
 

43. WIOSNA CIEPLICKA’ 2016 

1 maja - niedziela 
inauguracja 43. WIOSNY CIEPLICKIEJ 
XXV FESTIWAL MUZYKI WIEDEOSKIEJ, W KRAINIE OPERETKI 
koncert kameralny w wykonaniu: Hanna Sosnowska - sopran, Marcin Czopka - tenor, Jacek Marcinów - 
skrzypce, Łukasz Wilczura - obój, Adam Kędzierski - fagot, Barbara Sas - fortepian, Dominika Łukasiewicz - 
klarnet, prowadzenie; w programie: Jacques Offenbach - Pericola - aria ze śmiechem, Jacques Offenbach 
- Kankan z operetki Orfeusz w piekle, Paul Abraham - Duet Ich hab’ ein Diwanpuppchen, Johann Strauss - 
Aria Adeli z operetki Zemsta nietoperza, Karl Zeller - 20 lat miał mój dziad z operetki Ptasznik z Tyrolu, 
Robert Stolz - O mia bella Napoli, Imre Kalmann - Ognisty czardasz z operetki Hrabina Maritza, Imre 
Kalmann - Aria Boniego Basta z operetki Księżniczka Czardasza, Imre Kalmann - Duet Skarbie mój z 
operetki Księżniczka Czardasza, Imre Kalmann - Duet Co się dzieje oszaleję z operetki Księżniczka 
Czardasza, Johann Strauss - Odgłosy wiosny - godz. 19.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy (bilety: 30 zł) 
Filharmonia Dolnośląska, współorganizacja Zdrojowy Teatr Animacji 
 
IV Półmaraton Jeleniogórski i IV Jeleniogórska Dziesiątka w ramach cyklu Runner's World Super Bieg 
2016 obejmującego 9 biegów - 3 uliczne i 6 górskich. Już po raz czwarty w długi majowy weekend Jelenią 
Górę opanują biegacze. Po trzech latach przemierzania głównych miejskich traktów z Placem 
Ratuszowym i ulicą 1 Maja, bieg przenosi się do uzdrowiskowej dzielnicy Cieplice. W tym roku wszyscy 
miłośnicy aktywnego wypoczynku spotykają się na Placu Piastowskim. Hasło biegu to "Bieg z widokiem 
na góry" i taki w tym roku będzie - pętla Półmaratonu z Cieplic do Staniszowa, przez Sosnówkę i 
Podgórzyn do Sobieszowa i Cieplic, z piękną panoramą Karkonoszy i Zamku Chojnik powinna podobad się 
zarówno biegaczom przyjezdnym jak i miejscowym. Każdy zawodnik przed startem może wybrad czy chce 
pobiec Półmaraton czy krótszy bieg na 10 km. Zapisy już trwają na stronie www.superbieg.pl. W pakiecie 
startowym na każdego nowego zawodnika czeka pamiątkowa koszulka techniczna oraz niepowtarzalny 
medal na mecie. Informacje: 1 maja 2016 - start godz. 11.00 (Półmaraton) i 11.10 (Bieg na 10 km). Biuro 
Biegu/Start/Meta - Plac Piastowski, Jelenia Góra (Cieplice). Dystanse do wyboru:  Półmaraton - 21,097 - 
trasa z atestem PZLA - 10 km. Opłaty startowe - 50 zł do 21.04, 70 zł po 21.04. Pakiet startowy - 
pamiątkowa koszulka i medal na mecie. Limit czasowy: 3h na pokonanie całej trasy. 
Grabek Promotion Sp. z o.o. 
 
2 maja - poniedziałek 
XXV FESTIWAL MUZYKI WIEDEOSKIEJ, WIEDEOSKIE TRIO 
koncert kameralny w wykonaniu Trio ALBA z Austrii w składzie: Livia Sellin - skrzypce, Phillipp Comploi - 
wiolonczela, Chengcheng Zhao - fortepian, Marek Nowak - prowadzenie; w programie: Joseph Haydn - 
Trio C-Dur Hob. XV/27, Josef Suk - Elegia Des-Dur op. 23, Johanna Doderer - Trio fortepianowe nr 2 
dedykowane w 2009 roku Josephowi Haydnowi, Robert Schumann - Trio fortepianowe nr 1 op. 63 - godz. 
19.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy (bilety: 20 zł) 
Filharmonia Dolnośląska, współorganizacja Zdrojowy Teatr Animacji, Austriackie Forum Kultury 
 
3 maja - wtorek 
WITAJ, MAJOWA JUTRZENKO!, koncert kameralny w wykonaniu: Joanna Moryc - sopran, prowadzenie, 
Jacek Marcinów - skrzypce, Zuzanna Grzelak - wiolonczela, Barbara Sas - fortepian; w programie: Polonez 
trzeciego maja - opracowanie Joanna Moryc, Michał Kleofas Ogioski - Polonez Pożegnanie Ojczyzny, 
Ludwik Ksawery Łubieoski - Ostatni mazur, Fryderyk Chopin - Wojak, op. 74 nr 10, Fryderyk Chopin - Nie 
ma czego trzeba, op. 74 nr 13, Emil Młynarski - Mazur op. 7, Wojenko, wojenko - opracowanie Joanna 
Moryc, Kujawiak a-moll - opracowanie Joanna Moryc, Roman Statkowski - Krakowiak, My, I Brygada - 
opracowanie Joanna Moryc, Tadeusz Joteyko - Pieśo Królowej Bony z opery Zygmunt August, Józef 
Szczepaoski - Pałacyk Michla, Feliks Gwiżdż - Przybyli ułani, Henryk Wieniawski - Obertas G-dur op. 19 nr 

http://www.superbieg.pl/
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1, Alfred Schütz - Czerwone maki na Monte Cassino, Karol Dąbrowski - Ojczyzno ma, Włodzimierz Korcz - 
Żeby Polska była Polską, Wojciech Kilar - Polonez z filmu Pan Tadeusz, Grzegorz Tomczak - Tango na głos, 
orkiestrę i jeszcze jeden głos - godz. 19.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 20 zł) 
Filharmonia Dolnośląska, współorganizacja Zdrojowy Teatr Animacji 
 
7 - 8 maja 
XLVII Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości - godz. 10.00-18.00 muzeum, ul. Cieplicka 
11A (wstęp wolny) 
Muzeum Przyrodnicze od 1991 roku organizuje raz w roku Karkonoską Giełdę Minerałów, Skał i 
Skamieniałości. Impreza ta jest wpisana do Kalendarza Giełd organizowanych na terenie Polski i od lat ma 
wyrobioną już renomę. Uczestniczy w niej zawsze kilkudziesięciu wystawców, przede wszystkim z 
Dolnego Śląska, chod nie brakuje kolekcjonerów i zbieraczy z Polski i zagranicy. Prezentowane są przede 
wszystkim kolekcje i zbiory minerałów, skał i skamieniałości, ale także rękodzieło (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
7 maja - sobota 
koncert "Making Movies" - najpiękniejsze tematy filmowe w wykonaniu zespołu The 5thSeason: 
Zbigniew Lewandowski, Łukasz Perek, Jakub Olejnik, Jacek Szreniawa - godz. 18.00 muszla koncertowa, 
Park Zdrojowy 
The 5th Season - pięciu ambitnych i doświadczonych muzyków, których połączyła pasja grania oraz 
poszukiwanie nowych interpretacji i stylów gry. Fascynuje ich połączenie formy jazzowej i klasycznej, ale 
7 maja zagrają muzykę filmową (info z Internetu) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
 
11 maja - środa 
TEATRRRAŁKI' 2016 inauguracja 16. Dziecięco - Młodzieżowych Konfrontacji Teatralnych - godz. 16.00 
Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (wstęp wolny) 
Miasto Jelenia Góra, Osiedlowy Dom Kultury, współorganizacja Zdrojowy Teatr Animacji 
 
14 - 15 maja 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Choreograficznej „Silesian Dance Festival” POLSKA - UKRAINA o 
Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
14 maja - sobota, Teatr Zdrojowy 
godz. 10.00-14.00 I częśd konkursowa; godz. 14.30-18.30 II częśd konkursowa; godz. 18.30-19.00 
ogłoszenie wyników 
15 maja - niedziela, Plac Piastowski 
godz. 14.30 parada - trasa: Teatr Zdrojowy, przejście do bramy w kierunku ul. Fabrycznej, wejście na Plac 
Piastowski, krzyżówka z Placem Kombatanta, scena na Placu Piastowskim koło wejścia do parku 
godz. 15.00 koncert galowy, wręczenie nagród 
 
Festiwal w formule konkursu organizowany jest w celu propagowania i popularyzacji wszystkich typów i 
rodzajów choreografii wśród dzieci oraz młodzieży z Polski i Ukrainy w kategoriach wiekowych: dzieci do 
8 lat,  8-12 lat, juniorzy 12-16 lat, dorośli 16 i więcej lat oraz w kategorii mieszanej. Rodzaje taoca: show 
taneczne, taniec klasyczny, ludowy, stylizowany taniec ludowy (folk), street dance show, taoce 
towarzyskie oraz wolne kategorie taneczne. 
Jest to międzynarodowy projekt „Silesian Dance Festival”. Dawne przyjacielskie relacje Polaków i 
Ukraioców znalazły odbicie w podpisaniu umów partnerstwa między Stowarzyszeniem Promocji Sztuki 
„ARS MUNDUS” (Polska) i Stowarzyszeniem „ART FRANKIVSK” (Ukraina), a następnie stały się początkiem 
niniejszego projektu. Z myślą o współpracy, pogłębieniu i poszerzaniu kontaktów między 
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społeczeostwami polskim i ukraioskim, pamiętając o wspólnym dziedzictwie kulturowym obu narodów, a 
także w celu rozwijania i popularyzacji sztuki choreograficznej wśród młodzieży obu paostw, wymienione 
wyżej organizacje zapraszają na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Choreograficznej, który odbędzie się w 
Jeleniej Górze/Cielicach. W Jury zasiądą wysokiej klasy choreografowie z Polski i Ukrainy; więcej 
https://www.facebook.com/Dance-Festivals-376642235854126/?fref=ts https://vk.com/club93569674 
(info z regulaminu) 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki „ARS MUNDUS”, Stowarzyszenie „ART FRANKIVSK”, współorganizacja 
Zdrojowy Teatr Animacji, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
14 maja - sobota 
KOLARSKI WYŚCIG GRUPY WYSZEHRADZKIEJ - GP Polska - godz. 12.30 prezentacja zawodników - muszla 
koncertowa; godz. 13.00 start - Plac Piastowski; około godz. 16.40 meta Plac Piastowski; godz. 17.00-
17.15 wręczenie nagród - muszla koncertowa 
 
Pod względem sportowym Wyścig Grupy Wyszehradzkiej to cykl czterech jednoetapowych klasyków 
organizowanych w każdym z Paostw grupy w randze Grand Prix danego kraju. Wyścigi są połączone 
klasyfikacją generalną. Podczas każdego etapu oprócz zwycięzcy jest honorowany lider klasyfikacji 
generalnej, a także najlepszy zawodnik wyścigu z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Każde Paostwo ma 
prawo zgłosid do wyścigu pięd drużyn kolarskich, są to albo najlepsze drużyny z danego kraju albo 
drużyny narodowe w tym także z krajów sąsiednich. Zespoły są zgłaszane przez Związki Kolarskie paostw 
Grupy Wyszehradzkiej. Wyścigi są organizowane podczas weekendów, Węgry - Słowacja, Polska - Czechy. 
Paostwo, które przewodniczy grupie Wyszehradzkiej organizuje ostatni, finałowy wyścig. Taka formuła 
rozgrywania wyścigów bardzo szybko uzyskała uznanie w świecie kolarskim, a uzyskanie prawa zgłoszenia 
drużyny do wyścigu jest traktowane jako wyróżnienie. Od początku inicjatywa była wspierana przez 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych paostw Grupy Wyszehradzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje były 
objęte honorowymi patronatami Ministrów Spraw Zagranicznych, których przesłania są publikowane w 
oficjalnej książce wyścigów w języku ojczystym oraz w języku angielskim. Także w tym roku Ministerstwa 
Polski, Węgier, Czech i Słowacji wspierają organizację wyścigu. W poprzednich edycjach Ministrowie 
Spraw Zagranicznych uświetniali swoją obecnością otwarcie wyścigu lub dekoracje zwycięzców. Zgodnie z 
ideą przewodnią, którą była budowa marki grupy wyszehradzkiej poprzez sport ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju współpracy na poziomie lokalnym, integracji społeczności paostw grupy oraz 
wzajemne poznanie, organizacji wyścigów towarzyszą liczne wydarzenia dodatkowe mające charakter 
edukacyjny, promujące idee współpracy paostw Grupy Wyszehradzkiej. Organizowane są konferencje, 
koncerty, wydarzenia sportowe dla amatorów etc. Staramy się, aby oferta była skierowana do każdej z 
grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży. Sama organizacja 
wyścigów to bardzo duże wydarzenie dla lokalnych społeczności stąd tak duże zaangażowanie partnerów 
samorządowych oraz grup formalnych i nieformalnych w miejscach rozgrywania wyścigów (info z 
Internetu) 
MTB Obiszów Team 
 
NOC MUZEÓW; godz. 17.00 otwarcie wystawy „Jak kiedyś nauczano przyrody”, kurator Joanna Mielech; 
godz. 17.30 prelekcja „Jakich pomocy używano do nauczania przyrody?” Leszek Kośny; godz. 20.00 
wyprawa w poszukiwaniu ptaków nocy pod kierunkiem ornitologa Bożeny Gramsz; godz. 16.00-24.00 
bezpłatne zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego 
Od 2009 roku Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze bierze udział w ogólnoeuropejskiej imprezie pt. 
"Noc Muzeów". Polega ona na udostępnianiu muzeów nieodpłatnie w wybranym dniu i w określonych 
godzinach, przede wszystkim wieczornych i nocnych. Oprócz zwiedzania wystaw, udostępniania 
magazynów zbiorów, pracowni konserwatorskich przygotowuje się specjalne atrakcje, t.j: koncerty, 

https://www.facebook.com/Dance-Festivals-376642235854126/?fref=ts
https://vk.com/club93569674
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wykłady, prezentacje multimedialne, spektakle, itp. W tym roku Muzeum Przyrodnicze zabierze 
zwiedzających w podróż do dawnej klasy przyrodniczej (info z muzeum) 
Miasto Jelenia Góra, Muzeum Przyrodnicze 
 
20 - 21 maja - WIOSENNE ŚWIĘTO SZTUKI 
20 maja - piątek 
UZDROWISKO SZTUKI; warsztaty dla dzieci i młodzieży - godz. 9.00-16.00 Liceum Plastyczne, ul. Cieplicka 
34 
Warsztaty dla dzieci i młodzieży. Ideą jest ożywienie tradycji artystycznych i rzemieślniczych regionu 
jeleniogórskiego, prezentacja warsztatowych technik plastycznych w odniesieniu do nowoczesności, z 
wykorzystaniem wiedzy i umiejętności lokalnych artystów. Festiwal ma za zadanie: rewitalizację 
szlachetnych technik artystycznych, prezentację tradycyjnych i nowoczesnych technik rzemiosła 
artystycznego regionu, wymiana doświadczeo i rozwijanie talentów, integracja młodzieży poprzez 
wspólne realizacje artystyczne. Festiwal obejmuje takie działania jak: wykonywanie wyrobów ze szkła, 
witraż, biżuteria szklana, grawerowanie szkła, malowanie i formowanie szkła, snycerstwo, rzeźba i 
płaskorzeźba, formy użytkowe w drewnie, drzeworyt, renowacja ram, złocenia, sztukateria, odlewy z 
gipsu i silikonu, modelowanie w glinie, ceramika, grafika warsztatowa w oparciu o miedzioryt, fotografia, 
techniki rysynkowe i malarskie (info ze szkoły) 
Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiaoskiego 
21 maja - sobota, muszla koncertowa 
Wiosenne Święto Sztuki z udziałem STEFANA PAPPA; występy dzieci z przedszkoli i szkół, finaliści 
Cieplickiego Kutra Artystycznego - godz. 10.00-14.00; rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci „Cieplice - 
miasto moich rodziców”, wręczenie nagród przez Pana Stefana Pappa - godz. 13.00 
Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury, Zdrojowy Teatr Animacji, Rada Jednostki Pomocniczej 
Miasta Jeleniej Góry, Stowarzyszenie „Miłośnicy Cieplic”, Mecenat Miasta Jelenia Góra 
 
20 maja - piątek 
koncert akordeonowy Paostwowej Szkoły Muzycznej z Hamburga; w programie utwory: J.S. Bach, B. K. 
Przybylski, A. Piazzola, A. Chaczaturian - godz. 17.00 Kościół Ewangelicko-Augsburski, Plac Piastowski 18 
(wstęp wolny) 
Parafia Ewangelicko-Augsburska, Staatliche Jugend Musik Schule Hamburg, Behörde für Schule 
Hamburg 
 
21 maja - sobota 
ŚWIĘTO KWIATÓW - godz. 10.00-16.00 Plac Piastowski, Park Zdrojowy 
Miasto Jelenia Góra, Przystao Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury 
 
Dzieo Teatru Publicznego, spektakl dla dzieci „Królowa Śniegu wg Petra Nosalka” na podstawie H. Ch. 
Andersena, reżyseria Bogdan Nauka, scenografia Pavel Hubidka, muzyka Pavel Helebrant - godz. 16.00 
Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 400 groszy) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
 
22 maja - niedziela 
monodram - recital „Brel jeszcze raz” w wykonaniu Janusza Zbiegieły, opieka artystyczna Krystyny Jandy 
- godz. 19.00 Teatr Zdrojowy, Park Zdrojowy 1 (bilety: 10 zł) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji 
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28 - 29 maja 
RODZINA NADZIEJĄ JUTRA, XXVIII Święto Matki; www.swietomatki.pl 
Stowarzyszenie Święta Matki 
 
28 maja - sobota 
FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
spektakl dla dzieci „Porwanie kaczątek” Gyula Urban, inscenizacja Lidia Lisowicz, opieka reżyserska 
Bogdan Nauka, scenografia Joanna Hrk, muzyka Jan Walczyoski - godz. 10.00 Teatr Zdrojowy, Park 
Zdrojowy 1 (bilety: 15 zł) 
przegląd zespołów dziecięcych - godz. 11.00-13.00 muszla koncertowa 
 
To opowieśd detektywistyczna dla najmłodszych, której bohaterem jest jamnik Jacek. To on wykryje 
sprawców brutalnego "przestępstwa”. Akcja dzieje się w "miejskiej dżungli”, wśród wieżowców 
rozświetlonych kolorowymi neonami. Autorką scenografii jest Joanna Hrk, której pracami zachwyciła się 
publicznośd teatrów dla dzieci w Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie, Elblągu, Gdaosku, łódzkiego Arlekina. 
Na scenie pojawią się wspaniałe kolorowe lalki - kukły wielkości człowieka poruszane przez ukrytego z 
tyłu aktora. Nowością dla najmłodszej publiczności ma byd także muzyka do spektaklu - głównym 
akcentem mają byd znane motywy z różnych filmów sensacyjnych (np. z "Różowej pantery”) 
nowocześnie zmiksowane, czyli jak mówią nastolatki "skreczowane” - bo dzieci w twórczości 
adresowanej do siebie oczekują także tego, czym zachwyca się ich starsze rodzeostwo (info z teatru) 
Miasto Jelenia Góra, Zdrojowy Teatr Animacji, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
 
29 maja - niedziela 
VIII ROWEROWA PARADA RETRO - start godz. 11.30 Plac Ratuszowy, meta ok. 12.15 Plac Piastowski koło 
Hotelu Caspar 
Towarzystwo Izersko-Karkonoskie 

 

http://www.swietomatki.jgora.pl/

