakterze artystycznym, etnogra-
ficznym i rekreacyjno-wypoczynkowym (ryc. 2). 

Siedziba G ówna Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze, ze wzgl du na po o e-
nie przy ul. J. Matejki znajduje si  dzisiaj 
z dala od g ównych tras turystycznych 
w Jeleniej Górze, brakuje parkingu 
i miejsc us ugowo-gastronomicznych, co 
ma ogromny wp yw na frekwencj . Mia-
sto Jelenia Góra natomiast traci, z powo-
du braku ekspozycji historycznej, któr  
mog oby przygotowa  w a nie Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze, ale braku-
je mu przestrzeni wystawienniczej i do-
brej lokalizacji.

Wydaje si  zatem celowe i bardzo ko-
rzystne tak dla Jeleniej Góry, jak i dla 
Muzeum, aby znalaz  si  budynek, lokum, 
pomieszczenie w centrum miasta, gdzie 
utworzono by nowy oddzia  muzeum, 
wspó prowadzony z Miastem, po wi co-
ny w ca o ci dziejom stolicy Karkonoszy. 
W obecnym obiekcie, po rozbudowie, po-
wi kszono by wielokrotnie wystaw  szk a 
i skupiano by si  na prezentacji ca ego 
regionu (eksponaty zalegaj  w magazy-
nach). 

Nie jest to aden nowatorski, ani rewo-
lucyjny pomys . W przysz ym roku minie 
dok adnie 50 lat od narodzin tej inicjaty-
wy, któr  wymusi a potrzeba i koniecz-
no . W kwietniu 1959 roku na spotkaniu, 

w którym uczestniczyli m.in. Zbigniew Daroszewski, 
przewodnicz cy Miejskiej Rady Narodowej i Zbis aw 
Michniewicz, kierownik Muzeum, uzgodniono, e 
podj te zostan  starania o utworzenie oddzia u Mu-
zeum, pod nazw  Muzeum Historii Miasta Jeleniej 
Góry. Mia o si  ono mie ci  w odbudowanej kamie-
nicy przy Rynku jeleniogórskim, pod nr. 46 (w a nie 
wtedy odbudowywano t  cz  miasta).

Skierowano pismo do Rz du, w którym stwier-
dzano: „Dotychczasowy budynek Muzeum jest ju  
obecnie dalece niewystarczaj cy z uwagi na sw  
przestrze  eksploatacyjn , a tym wi cej nie ma mo -
liwo ci rozwoju.

Miasto odczuwa brak Muzeum, które mog yby 
permanentnie eksponowa  dokumenty, wiadcz ce 
o bogatej jego przesz o ci i polskich tradycjach. (...)

Równocze nie Prezydium M.R.N. pozwala sobie 
przed o y  za o enia projektowe, pozostaj c w prze-
konaniu, e tym razem yczliwy stosunek Ob. Pre-
miera, wyra ony w czasie Jubileuszu miasta w roku 
1958, pozwoli na zorganizowanie nowej po ytecznej 
placówki kulturalnej na terenie Ziem Zachodnich”, 
(podobne pisma do W adz ró nych szczebli, pisali 
pó niej: Henryk Szymczak, Barbara Rymaszewska 
i Stanis aw Firszt).

Od tamtego czasu dos ownie nic si  nie zmieni-
o. Min o ju  50 lat, a wszystko jest aktualne, jak 

przed laty. Znowu obchodzimy jubileusz. Mo e wi c 
na 900-lecie legendarnego powstania Jeleniej Góry, 
powróci si  do dobrego pomys u sprzed lat i podj te 
zostan  kroki w kierunku utworzenia placówki mu-
zealnej w centrum Miasta, która prezentowa  b dzie 
jego bogat  histori .

Je li b dzie dobra wola i dalekowzroczna wizja, 
pomys  mo e sta  si  ca kiem realny, a Jelenia Góra 
zyska dodatkow  atrakcj  turystyczn . Placówka 
taka musi by  na wskro  nowoczesna, wykorzystu-
j ca najnowsze osi gni cie techniczne wiatowego 
muzealnictwa. No ! Mo e europejskiego. W a nie na 
to zas uguje stolica Królestwa Ducha Gór. 

Stanis aw Firszt

Wizualizacja nowego budynku Siedziby G ównej Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze 
 (opracowanie: „Arch-E” Wroc aw).
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W poprzednim Biuletynie Jeleniogórskim przedstawili my ofert  szkó  ponadgimnazjalnych. Ze 
wzgl du na zbli aj cy si  czas matur, by pomóc i wskaza  mo liwo ci wyboru dalszej drogi 
kszta cenia, prezentujemy ofert  uczelni wy szych, znajduj cych si  na terenie Miasta Jeleniej 
Góry. Mamy nadziej , e taka forma prezentacji u atwi dokonanie w a ciwego wyboru.

Wydzia  Gospodarki Regionalnej i Turystyki 
w Jeleniej Górze

Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu

Oferta edukacyjna Wydzia u jest bardzo bogata 
i umo liwia podj cie studiów w trybie stacjonar-
nym i niestacjonarnym. 

• Studia stacjonarne
– pierwszego stopnia (na kierunku ekonomia 
i zarz dzanie)

• Studia niestacjonarne
–  pierwszego stopnia (na kierunku ekonomia 

i zarz dzanie)
–  drugiego stopnia (na kierunku ekonomia)
–  trzeciego stopnia (studia doktoranckie)

• Studia podyplomowe
–  Doradztwo Finansowe   
–  Dziennikarstwo 
–  Gospodarka i Finanse Jednostek Samorz du 

Terytorialnego
–  Rachunkowo  i Kontrola Finansowa
–  Rachunkowo  i Finanse– Studium dla kandy-

datów na dyplomowanych ksi gowych 
–  Rachunkowo  i Zarz dzanie Finansami Firmy 

dla Nieekonomistów
–  Zarz dzanie w Sektorze Publicznym Specjalno-

ci

S P E C J A L N O  C I:

• Kierunek EKONOMIA    

–  Analiza Ekonomiczna (studia I stopnia)
– Gospodarka i Administracja Publiczna (studia I 

i II stopnia)
–  Rachunkowo  i Doradztwo Finansowe

• Kierunek ZARZ DZANIE
–  Zarz dzanie Gospodark  Turystyczn  i Hote-

larstwem (studia I stopnia)

 Misja Wydzia u: „W badaniach naukowych i kszta ceniu ekonomistów 
na rzecz gospodarki i regionów wzbijamy si  ponad przeci tno ”

ul. Nowowiejska 3 • 58-500 Jelenia Góra • tel. 075 75 38 207 
fax 075 76 76 230 • www.ae.jgora.pl • promocja@ae.jgora.pl

–  Zarz dzanie Jako ci  i rodowiskiem (studia 
I stopnia)

–  Logistyka w Przedsi biorstwie (studia I stopnia), 
(studia I i II stopnia)

–  Zarz dzanie Przedsi biorstwem (studia II stop-
nia)

–  Zarz dzanie Gospodark  Turystyczn  i Hotelar-
stwem (studia II stopnia)

–  Zarz dzanie Jako ci  i rodowiskiem (studia 
II stopnia)

Zobacz co nas wyró nia!

•  dbamy o Twoj  wiedz  i komfort studiowania – 
gwarantujemy wysoki poziom nauczania i obs ugi 
studentów, 

•  doceniamy Twoje zaanga owanie i pomagamy 
w trudnych sytuacjach gwarantujemy bardzo atrak-
cyjny system stypendialny : stypendium naukowe 
(maksymalna stawka 800 z  !!!), stypendia socjal-
ne, sportowe, stypendia dla niepe nosprawnych 
oraz zapomogi, 

•  Zapewniamy odpowiednie warunki do nauki                   
i odpoczynku – gwarantujemy dobrze rozbudowa-
n  infrastruktur  domów studenckich,

•  Dbamy o rozwój Twojej kariery poprzez funkcjono-
wanie Biura Karier oferuj cego dost p do wszyst-
kich aktualnych w regionie ofert pracy,

•  Gwarantujemy mo liwo  rozwijania osobistych 
zainteresowa  poprzez uczestnictwo w ko ach na-
ukowych i organizacjach studenckich

•  Wspó pracujemy z instytucjami i podmiotami go-
spodarczymi regionu realizuj c projekty dotycz ce 
praktyk, sta y, wizyt studyjnych, procesów rekru-
tacyjnych oraz tworzenia programów nauczania,

•  Gwarantujemy mo liwo  kontynuacji nauki na 
studiach podyplomowych i doktoranckich

• Gwarantujemy wysok  jako  kszta cenia

REKRUTACJA 2008/2009
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Patrycja Kawa ko – studentka IV roku Ekonomii,  
specjalno  – Gospodarka i Administracja Publiczna

„Wybra am te studia ze wzgl du na kierunek ekonomia. Dopiero po czasie 
mog  stwierdzi , e Uczelnia ta ma wysoki poziom nauczania, cieszy si  
coraz wi ksz  renom   oraz zwi ksza szans  podj cia pracy w wybranej 
przeze mnie specjalno ci.”

Katarzyna Zawadzka z Cz stochowy
studentka I roku na Wydziale GRiT

„AE jest presti ow  uczelni , znan  w ca ym kraju dlatego te  wybra am j  
spo ród wielu. Ponadto zaintrygowa a mnie specjalno ci Zarz dzanie Go-
spodark  Turystyczn  i Hotelarstwem, z któr  to specjalno ci  wi  przy-
sz  karier  zawodow .”

Martyna Kowalczyk i Kacper Kami ski  
z Tomaszowa Mazowieckiego 
studenci I roku na Wydziale GRiT

„Studia na wydziale GRiT umo liwiaj  nam rozwijanie swoich pasji zwi za-
nych z bran  turystyczn . Odleg o  od domu w tym przypadku nie jest 
dla nas adn  przeszkod
 

S awomir Zajbert – absolwent ekonomi na Wydziale GRiT 
specjalno ci Zarz dzanie Przedsi biorstwem, 
obecnie specjalista ds. personalnych 

„Na pocz tku Wydzia  GRiT by  opcj  rezerwow  w przypadku nie dostania 
si  na uczelni  macierzyst  we Wroc awiu (rezerwa okaza a si  koniecz-
na). Wybór specjalno ci „Zarz dzanie Przedsi biorstwem” by  ju  zdecydo-
wanie bardziej wiadomym wyborem. A w ostatecznym rozrachunku studia 
w Jeleniej Górze, na Wydziale GRiT, na specjalno ci ZP okaza y najlepszym 
co mog o mnie w yciu spotka  (w dziedzinie edukacji i rozwoju”

ONI JU  WYBRALI:

Od 40 lat wzbijamy si                           
ponad przeci tno

www.ae.jgora.pl
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Politechnika Wroc awska
Zamiejscowy O rodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

Zamiejscowy O rodek Dydaktyczny Politechniki 
Wroc awskiej w Jeleniej Górze to uczelnia z po-
nad 30-letni  tradycj . Mury naszej uczelni opu-
ci o ju   kilka tysi cy  absolwentów.  Aktualnie 

studiuje tu oko o 800 studentów.

Siedziba naszej Uczelni mie ci si  w zabytkowym 
pa acu Schaffgotschów w Jeleniej Górze, w sa-
mym centrum Cieplic, przy Placu Piastowskim. 
W  pobli u znajduje si  przepi kny Park Zdrojowy, 
z którego rozci ga si  widok na panoram  Karko-
noszy. 

W roku akademickim 2008/2009 ZOD Politechni-
ki Wroc awskiej w Jeleniej Górze b dzie kszta ci  
na nast puj cych wydzia ach:

• Wydziale Budownictwa L dowego i Wodnego 
(kierunek: Budownictwo) NOWO !

• Wydziale Elektroniki (kierunek: Elektronika 
i Telekomunikacja)

• Wydziale Elektrycznym (kierunek: Automatyka 
i Robotyka  i  kierunek: Elektrotechnika)

• Wydziale In ynierii rodowiska (kierunek: In y-
nieria rodowiska)

• Wydziale Informatyki i Zarz dzania (kierunek: 
Zarz dzanie w ramach „Uniwersytetu NYSA” 
z j zykiem wyk adowym angielskim)

• Wydziale  Mechanicznym  (kierunek: Transport  
i kierunek: Zarz dzanie i In ynieria Produkcji 
NOWO !)

Na ka dym z kierunków studia maj  charakter 
stacjonarny, trwaj  3,5 roku i s  to studia in-
ynierskie. Uko czenie tych studiów umo liwia 

kontynuowanie nauki na studiach II stopnia-magi-
sterskich na wszystkich uczelniach technicznych 
w kraju.

Dla osób niezdecydowanych co do kierunku stu-
diów przeznaczone b dzie Studium Kszta cenia 
Podstawowego. Przez I rok student poznaje tu 
przedmioty ogólne oraz przedmioty przygotowuj -

Plac Piastowski 27 • 58-560 Jelenia Góra

Tel. (075) 75-510-48 • Tel./fax (075) 75-511-99

www.pwr.jgora.pl • sekretariat@pwr.jgora.pl

ce do nauki na wybranym kierunku.  Po roku kon-
tynuuje studia na dowolnie wybranym kierunku, 
zachowuj c ci g o  kszta cenia.

Wyk adowcami naszej Uczelni s  wysokiej  klasy 
specjali ci  ró nych  dziedzin, znani w mi dzynaro-
dowych rodowiskach naukowych. To g ównie pra-
cownicy Politechniki Wroc awskiej.

Zamiejscowy O rodek Dydaktyczny dysponuje bo-
gat  baz  dydaktyczn . Tworz  j : specjalistyczne 
laboratoria dydaktyczne, pracownie komputerowe, 
nowoczesne sale wyk adowe i wiczeniowe. Uczel-
nia posiada tak e jedn  z najwi kszych bibliotek 
technicznych w województwie dolno l skim, hal  
widowiskowo-sportow  i kluby studenckie, oraz za-
pewnia zakwaterowanie wszystkim ch tnym w aka-
demikach uczelni.

Studenci maj  zapewnion  pomoc socjaln . Znaj-
duj cy si  w ci kiej sytuacji materialnej mog  
ubiega  si  o stypendium socjalne, za  ci z najlep-
szymi wynikami w nauce, od II roku studiów otrzy-
muj  stypendium naukowe. 

Corocznie  w naszej uczelni odbywa si  regionalna 
edycja Dolno l skiego Festiwalu Nauki –  imprezy 
skierowanej do wszystkich pasjonatów nauki, kul-
tury i sztuki.  Organizatorem Festiwalu s  uczelnie 
wy sze Wroc awia.

Studenci O rodka mog  rozwija  swoje zaintereso-
wania dzia aj c w organizacjach studenckich: Aka-
demickim Zwi zku Sportowym, Ko ach Naukowych 
„Ekofilia” i „Elektronik”, Klubie Fotograficznym 
„Zorka” i  Samorz dzie Studenckim. Ostatnio przy 
O rodku powsta  równie  Chór Akademicki.

Dyplom renomowanej uczelni, jak  jest Politechni-
ka Wroc awska, zapewnia znalezienie atrakcyjnej 
pracy. Absolwenci ZOD Politechniki Wroc awskiej 
w Jeleniej Górze pracuj  we wszystkich ga ziach 
gospodarki i administracji. Znajduj  zatrudnienie 
zarówno  w instytucjach polskich, jak  i zagranicz-
nych. 
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Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze po-
wsta o 1 lipca 1998 roku w ród pierwszych sze-
ciu Pa stwowych Wy szych Szkó  Zawodowych 

powo anych przez Prezesa Rady Ministrów. W tym 
roku obchodzi swoje 10 lecie istnienia.

Baza dydaktyczna Kolegium Karkonoskiego zlo-
kalizowana jest przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej 
Górze. Uczelnia zatrudnia wysoko kwalifikowan  
kadr  dydaktyczno-naukow , w tym 15 profeso-
rów, 20 doktorów habilitowanych i 66 doktorów. 

Zapewnia bogate programy nauczania, wysoki 
poziom kszta cenia, dobrze wyposa one laborato-
ria, ró norodn  pomoc materialn . Kolegium Kar-
konoskie stwarza studentom szans  uczestnictwa 
w ko ach naukowych i zdobycie Europejskiego Cer-
tyfikatu Umiej tno ci Komputerowych. Zapewnia 
nauk  równie  osobom niepe nosprawnym, ofe-
ruj c im wyj tkow  pomoc w edukacji i rehabili-
tacji zdrowotnej. Kolegium Karkonoskie kszta ci 
w pi knym otoczeniu o niepowtarzalnej architek-
turze zieleni.

Uczelnia posiada nowoczesn  Bibliotek , Czy-
telni  i Centrum Informacji Naukowej z pe nym wy-
posa eniem w sprz t multimedialny i dost pem 
do Internetu dla ka dego studenta.

Jednostk  wiadcz c  pomoc wszystkim stu-
dentom jest Mi dzywydzia owe Centrum Praktyk 
Zawodowych, organizuj ce obowi zkowe praktyki 
podczas studiów.

Uczelnia przedstawia corocznie ofert  studiów 
podyplomowych, uzupe niaj cych i aktualizuj cych 
wykszta cenie, skierowan  g ównie do nauczycieli.
Kolegium Karkonoskie zaprasza do studiowania 
na  nast puj cych kierunkach:

WYDZIA  HUMANISTYCZNY 
(zawodowe studia licencjackie 

I stopnia)

• FILOLOGIA –  studia stacjonarne (opcja nauczy-
cielska i nienauczycielska)
specjalno  – filologia angielska
specjalno  – filologia germa ska    
Wiedza nabyta w toku kszta cenia ogólnego po-
zwoli absolwentom podj  prac  w placówkach 
kultury, instytucjach samorz du lokalnego oraz 
biurach i organizacjach turystycznych, a tak e cza-
sopismach i mediach elektronicznych.
W przypadku uko czenia specjalno ci nauczyciel-

skiej z pedagogik  opieku czo-wychowawcz  ab-
solwent przygotowany jest do pracy jako nauczyciel 
j zyka angielskiego lub niemieckiego w szkole pod-
stawowej i ponadpodstawowej oraz wychowawca, 
np. w wietlicy, internacie lub innych placówkach 
opieku czo-wychowawczych.

• FILOLOGIA POLSKA – studia stacjonarne 
specjalno  – nauczycielska 
specjalno  – rzecznictwo prasowe
Absolwent tego kierunku (specjalno  nauczyciel-
ska) posiada kompetencje do wykonywania zawodu 
nauczyciela j zyka polskiego w szkole podstawo-
wej i gimnazjum. Na jego kwalifikacje sk adaj  si : 
wiedza na temat j zyka, kultury i literatury, kompe-
tencja komunikacyjna oraz zawodowa. Absolwent 
Filologii polskiej (specjalno  rzecznictwo prasowe) 
mo e podj  prac  w placówkach kultury, instytu-
cjach samorz du lokalnego, biurach i organizacjach 
turystycznych, czasopismach i mediach elektronicz-
nych. Ponadto jest przygotowany do pe nienia funk-
cji rzecznika prasowego w urz dach pa stwowych 
i instytucjach administracyjnych. 

• PEDAGOGIKA – studia stacjonarne  i niestacjo-
narne
specjalno  – pedagogika opieku cza i resocjali-
zacyjna               
Po uko czeniu tego kierunku absolwent przygoto-
wany jest do pracy w placówkach opieku czo-wy-
chowawczych oraz instytucjach wsparcia, takich 
jak: placówki wsparcia dziennego, placówki typu 
interwencyjnego, placówki typu socjalizacyjnego, 
placówki opieki nad dzieckiem niepe nosprawnym, 

Kolegium Karkonoskie 
w Jeleniej Górze

17

ul. Lwówecka 18 • 58-503 Jelenia Góra 5

Tel. (075) 645 33 00

www.kk.jgora.pl



placówki typu resocjalizacyjnego, placówki szkol-
ne, instytucje wsparcia, placówki opieki nad lud -
mi doros ymi.

WYDZIA  PRZYRODNICZY 
(zawodowe studia licencjackie 

I stopnia)

• FIZJOTERAPIA – studia stacjonarne i niesta-
cjonarne
Absolwent ma szerokie mo liwo ci zatrudnienia 
w placówkach o dzia aniu profilaktycznym oraz 
terapeutycznym i rehabilitacyjnym: w szpitalach, 
klinikach, zak adach lecznictwa uzdrowiskowe-
go, poradniach rehabilitacyjnych, domach pomo-
cy spo ecznej, gabinetach fizykoterapeutycznych 
uspo ecznionej i prywatnej s u by zdrowia.

• PIEL GNIARSTWO – studia stacjonarne  
Absolwent mo e ubiega  si  o prac  w publicz-
nych i niepublicznych zak adach opieki zdrowot-
nej, w tym: w szpitalach, podstawowej opiece 
zdrowotnej, medycynie szkolnej,
zak adach opieku czo-piel gnacyjnych, o rodkach 
opieki paliatywno – hospicyjnej, sanatoriach, jed-
nostkach systemu ratownictwa medycznego. 

• PIEL GNIARTSWO tzw. „Pomostowe”– studia 
niestacjonarne (przeznaczone dla absolwentów 
rednich szkó  medycznych)                                

• WYCHOWANIE FIZYCZNE – studia stacjonarne 
i niestacjonarne
Uzupe nieniem kszta cenia teoretycznego jest 
obowi zkowy udzia  studentów w obozach szko-
leniowych: letnim (w zakresie sportów wodnych), 
w drownym oraz zimowym (zdobycie umiej tno ci 
jazdy na nartach biegowych i zjazdowych). Studia 
na tym kierunku przygotowuj  do pracy nauczyciel-
skiej w szko ach podstawowych i gimnazjach. 
Absolwent uzyskuje uprawnienia do prowadzenia 
lekcji wychowania fizycznego oraz zaj  pozalek-
cyjnych z zakresu kultury fizycznej.
Na terenie Uczelni dzia a Akademicki Zwi zek 
Sportowy (AZS), prowadz cy dzia alno  w zakre-
sie sportu wyczynowego i masowego.

W ród kilkunastu sekcji  Klubu Uczelnianego AZS 
Kolegium Karkonoskie sekcja wyczynowa koszyków-
ki kobiet zas uguje na szczególn  uwag  ze wzgl -
du na to, e poza zawodami uczelnianymi i mi -
dzyuczelnianymi zawodniczki uczestnicz  równie  
w profesjonalnych rozgrywkach organizowanych 
przez Polsk  Lig  Koszykówki Kobiet. 
Zespó  bierze udzia  w profesjonalnej lidze – Ford 
Germaz Ekstraklasa.

WYDZIA  TECHNICZNY 
(zawodowe studia in ynierskie I stopnia)

• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Absolwent b dzie móg  znale  zatrudnienie 
w przedsi biorstwach projektowych i produkcyjnych 
sprz tu elektronicznego i telekomunikacyjnego, 
u operatorów sieci telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych, w ró nego rodzaju firmach przy 
eksploatacji nowoczesnych urz dze  elektronicz-
nych i telekomunikacyjnych. Ma równie  mo liwo  
prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej 
w zakresie zarówno projektowania i produkcji, jak 
i eksploatacji oraz serwisu sprz tu i urz dze  elek-
tronicznych, telekomunikacyjnych i teleinformatycz-
nych.    

• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA
Absolwent przygotowany jest do pracy w przedsi -
biorstwach przemys owych, bankowo ci, admini-
stracji gospodarczej, samorz dowej i pa stwowej 
oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemys u. 
B dzie móg  znale  zatrudnienie w przemy le 
maszynowym i elektrotechnicznym jako organiza-
tor systemów eksploatacji maszynowych i elektro-
technicznych, jak i jako pracownik wykonawczy oraz 
w ga ziach gospodarki przygotowuj cych lub eks-
ploatuj cych systemy informatyczne jako admi-
nistrator i serwisant systemów informatycznych, 
w tym wspomagaj cych zarz dzanie oraz jako pro-
gramista tworz cy dedykowane aplikacje, tak e wy-
korzystaniem technik multimedialnych.

• ZARZ DZANIE I IN YNIERIA PRODUKCJI (po 
otrzymaniu zgody MNiSW)

Szczegó owe informacje pod numerem telefonu 075 64 53 300
i na stronie internetowej www.kk.jgora.pl
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OFERUJEMY 4 POZIOMY KSZTA CENIA: LICEN-
CJACKI, IN YNIERSKI, MAGISTERSKI, PODY-
PLOMOWY

Kierunki LICENCJACKIE:
Bezpiecze stwo narodowe*
Ekonomia 
• europejskie stosunki gospodarcze
• zarz dzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
• rachunkowo  i podatki
• europejskie stosunki gospodarcze
Europeistyka*
Filologia 
• angielska, niemiecka, francuska, w oska, hiszpa -

ska, angielsko-hiszpa ska, angielsko-rosyjska
Filologia polska 
• Filologia polska i j zyk angielski
Matematyka
• Matematyka i informatyka
Pedagogika
• Pedagogika opieku czo-prewencyjna
• Poradnictwo szkolne i zawodowe
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przed-

szkolna
• Pedagogika opieku cza i praca socjalna
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i tera-

pia pedagogiczna
Socjologia
• Bezpiecze stwo publiczne
• Socjologia s u b socjalnych
• Zachowania rynkowe
Zarz dzanie
• Zarz dzanie przedsi biorstwem
• Zarz dzanie w administracji publicznej
• Zarz dzanie finansami i rachunkowo
• Zarz dzanie sportem
• Zarz dzanie jako ci  i rodowiskiem
• Psychologia zarz dzania
• Zarz dzanie firm  ochrony osób i mienia
• Zarz dzanie mediami
• Zarz dzanie jednostkami s u by zdrowia

Kierunki IN YNIERSKIE:
Architektura i Urbanistyka
Informatyka 
• Systemy i sieci komputerowe
• In ynieria bezpiecze stwa informatycznego

Wy sza Szko a Mened erska 
w Jeleniej Górze i Legnicy 

Transport
• Logistyka i technologia transportu
• Eksploatacja pojazdów i urz dze  transporto-
wych
Zarz dzanie i in ynieria produkcji

Kierunki MAGISTERSKIE:
Studia jednolite magisterskie (trwaj  5 lat):
Prawo
Zarz dzanie
• Zarz dzanie przedsi biorstwem
Studia uzupe niaj ce II stopnia:
Pedagogika
• Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przed-

szkolna
• Poradnictwo zawodowe i pedagogika pracy
• Pedagogika resocjalizacyjna
Zarz dzanie
• Marketing
• Zarz dzanie przedsi biorstwem
• Zarz dzanie w administracji publicznej
• Zarz dzanie finansami i rachunkowo
• Zarz dzanie systemami informatycznymi
• Zarz dzanie systemami transportowymi
• Zarz dzanie jako ci  i rodowiskiem
• Psychologia zarz dzania
• Zarz dzanie firm  ochrony osób i mienia
• Zarz dzanie jednostkami s u by zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE (tylko w Legnicy):
• Bezpiecze stwo narodowe
• Konkurencja i dzia alno  gospodarcza na rynku 

unijnym
• Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Nasze zalety:
–  Studia dzienne i zaoczne – studenci maja mo li-

wo  wyboru systemu, w jakim chc  si  kszta ci ,
–  Plan zaj  uk adany jest tak, aby by  dogodny dla 

wszystkich studentów i szanowa  ich czas,
–  Mi dzywydzia owe Studium Pedagogiczne pozwa-

laj ce na zdobycie kwalifikacji pedagogicznych
–  Znani i cenieni wyk adowcy, autorytety w swoich 

dziedzinach,
–  Mo liwo  roz o enia czesnego za semestr na 5 

rat,
–  Stypendia naukowe, socjalne i zapomogi dla stu-

dentów w ci kiej sytuacji materialnej.

* kierunki, które zostan  dopiero uruchomione
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WY SZA SZKO A MENED ERSKA 
W JELENIEJ GÓRZE
58-570 Jelenia Góra (Sobieszów)
ul. Cieplicka 180
e-mail: zod@wsm.edu.pl
tel. 075/ 755 35 43, 075/ 755 33 15

WY SZA SZKO A MENED ERSKA W LEGNICY
Sekretariat
Ul. Reymonta 21
59-220 Legnica
e-mail: sekretariat@wsm.edu.pl
tel. 076/ 855 16 00, fax: 076/ 855 16 24

Dzia  Rekrutacji
Pl. Zamkowy 1 (Zamek Piastowski)
59-220 Legnica
e-mail: dziekanat@wsm.edu.pl
tel. 076/ 855 16 66

Zamiejscowy O rodek Dydaktyczny 
WY SZEJ SZKO Y MENED ERSKIEJ 
W ZGORZELCU 
59-900 Zgorzelec

ul. Partyzantów 4 (budynek LO)
e-mail: zgorzelec@wsm.edu.pl
tel. 075/ 775 25 12
ul. Bohaterów II Armii Wojska
Polskiego 16 (budynek ZSZ)
tel. 075/ 775 29 83 

O przyj ciu na studia w WSM decyduje kolejno  
zg osze . Aby zosta  studentem naszej Uczelni 
nale y w Biurze Rekrutacji przed o y  nast puj ce 
dokumenty:
• wiadectwo dojrza o ci
• podanie na formularzu uczelni,
• 4 fotografie,
• orzeczenie lekarskie,
• dowód wp aty wpisowego,
• kserokopie dowodu osobistego.
W przypadku uzupe niaj cych studiów magister-
skich nale y z o y  dodatkowo:
• kserokopi  indeksu,
• dyplom uko czenia studiów licencjackich b d  
in ynierskich.

Punkty dystrybucji „Biuletynu Jeleniogórskiego”
 i ich lokalizacja:

Jelenia Góra  – Centrum

•  Urz d Miasta, Pl. Ratuszowy 58
•  Urz d Miasta, ul. Sudecka 29
•  CITiK Jelenia Góra, ul. Grodzka 16
•  Biuro Wystaw Artystycznych, ul. D uga 1
•  DODN, ul. 1-go Maja 43
• Filharmonia Dolno l ska, ul. Pi sud-

skiego 60
•  Grodzka Biblioteka Publiczna 
–  Filia nr 1 przy ul. 1-go Maja 68
–  Wypo yczalnia Ogólna przy ul. Wojska 

Polskiego 65
• Muzuem Karkonoskie, ul. Matejki 28
• Jeleniogórskie Centrum Kultury 
–  ul. 1-go Maja 60
–  ul. Bankowa 28/30
• Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i 

Dramatyczna, al. Wojska Polskiego 38
• Akademia Ekonomiczna, ul. Nowowiej-

ska 3
• Galeria Czekoladowa, ul. Sobieskiego 2
• Kolegium Karkonoskie, ul. Lwówecka 18
• Tramwaj – Pl. Ratuszowy

Jelenia Góra – Zabobrze

•  Osiedlowy Dom Kultury, ul. Komedy 
Trzci skiego 12

Jelenia Góra – Cieplice

• IT Cieplice – Pl. Piastowski
• Muzuem Przyrodnicze, ul. Wolno ci 268
• Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., ul. P. cie-

giennego 5/7
• Politechnika Wroc awska ZOD Jelenia 

Góra, Pl. Piastowski 27

Jelenia Góra – Sobieszów

•  MDK Muflon – ul. Cieplicka 172
•  Muzuem Miejskie „Dom Gerharta 

Hauptmanna”, ul. Micha owicka 32

oraz obiekty hotelarskie na terenie 
miasta.
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Aktualno ci turystyczne
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
58-500 Jelenia Góra, ul. Grodzka 16
tel. (0 75) 76 76 925, tel./fax (0 75) 76 76 935
e-mail: it@jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl 

WYCIECZKI ROWEROWE Z JELENIEJ GÓRY 
01.05.2008

Zapraszamy na wycieczk  rowerow  Start, o godz. 
10.00. Przy (fontannie) na Placu Ratuszowym w Je-
leniej Górze. Trasa: Jelenia Zachodnia – Goduszyn 
– apiguz – Siedl cin – Prze om Bobru – Wrzeszczyn 
– Barcinek – Stara Kamienica – Ma a Kamienica 
– Chromiec – Kopaniec – Kozia Szyjka – Górzyniec 
– Piechowice – JG. Sobieszów – JG. Cieplice – Jele-
nia Góra. Trasa liczy: 58 km. Tras  prowadzi: Przo-
downik

04.05.2008 

 Zapraszamy na wycieczk  rowerow  Start, o 
godz.10.00. Przy (fontannie) na Placu Ratuszowym 
w Jeleniej Górze. Trasa: Garbaty mostek – Graba-
rów, Dziwiszów – P oszczyna – Czernica – Janówek 
– Rz snik – Soko owiec – Lubiechowa, Chro nickie 
Rozdro e – ysa Góra – Dziwiszów – Jelenia Góra. 
Trasa Liczy oko o: 46 km. Tras  prowadzi: Przodow-
nik Kolarski 

31.05.2008

Zbiórka o godz. 9.40. Dworzec PKP w Jaleniej 
Górze. Przejazd poci giem osobowym do Boles aw-
ca. godz. 12.30. Trasa: Jedziemy Mi dzynarodowym 
Szlakiem Rowerowym ER-6 „ Dolina Bobru”.  Bole-
s awiec – Rakowice – Otok – Kraszowice – W odzice 
Wielkie – RakowiceWielkie – Lwówek laski – D -
bowy Gaj – Sobota, – Marczów, – Wle  – Nielestno 
– Czernica – P oszczynka – Je ów Sudecki – Jelenia 
Góra. Trasa liczy oko o 63 km. Prowadz : Przodow-
nik kolarski. Jan Jab o ski, oraz Artur Rainda. 

Organizator: TOWARZYSTWO ROWERZYSTÓW 
4 LIPCA. Tel. kontaktowy: 0 502 145 371 – Jan Ja-
b o ski

PROMOCJA WIOSNA 2008
Za nami XIII Targi Turystyki i Wypoczynku 

„Lato 2008”, które odby y si  w dniach od 18 do 
20 kwietnia w Warszawie

S  to najwi ksze w Polsce turystyczne targi kon-
sumenckie, na których  przedstawiana jest przede 
wszystkim oferta na wiosenno-letni sezon turystycz-
ny. Mieszka cy Warszawy i okolic t umnie odwiedzi-
li t  imprez  w poszukiwaniu propozycji wypoczynku 
wakacyjnego i weekendowego w najatrakcyjniejszych 
rejonach Polski i poza granicami naszego kraju. Re-
gion Jeleniogórski prezentowany jest na tych targach 
ju  od kilku lat i zawsze cieszy si  du ym powodze-
niem. W tym roku przygotowali my du  ekspozycj  
na terenie przed hal  wystawiennicz  i dzi ki wspar-
ciu KS Gra  z Karpacza prezentowali my si  okazale 
– du y namiot i cianka wspinaczkowa przyci ga y 
t umy zwiedzaj cych. Koordynatorem naszej prezen-
tacji by  Zwi zek Gmin Karkonoskich, a Dolno l -
ska Organizacja Turystyczna zakupi a powierzch-
ni  wystawiennicz . Ekipa informatorów z Jeleniej 
Góry, Szklarskiej Por by Kowar i Wroc awia du ym 

po wi ceniem, pomimo przejmuj cego  zimna obs u-
giwa a przez trzy dni naszych potencjalnych go ci. 
Jeste my bardzo zadowoleni z mo liwo ci kontaktu 
z warszawiakami, którzy okazywali du e zaintere-
sowanie Dolnym l skiem i Karkonoszami. By a to 
tak e szczególna okazja do promocji jubileuszu 900-
-lecia Jeleniej Góry. 

Targom LATO towarzyszy y liczne atrakcje - 
koncerty kapel, wyst py zespo ów, pokazy ta ców, 
degustacje specja ów regionalnych, a tak e konkur-
sy z nagrodami. Przedstawiciele bran y turystycznej 
mogli natomiast wzi  udzia  w spotkaniach dla pro-
fesjonalistów.

Podobnie jak w latach ubieg ych, równie  w tym 
roku odby a si  podczas targów jedna z najwa niej-
szych imprez caravaningowych w stolicy - III War-
szawski Zlot Caravaningowy organizowany przez 
Polski Zwi zek Motorowy. 

Kolejne Targi, na których promowa  b -
dziemy nasze miasto i region to

X Targi Turystyczne TOURTEC
Jelenia Góra 09-10 maj

Ta najwi ksza turystyczna impreza promocyjna 
na Dolnym l sku odb dzie si  ju  po raz piaty na 
Placu Ratuszowym w Jeleniej  Górze. Swoj  ofert  
prezentowa  b d  wystawcy z kraju i z zagranicy, 
gminy karkonoskie oraz lokalni gestorzy. Atrakcj  
tegorocznych targów b dzie niew tpliwie rekon-
strukcja wioski walo skiej, któr  przygotuje Brac-
two Walo skie ze Lwówka l skiego. Targom to-
warzyszy  b d  tak e konkursy dla zwiedzaj cych i 
wyst py artystyczne.

Miasto Jelenia Góra dysponuje namiotem o po-
wierzchni 12m2  do którego zapraszamy przedstawi-
cieli bran y – prosimy o zg aszanie si  do kierownika 
CITiK. Wi cej informacji:www.tourtec.go.pl

XVII Targi Turystyczne Market Tour 
Szczecin  09-11 maj

  Market Tour w Szczecinie to nie tylko targi, ale 
jednocze nie Wiosenny Festyn Rodzinny i Festiwal 
Wyrobów i Kuchni Regionalnych. Piknik nad Odr  
to stoiska targowe usytuowane w namiotach, two-
rz cych turystyczne miasteczko, prezentacje arty-
styczne, prezentacje rzemios a, degustacje kulinar-
ne. W ubieg ym roku w pikniku uczestniczy o oko o 
50.000 zwiedzaj cych z Polski, Niemiec i Skandyna-
wii. Po raz pierwszy prezentowa  b dziemy Jelenia 
Gór  i region na tej imprezie i mamy nadziej , ze 
nasza oferta znajdzie w ród tegorocznych go ci swo-
ich zwolenników. Wi cej informacji: www.piknikna-
dodra.pl

Wszystkie jeleniogórskie firmy zainteresowane promocj  
na powy szych imprezach prosimy o kontakt  z Centrum 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jeleniej Górze. 

it




