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KALENDARZ IMPREZ 
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH 

 
58. WRZESIEO JELENIOGÓRSKI’ 2016 

 
WYSTAWY, WERNISAŻE 

1 - 30 września 
Patroni Zabobrzaoskich Ulic, Tadeusz Sygietyoski - 120 rocznica urodzin  Książnica Karkonoska, Filia nr 3, 
ul Różyckiego 4.  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
1 - 30 września 
Wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego - Galeria Inspiracje, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27, I 
piętro 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
1 - 30 września 
Piękno natury wokół nas. Wystawa fotografii laureatów konkursu fotograficznego z dotacji WFOŚiGW we 
Wrocławiu - Książnica Karkonoska, Filia nr 4, Plac Piastowski 32 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
1 września - 31 października 
Wystawa Kasi Przybyt "W Karkonoszach" - Książnica Karkonoska, Galeri@ w Tle – przestrzeo monitorów 
na I i II   piętrze przy ul. Bankowej 27 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
2 września - piątek 
Wernisaż wystawy Yolanty Gawlik  „MOTYLE, DMY, PSZCZOŁY I MY" - godz. 17.00 Muzeum 
Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (Wystawa potrwa do 30 września) 
Wystawa prac eksperymentalnych na papierze i płótnie. Po wernisażu spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenie Natura i Człowiek we Wrocławiu na temat ochrony pszczół.  
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
do 3 września 
Wystawa plakatów "Papierowy teatr 2" Dydo Poster Collection, Zbigniew Szumski - ul. Długa 1 (wystawa 

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00; w sobotę w godz. 10.00-16.00; bilety w cenie: grupy zorganizowane 
oraz młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł; wstęp wolny w soboty oraz przez cały tydzieo dla posiadaczy karty dużej rodziny) 

Druga częśd wystawy polskiego plakatu. Tym razem zaprezentujemy prace artystów młodego i średniego 
pokolenia, kontynuatorów tradycji polskiej szkoły plakatu, zjawiska o takim znaczeniu i randze, że 
doczekało się określenia za pomocą osobnego terminu. Zaprezentujemy postery o tematyce teatralnej i 
erotycznej z kolekcji Krzysztofa Dydo oraz prace Zbigniewa Szumskiego. Krzysztof Dydo jest znawcą i 
miłośnikiem sztuki plakatu, zajmuje się polskim plakatem artystycznym. Od 1985 r. prowadzi w Krakowie 
Galerię Plakatu, a jego zbiory gromadzone od połowy lat 50. tworzą „Dydo Poster Collection”. Na 
wystawie zaprezentujemy prace m.in.  Bartosza Łukaszonka, Jacka Staniszewskiego, Wojtka Kołka, 
Sławomir Kosmynka, Kai Renkas, Sebastiana Kubicy, Ryszarda Kaja i Moniki Starowicz. Artyści ci należą 
do młodego pokolenia twórców plakatu. Wśród podejmowanych przez nich tematów znajdują się m.in. 
fantazje na temat znikającego cyrku, promocja zdrowia seksualnego i satyra na rzeczywistośd. Na 
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wystawie zobaczyd będzie można plakaty będące fotograficznymi kolażami wykonanymi za pomocą 
komputera, plakaty oparte o literę i typografię, abstrakcję geometryczną i znak. Zbigniew Szumski jest 
twórcą i reżyserem Teatru Cinema z Michałowic oraz dyplomowanym artystą plastykiem z bogatym 
dorobkiem, w ramach którego znajdują się plakaty nagradzane na kilku znaczących konkursach 
zagranicznych. W BWA będzie można obejrzed plakaty Szumskiego towarzyszące wydarzeniom z zakresu 
teatru, plastyki, muzyki oraz literatury charakteryzujące się specyficznym dadaistyczno - romantycznym 
klimatem (info z BWA) 
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych 
 
do 4 września 
Wystawa „Pejzaż karkonoski” - Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28 
Korzystając z własnych zbiorów oraz zbiorów prywatnego kolekcjonera prezentujemy szeroko temat 
pejzażu karkonoskiego, podejmowany przez artystów działających na przestrzeni XIX i XX wieku. 
Opowieśd o tym gatunku malarstwa rozpoczynamy od najstarszych w zbiorach grafik z kooca XVIII w., 
które przyczyniły się do rozwoju malarstwa pejzażowego, a kooczymy obrazami powstałymi już w 
połowie XX wieku. Okazją do zorganizowania wystawy jest kolejny już zakup dzieł ze środków MKiDN w 
ramach realizowanych projektów. Wsparcie na zakup dzieł malarskich z zakresu pejzażu karkonoskiego 
sprawił, że w naszym Muzeum mamy jedną z największych i najpełniej reprezentowanych kolekcji 
malarstwa pejzażu karkonoskiego, zarówno pod względem przedstawianych motywów, jak i autorów 
dzieł. Tym razem wzbogaciliśmy zbiory o 11 obrazów, które po raz pierwszy będą eksponowane. Dzieła te 
są nierozerwalnie związane z życiem kulturalnym i artystycznym w Karkonoszach. Wśród nowo 
zakupionych obrazów jest praca Elizabeth Morgenstern - żony wielkiego malarza C. E. Morgenstern 
(1847-1928), jest to prawdopodobnie jedyny znany jej obraz. Są też dzieła samego Morgensterna, co jest 
dla nas bardzo istotne, ponieważ obrazy tego artysty niezwykle rzadko pojawiają się na rynku 
antykwarycznym. Zbiory malarstwa Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze liczą około 190 prac 
pejzażystów śląskich. Jest wśród nich m.in. kilka wysoko cenionych, często eksponowanych i 
publikowanych dzieł z XIX i I połowy XX wieku (info z muzeum) 
Muzeum Karkonoskie 
 
5 września - poniedziałek 
Otwarcie pokonkursowej XX wystawy fotografii „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie' 2016 - godz. 17.00 
Galeria „Promocje”, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 
Dwudziesty Konkurs Fotograficzny Jelenia Góra i Jeleniogórzanie, którego organizatorem jest 
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, które w tym roku obchodzi 55- lecie istnienia. Tradycją oraz 
celem konkursu jest prezentacja dokonao osiągnięd i postaw twórców fotografujących środowiska 
jeleniogórskiego i ogólnopolskiego. Ważnymi celami konkursu jest utrwalanie obrazu miasta oraz jego 
mieszkaoców na przełomie wieków z myślą o przyszłych pokoleniach, popularyzacja twórczości 
fotograficznej w społeczeostwie jeleniogórskim, oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej w całym kraju 
ze szczególnym uwzględnieniem piękna walorów miasta Jeleniej Góry. (Wystawa czynna do 16.09.2016.) 
(info ODK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Osiedlowy Dom Kultury 
 
8 września - czwartek 
Wernisaż wystawy fotograficznej "Lekcja patriotyzmu. W poszukiwaniu Rzeczypospolitej" autorstwa 
Jolanty Stopki połączona z prezentacją książki znanego dziennikarza Andrzeja Kępioskiego - godz. 17.00 
Lokal przy ul. 1 Maja 16/18 ( dawny Diverse) 
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Jest to pierwsza w Jeleniej Górze interaktywna wystawa multimedialna. W ciągu miesiąca prócz wystawy 
fotograficznej organizatorzy zapraszają na pokazy filmów, prelekcje ciekawych ludzi, występy poetów i 
popołudniowe spotkania z muzyką. Każdy dzieo będzie inny. Wystawa „Lekcja patriotyzmu. W 
poszukiwaniu Rzeczypospolitej” to pokłosie Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyoskiego, w 
którym autorka wzięła udział. Rajd jest pielgrzymką do miejsc świętych dla Polaków i uświadamia 
wielomilionową skalę ludobójstwa dokonanego w XX wieku na narodach Rzeczypospolitej mieszkających 
dzisiaj w granicach Litwy, Białorusi, Ukrainy czy Rosji. Pokazuje też ogrom i skalę manipulacji 
propagandowych oraz kłamstw dokonywanych przez ludobójców, po to by zatrzed ślady zbrodni i 
wymazad z naszej świadomości obraz Ojczyny. Wystawa jest też odpowiedzią ( nie wprost a jednak) na 
kłamliwą agresję propagandową naszych dalszych i bliższych sąsiadów czyniących z Polaków oprawców. 
 
9 września - piątek 
Otwarcia wystaw w ramach projektu Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej 
godz.12.00  – otwarcie wystawy konkursowej XIX Biennale Fotografii Górskiej - Muzeum Karkonoski 
godz. 14.00 – otwarcie wystawy indywidualnej Tomasza Mielecha  pt: ”Fotografia w górach”, Książnica 
Karkonoska, Galeria Małych Form 
godz. 15.30  –  otwarcie wystawy indywidualnej  Zbynka Sanca pt :”Moje góry”, Jeleniogórskie Centrum 
Kultury, Galeria „Pod brązowym Jeleniem”, 1 Maja 60. 
godz.16.30 – otwarcie wystawy poplenerowej  „Ingerencje”, Jeleniogórskie Centrum kultury Galeria 
„Korytarz”, ul. Bankowa28/30 
(Wystawy czynne do 30 września 2016 r.) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, 
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Muzeum Karkonoskie 
 
Wernisaż wystawy "Sprawdzam!" - godz. 17.15 Biuro Wystaw Artystycznych.  ul. Długa 1 (wystawa 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00; w sobotę w godz. 10.00-16.00; bilety w cenie: 
grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna - 2 zł, dorośli - 5 zł; wstęp wolny w soboty oraz przez cały 
tydzieo dla posiadaczy karty dużej rodziny) (wystawa czynna do 30 września) 
Wystawa grupy młodych polskich artystów wywodzących się z Jeleniej Góry i okolic. W BWA zobaczyd 
będzie można malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, instalacje, fotografię oraz wideo. Wystawa 
Sprawdzam! jest dla nas doskonałą okazją do zestawienia różnorodnych spojrzeo na sztukę i postaw 
twórczych. Począwszy od krytycznego podejścia do rzeczywistości, po nostalgiczne odwołania do 
przeszłości. Zaprezentujemy wiele interesujących rozwiązao formalnych. Pokażemy prace utrzymane w 
realistycznym porządku, konceptualną grę form oraz abstrakcję. Będą to wypowiedzi należące do, 
trwającego już od lat 90., zjawiska pozwalającego  na eksperymentowanie, manipulacje formalne, 
przenikanie się dziedzin i mediów. W wystawie udział wezmą: Małgorzata Amarowicz, Marek BROCKI 
Brodowski, Jonasz Chlebowski, Sandra Gałka, Joanna Gudakowska, Joanna Jankowska, Kamila 
Krzyżaniak, Agnieszka Jagoda Kwiatkowska, Marina Lewandowska, Grzegorz Łoznikow, Marta 
Magierecka, Kaja Pachulska, Weronika Pełczyoska, Iwo Rachwał, Damian Reniszyn, Sandra Rzeszutek, 
Agnieszka Rzooca, Marcin Smosna, Stanisław Szumski, Eugenia Wasylczenko. Prof. Paweł Jarodzki tak 
pisze o tej grupie osób: „nie ma w tych wybranych dwudziestu twórcach ani krzty prowincjonalizmu. Są 
obyci ze światem i ze współczesną sztuką. Najpewniej jest to właśnie zasługa galerii, która nie jest galerią 
prowincjonalną i nie tylko prezentuje najważniejsze osiągnięcia sztuki polskiej, ale też nie słyszałem, 
żeby dla jakiegokolwiek artysty nie było wyjątkowym zaszczytem zaproszenie do niej. (info z BWA) 
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych 
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17 września - sobota 
Otwarcie wystawy fotograficznej  Barbary Górniak pt. „Nokturny Wrocławskie” - godz. 16.00 Muzeum 
Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32 
Wystawa prezentuje w wyjątkowy sposób stolicę Dolnego Śląska, która tego roku nosi również tytuł 
„Stolicy Kulturalnej Europy”. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyła prelekcja „Opowieśd o Wrocławiu 
gdzie duch spotyka się z przestrzenią”. (info muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna 
 
19 września - poniedziałek 
Wernisaż wystawy Ewokacja – Ewa  Maria Poradowska -Werszler - Festiwal Sztuki Włókna - godz. 17.00 
Galeria Promocje ODK, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 
XLIII Międzynarodowe Sympozjum "Warsztat Twórczy – Kowary" – wystawa towarzysząca 15 
Międzynarodowemu Triennale Tkaniny w Łodzi. Ewa Maria Poradowska-Werszler - ur. 16.09.1942r. w 
Warszawie. Prof. zw. dr hab., artystka, pedagog. W 2008 mianowana honorową obywatelką miasta 
Kowary. W 1972 zorganizowała Grupę Tkactwa Artystycznego „10 x TAK" we Wrocławiu. Od 1974 - 
tworzy i organizuje Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy Kowary" w ramach 
Festiwalu Sztuki Włókna. W 1978 zorganizowała Galerię Tkacką „Na Jatkach" we Wrocławiu, w której 
promuje tkaninę artystyczną. Od 1991 jest prezesem Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny 
Artystycznej. W latach 1992 – 2001 była kuratorem i jurorem Europejskiego Biennale Flexible Pan 
European Art. (Beureuth, Tilburg, Linz, Manchester). W latach 1990 -1995 prowadziła cykl wykładów pt.: 
„Polska tkanina dziś” w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. W 2001 prowadziła seminarium i 
warsztaty twórcze dla studentów Akademii Sztuki z Tel Avivu, Karpacz. W 2014 uczestniczyła w projekcie 
Transparent Boundaries, organizowanym przez UCA w Wielkiej Brytanii. (Wystawa czynna do 
31.10.2016.) (info ODK) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
 

KALENDARIUM 
 
1 września - czwartek 
Prelekcja w „cyklu czwartkowym” - „Baśniowa Tajlandia”, prowadzi Tomasz Jamiołkowski - godz. 19.00 
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
Zobaczymy Bangkok i Szmaragdowego Buddę, most na rzece Kwai, dalej na północ przez Ayuttayę, 
Lopburi, Chiang Mai, Chiang Rai odwiedzimy Złoty Trójkąt, czyli krótka  wizyta w Birmie i Laosie. Na 
prelekcji zobaczymy słonie, krokodyle i tygrysy, odwiedzimy kolorowe targi wodne,  na których 
sprzedawane są egzotyczne owoce i przyprawy, jedwabne chusty, upominki wyrabiane z bambusa, 
drzewa tekowego, łupin kokosa oraz misternie rzeźbione mydła. Tajlandia zachwyca niesamowitymi 
budowlami, przepychem świątyo, ceramicznymi elewacjami ,zawsze uśmiechniętymi ludźmi. Dodatkowo 
to, co przyciąga turystów do Tajlandii to piękna pogoda, wyśmienita, tradycyjna kuchnia oraz możliwośd 
korzystania z leczniczego masażu tajskiego. Nadmorski kurort Pattaya nie tylko przyciąga zwolenników 
pięknej pogody, ale i tych co lubią kluby nocne i inne wrażenia. (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
3 - 4 września (sobota - niedziela) 
Inauguracja 58. WRZEŚNIA JELENIOGÓRSKIEGO' 2016 - Plac Ratuszowy 
Art & Glass Festiwal „Vitrum - szkło w kulturze i historii polsko-czeskiego pogranicza” - w sobotę w 
godz. 12.00-22.00, w niedzielę w godz. 10.00-18.00 
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Art & Glass Festiwal czyli  polsko-czeski jarmark sztuki i szkła. Impreza odbędzie się na Placu Ratuszowym 
w Jeleniej Górze w dniach 3 – 4 września 2016 r. W programie przewidziano pokazy obróbki szkła nad 
palnikiem, wypału ceramiki raku oraz kamionki i porcelany, wytwarzania biżuterii z możliwością zakupu, 
wykonywania mozaiki szklanej, wydmuchiwania szkła przy przenośnym piecu szklarskim, pokazów i 
warsztatów odlewniczych z brązu i aluminium, produkcji koralików i wiele innych pokazów 
rzemieślniczych. Wydarzeniom na jeleniogórskim rynku towarzyszyd będą warsztaty dla dzieci. Imprezę 
wzbogaci koncert inaugurujący 58. Wrzesieo Jeleniogórski podczas którego usłyszymy zespół „Raz, Dwa, 
Trzy” oraz orkiestrę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z udziałem Marzeny Ugornej w 
wyjątkowym programie „Blues symfonicznie”  
Koncert zespołu RAZ DWA TRZY - godz. 18.00 
oraz 
Blues Symfonicznie, koncert pod dyrekcją Mieczysława Ungera w wykonaniu: Marzena Ugorna (wokal), 
Kamil Baraoski (fortepian), Krzysztof Kawałko (gitara), Bartosz Mielczarek (gitara basowa), Maciek 
Gołyźniak (perkusja), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, chórek: Lena Sokalska, Marta 
Dryll, Małgorzata Auron, Beata Orbik; w programie przeboje muzyki bluesowej: Tadeusz Nalepa, Józef 
Bogdan Loebl - Do kogo Idziesz, James Brown - It’s a man’s world, Janis Joplin, Richard Barret - Meybe, 
Martyna Jakubowicz, Andrzej Jakubowicz - Blues o zużytych butach, Tadeusz Nalepa, Jacek Grao - Gdybyś 
kochał hej, Tadeusz Nalepa, Józef Bogdan Loebl - Modlitwa, Gerald Goffin -Natural women, Jean-Michael 
Henri Gielen - What’s a woman when a man, Magdalena Katarzyna Szczot - Pod tym samym niebem, 
Janis Joplin, Gabriel Makler - Kazmic Blues, Marek Norbert Jackowski, Kora Jackowska - Się ściemnia, 
Tadeusz Nalepa, Józef Bogdan Loebl - Pomaluj moje sny, Tadeusz Woźniak, Bogdan Chorążuk - 
Zegarmistrz światła, Czesław Wydrzycki - Dziwny jest ten świat - godz. 20.00  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
3 - 9 września (sobota - piątek) 
XIX FESTIWAL SILESIA SONANS - Kościół Łaski pod Krzyżem Chrystusa, ul. 1 Maja 45 
05.09.16 godz. 19.30 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; The Festival Enseble - 
muzyka z okresu wojny 30-letniej 
06.09.16 godz. 19.30 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; Extempore i Marzena 
Lubaszka - muzyka baroku 
07.09.16 godz. 20.30 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; Robert Bachara - 
sonaty i partity J. S. Bacha 
09.09.16 godz. 19.00 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze; Filharmonicy 
Dolnośląscy pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego. Ludomira Różyckiego - Kocert skrzypcowy Gustav 
Mahler - V Symfonia cis-moll 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
3 września - sobota 
Historia szklarstwa na polsko – czeskim pograniczu, wykład Justyny Wierzchuckiej w ramach Art & Glass 
Festiwal. - godz. 13.00 Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1 
Wykład multimedialny na temat powiązao w produkcji szkła na terenie Śląska i Czech 
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych 
 
NARODOWE CZYTANIE „Quo vadis” - godz. 16.00, I piętro, Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 (wstęp 
wolny) 
„Quo vadis” - powieśd historyczna Henryka Sienkiewicza, która w latach 1895-1896 została 
opublikowana najpierw w odcinkach w warszawskiej „Gazecie Polskiej” oraz w krakowskim dzienniku 
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„Czas” i „Dzienniku Poznaoskim”, a następnie wydana w formie druku zwartego. Premiera „Quo Vadis” 
odbyła się w Krakowie w 1896 r. Powieśd odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad 
pięddziesiąt języków.Henryk Sienkiewicz (1846-1916) powieściopisarz i publicysta, laureat Nagrody Nobla 
(1905) w dziedzinie literatury za całokształt twórczości, jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy. 
„Narodowe czytanie” to akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mająca 
popularyzowad fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, wzmacniad poczucie wspólnej tożsamości, a 
także promowad kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Narodowe Czytanie 
zainaugurowała w 2012 r. lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło 
się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, w 2014 roku - „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, a w 
ubiegłym roku „Lalki” Bolesława Prusa. 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Warsztaty MINI w Rodzinnym Miejscu Spotkao – godz. 16.00 - 18.00, Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 
(Wstęp wolny) (obowiązują wcześniejsze zapisy w siedzibie organizatora lub pod nr tel. 75 71 22 892 – 
zapisy rozpoczną się pod koniec maja) interaktywne warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami (opiekunami), 
podczas których łączone są elementy edukacji i zabawy.. Plan działao może ulec zmianie, aktualne 
informacje na www.przystantworcza.pl.  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
4 września - niedziela 
XLVI Rajd na raty - Wyjazd z przystanku Osiedle XX-Lecia Pętla autobusem MZK nr 4 o godz. 7.38  Jelenia 
Góra – Przesieka (MZK) Przesieka – Przełęcz Karkonoska – Bouda U Bílého Labe – Luční Bouda – Spalona 
Strażnica –   schronisko PTTK Strzecha Akademicka - Karpacz Karpacz - Jelenia Góra (PKS) 
Dokładne informacje i nazwisko prowadzącego znaleźd można w internetowych wydaniach ''Nowin 
Jeleniogórskich", u komandora Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta lub na stronach internetowych:  
www.rajdnaraty2016.webreporter.pl; www.pttk-jg.pl 
PTTK "Sudety Zachodnie", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Spotkanie z cyklu „Niedziela w Muzeum” - godz. 11.00 Muzeum Karkonoskie, ul. Jana Matejki 28 (wstęp 
wolny) 
Spotkanie autorskie z  Lesławem Wolakiem. Poeta o tym, co  myśli i czuje, gdzie był i co zobaczył 
opowiada wierszem. Lesław Wolak przedstawi swój poetycki świat, prezentując wiersze z najnowszego 
tomu pt. Ślady i cienie      i kilku utworów z poprzednich tomików. Zaprezentuje również kilka swoich 
obrazów. Lesław Wolak ur.1955r. w Jeleniej Górze, gdzie mieszka. Jest absolwentem Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Debiutował w miesięczniku Okolice w 1983r.  Jego wiersze 
publikowane były również w Poezji, Odrze, Tyglu Kultury, Akancie, Pomostach. Debiutancki tom „Księga 
wiatru” nominowany był do nagrody głównej w XII Konkursie im. Jacka Bierezina  w 2006 r. w Łodzi. W 
2010 roku wydał tom pt. „ Naświetlanie nocy”. W 2015 r. wydał tom pt. „Ślady i cienie”. Od czerwca 2015 
roku  jest członkiem Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  (info z muzeum) 
Muzeum Karkonoskie 
 
5 - 7 września (poniedziałek - środa) 
Książka za grosik - godz. 10.00 - 16.00 Książnica Karkonoska, Filia nr 4, Plac Piastowski 32 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
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5 września - poniedziałek 
Prasowy Klub Seniora - Książnica Karkonoska,  Filia nr 7, ul. Noskowskiego 6/261,  
Spotkanie dla osób starszych, które lubią rozmawiad na aktualne tematy i wspólnie spędzad czas. 
Szczegóły: tel. 75 75-319-28. 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
6 września - wtorek 
Artyści Kotliny Jeleniogórskiej.  - Wykład Jacka Jaśko w ramach Silesia Art Biennale - godz. 12.00 Biuro 
Wystaw Artystycznych, ul. Długa 1 
Miasto Jelenia Góra, Biuro Wystaw Artystycznych 
 
Projekcja filmu DKF „Klaps” "Kosmos (Cosmos)" - godz. 18.00 sala widowiskowa, Jeleniogórskie 
Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 (wejściówka: 10 zł, karnet: 28 zł) 
Reżyseria: Andrzej Żuławski (Francja/Portugalia 2015. 103 min). Zrealizowany w Portugalii, we francusko-
portugalskiej obsadzie, w deszczowej aurze, przeniesiony w czasy współczesne (w książce mamy 
słoneczne wakacje w Zakopanem w latach 30.), „Kosmos” jest nie tyle ekranizacją, ile spotkaniem. 
Powieśd o młodzieocu, który odczytuje, a potem zaczyna kształtowad rzeczywistośd pod wpływem kilku 
tajemniczych znaków (powieszony wróbel, zdeformowane usta służącej, patyczek na nitce); stała się dla 
Żuławskiego ramą, wewnątrz której rekonstruuje kosmos własnych znaków, fascynacji, swojego kina. 
Znajdziecie tu i motywy z Gombrowicza (np. świat mody – projektanci Ralph and Lang przywołują Fiora z 
„Operetki”), i z Żuławskiego (znak Oka Opatrzności, kojarzący się z „Trzecią częścią nocy”); szukające 
ekspresji pożądanie homoseksualne (Gombrowicz) i seksualne opętanie, a także miłosny trójkąt 
(Żuławski); pogardę dla burżuja (Gombrowicz) i figurę ojca (Żuławski). Ich światy spotykają się na 
wiszącym w korytarzu filmowego pensjonatu plakacie z paryskiej wystawy. „Piękno, moralnośd, 
pożądanie” – oto splot tematów, które pisarz i reżyser drążyli całe życie: skupiając się na tej 
wyzwalającej, twórczej i zabójczej sile, jaką jest seks. (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
7 września - środa 
BIBLIOstacja smyka - godz. 11.00 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia tel. 75-
753-35-35) dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Klub Seniora "Młodzi Duchem" - godz. 16.00- Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny) 
Realizacja pomysłów uczestników; zajęcia: warsztaty filcowania, recyklingu, rękodzieła, Kino Seniora 
(projekcje wybranych filmów), a także prelekcje tematyczne oraz wirtualne wycieczki po zabytkowych 
miejscach miasta i Kotliny Jeleniogórskiej; zapraszamy do udziału wszystkich aktywnych seniorów 
07.09.2016r. - Kino Seniora Wstęp wolny. Plan działao może ulec zmianie, aktualne informacje na 
www.przystantworcza.pl  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Spotkanie z poezją Barbary Pawłowicz - godz. 18:00 Książnica Karkonoska, Sala konferencyjna III piętro, 
ul. Bankowa 27 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
8 września - czwartek 
Prelekcja w „cyklu czwartkowym” - „Skandynawia”, prowadzi Renata Mięgod - godz. 19.00 Muzeum 
Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
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Zapraszamy Paostwa na wyprawę na daleką północ, do Skandynawii. Przyroda Skandynawii to 
przepiękne i majestatyczne fiordy, lofoty, jęzory lodowców w Norwegii, malownicze jeziora w Finlandii 
oraz bajkowe domki w Szwecji. Nieskażona natura pozostawia niesamowite wrażenia, których nigdy się 
nie zapomina. (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
Spektakl „MĄŻ I ŻONA” Aleksander Fredro, reż. Wiesław Cichy; scenografia i kostiumy: Małgorzata 
Matera; choreografia: Ewelina Adamska- Porczyk; muzyka: Rafał Karasiewicz ; występują: Marta Kędziora, 
Iwona Lach, Anna Ludwicka – Mania, Jacek Grondowy, Tadeusz Wnuk  - godz. 19.00 scena studyjna, Teatr 
im. Cypriana Kamila Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.teatrnorwida.pl) 
Najbardziej frywolna z komedii Aleksandra Fredry w reżyserii znanego i lubianego wrocławskiego aktora 
– Wiesława Cichego. Komedia, która niejednego konserwatywnego krytyka najznakomitszego polskiego 
komediopisarza wprawiła w niemałe zakłopotanie. Czworokąt miłosny pomiędzy hrabią Wacławem, jego 
żoną Elwirą, przyjacielem domu Alfredem oraz służącą Justysią to prawdziwy dramaturgiczny 
majstersztyk pełen miłosnych intryg, pozorów czy gierek. Lecz nawet jeśli małe lub te największe grzechy 
naszych bohaterów wyjdą na jaw, wszyscy znajdą sposób, by wdzięcznie udawad, że nic się nie 
wydarzyło. Bo przecież w tej ostrej satyrze na obłudę mieszczaoskiej przyzwoitości nie będzie moralnego 
rozliczenia bohaterów, a rozkoszne kontynuowanie owej gry pozorów. (Info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
Vladimir Brodski - Od Vivaldiego do Beatlesów - godz. 19.30 - Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Jeleniej Górze 
Ukraioski wirtuoz skrzypiec z polskim paszportem, potomek znakomitego Adolfa Brodskiego, pierwszego 
wykonawcy Koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego. Zwycięzca VII Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jest jednym z nielicznych skrzypków w historii, którzy mieli 
zaszczyt zagrad na słynnym instrumencie Guarneri del Gesù, należącym do Niccolò Paganiniego. Na tym 
właśnie instrumencie grał podczas tournée po Włoszech z orkiestrą Simfonica di Savona w 1998 roku. 
Agencja Artystyczna "Solo", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
9-10 września (piątek - sobota) 
Koszykarskie Potyczki Miast – etap I – turniej odbędzie się na hali sportowej przy SP 11 w Jeleniej 
Górze 
- 09.09. - godz. 19.00 mecz z Wrocławiem - 10.09. - godz.10.00 mecz z Wrocławiem 
Organizator: Klub Sportowy „Wichoś” 
 
9 września - piątek 
„Gotowanie zupy ze smakiem”, koncert Natalii Lubrano - godz. 16.30 rozpoczęcie, koncert, boisko przy 
ul. Stefana Okrzei 10 
Obchody jeleniogórskiej części ogólnopolskiej inicjatywy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pod 
nazwą "Pomagamy ze Smakiem - Talerz Miłosierdzia". Dzięki kampanii społecznej chcemy zaprosid 
Polaków do zmiany stereotypowego myślenia o bezdomności. Kampania ta ma nas przekonad, abyśmy 
wzorem św. Brata Alberta, stali się bardziej wrażliwi i potrafili dzielid się tym co mamy z potrzebującymi. 
W ramach przedsięwzięcia planujemy gotowanie zupy i jej wydawanie potrzebującym, występy lokalnych 
zespołów oraz koncert akustyczny Natali Lubrano.  
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Jelenia Góra 
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Strefa Kreatywna - Warsztaty z Włóczką - godz. 17.00 mała sala konferencyjna, Książnica Karkonoska, ul. 
Bankowa 27 (zapisy  telefonicznie: 75-75-259-26; mail: strefakreatywna.ksiaznica@gmail.com) 
Strefa Kreatywna to miejsce, w którym możesz: podzielid się swoją pasją, spotkad inspirujących ludzi, 
zapoznad się z różnymi technikami rękodzieła, stworzyd coś niepowtarzalnego (info z Książnicy 
Karkonoskiej) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Festiwal Młoda Polska im. Ludomira Różyckiego- godz. 19.30 - Kościół Łaski pod Krzyżem Chrystusa, ul. 1 
Maja 45; www.filharmonia.jgora.pl (Cegiełki – 20 zł – do nabycia w Parafii, Bilety - 20 zł - do nabycia w 
Filharmonii) 
Koncert pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego w wykonaniu: Szymon Krzeszowiec - skrzypce, 
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej; w programie: Ludomir Różycki - Koncert skrzypcowy, 
Gustav Mahler - V Symfonia cis-moll 
Filharmonia Dolnośląska 
 
Spektakl „MĄŻ I ŻONA” Aleksander Fredro, reż. Wiesław Cichy; scenografia i kostiumy: Małgorzata 
Matera; choreografia: Ewelina Adamska- Porczyk; muzyka: Rafał Karasiewicz ; występują: Marta Kędziora, 
Iwona Lach, Anna Ludwicka – Mania, Jacek Grondowy, Tadeusz Wnuk  - godz. 19.00 scena studyjna, Teatr 
im. Cypriana Kamila Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.teatrnorwida.pl) 
Najbardziej frywolna z komedii Aleksandra Fredry w reżyserii znanego i lubianego wrocławskiego aktora 
– Wiesława Cichego. Komedia, która niejednego konserwatywnego krytyka najznakomitszego polskiego 
komediopisarza wprawiła w niemałe zakłopotanie. Czworokąt miłosny pomiędzy hrabią Wacławem, jego 
żoną Elwirą, przyjacielem domu Alfredem oraz służącą Justysią to prawdziwy dramaturgiczny 
majstersztyk pełen miłosnych intryg, pozorów czy gierek. Lecz nawet jeśli małe lub te największe grzechy 
naszych bohaterów wyjdą na jaw, wszyscy znajdą sposób, by wdzięcznie udawad, że nic się nie 
wydarzyło. Bo przecież w tej ostrej satyrze na obłudę mieszczaoskiej przyzwoitości nie będzie moralnego 
rozliczenia bohaterów, a rozkoszne kontynuowanie owej gry pozorów. (Info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
10 - 11 września (sobota-niedziela) 
Bike Maraton, Maja Włoszczowska, Parada Rowerów - Wzgórze Paulinum, Plac Ratuszowy 
 
 
10 września 
Maja Włoszczowska MTB Race XCO UCI HC – Parada rowerów – Po raz kolejny na terenie Parku 
Paulinum czołówka światowych kolarzy górskich zawita do Jeleniej Góry na zawody sygnowane przez 
Maję Włoszczowską. Udział w zawodach potwierdziły już Gun Rita Dahle - Flesja i Jolanda Neff, czyli 
najbardziej utytułowane zawodniczki ostatnich lat. Widowiskowe ściganie na 4 km rundzie rokrocznie 
ściąga do Parku Paulinum rzesze mieszkaoców Jeleniej Góry.  Trasa wytyczona przez naszą olimpijkę 
 należy do najtrudniejszych tras kolarstwa górskiego w Polsce. Poza ściganiem zawodników ze światowej 
czołówki wystartują również kategorie młodzieżowe. Start XVI Parady Rowerów godz. 11.00 z Placu 
Ratuszowego, meta w Parku Paulinum. 
Grabek Promotion, Miasto Jelenia Góra 
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11 września 
Bike Maraton Jelenia Góra - Mistrzostwa Polski PZKol w Maratonie MTB - UCI MTB Marathon Series - 
Bike Maraton czyli najpopularniejszy maraton MTB w Polsce znów zawita do Jeleniej Góry. Tym razem 
jako oficjalne Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB oraz po raz pierwszy w Polsce, jako eliminacja UCI 
MTB Marathon Series. To wszystko na najdłuższym dystansie GIGA (87 km). Pozostałe dystanse 
przeznaczone dla amatorów, każdy kto ma kask, rower i odrobinę kondycji może stad się częścią 
wielkiego rowerowego święta. Start wyścigu z Placu Ratuszowego a meta w Parku Paulinum 
Organizator: Grabek Promotion Sp z o.o. i Miasto Jelenia Góra 
Grabek Promotion, Muzyczne Radio, Miasto Jelenia Góra 
 
10 września - sobota 
XXVIX Kiermasz Ekologiczny z udziałem wielu producentów zdrowej żywności oraz gospodarstw 
oferujących usługi agroturystyczne - godz. 10.00-16.00 Plac Ratuszowy 
www.dodr.pl 
Powiatowy Zespół Doradców, Oddział Jelenia Góra 
 
"Wyprawa po Perłę Karkonoszy" - godz. 10.30, zbiórka Plac Ratuszowy 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziały w "Wyprawie po Perłę Karkonoszy" 
Wyprawa oparta będzie o „wyścig”, który rozpocznie się na jeleniogórskim Rynku, a zakooczy na „Perle 
Zachodu”. Całośd odbywad się będzie w kilku - kilkunastoosobowych patrolach. Pierwszym elementem 
wyścigu będzie gra ekonomiczna, której celem jest zdobycie „pieniędzy” za wykazanie się wiedzą o 
mieście Jelenia Góra oraz o regionie. Następnie uczestnicy wyruszą w stronę Perły Zachodu wykonując 
po drodze zadania - dopiero po ich poprawnym wykonaniu będzie możliwa dalsza podróż. Częśd zadao 
będzie wymagała znajomości flory i fauny Doliny Bobru oraz spostrzegawczości w trakcie wyprawy. 
Zdobyte w pierwszej części „pieniądze” będą ułatwiały i przyspieszały dalszą podróż. W trakcie 
planowane jest ognisko z kiełbaskami. Wyścig wygra patrol, który jako pierwszy dotrze na Perłę Zachodu. 
(Patrole: 7-12 osobowe w wieku 7+ lat  Zgłoszenia: do 05.09 na maila hufca: karkonoski@zhp.pl Koszt: 
10zł od osoby; Zakooczenie: około godziny 16.00 na "Perle Zachodu") 
ZHP Jelenia Góra, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Bajkowe Soboty w Przystani Twórczej – godz. 11.00-14.00 Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp 
wolny)  
Zapraszamy na kolorowe, tematyczne animacje dla dzieci wraz z rodzicami, podczas których uczestnicy 
wezmą udział w wielu zabawach, grach i konkursach oraz w warsztatach plastycznych przygotowanych 
także z myślą o najmłodszych. Bajkowa Sobota to wspaniała okazja na spędzenie wolnego czasu w 
rodzinnym gronie, świetną zabawę oraz wspólną integrację. Wstęp jest wolny (więcej informacji będzie 
można uzyskad na stronie internetowej www.przystantworcza.pl). Plan może ulec zmianie. Imprezy 
realizowane są w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Otwarte seminarium „Góry jako inspiracja twórcza” - sala konferencyjna, Książnica Karkonoska, ul. 
Bankowa 27 
godz. 10.00 – 11.15- autorska prezentacja fotografii , Kazimierz Pichlak; godz. 11.30 – 12.15 wykład pt. 
„Fotografia w Karkonoszach przed 1945 r.” Joanna Mielech; godz. 12.30 – 13.45 - autorska prezentacja 
fotografii, Janusz Moniatowicz; godz. 15.30 – 16.15 - wykład pt: „Góry bez granic”,  Adam Sobota; godz. 
16.30 – 17.45 autorska prezentacja fotografii, Ctibor Kostal; godz. 18.00 – 19.15 - autorska prezentacja 
fotografii, Marek Arcimowicz. 

mailto:karkonoski@zhp.pl
http://www.przystantworcza.pl/
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Seminarium realizowane w ramach projektu Międzynarodowe Biennale Fotografii Górskiej. Pobyt 
wykładowców i uczestników w DW Malwa w Przesiece w dn. 09 – 11 .09. 2016 r. 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, 
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Muzeum Karkonoskie 
 
Otwarcie polsko-niemieckiego pleneru artystycznego - pt.  „Gerhart Hauptmann i światy plastyczne” - 
godz. 12.00 Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32 (Wstęp wolny) 
Włączając się w akcję Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku przebiegającą w 2016 pod hasłem 
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”, chcielibyśmy przybliżyd postad 
Gerharta Hauptmanna pisarza śląskiego realizując wraz z partnerami niemieckimi (Burg Beeskow, 
Muzeum Hauptmanna w Erkner, Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą)  plener artystyczny, w którym 
twórcy będą czerpad inspirację z miejsca życia i twórczości Gerharta Hauptmanna tworząc następnie na 
Dolnym Śląsku i Brandenburgii prace, które będą prezentowane podczas wystawy z okazji urodzin 
Gerharta Hauptmanna w listopadzie. Podczas otwarcia pleneru wykłady okolicznościowe nt. życia i 
twórczości oraz jego zamiłowania do sztuki. (info muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna 
 
PINK FLOYD W BLASKU KSIĘŻYCA - godz. 19.00 sala widowiskowa, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 
Bankowa 28/30 (bilety: 50 zł; www.bilety.jck.pl) 
Spare Bricks – A Pink Floyd Tribute Band Koncert Spare Bricks jest muzyczną podróżą w przeszłośd przez 
klasyczne albumy Pink Floyd, takie jak: Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here czy The Wall. Każda 
z nich stała się kamieniem milowym w historii muzyki rockowej. Kto nie zna takich przebojów jak 
“Another Brick In The Wall”, “Money” czy “Wish You Were Here”? Przestrzenny, energetyczny, 
psychodeliczny i multimedialny występ Spare Bricks jest hołdem złożonym jednemu z najlepszych 
zespołów wszechczasów. Spare Bricks, jako pierwszy polski zespół dostał się do prestiżowego grona 
najlepszych coverbandów Pink Floyd, prowadzonego przez jeden z najbardziej znanych na świecie 
floydowskich portali internetowych pinkfloydz.com Muzycy koncertują z tym projektem od 2012 roku, 
grając na terenie całej Polski oraz zbierając entuzjastyczne recenzję swoich występów. Wyjątkowym 
wydarzeniem w historii zespołu był wspaniale przyjęty występ w Filharmonii Warmiosko-Mazurskiej, 
gdzie scenografię tworzył dwumetrowy mur, a koncertowi towarzyszył występ chóru dziecięcego, teatru 
taoca Pryzmat i pokaz laserów. Ponad pół tysiąca biletów sprzedano w rekordowym czasie na długo przed 
koncertem. Spare Bricks jest zespołem wyjątkowym, ponieważ jest pierwszym na świecie coverbandem 
Pink Floyd z kobiecym wokalem, co sprawia, że utwory te zyskują świeżośd i oryginalnośd, a także dbając 
o każdy szczegół wykonawczy zespół pozostawia pole dla autorskiej interpretacji. Koncertowi towarzyszą 
m.in. projekcje filmowe, wyjątkowa oprawa świetlna i scenografia oraz występy zaproszonych gości. 
SPARE BRICKS TO: Agnieszka Szpargała – wokal, saksofon; Jacek Aumüller – bas, wokal; Paweł 
Wrocławski – gitary; Tomek Gadzina – klawisze; Michał Słupski – perkusja (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Spektakl „MĄŻ I ŻONA” Aleksander Fredro, reż. Wiesław Cichy; scenografia i kostiumy: Małgorzata 
Matera; choreografia: Ewelina Adamska- Porczyk; muzyka: Rafał Karasiewicz ; występują: Marta Kędziora, 
Iwona Lach, Anna Ludwicka – Mania, Jacek Grondowy, Tadeusz Wnuk  - godz. 19.00 scena studyjna, Teatr 
im. Cypriana Kamila Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.teatrnorwida.pl) 
Najbardziej frywolna z komedii Aleksandra Fredry w reżyserii znanego i lubianego wrocławskiego aktora 
– Wiesława Cichego. Komedia, która niejednego konserwatywnego krytyka najznakomitszego polskiego 
komediopisarza wprawiła w niemałe zakłopotanie. Czworokąt miłosny pomiędzy hrabią Wacławem, jego 
żoną Elwirą, przyjacielem domu Alfredem oraz służącą Justysią to prawdziwy dramaturgiczny 

http://www.teatrnorwida.pl/
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majstersztyk pełen miłosnych intryg, pozorów czy gierek. Lecz nawet jeśli małe lub te największe grzechy 
naszych bohaterów wyjdą na jaw, wszyscy znajdą sposób, by wdzięcznie udawad, że nic się nie 
wydarzyło. Bo przecież w tej ostrej satyrze na obłudę mieszczaoskiej przyzwoitości nie będzie moralnego 
rozliczenia bohaterów, a rozkoszne kontynuowanie owej gry pozorów. (Info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
11 września - niedziela 
XLVI Rajd na raty - Wyjazd pociągiem z Jeleniej Góry o godz. 8.40 
Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna (PKP); Szklarska Poręba Górna – Jesenný (ČD) 
Jesenný – Bozkovskie Jaskinie – Bozkov – Spálov Spálov - Szklarska Poręba Górna (ČD); Szklarska Poręba 
Górna – Jelenia Góra (PKP) 
Dokładne informacje i nazwisko prowadzącego znaleźd można w internetowych wydaniach ''Nowin 
Jeleniogórskich", u komandora Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta lub na stronach internetowych:  
www.rajdnaraty2016.webreporter.pl; www.pttk-jg.pl 
PTTK "Sudety Zachodnie", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
PORANEK RODZINNY „BAJKOWE PRZYGODY Z KUBĄ I ŚRUBĄ -  PORWANA KRÓLEWNA” - sala 
widowiskowa, MDK "Muflon", ul. Cieplicka 172 (liczba miejsc ograniczona, wstęp 10 zł/dziecko, 
opiekunowie wstęp bezpłatny; rezerwacja tel. 75-755-37-70) 
We wrześniu rozpoczynamy nowy cykl poranków rodzinnych w towarzystwie bajki „Kuba i Śruba”. Bajka 
opowiada o tytułowym rodzeostwie i ich przygodach, gdzie świat realny miesza się z fantazją i 
marzeniami. Życie staje się bajką, a bajka życiem i często trudno odróżnid rzeczywistośd od wybujałej 
wyobraźni bohaterów. Jak zawsze po seansie bajkowym, odbędą się warsztaty artystyczne dla dzieci i 
rodziców oraz konkursy z nagrodami. (info z MDK "Muflon") 
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” 
 
III Karkonosze Cup 2016 - Turniej piłki siatkowej plażowej – rozpoczęcie godz. 10.00 na boisku przy 
Leroy Merlin, Wiecej informacji na stronie www.tkkfjeleniagora.vgh 
Okręgowe TKKF Karkonosze.  
 
Spektakl „MĄŻ I ŻONA” Aleksander Fredro, reż. Wiesław Cichy; scenografia i kostiumy: Małgorzata 
Matera; choreografia: Ewelina Adamska- Porczyk; muzyka: Rafał Karasiewicz ; występują: Marta Kędziora, 
Iwona Lach, Anna Ludwicka – Mania, Jacek Grondowy, Tadeusz Wnuk  - godz. 18.00 scena studyjna, Teatr 
im. Cypriana Kamila Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.teatrnorwida.pl) 
Najbardziej frywolna z komedii Aleksandra Fredry w reżyserii znanego i lubianego wrocławskiego aktora 
– Wiesława Cichego. Komedia, która niejednego konserwatywnego krytyka najznakomitszego polskiego 
komediopisarza wprawiła w niemałe zakłopotanie. Czworokąt miłosny pomiędzy hrabią Wacławem, jego 
żoną Elwirą, przyjacielem domu Alfredem oraz służącą Justysią to prawdziwy dramaturgiczny 
majstersztyk pełen miłosnych intryg, pozorów czy gierek. Lecz nawet jeśli małe lub te największe grzechy 
naszych bohaterów wyjdą na jaw, wszyscy znajdą sposób, by wdzięcznie udawad, że nic się nie 
wydarzyło. Bo przecież w tej ostrej satyrze na obłudę mieszczaoskiej przyzwoitości nie będzie moralnego 
rozliczenia bohaterów, a rozkoszne kontynuowanie owej gry pozorów. (Info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
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12 września – 21 października  
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży : „Magia kosmosu” – Książnica Karkonoska, Filia nr 3, ul. 
Różyckiego 4  
Szczegóły na stronie www.biblioteka.jelenia-gora.pl  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
12 września - poniedziałek 
Spotkanie z cyklu „ars poetica” : antologia Stowarzyszenia W Cieniu Lipy Czarnoleskiej - godz. 17.00  
sala teatralna ODK, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 
Zapraszamy na  promocję antologii wydanej z okazji 10 -  lecia istnienia Stowarzyszenie W Cieniu Lipy 
Czarnoleskiej. Stowarzyszenie wydało w ciągu tej dekady ponad 100 tomików poetyckich i prozatorskich, 
jest organizatorem warsztatów literackich, podróży studyjnych i konferencji integracyjnych z udziałem 
niepełnosprawnych. (info z ODK) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
 
13 września - wtorek 
Projekcja filmu DKF „Klaps” "Kwiat wiśni i czerwona fasola" - godz. 18.00 sala widowiskowa, 
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 (wejściówka: 10 zł, karnet: 28 zł) 
Reżyseria: Naomi Kawase (Japonia / Francja / Niemcy 2015. 113 min.). Trójkę bohaterów filmu pozornie 
wszystko różni – płed, wiek, życiowe doświadczenie, ale z czasem orientujemy się, że łączą ich dwie 
wspólne cechy. Sentaro, Wakana i Tokue są outsiderami, jednostkami odrzuconymi przez resztę 
społeczeostwa z własnej woli albo też z powodów od nich niezależnych. Naomi Kawase poprzez ich 
prostą historię opowiada o ważnych problemach dotykających japooskie społeczeostwo, ale w dużej 
mierze uniwersalnych na skalę światową. Poruszony jest tu temat starości i choroby – to mocno 
stygmatyzujące czynniki, które od razu czynią z człowieka wyrzutka społeczeostwa. Zwrócona jest uwaga 
na rolę przypadku w naszym życiu, który determinuje całą naszą przyszłośd – niesłuszne oskarżenie w 
sprawie o pobicie wyklucza bohatera ze społeczeostwa, jako byłego kryminalistę. Reżyserka pokazuje też 
nastoletnie zagubienie w nowoczesnym świecie i mniej powszechną postawę niezgody na pęd i 
konsumpcjonizm, co automatycznie wycofuje taką osobę spośród grupy rówieśników. Drugą wspólną 
cechą bohaterów jest ich umiłowanie do tradycyjnej japooskiej kuchni. Tajemny przepis na słodkie 
nadzienie an z czerwonej fasoli, dodawane do naleśników dorayaki, który staruszka Tokue wyjawia 
młodemu kucharzowi, zupełnie zmienia jego życie. Kilkusetletnia receptura odtworzona z należytą 
pieczołowitością, odpłaca się nie tylko niesamowitym smakiem potrawy, ale i zadowoleniem klientów 
knajpki prowadzonej przez głównego bohatera. Struktura filmu Kawase podobna jest do ulubionej 
przekąski Japooczyków. Zastosowane przez reżyserkę filmowe środki do opowiedzenia tej historii są 
pozornie zwyczajnie, jak dwa niewielkich rozmiarów placuszki dorayaki. Stosunkowo dynamiczne zdjęcia, 
cały czas skupione są na bohaterach. Kadry sfilmowane w ciepłych, pastelowych barwach, 
skonstruowane są tak by dopełnid portrety psychologiczne postaci. W pięknym filmowym opakowaniu, 
kryje się bardzo mądre i ponadczasowe przesłanie – jak słodkie nadzienie an. Spotkanie z drugim 
człowiekiem, znalezienie bratniej duszy, pozwala ludziom uwolnid się od demonów przeszłości i odkupid 
swoje winy. Reżyserka przypomina swoim filmem odwieczną prawdę – przyjaźo to najpiękniejsza rzecz, 
jaką możemy obdarzyd drugiego człowieka. Dzięki tej relacji ludzie rozkwitają tak pięknie, jak wiśniowe 
drzewa. Owszem można temu filmowi wytknąd zbytnią powolnośd i cisze – nie ma w nim prawie w ogóle 
muzyki, która umiliłaby seans, podniosła napięcie tam, gdzie trzeba, albo poruszyła czułą strunę i może 
nawet uronilibyśmy łzę. Ale w tym przypadku, nie jest to potrzebne. Żeby móc czerpad z seansu 
przyjemnośd, należy wyzbyd się absolutnie wszystkich schematów filmowych, jakie znamy głównie z 
hollywoodzkich produkcji. Jeśli to zrobimy, gwarantuję, że "Kwiat wiśni i czerwona fasola" odpłaci nam 
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się czymś stukrotnie lepszym niż pozorne katharsis wywołane amerykaoskim dramatem, czymś, co 
pozostanie w głębi nas na długo i przyjemnie ogrzeje duszę, dodając nam życiowego optymizmu. . (info z 
JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.30-20.00 Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11A (tel. 
609-560-640); Prowadzi: Agnieszka Marszałek; www.akademiauwaznosci.pl 
Na spotkaniach każdorazowo można doświadczyd praktyk formalnych mindfulness: skanowania ciała, 
pracy z oddechem, uważnego ruchu, chodzenia, siedzenia (prowadzonego oraz w ciszy). Jest też 
przestrzeo dla wszystkich na uważne mówienie oraz słuchanie. Praktyka odbywa się w kameralnej grupie 
osób, które ukooczyły 8-tygodniowy Kurs MBSR. (info z muzeum) 
 
14 - 17 września (środa - sobota) 
Książka za grosik - (od środy do piątku, godz. 10.00- 17.00, w sobotę 10.00-14.00) Książnica Karkonoska, 
ul. Bankowa 27 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
14 września - środa 
BIBLIOstacja smyka - godz. 11.00 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia tel. 75-
753-35-35) dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Klub Seniora "Młodzi Duchem" - godz. 16.00  Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny) 
Realizacja pomysłów uczestników; zajęcia: warsztaty filcowania, recyklingu, rękodzieła, Kino Seniora 
(projekcje wybranych filmów), a także prelekcje tematyczne oraz wirtualne wycieczki po zabytkowych 
miejscach miasta i Kotliny Jeleniogórskiej; zapraszamy do udziału wszystkich aktywnych seniorów 
14.09.2016r. - wycieczka do arboretum w Leśnym Parku Genów. Wstęp wolny. Plan działao może ulec 
zmianie, aktualne informacje na www.przystantworcza.pl  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Spotkanie autorskie z Elżbietą Kotlarską - godz.17:00 Sala konferencyjna III piętro, Książnica Karkonoska 
ul. Bankowa 27  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”, 
Jeleniogórski Klub Literacki. 
 
15, 17- 18 września (czwartek, sobota - niedziela) 
VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Sala widowiskowa, MDK "Muflon", ul. Cieplicka 172 
15.09.2016 - I dzieo Festiwalu 
Godz.: 9.00 - VII Międzynarodowy Festiwal Folkloru jest działaniem, które na trwałe wpisało się w 
jeleniogórski kalendarz imprez,  dzięki swojej formule przyczynia się do wspierania wykorzystania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji 
folklorystycznych. W pierwszy dzieo Festiwalu zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty 
taoca ludowego. Podczas zajęd dzieci nauczą się kroków do taoców ludowych oraz zdobędą wiedzę 
dotyczącą tradycji i wiejskich obrzędów związanych z narodzinami. Zajęcia  prowadzone będą przez Agatę 
Kazimierczak – pedagog taoca, absolwentka wydziału artystycznego na Akademii Humanistyczno-
Ekonomicznej w Łodzi. Od 15 lat stale związana z taocem ludowym oraz narodowym naszego kraju. 
17.09.2016 - II dzieo Festiwalu 
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Godz. 16.00: - w Galerii MDK „Muflon” odbędzie się wernisaż wystawy konkursu plastycznego dla dzieci 
pt. ”Cuda wianki – kołysanki” oraz wystawy „Czary nad kołyską”. 
Godz.: 17.00: -  w sali widowiskowej MDK „Muflon” zapraszamy na  wykład „Tradycja ludowa w 
obrzędach narodzin i tekstach kołysanek” i warsztaty śpiewania tradycyjnych kołysanek, które 
poprowadzi Ewa Grochowska: śpiewaczka, nauczycielka śpiewu tradycyjnego, skrzypaczka; wykładowca 
Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej w Lublinie (przy Fundacji "Muzyka Kresów"), Stypendystka 
MKiDN w 2006 r.  
18.09.2016 - III dzieo Festiwalu – Gala Finałowa 
Godz. 12.00: na zewnątrz budynku odbywad się będzie kiermasz rękodzieła artystycznego i ludowego, w 
środku zaś prowadzone będą warsztaty artystyczne zdobienia pierników, malowania drewnianych 
zabawek, ręczne wykonywanie laleczek oraz szklanych aniołków. 
Godz. 14.00: Uroczyste otwarcie  Gali Finałowej VII MFF, w trakcie której zostaną wręczone nagrody 
główne i wyróżnienia laureatom konkursu plastycznego pt. ”Cuda wianki – kołysanki”.   
Galę Finałową uświetnią koncerty: Ewy Grochowskiej z zespołem, Anety Strzeszewskie absolwentki 
Autorskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, prezentującej projekt 
„Kołysanki niedzisiejsze”, którego ideą jest ocalenie od zapomnienia ludowych usypianek i piosenek. Poza 
tym na Gali Finałowej wystąpi Zespołu Pieśni i Taoca „Jubilat” ze Świdnicy oraz czeski zespół TS 
Magdalena. (info z MDK „Muflon”) 
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” 
 
15 września - czwartek 
Prelekcja w „cyklu czwartkowym” - „Północna częśd Etiopii”, prowadzi Kazimierz Pichlak - godz. 19.00 
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
Odwiedzimy Pustynię Danakijską - z krawędzi krateru zajrzymy w głąb czynnego wulkanu Ert. 
Zachwycimy się też niesamowitymi kolorami  pól siarkowo-solnych. Wespniemy się do skalnych 
kościołów Tigraju, a także odwiedzimy Aksum - starą stolicę Etiopii, miasto o niezwykłej historii. (info z 
muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
16 września - piątek 
Koncert "Nadzwyczajny Recital Mistrzowski" - godz. 19.00 sala koncertowa im. Stefana Strahla, ul. 
Józefa Piłsudskiego 60 (bilety: 20 zł) 
W wykonaniu: Sofya Gulyak (Rosja) - fortepian, Juliusz Adamowski - prelegent; w programie: Anatolij 
Konstantynowicz Liadow - 3 utwory op. 11, Sergiusz Rachmaninow - Elegia es-moll op. 3 nr 1, Sergiusz 
Rachmaninow - Poliszynel op. 3 nr 4, Piotr Czajkowski - Suita koncertowa z baletu Dziadek do orzechów, 
César Franck - Preludium, Fuga i Wariacje h-moll op. 18, Gabriel Urban Fauré - Nokturn Es-dur op. 36 nr 
4, Maurice Ravel - La Valse  
Filharmonia Dolnośląska 
 
KONCERT PUSTKI - godz. 19.00 sala widowiskowa, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 
(bilety: 35 zł; www.bilety.jck.pl) 
Zespół został założony w sierpniu 1999 roku w Ostrówku pod Warszawą przez gitarzystę Radka 
Łukasiewicza, perkusistę Grzegorza Śluza i śpiewającego basistę Janka Piętkę. Jako, że próby formacji 
odbywały się w komórce zwanej kolokwialnie “pustkami”, muzycy postanowili nazwad swój zespół – 
Pustki. Debiutancka płyta “Studio Pustki” ukazała się w 2001 roku. Album zebrał wiele pozytywnych 
recenzji w muzycznej prasie, a promująca go piosenka “Patyczak” zyskała status alternatywnego 
przeboju. W 2004 wydany został wielowątkowy, eklektyczny album “8 Ohm”, na którym oprócz 
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standardowego rockowego instrumentarium można było usłyszed dźwięki saksofonu, skrzypiec, 
fisharmonii i wibrafonu. Według samych muzyków był on wyrazem tzw. Muzyki Ściany Wschodniej. Na 
płycie “8 Ohm” po raz pierwszy pojawiła się w składzie grupy grająca na skrzypcach i instrumentach 
klawiszowych wokalistka Barbara Wrooska. W 2006 ukazała się trzecia płyta Pustek “Do Mi No”. 
Przyczyniła się ona do popularności grupy dzięki przebojowym piosenkom takim jak “Telefon do 
przyjaciela”, “Tchu mi brak”, czy “Słabośd chwilowa”. Ukoronowaniem tej fali popularności był świetnie 
przyjęty koncert w ramach imprezy Open’er Festival w Gdyni 2006. Oprócz nagrywania regularnych 
albumów zespół stworzył też muzykę do filmów “Doskonałe popołudnie” w reżyserii Przemysława 
Wojcieszka, “Marco P. i złodzieje rowerów” w reżyserii Bodo Koxa oraz do radzieckiego, niemego, 
przedwojennego filmu “Aelita”, którego reżyserem był Jakow Protazanow. Pustki napisały też muzykę do 
spektakli “Cokolwiek się zdarzy, kocham cię”, “Osobisty Jezus” i “Dwoje biednych Rumunów mówiących 
po polsku”, wszystkie trzy przedstawienia w reżyserii Przemysława Wojcieszka. 17 października 2008 
ukazała się czwarta płyta grupy zatytułowana “Koniec kryzysu”, promowana singlem “Parzydełko”. 
Okazała się kolejnym przełomem w karierze zespołu, zdobywając jeszcze większą popularnośd niż jej 
poprzedniczka “Do Mi No”. Zespół zebrał znakomite recenzje, został nominowany do wielu prestiżowych 
nagród, takich jak Paszport Polityki czy Fryderyk. Radiowa Trójka oraz popkulturowe pismo “Pulp” uznały 
Pustki za zespół roku, a “Koniec kryzysu” za album roku 2008. 28 października 2009 na rynku pojawił się 
nowy album zespołu Pustki zatytułowany “Kalambury”. Tworzy go 12 piosenek z tekstami poetyckimi 
m.in. Danuty Wawiłow, Bolesława Leśmiana, Stanisława Wyspiaoskiego, Tadeusza Gajcego czy 
Władysława Broniewskiego. Są to m.in. piosenki “Notes”, “Znój”, “Pożałuj mnie!” i “Wiersz o szukaniu”. 
Wraz z zespołem wykonują je zaproszeni goście – Katarzyna Nosowska i Artur Rojek. Barbara Wrooska - 
piano, vocals Radek Łukasiewicz - guitars, vocals Grzegorz Śluz – drums (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Spektakl „Każdemu Everest” - godz. 19.00 scena studyjna, Teatr im. C. K. Norwida, al. Wojska Polskiego 
38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)  
Radosław Paczocha, reżyseria Piotr Jędrzejas, scenografia i kostiumy Jan Kozikowski, muzyka Sławomir 
Kupczak; występują: Małgorzata Osiej - Gadzina, Bogusław Kudłek, Bogusław Siwko, Sebastian Świerszcz 
(gościnnie). Tragiczne losy himalaistów były tematem niejednego filmu czy książki. Zdobywanie 
najwyższych szczytów ziemi to przede wszystkim piękne, ale jednocześnie niezrozumiałe dla zwykłego 
mieszkaoca nizin szaleostwo. Za tragicznymi wypadkami kryją się decyzje kierowane uczuciami, które są 
zrozumiałe jedynie od pewnej wysokości nad poziomem morza. Radosław Paczocha w swoim tekście 
próbuje zmierzyd się z Everestem niezwykłości ludzi stojących za polskim himalaizmem, Everestem 
niezrozumienia zwykłych śmiertelników i Everestem pragnieo, wspinania, ekstremalnych doznao i 
zdobywania. Mierzy się także z powszechnymi wyobrażeniami na temat polskich himalaistów, które 
ukazane w różnych kontekstach przestają byd jednoznaczne. Jelenia Góra długo czekała na taki spektakl o 
górach, który stworzy reżyser, a także przewodnik górski - Piotr Jędrzejas (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
17 - 18 września (sobota-niedziela) 
XVII Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie - od godz. 10.00 Plac Piastowski 
www.rzpjgora.pl 
Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze 
 
17 września - sobota 
Wycieczka „nordic walking” „Z kijkami za pan brat” - zbiórka godz. 9.00 dworzec PKP w Jeleniej Górze; 
po wykupieniu biletów we własnym zakresie przejazd pociągiem do Szklarskiej Poręby Górnej. Trasa: 

http://www.tiketto.pl/
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czerwony szlak na Wysoki Kamieo, Rozdroże pod Zwaliskiem, kopalnia kwarcu Stanisław,  Szklarska 
Poręba - Biała Dolina, Chatka Robaczka, Szklarska Poręba Huta, Szklarska Poręba Górna. Przystanek PKS, 
skąd autobusem powrót do Jeleniej Góry. Trasa liczy ok. 18 km. 
Podczas wycieczki obowiązuje posiadanie kijków do „nordic walking” oraz odpowiednie obuwie 
turystyczne do wędrowania po drogach górskich i szutrowych. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji 
PTTK na 2016 r. ubezpieczają się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają wycieczkę z 
własnym dorosłym opiekunem. Bilety na przejazdy opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Na 
wycieczkach można zbierad punkty do odznaki GOT. Wycieczkę prowadzi przewodnik sudecki Jan 
Jabłooski, tel. 502-145-371 
PTTK "Sudety Zachodnie", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Międzynarodowy Festiwal Taoca i Street Art „Street Wars” - graffiti start - godz. 10.00; break - godz. 
15.00 Plac Ratuszowy 
https://www.facebook.com/streetwars75 
Fundacja Dolnośląska Karpacz, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Turniej piłki nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych o pucha Prezesa Jeleniogórskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, finał zajęd „Wakacje z piłka nożną na Zabobrzu” - godz. 10, boisko przy ul. Noskowskiego. 
Zgłoszenia drużyn do 15.09.16 na adres: tkkfkarkonosze@wp.pl.  
Okręgowe TKKF Karkonosze przy współudziale Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Akademia Rodziny: „Księga historii rodzinnych” - bezpłatne warsztaty dla rodziny - godz. 10.00-13.00 
sale ODK, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 
Zapraszamy na spotkanie, w czasie którego cała rodzina będzie tworzyła bajkę… Może będzie to historia 
rodziny, może najciekawsze przygody, a może przyszłośd… Kto wie?! Dostępne będą najróżniejsze 
materiały . Sami możecie przynieśd zdjęcia i wszystko to, co chcecie wykorzystad. To od Was zależy jaka to 
będzie księga. Prowadząca: Monika Jędrzejewska -  trener, mediator, praktyk: szczęśliwa żona, matka 
trójki dzieci. Na co dzieo pracuje z konfliktem i pozytywną zmianą. (info z ODK) 
(Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Akademia Rozwoju Rodziny - Mama, Tata, Dziecko”. Liczba 
miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod nr telefonu (75) 75 31 831 od dn. 22.08.2016) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
 
Warsztaty MINI w Rodzinnym Miejscu Spotkao – godz. 16.00 - 18.00, Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 
(Wstęp wolny) (obowiązują wcześniejsze zapisy w siedzibie organizatora lub pod nr tel. 75 71 22 892 – 
zapisy rozpoczną się pod koniec maja) interaktywne warsztaty dla dzieci wraz z rodzicami (opiekunami), 
podczas których łączone są elementy edukacji i zabawy.. Plan działao może ulec zmianie, aktualne 
informacje na www.przystantworcza.pl.  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Europejskie Dni Dziedzictwa  pod hasłem „Żywot św. Bernarda z Clairvaux w cieplickiej prepozyturze 
klasztoru cystersów w Krzeszowie” - godz. 17.00 Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
W programie: prelekcja „Żywot św. Bernarda z Clairvaux” (Stanisław Firszt) i „Prezentacja i oprowadzenie 
po ekspozycji fresków przedstawiających żywot św. Bernarda z Clairvaux” (Joanna Mielech). 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
 

https://www.facebook.com/streetwars75
mailto:tkkfkarkonosze@wp.pl
http://www.przystantworcza.pl/
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Spektakl „Każdemu Everest” - godz. 19.00 scena studyjna, Teatr im. C. K. Norwida, al. Wojska Polskiego 
38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)  
Radosław Paczocha, reżyseria Piotr Jędrzejas, scenografia i kostiumy Jan Kozikowski, muzyka Sławomir 
Kupczak; występują: Małgorzata Osiej - Gadzina, Bogusław Kudłek, Bogusław Siwko, Sebastian Świerszcz 
(gościnnie). Tragiczne losy himalaistów były tematem niejednego filmu czy książki. Zdobywanie 
najwyższych szczytów ziemi to przede wszystkim piękne, ale jednocześnie niezrozumiałe dla zwykłego 
mieszkaoca nizin szaleostwo. Za tragicznymi wypadkami kryją się decyzje kierowane uczuciami, które są 
zrozumiałe jedynie od pewnej wysokości nad poziomem morza. Radosław Paczocha w swoim tekście 
próbuje zmierzyd się z Everestem niezwykłości ludzi stojących za polskim himalaizmem, Everestem 
niezrozumienia zwykłych śmiertelników i Everestem pragnieo, wspinania, ekstremalnych doznao i 
zdobywania. Mierzy się także z powszechnymi wyobrażeniami na temat polskich himalaistów, które 
ukazane w różnych kontekstach przestają byd jednoznaczne. Jelenia Góra długo czekała na taki spektakl o 
górach, który stworzy reżyser, a także przewodnik górski - Piotr Jędrzejas (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
18 - 19 września (niedziela - poniedziałek) 
XLVIII Wystawa Świeżych Grzybów; prezentacja grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących - godz. 
10.00-17.00 muzeum, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
W drugiej połowie września, co roku, Muzeum organizuje dla mieszkaoców Jeleniej Góry, regionu, 
turystów i kuracjuszy specjalną ekspozycję świeżo zebranych grzybów. Przed ekspozycją pracownicy 
Muzeum i osoby zaprzyjaźnione, zbierają świeże owocniki grzybów z okolic miasta i Borów Dolnośląskich. 
Są to różne grzyby: jadalne, niejadalne, trujące, hubkowate i drobne workowce. Większośd z nich jest 
przedmiotem zainteresowao zwykłego, przeciętnego grzybiarza. Celem wystawy jest przede wszystkim 
zaprezentowanie ogromnej różnorodności tej grupy organizmów. Zazwyczaj udaje się zebrad na 
ekspozycję od 150 do 200 gatunków. Wszystkie one są segregowane i opatrzone etykietkami o ich 
przydatności kulinarnej. Ich opracowaniem zajmuje się wybitny botanik-mykolog, zatrudniony w 
Muzeum, mgr Czesław Narkiewicz. Tak przygotowane obiekty są wyeksponowane na wystawie, której 
najważniejszym celem jest przedstawienie jak największej ilości gatunków grzybów, jako różnorodną i 
bardzo ważną w przyrodzie grupę organizmów, wśród której wielu gatunkom grozi wyginięcie. A są to 
organizmy bardzo ciekawe, które wyróżniają się szczególnymi cechami jak: kształt, barwa, zapach i 
biologia (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
18 września - niedziela 
XLVI Rajd na raty - Wyjazd pociągiem o godz. 5.51 z dworca PKP Jelenia Góra - Görlitz (PKP); Görlitz - 
Bischofswerda (DB) Bischofswerda - Rammenau - Butterberg - Bischofswerda Bischofswerda - Görlitz 
(DB); Görlitz - Jelenia Góra (PKP) 
Dokładne informacje i nazwisko prowadzącego znaleźd można w internetowych wydaniach ''Nowin 
Jeleniogórskich", u komandora Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta lub na stronach internetowych:  
www.rajdnaraty2016.webreporter.pl; www.pttk-jg.pl 
PTTK "Sudety Zachodnie", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
XXX Ogólnopolski Maraton Kolarski z okazji Września Jeleniogórskiego – impreza odbędzie się na 
stadionie przy ulicy Lubaoskiej. Zapisy w godz. od 9.30 do godz. 10.45. Start godz. 11.00, zakooczenie ok. 
godz. 15.00. Uczestnicy od 19 do 70 lat i więcej. 
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze 
 

http://www.tiketto.pl/
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Biegi dla dzieci i dorosłych – XIV Memoriał Ryszarda Semczuka - z cyklu Jelenia Góra 2016. Biegi 
rozpoczną się o godz. 10.00 biegiem Orlików (przedszkolaki) na osiedlu Orle. Bieg główny na 10 km 
wystartuje o godz. 11.40. Regulamin znajduje się na stronie www.tkkfjeleniagora.vgh.  
Ognisko TKKF Orle. 
 
XX Relaks z Rowerem; wycieczka 8; zbiórka Plac Ratuszowy godz. 10.00. Jedziemy trasą: ul. Krakowska, 
Łomnica, Mysłakowice, Kowary, Droga Głodu, Przełęcz Kowarska, Ogorzelec, Szarocin, Kamienna Góra, 
Marciszów, Miedzianka, Janowice Wielkie, Trzciosko, Wojanów, Dąbrowica, Jelenia Góra. Trasa liczy około 
70 km 
Uczestników obowiązuje jazda w kaskach, posiadanie podstawowego zestawu naprawczego, oświetlenia 
rowerowego. Osoby nie posiadające ważnej legitymacji PTTK na 2016 r. ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Osoby niepełnoletnie odbywają wycieczkę z własnym dorosłym opiekunem. Wszystkich 
obowiązują zasady prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym. Uwaga! Ze względu na 
bezpieczeostwo Organizator ma prawo do zmiany, skrócenia lub całkowitego odwołania trasy. Uwaga!  
Podczas wycieczki możemy zbierad punkty do odznaki kolarskiej. Wycieczkę prowadzi przewodnik 
sudecki - Jan Jabłooski, tel. 502-145-371 (info z PTTK) 
PTTK „Sudety Zachodnie”, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Szlakiem jeleniogórskich kopalo złota i srebra – wyjście godz. 10.00 Zbiórka: pętla autobusu MZK nr 1 w 
Jeżowie Sudeckim  
Trasa: Pętla autobusu  MZK  nr 1 w Jeżowie Sudeckim  – „Krzyż Kozacki” – Jeżów Sudecki -  Dom 
Gwarków – Góra Stromiec – Góra Szybowcowa – centrum Jeleniej Góry 
  Trasa wycieczki ma swój początek na pętli autobusu MZK nr 1 w Jeżowie Sudeckim. W pobliżu pętli 
znajdujemy tzw. „Krzyż Kozacki”, który jest pamiątką z okresu wojen napoleooskich. Krzyż został 
wykonany z piaskowca i był ustawiony ku pamięci trzech poległych Kozaków w potyczce z oddziałem 
około 40 ułanów saskich. Napis na krzyżu: "Tu leży trzech rosyjskich kozaków, pozostawionych przez 
wroga, pochowanych 22.08.1813. Z tego miejsca wędrujemy w górę Jeżowa Sudeckiego. Po drodze 
mijamy Dom Gwarków. Dom Gwarków pełnił dawniej funkcję karczmy dla górników. Jest to najstarszy 
drewniany budynek Dolnego Śląska zbudowany w 1601 r.  Możliwe jest odwiedzenie wnętrza domu. 
Mijając ostatnie domy Jeżowa Sudeckiego uczestnicy wycieczki wędrują ścieżką w kierunku Góry 
Stromiec. Po prawej stronie ścieżki widoczne jest zbocze Góry Srebrnej. Nazwa Stromiec mówi nam, że 
jest to góra o stromych zboczach, na którą nie każdy może wejśd. Góra sylwetką przypomina stożek 
wulkaniczny, którym nie jest. Na szczycie góry, znajduje się ciekawa obiekt skalny z piaskowca. W 
kronikach zapisano, że z tego piaskowca zbudowano kościół św. Erazma i św. Pankracego w Jeleniej 
Górze. Północna częśd stoku była miejscem poszukiwao i wydobywania złota. Na zboczach znajdujemy 
wykute w skałach krzyże, które pełniły role granicznych. Z okolic Stromca wędrujemy ścieżkami w 
kierunku Góry Szybowcowej nie wchodząc na jej wierzchołek. Na północnych zboczach góry znajdujemy 
wyrobiska i słupy graniczne po dawnych kopalniach złota. Mijając ścianę lasu, możemy skierowad się na 
szczyt Góry Szybowcowej, aby podziwiad panoramę Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Schodzimy 
ścieżką od strony wschodniej góry, do miejsc gdzie znajdujemy kolejne wyrobiska po kopalniach złota. 
Jest to las położony za tzw. „Starym Basenem”, z którego docieramy do widocznego centrum handlowego 
(info Stowarzyszenie Goduszyn) 
Stowarzyszenie Goduszyn, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
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Premiera spektaklu autorstwa Krystyny Chołoniewskiej „JOHANNA” - godz. 15.00 Muzeum Miejskie 
Dom Gerharta Hauptmanna ul. Michałowicka 32 
Dom Gerharta Hauptmana, Jagniątków. Przesiedlona w 1946 roku Hela znajduje w Jagniątkowie lalkę i 
czas na scenie się cofa. Spektakl Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi www.teatrmalemi.pl dla widzów od 
lat 11-tu! Bezpłatne rezerwacje: kontakt@muzeum-dgh.pl. Projekt fundacji Flap People, dofinansowany 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach Dolnośląskiego Programu Wsparcia 
ESK 2016. Jest to kolejne przedsięwzięcie muzeum realizowane w oficjalnym kalendarzu ESK 2016. 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna" 
 
Spektakl dla dzieci „Piotruś i Wilk”, reżyseria i scenografia Libor Štoumpf, muzyka Sergiusz Prokofiew - 
godz. 16.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Libor Š toumpf – twórca teatru „Ahoj” w czeskim Chrudim. Aktor, reżyser i autor sztuk teatralnych dla 
dzieci. Przez wiele lat był aktorem Shwarz Theater Zurich, znawca i popularyzator czeskich tradycji 
lalkarskich, założyciel jedynego w Czechach „teatrzyku na kółkach”, w którym realizuje przedstawienia 
pacynkowe. Założyciel prywatnego muzeum czarnego teatru w Chrudim. 
Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku „Piotrusia i wilka” - „bajkę symfoniczną dla dzieci na głos 
recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną” nie spodziewał się zapewne, że stanie się ona jednym z 
najpopularniejszych utworów przybliżających najmłodszym piękno muzyki klasycznej. „Piotruś…” 
doczekał się niezliczonej ilości wykonao orkiestrowych, wielokrotnie był opracowywany w formie 
widowiska baletowego czy też teatralnego. Najsłynniejszą adaptacją utworu rosyjskiego kompozytora jest 
animowany film z 2006, obsypany deszczem nagród, łączne z Oskarem w 2008 roku, a zrealizowany przez 
studio filmowe Se-Ma-For w koprodukcji z Wielką Brytanią i Norwegią. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
PIOTR POLK na swingowo - godz. 18.00 sala widowiskowa, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 
28/30 (bilety: 45 zł; www.bilety.jck.pl) 
Piotr Polk ma na swoim koncie ponad 50 ról filmowych i dwie autorskie płyty, z których każda zyskała 
status złotej. Na repertuar koncertu złożą się przede wszystkim kompozycje z drugiego krążka artysty, 
„Mój film”. To swojego rodzaju concept album – wokalista, w warstwie tekstowej, opowiada o tygodniu 
życia dojrzałego mężczyzny. Autorami tekstów i muzyki są wybitni polscy twórcy od lat parający się 
formą, jaką jest piosenka: Jan Wołek, Wojciech Kejne, Marek Dutkiewicz oraz Seweryn Krajewski, 
Krzesimir Dębski, Włodzimierz Korcz, czy Jarosław Kukulski. Repertuar Artysty obejmie przede wszystkim 
utwory z ostatniego albumu Piotra Polka „Mój film”. Ta płyta utrzymana jest w jego ulubionej stylistyce, 
nasycona swingiem chod w odróżnieniu od pierwszej płyty „Polk in love”, bardziej liryczna i balladowa. 
Piotr Polk na koncertach uwodzi lekkością i pełną klasy swobodą oraz ciepłym i zmysłowym głosem. Jego 
wokal jednocześnie jest  męski i poruszający, jak historie, o których opowiada w swoich piosenkach. 
Wykorzystując swoje aktorskie doświadczenie zabawia publicznośd i zaproszonych gości licznymi 
anegdotami i opowiastkami, od razu zyskując sympatię wszystkich zgromadzonych. Jednocześnie jako 
wokalista i osoba prowadząca, tworzy spójną magiczną całośd, a koncert ma elegancki i nastrojowy 
charakter. Koncert tego niezwykłego Artysty zapowiada się niezwykle interesująco. Towarzyszyd mu będą 
na estradzie znakomici muzycy: Marcin Cichocki - fortepian, Maciej Matysiak - kontrabas, Daniel 
Popiałkiewicz - gitara, Paweł Dobrowolski - perkusja i Sebastian Stanny - saksofon. (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
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Spektakl „Każdemu Everest” - godz. 18.00 scena studyjna, Teatr im. C. K. Norwida, al. Wojska Polskiego 
38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl)  
Radosław Paczocha, reżyseria Piotr Jędrzejas, scenografia i kostiumy Jan Kozikowski, muzyka Sławomir 
Kupczak; występują: Małgorzata Osiej - Gadzina, Bogusław Kudłek, Bogusław Siwko, Sebastian Świerszcz 
(gościnnie). Tragiczne losy himalaistów były tematem niejednego filmu czy książki. Zdobywanie 
najwyższych szczytów ziemi to przede wszystkim piękne, ale jednocześnie niezrozumiałe dla zwykłego 
mieszkaoca nizin szaleostwo. Za tragicznymi wypadkami kryją się decyzje kierowane uczuciami, które są 
zrozumiałe jedynie od pewnej wysokości nad poziomem morza. Radosław Paczocha w swoim tekście 
próbuje zmierzyd się z Everestem niezwykłości ludzi stojących za polskim himalaizmem, Everestem 
niezrozumienia zwykłych śmiertelników i Everestem pragnieo, wspinania, ekstremalnych doznao i 
zdobywania. Mierzy się także z powszechnymi wyobrażeniami na temat polskich himalaistów, które 
ukazane w różnych kontekstach przestają byd jednoznaczne. Jelenia Góra długo czekała na taki spektakl o 
górach, który stworzy reżyser, a także przewodnik górski - Piotr Jędrzejas (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
19 września – 28 października  
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży : „Maciejowa - zaskocz nas!” – Książnica Karkonoska, Filia nr 6, 
ul. Wrocławska 71  
Szczegóły na stronie www.biblioteka.jelenia-gora.pl  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
20 września - wtorek 
10-lecie Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej - godz. 10.00 - 14.00 Książnica Karkonoska, sala 
konferencyjna III piętro, ul. Bankowa 27 
Spotkanie partnerów współtworzących JBC, prezentacja zbiorów i kolekcji fotograficznych, wykład o 
znaczeniu fotografii w dokumentowaniu historii regionu. 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Projekcja filmu DKF „Klaps” "Boska Florence (Florence Foster Jenkins) " - godz. 18.00 sala widowiskowa, 
Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 (wejściówka: 10 zł, karnet: 28 zł) 
Reżyseria: Stephen Frears (W.Brytania 2016. 110 min.). Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad 
życie. Niestety bez wzajemności. Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które nawet głuchego 
doprowadziłyby do rozpaczy. Florence jednak pragnęła śpiewem podbid świat i w pewnym sensie jej się 
to udało. Jako dziedziczka sporej fortuny i narzeczona St Clair Bayfielda - brytyjskiego aktora arystokraty 
posiadała atuty, przy których jej brak talentu wydawał się nieistotną przeszkodą. Dzięki heroicznym 
staraniom ukochanego udawało się jej występowad na Broadwayu i nagrywad płyty, a przede wszystkim 
wciąż wierzyd w swój dar. Jednak gdy zapragnęła ukoronowad swój tryumf koncertem w słynnym 
Carnegie Hall nawet Bayfield wpadł w panikę. Ale czegóż nie robi się dla ukochanej. (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.30-20.00 Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11A (tel. 
609-560-640); Prowadzi: Agnieszka Marszałek; www.akademiauwaznosci.pl 
Na spotkaniach każdorazowo można doświadczyd praktyk formalnych mindfulness: skanowania ciała, 
pracy z oddechem, uważnego ruchu, chodzenia, siedzenia (prowadzonego oraz w ciszy). Jest też 
przestrzeo dla wszystkich na uważne mówienie oraz słuchanie. Praktyka odbywa się w kameralnej grupie 
osób, które ukooczyły 8-tygodniowy Kurs MBSR. Na spotkania zapraszam również osoby, które chciałyby 
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dowiedzied się czegoś więcej o mindfulness i doświadczyd praktyki uważności. Osoby zainteresowane 
proszone są o wcześniejszy kontakt z prowadzącą (info z muzeum) 
 
21 września - środa 
Spektakl dla dzieci „Piotruś i Wilk”, reżyseria i scenografia Libor Štoumpf, muzyka Sergiusz Prokofiew - 
godz. 10.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Libor Š toumpf – twórca teatru „Ahoj” w czeskim Chrudim. Aktor, reżyser i autor sztuk teatralnych dla 
dzieci. Przez wiele lat był aktorem Shwarz Theater Zurich, znawca i popularyzator czeskich tradycji 
lalkarskich, założyciel jedynego w Czechach „teatrzyku na kółkach”, w którym realizuje przedstawienia 
pacynkowe. Założyciel prywatnego muzeum czarnego teatru w Chrudim. 
Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku „Piotrusia i wilka” - „bajkę symfoniczną dla dzieci na głos 
recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną” nie spodziewał się zapewne, że stanie się ona jednym z 
najpopularniejszych utworów przybliżających najmłodszym piękno muzyki klasycznej. „Piotruś…” 
doczekał się niezliczonej ilości wykonao orkiestrowych, wielokrotnie był opracowywany w formie 
widowiska baletowego czy też teatralnego. Najsłynniejszą adaptacją utworu rosyjskiego kompozytora jest 
animowany film z 2006, obsypany deszczem nagród, łączne z Oskarem w 2008 roku, a zrealizowany przez 
studio filmowe Se-Ma-For w koprodukcji z Wielką Brytanią i Norwegią. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
BIBLIOstacja smyka - godz. 11.00 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia tel. 75-
753-35-35) dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Klub Seniora "Młodzi Duchem" - godz. 16.00  Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny) 
Realizacja pomysłów uczestników; zajęcia: warsztaty filcowania, recyklingu, rękodzieła, Kino Seniora 
(projekcje wybranych filmów), a także prelekcje tematyczne oraz wirtualne wycieczki po zabytkowych 
miejscach miasta i Kotliny Jeleniogórskiej; zapraszamy do udziału wszystkich aktywnych seniorów 
21.09.2016r. - warsztaty fotograficzne. Wstęp wolny. Plan działao może ulec zmianie, aktualne 
informacje na www.przystantworcza.pl  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
„HYDROKOSMETYKI” - bezpłatne warsztaty alchemiczne dla dzieci w wieku 6-12 lat - godz. 16.30-18.00 
sale ODK, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 (wstęp wolny) 
Hydrokosmetyki - naturalne kosmetyki lekkie jak mgiełka. Nasza skóra stale potrzebuje nawilżenia i 
jednocześnie oczyszczenia z unoszącego się pyłu i kurzu. Z pomocą mogą nam przyjśd kosmetyki na bazie 
wody. Podczas warsztatów poznacie techniki wykonywania hydrokosmetyków (tych domowych i tych 
laboratoryjnych). Uczestnicy będą mogli stworzyd wodę kwiatową, tonik do twarzy lub odświeżacz 
powietrza na bazie ręcznie otrzymanych hydrolatów lub olejków zapachowych. Na warsztatach będziemy  
przede wszystkim mieszad, odmierzad i odważad  a wokół nas unosid się będą zapachy ziół i kwiatów. 
Prowadzący: Maciej Zawierucha - od 2006 roku instruktor edukacji ekologicznej na terenie Gór i Pogórza 
Kaczawskiego. Pomysł na nasze Zielone Laboratorium zrodził się z zamiłowania do ziół i  tradycji 
rodzinnych. (Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Większy kawałek słooca”. Liczba miejsc 
ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK lub pod nr telefonu (75) 75 31 831 od dn. 12.09.2016)(info ODK) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
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22 września - czwartek 
Spektakl dla dzieci „Piotruś i Wilk”, reżyseria i scenografia Libor Štoumpf, muzyka Sergiusz Prokofiew - 
godz. 10.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Libor Š toumpf – twórca teatru „Ahoj” w czeskim Chrudim. Aktor, reżyser i autor sztuk teatralnych dla 
dzieci. Przez wiele lat był aktorem Shwarz Theater Zurich, znawca i popularyzator czeskich tradycji 
lalkarskich, założyciel jedynego w Czechach „teatrzyku na kółkach”, w którym realizuje przedstawienia 
pacynkowe. Założyciel prywatnego muzeum czarnego teatru w Chrudim. 
Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku „Piotrusia i wilka” - „bajkę symfoniczną dla dzieci na głos 
recytujący i wielką orkiestrę symfoniczną” nie spodziewał się zapewne, że stanie się ona jednym z 
najpopularniejszych utworów przybliżających najmłodszym piękno muzyki klasycznej. „Piotruś…” 
doczekał się niezliczonej ilości wykonao orkiestrowych, wielokrotnie był opracowywany w formie 
widowiska baletowego czy też teatralnego. Najsłynniejszą adaptacją utworu rosyjskiego kompozytora jest 
animowany film z 2006, obsypany deszczem nagród, łączne z Oskarem w 2008 roku, a zrealizowany przez 
studio filmowe Se-Ma-For w koprodukcji z Wielką Brytanią i Norwegią. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
Prelekcja w „cyklu czwartkowym” - „Turyngia – kolebka kultury niemieckiej”, prowadzi Kamil Basioski - 
godz. 19.00 Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
Turyngia jest krajem związkowym położonym w środkowych Niemczech. Otoczona lasem skrywa 
nieśmiało swe piękno, nieco wyblakłe socjalizmem. Wspaniałe zamki, miasteczka otoczone rzeką Saale 
na trwale wpisują się w pamięd odwiedzających region. To tu opisano popularną na Śląsku grę karcianą 
skat, to tu żyli i tworzyli niezapomniani Schiller i Goethe. Turyngia jest także sercem reformacji. Na zamku 
Wartburg Marcin Luter dokonał tłumaczenia Nowego Testamentu na język narodowy. Wszystko to 
sprawia, że ten kraj związkowy jest naprawdę kolebką kultury niemieckiej. (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
23 września - piątek 
LIGA ROCKA - godz. 17.00 sala Nowa, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60 (bilety: 5 zł;) 
LIGA ROCKA startuje z nową formuła prezentacji nowych debiutujących zespołów, których na Dolnym 
Śląsku jest coraz więcej. Przez 21 lat trwania Liga Rocka doczekała się szerokiego uznania stając się 
jednym z najbardziej popularnych przeglądów młodych zespołów na Dolnym Śląsku i jednym z 
najciekawszych w Polsce. Od sześciu lat LIGA ROCKA poszerzona o prezentacje niemieckich zespołów 
realizowana jest przez Jeleniogórskie Centrum Kultury  przy współpracy Steinhaus e.V. Bautzen w ramach 
współpracy  obu ośrodków kulturalnych.  Dzięki tej imprezie młodzi polscy muzycy mają możliwośd 
pokazania się przed entuzjastyczną jeleniogórską publicznością, zaprezentowania własnej, oryginalnej 
twórczości we wszystkich rockowych odcieniach a także zdobycia pierwszych nagród i wyróżnieo. Dzięki 
współpracy z Socjokulturalnym Centrum Steinhaus e.V. Bautzen sympatycy muzyki rockowej mają okazję 
poznad również niemieckie młode zespoły, które prezentują popularne wśród młodzieży rockowe nurty 
spod znaku hard core, thrash metal, progressive rock, alternative rock etc. nadając tym samym wysoki 
poziom imprezy. Wystąpią następujące zespoły: MAD  HORSE ( rock ), BLACK STREET  NOISE  ( 
alterstoner ), SŁOOCE ( alternative rock ), CERVISIAM ( alternative rock ) + gościnnie  formacja rockowa z 
Niemiec Partnerzy imprezy: Info Music, Fabryka Zespołów, Aquatica, Radio Nagłos, Estrada i Studio, Top 
Guitars, (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
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Koncert z okazji INAUGURACJI 53 SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2016/2017 - godz. 19.00 sala koncertowa 
im. Stefana Strahla, ul. Józefa Piłsudskiego 60 (bilety: 45 zł) 
W wykonaniu: Jerzy Kosek – dyrygent; Beata Bilioska – fortepian; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Dolnośląskiej w programie: Siergiej Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18; Paul Dukas – 
Uczeo czarnoksiężnika; Maurice Ravel – Bolero   
Filharmonia Dolnośląska 
 
24 - 25 września (sobota-niedziela) 
43. JELENIOGÓRSKI JARMARK STAROCI I OSOBLIWOŚCI, www.jarmarkstaroci.com - godz. 8.00-18.00 
Plac Ratuszowy 
Wydarzenie, które w Jeleniej Górze odbywa się od 1973 roku, jest jednym z największych tego typu w 
Polsce, na które ściągają kolekcjonerzy z całej Europy. Swoje zbiory prezentują na Placu Ratuszowym i 
wzdłuż urokliwych uliczek Starego Miasta. Można tu kupid zabytkowy samochód, stare meble, broo, 
cacka ze szkła i porcelany, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. Zwiedzający i potencjalni kupcy przez 
dwa dni będą to wszystko oglądad, targowad się, słuchad ciekawych historii, kupowad, uzupełniad bądź 
wymieniad swoje zbiory. Zainteresowanych wystawców zapraszamy na stronę internetową imprezy, gdzie 
znajdują się wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do pobrania www.jarmarkstaroci.com lub pod 
tel. +48 88 16 76 935 (info z ODK) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
 
24 - 25 września (sobota-niedziela) 
51. Międzynarodowy Turniej Taoca Karkonosze Open‘ 2016 - od godz. 9.30 Park Sportowy Złotnicza 
Największa impreza taneczna w Jeleniej Górze z udziałem 700 par tanecznych z 14 krajów ze 120 klubów 
tanecznych; turniej zgłoszony do kalendarza imprez World Dance Sport Federation 
www.karkonoszeopen.pl 
UKTS „Karkonosze”, Dolnośląski Związek Sportu Tanecznego, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
24 września - sobota 
Koszykarskie Potyczki Miast – etap II – turniej odbędzie się na hali sportowej przy SP 11 w Jeleniej 
Górze - godz. 10.00 mecz ze Zgorzelcem  
Organizator: Klub Sportowy „Wichoś” 
 
Bajkowe Soboty w Przystani Twórczej – godz. 11.00-14.00 Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp 
wolny)  
Zapraszamy na kolorowe, tematyczne animacje dla dzieci wraz z rodzicami, podczas których uczestnicy 
wezmą udział w wielu zabawach, grach i konkursach oraz w warsztatach plastycznych przygotowanych 
także z myślą o najmłodszych. Bajkowa Sobota to wspaniała okazja na spędzenie wolnego czasu w 
rodzinnym gronie, świetną zabawę oraz wspólną integrację. Wstęp jest wolny (więcej informacji będzie 
można uzyskad na stronie internetowej www.przystantworcza.pl). Plan może ulec zmianie. Imprezy 
realizowane są w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. 
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Na szlaku panoramy Jeleniej Góry i okolic  – wyjście godz. 11.00 Zbiórka: Teatr im. C.K. Norwida – 
wejście główne 
Trasa: Pałac Paulinum, góra Zamkowa, ścieżka rowerowa w kierunku Mysłakowic do skrzyżowania dróg 
Jelenia G – Karpacz, szlak zielony, Krzyżowa Góra,  Staniszów, Pałac na Wodzie, powrót autobusem. 

http://www.jarmarkstaroci.com/
http://www.jarmarkstaroci.com/
http://www.karkonoszeopen.pl/
http://www.przystantworcza.pl/
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Na trasie wycieczki znajduje się najstarszy krzyż ustawiony w Kotlinie Jeleniogórskiej. Napis na krzyżu w 
tłumaczeniu na język polski brzmi: Ten krzyż wzniósł w 1838 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III.  
Odnowiony został w 1856 roku przez króla Fryderyka Wilhelma IV, a następnie na nowo wzniesiony w 
1874 roku przez cesarza i króla Wilhelma I. Przed Staniszowem skręcamy w prawo na Wzgórze Witoszy, 
dalej dochodzimy ścieżką do remizy strażackiej. Z tego miejsca wspinamy się na szczyt góry z którego 
oglądamy wspaniałą panoramę pokazującą  okoliczne miejscowości. (info Stowarzyszenie Goduszyn) 
Stowarzyszenie Goduszyn, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Spektakl „Dekameron” - godz. 19.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Giovanni Boccaccio, adaptacja Petr Nosalek i Andrzej Szymaoski, inscenizacja i reżyseria Petr Nosalek, 
scenografia Pavel Hubicka, muzyka Pavel Helebrand - Jedno z największych arcydzieł literatury światowej 
wszechczasów w konwencji teatru lalki i aktora, w inscenizacji i adaptacji wybitnego czeskiego twórcy 
Petera Nosalka. Opowieśd o różnych odcieniach miłości, o przyjaźni i umiłowaniu życia w duchu 
odrodzenia i humanizmu. Wyrafinowana scenografia i lalki, renesansowe kostiumy i muzyka. Dekameron 
Boccacia nazywany jest matką nowożytnej powieści europejskiej. Zbiór nowel, opowiadanych przez 
bohaterów, kobiety i mężczyzn, uciekających przed szalejącą we Florencji zarazą, to arcydzieło włoskiego 
renesansu, należące do kanonu lektur obowiązkowych. Zawiera pełen humanizmu oraz zachwytu nad 
życiem i naturą obraz świata, a także humor i błyskotliwy opis ludzkiej, kapryśnej moralności. 
Charakterystyka postaci i zachowao ludzkich mimo upływu kilku stuleci nie straciły nic na swojej 
aktualności. Dekameron wciąż intryguje, cieszy i pobudza wyobraźnię milionów czytelników na 
wszystkich kontynentach. Po Biblii jest książką przetłumaczoną na najwięcej języków narodowych (info z 
teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
Spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa“ - godz. 19.00 przestrzeo kreatywna, Teatr im. C. K. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl) 
Szymon Bogacz, reżyseria Julia Mark;  Jest rok 1943, II wojna światowa. Jan Karski po raz kolejny 
przedostaje się na Zachód do Anglii. W swojej głowie ma plany paostwa podziemnego, tysiące instrukcji, 
obrazów wojennych z okupowanej Polski, ale przede wszystkim obraz jeden, najważniejszy, którego nigdy 
nie zapomni - obraz tysięcy mordowanych Żydów, których widział na własne oczy w obozie, w getcie. 
Karski niczego nie musi ubarwiad, on po prostu opowiada o tym Churchillowi oraz innym najważniejszym 
alianckim politykom i w koocu trafia do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta. 
Słowa Karskiego są jak biblia holokaustu, a wszyscy słów tych słuchają, wszyscy w nie wierzą i to właśnie 
dzięki tym słowom zaczynają się dywanowe naloty na Niemcy, które zmuszają Hitlera do wypuszczenia 
wszystkich Żydów. To dzięki słowom Karskiego zostają wykupieni Żydzi rumuoscy, a uruchomiona reakcja 
łaocuchowa zmienia losy wojny, zmienia układ polityczny na świecie, wprowadza piękny ład światowej 
demokracji. Aż strach pomyśled, co by było, gdyby Karskiemu się nie udało. Co mogłoby się stad z 
milionami ludzi! Lepiej o tym nie myśled. Lepiej uwierzyd w Karskiego - wielkiego bohatera, któremu 
udało się zmienid bieg historii. „Karskiego Historia Nieprawdziwa” mówi właśnie o tym - co by było 
gdyby. Jaki kształt miałby dziś współczesny świat, jak czuliby się uratowani Żydzi. Czy byliby szczęśliwi? A 
może wręcz przeciwnie? Może Karskiego należałoby rozliczyd za jego czyny - naruszył w koocu boski ład… 
Karskiego Historia Nieprawdziwa” - prawda i prawda prawie prawdziwa mieszają się ze sobą bezustannie 
(info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
 
 

http://www.tiketto.pl/
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25 września - niedziela 
XLVI Rajd na raty - Wyjazd pociągiem o godz. 8.40    
 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna (PKP); Szklarska Poręba Górna - Malá Skála (ČD) Malá Skála - 
skalne miasto Drábovna - Dolánky - Turnov Turnov - Szklarska Poręba Górna (ČD); Szklarska Poręba Górna 
- Jelenia Góra (PKP) 
Dokładne informacje i nazwisko prowadzącego znaleźd można w internetowych wydaniach ''Nowin 
Jeleniogórskich", u komandora Rajdu na Raty Wiktora Gumprechta lub na stronach internetowych:  
www.rajdnaraty2016.webreporter.pl; www.pttk-jg.pl 
PTTK "Sudety Zachodnie", Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
Niedzielny Poranek Muzyczny "Gdzie mieszka muzyka?" zespół kameralny; prowadzenie: Agnieszka 
Gierus, Dominika Łukasiewicz - godz. 10.30 sala koncertowa im. Stefana Strahla, ul. Józefa Piłsudskiego 
60 (bilety: 10 zł dziecko, 15 zł dorosły; karnet na 10 koncertów 100 zł) 
Filharmonia Dolnośląska 
 
Poranek Rodzinny „Reksio odkrywa tajemnice cywilizacji” - godz. 12.00 sala widowiskowa, ul. Cieplicka 
172 (liczba miejsc ograniczona, wstęp 10 zł/dziecko, opiekunowie wstęp bezpłatny; rezerwacja tel. 75-
755-37-70) 
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” 
 
Spektakl „Karskiego Historia Nieprawdziwa“ - godz. 18.00 przestrzeo kreatywna, Teatr im. C. K. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: 20 zł, 30 zł; www.tiketto.pl) 
Szymon Bogacz, reżyseria Julia Mark;  Jest rok 1943, II wojna światowa. Jan Karski po raz kolejny 
przedostaje się na Zachód do Anglii. W swojej głowie ma plany paostwa podziemnego, tysiące instrukcji, 
obrazów wojennych z okupowanej Polski, ale przede wszystkim obraz jeden, najważniejszy, którego nigdy 
nie zapomni - obraz tysięcy mordowanych Żydów, których widział na własne oczy w obozie, w getcie. 
Karski niczego nie musi ubarwiad, on po prostu opowiada o tym Churchillowi oraz innym najważniejszym 
alianckim politykom i w koocu trafia do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta. 
Słowa Karskiego są jak biblia holokaustu, a wszyscy słów tych słuchają, wszyscy w nie wierzą i to właśnie 
dzięki tym słowom zaczynają się dywanowe naloty na Niemcy, które zmuszają Hitlera do wypuszczenia 
wszystkich Żydów. To dzięki słowom Karskiego zostają wykupieni Żydzi rumuoscy, a uruchomiona reakcja 
łaocuchowa zmienia losy wojny, zmienia układ polityczny na świecie, wprowadza piękny ład światowej 
demokracji. Aż strach pomyśled, co by było, gdyby Karskiemu się nie udało. Co mogłoby się stad z 
milionami ludzi! Lepiej o tym nie myśled. Lepiej uwierzyd w Karskiego - wielkiego bohatera, któremu 
udało się zmienid bieg historii. „Karskiego Historia Nieprawdziwa” mówi właśnie o tym - co by było 
gdyby. Jaki kształt miałby dziś współczesny świat, jak czuliby się uratowani Żydzi. Czy byliby szczęśliwi? A 
może wręcz przeciwnie? Może Karskiego należałoby rozliczyd za jego czyny - naruszył w koocu boski ład… 
Karskiego Historia Nieprawdziwa” - prawda i prawda prawie prawdziwa mieszają się ze sobą bezustannie 
(info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
26 września (poniedziałek) 
QUIZ LITERACKI – Henryka Sienkiewicza sprawy i sprawki - Z okazji Roku Henryka Sienkiewicza 
zapraszamy do wspólnej zabawy  i odpowiedzi na pytania. Wejście do quizu znajdziecie od 26 września 
na stronie www.biblioteka.jelenia gora.pl  
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 

http://www.tiketto.pl/
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27 - 30 września (wtorek - piątek) 
Kiermasz Zabobrzaoski Książka za grosik - godz. 10.00 - 17.00, Książnica Karkonoska, filia Nr 3, ul. 
Różyckiego 4 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
27 września (wtorek) 
Projekcja filmu DKF „Klaps” "Szermierz (Miekkailija)" - godz. 18.00 sala widowiskowa, Jeleniogórskie 
Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30 (wejściówka: 10 zł, karnet: 28 zł) 
Reżyseria: Klaus Haro (Finlandia / Estonia / Niemcy 2015. 93 min.). To historia ucieczki współpracownika 
stalinowskiej policji. Endel Neils ucieka z Leningradu do zapomnianej przez boga estooskiej wsi, gdzie 
zatrudnia się jako nauczyciel w miejscowej szkole, przy której otwiera klub szermierski. Miejscowe dzieci 
szybko łapią bakcyla sportu i zaczynają marzyd o udziale w mistrzostwach organizowanych w 
Leningradzie. Neils musi stanąd przed dylematem: chronid siebie i zawieśd swoich podopiecznych lub 
skonfrontowad się ze swoją przeszłością, ryzykując przy tym własne życie. Dylemat staje się coraz bardziej 
poważny, kiedy inny nauczyciel zaczyna dociekad, czym mężczyzna parał się wcześniej. (info z JCK) 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
Spotkania z uważnością (mindfulness) - godz. 18.30-20.00 Muzeum Przyrodnicze ul. Cieplicka 11A (tel. 
609-560-640); Prowadzi: Agnieszka Marszałek; www.akademiauwaznosci.pl 
Na spotkaniach każdorazowo można doświadczyd praktyk formalnych mindfulness: skanowania ciała, 
pracy z oddechem, uważnego ruchu, chodzenia, siedzenia (prowadzonego oraz w ciszy). Jest też 
przestrzeo dla wszystkich na uważne mówienie oraz słuchanie. Praktyka odbywa się w kameralnej grupie 
osób, które ukooczyły 8-tygodniowy Kurs MBSR. Na spotkania zapraszam również osoby, które chciałyby 
dowiedzied się czegoś więcej o mindfulness i doświadczyd praktyki uważności. Osoby zainteresowane 
proszone są o wcześniejszy kontakt z prowadzącą (info z muzeum) 
 
28 września - 1 października  
Międzynarodowy Dzieo Seniora „Senioralia”, V Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów 
-sala widowiskowa, Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. Bankowa 28/30  
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jeleniej Górze, 
Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
28 września - środa 
Spektakl  „Coś na ząb” - wg. „Karius og Bakterus” Thorbjørna  Egnera - godz. 10.00  Teatr Zdrojowy, Park 
Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Tłumaczenie -  Małgorzata  Kozakiewicz; Adaptacja -  Jarosław  Antoniuk; Reżyseria -  Michał  Derlatka; 
Scenografia  - Michał Dracz; Muzyka-  Joanna  Sówka-Sowioska; Dramaturgia -  Jorge Gallardo  
Altamirano;Asystent reżysera -  Marta Dworakowska; Obsada: Diana Jonkisz, Radosław Biniek, Sylwester 
Kuper, Rafał Ksiądzyna, Sławomir Mozolewski. 
„Karius i Baktus” to historia, napisana przez norweskiego pisarza Thorbjørna  Egnera, opowiadająca o 
dwóch trollach żyjących w ustach chłopca, który nie należał do czyścioszków myjących zbyt często zęby, 
będąc jednocześnie wielkim miłośnikiem słodyczy. Proste, dydaktyczne przesłanie powiastki  połączone z 
atrakcyjną formą przekazu spowodowały, że „Karius i Baktus” stała się nie tylko ulubiona lekturą 
skandynawskich dzieci, ale także doczekała się wielu tłumaczeo, adaptacji teatralnych i filmowych. 
Jeleniogórskie przedstawienie, niezwykle barwne, posługujące się sugestywnymi środkami wyrazu 
scenicznego jest adresowane do widzów od trzech lat. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
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BIBLIOstacja smyka - godz. 11.00 Książnica Karkonoska, ul. Bankowa 27 (wstęp wolny; zgłoszenia tel. 75-
753-35-35) dla dzieci w wieku 3-5 lat wraz z opiekunami 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Klub Seniora "Młodzi Duchem" - godz. 16.00  Przystao Twórcza, ul. Cieplicka 74 (wstęp wolny) 
Realizacja pomysłów uczestników; zajęcia: warsztaty filcowania, recyklingu, rękodzieła, Kino Seniora 
(projekcje wybranych filmów), a także prelekcje tematyczne oraz wirtualne wycieczki po zabytkowych 
miejscach miasta i Kotliny Jeleniogórskiej; zapraszamy do udziału wszystkich aktywnych seniorów 
28.09.2016r. - autorskie warsztaty klubowiczów. Wstęp wolny. Plan działao może ulec zmianie, aktualne 
informacje na www.przystantworcza.pl  
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
„LIŚCIASTE  WITRAŻE, JESIENNE MOBILE” - bezpłatne warsztaty mozaiki szklanej dla dzieci w wieku 6-
12 lat - godz. 16.30-18.00 sale ODK, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcioskiego 12 
Wiadomo,  jesieo zachwyca kolorami. Na zajęciach twórczo wykorzystamy naturalne materiały: barwne 
liście, trawy, płatki kwiatów, owoce jarzębiny, połączymy je z kolorowymi szkiełkami i koralikami, 
powstaną jesienne dekoracje: liściaste witraże do zawieszenia na oknie i przestrzenne mobile. 
Prowadząca: Beata Chlebowska - projektant witraży,  od 1990 roku prowadzi autorską Pracownię 
Witraży „Antoniów”. Realizuje również  cotygodniowe zajęcia plastyczne dla dzieci i warsztaty rękodzieła 
artystycznego dla dorosłych w Świetlicy Wiejskiej w Chromcu. Od paru lat współpracuje z Muzeum 
Karkonoskim, Piechowickim Domem Kultury , lokalnymi stowarzyszeniami organizując pokazy 
wykonywania witraży i warsztaty mozaiki szklanej dla dzieci starszych i młodzieży. (Warsztaty odbywają 
się w ramach projektu „Większy kawałek słooca”. Liczba miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie ODK 
lub pod nr telefonu (75) 75 31 831 od dn. 19.09.2016) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury 
 
29 września - 4 października 
46. JELENIOGÓRSKIE SPOTKANIA TEATRALNE 
(Program w osobnym pliku) www.teatrnorwida.pl 
Miasto Jelenia Góra, Teatr im. Cypriana Kamila Norwida 
 
29 września - czwartek 
Spektakl  „Coś na ząb” - wg. „Karius og Bakterus” Thorbjørna  Egnera - godz. 10.00  Teatr Zdrojowy, Park 
Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Tłumaczenie -  Małgorzata  Kozakiewicz; Adaptacja -  Jarosław  Antoniuk; Reżyseria -  Michał  Derlatka; 
Scenografia  - Michał Dracz; Muzyka-  Joanna  Sówka-Sowioska; Dramaturgia -  Jorge Gallardo  
Altamirano;Asystent reżysera -  Marta Dworakowska; Obsada: Diana Jonkisz, Radosław Biniek, Sylwester 
Kuper, Rafał Ksiądzyna, Sławomir Mozolewski. 
„Karius i Baktus” to historia, napisana przez norweskiego pisarza Thorbjørna  Egnera, opowiadająca o 
dwóch trollach żyjących w ustach chłopca, który nie należał do czyścioszków myjących zbyt często zęby, 
będąc jednocześnie wielkim miłośnikiem słodyczy. Proste, dydaktyczne przesłanie powiastki  połączone z 
atrakcyjną formą przekazu spowodowały, że „Karius i Baktus” stała się nie tylko ulubiona lekturą 
skandynawskich dzieci, ale także doczekała się wielu tłumaczeo, adaptacji teatralnych i filmowych. 
Jeleniogórskie przedstawienie, niezwykle barwne, posługujące się sugestywnymi środkami wyrazu 
scenicznego jest adresowane do widzów od trzech lat. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 

http://www.przystantworcza.pl/
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Spotkanie autorskie z HUBERTEM HENDEREM autorem powieści "Zapora" i "Kolejnośd" - godz. 17.00  
sala konferencyjna III piętro, Książnica Karkonoska, ul. Bankowej 27. 
Miasto Jelenia Góra, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” 
 
Prelekcja w „cyklu czwartkowym” - „Spacerkiem po Zamościu”, prowadzi Kamil Basioski - godz. 19.00 
Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A (wstęp wolny) 
Starówka Zamościa miała byd w zamierzeniu jednym organizmem przypominającym wymiarami postad 
ludzką, mówi się o tzw. antropologicznym położeniu tego miasta. Niegdyś przyciągało ono 
intelektualistów i kupców z każdego zakątka naszego kontynentu, stając się swoistym tyglem 
kulturowym. Dziś, odrestaurowane, czeka na szansę w turystyce. Serdecznie zapraszamy na jedyny w 
swoim rodzaju spacer po tym urokliwym mieście, perle renesansu, której walory architektoniczne 
doceniła komisja UNESCO przed dwoma dziesięcioleciami. (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
30 września - piątek 
Spektakl  „Coś na ząb” - wg. „Karius og Bakterus” Thorbjørna  Egnera - godz. 10.00  Teatr Zdrojowy, Park 
Zdrojowy 1 (bilety: 17 zł) 
Tłumaczenie -  Małgorzata  Kozakiewicz; Adaptacja -  Jarosław  Antoniuk; Reżyseria -  Michał  Derlatka; 
Scenografia  - Michał Dracz; Muzyka-  Joanna  Sówka-Sowioska; Dramaturgia -  Jorge Gallardo  
Altamirano;Asystent reżysera -  Marta Dworakowska; Obsada: Diana Jonkisz, Radosław Biniek, Sylwester 
Kuper, Rafał Ksiądzyna, Sławomir Mozolewski. 
„Karius i Baktus” to historia, napisana przez norweskiego pisarza Thorbjørna  Egnera, opowiadająca o 
dwóch trollach żyjących w ustach chłopca, który nie należał do czyścioszków myjących zbyt często zęby, 
będąc jednocześnie wielkim miłośnikiem słodyczy. Proste, dydaktyczne przesłanie powiastki  połączone z 
atrakcyjną formą przekazu spowodowały, że „Karius i Baktus” stała się nie tylko ulubiona lekturą 
skandynawskich dzieci, ale także doczekała się wielu tłumaczeo, adaptacji teatralnych i filmowych. 
Jeleniogórskie przedstawienie, niezwykle barwne, posługujące się sugestywnymi środkami wyrazu 
scenicznego jest adresowane do widzów od trzech lat. (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
GALA 60-LECIE MKS „KARKONOSZE” JELENIA GÓRA - godz. 16.00 sala widowiskowa, MDK "Muflon", ul. 
Cieplicka 17 
Miejski Dom Kultury „Muflon” będzie miejscem obchodów 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego 
„Karkonosze” Jelenia Góra. Jubileusz z jednej strony pozwoli podsumowad 60-letnią historię i działalnośd 
Miejskiego Klubu Sportowego „Karkonosze”, jak również będzie okazją do spotkao dla zawodników, 
działaczy, sponsorów byłych i obecnych pracowników oraz sympatyków i przyjaciół Miejskiego Klubu 
Sportowego „Karkonosze”. (info z MDK „Muflon”) 
Miasto Jelenia Góra, Miejski Dom Kultury „Muflon” 
 
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki - godz. 19.00 sala koncertowa im. Stefana Strahla, ul. 
Józefa Piłsudskiego 60 (bilety: 30 zł)  
W wykonaniu: Janusz Nykiel - skrzypce, Jacek Szreniawa - gitara elektryczna, vocal, Jakub Olejnik - gitara 
basowa, Zbigniew Lewandowski - perkusja, Łukasz Perek - instrumenty klawiszowe; w programie: 
Antonio Vivaldi - Cztery pory roku op. 8 nr 1-4 
Filharmonia Dolnośląska 
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Na podstawie dostarczonych materiałów 
przygotował Michał Kryla 
Wydział Kultury i Turystyki 
Urząd Miasta Jelenia Góra 
 


