
KALENDARIUM IMPREZ 
3-9 grudnia 2021 r. JELENIA GÓRA 

 
3 grudnia - piątek 
otwarcie wystawy „Karkonosze. Fotografia 1945-2021” HANDMADE PHOTOGRAPHY - godz. 17.00 
Galeria BWA (część ekspozycji znajduje się w Galerii Na Górze w Muzeum Karkonoskim), ul. Długa 1 
(wstęp na wernisaż wolny, w kolejnych dniach bilety 2-5 zł) 
 
Fotografii użyczyły: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego 
w Vrchlabí, Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego w Jilemnicach, Archiwum Państwowe - Oddział 
w Jeleniej Górze, Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, Biuro 
Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze oraz archiwa prywatne 
Wystawa porusza problem różnych sposobów rejestracji Karkonoszy w fotografii czarno - białej, 
tradycyjnej. W historii sztuki stanowi ewenement wybitny, wyjątkowy i ponadlokalny. Tuż po II wojnie 
światowej w 1945 r., w Karkonosze przyjeżdżali tacy twórcy fotografii, jak: Jan Bułhak, Stefan Arczyński 
oraz Jan Korpal, Tomasz Olszewski czy Jerzy Wiklendt. W Karkonoszach czeskich tworzył wówczas m.in. 
Zdenko Feyfar. W 1961 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Fotografii Amatorskiej, późniejsze 
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, którego twórcy chętnie fotografowali Karkonosze. Wśród 
nich wyróżniały się fotografie Waldemara Wydmucha, Wacława Narkiewicza czy Zygmunta 
Trylańskiego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Karkonoszach pojawili się twórcy 
fotografii nowoczesnej, jak Jerzy Olek, Jan Bortkiewicz, Jakub Byrczek, Bogdan Konopka, Adam Lesisz, 
Andrzej Jerzy Lech, Wojciech Zawadzki. Pojawił się wówczas nowy program dla rozwoju fotografii, 
tzw. elementarnej, w Polsce absolutnie nowatorski. Inspiracja XIX wiecznymi technikami fotograficznymi 
spowodowała rozwój fotografii kontaktowej, w której obraz fotograficzny kopiowany jest stykowo, 
1:1 z wielkoformatowego negatywu. Fotografia ta rozwija się do dziś, a obrazy Karkonoszy są jej częstym 
tematem. Pojawiają się w twórczości artystów jeleniogórskich – nieżyjących już Ewy Andrzejewskiej, 
Wojciecha Zawadzkiego, a także Marka Likszteta,  Haliny Morcinek, Krzysztofa Niewiadomskiego, 
Janiny Hobgarskiej, Tomasza Mielecha, oraz wybitnych polskich fotografów, którzy od lat przyjeżdżają 
w góry i fotografują Karkonosze: Janusza Nowackiego, Marka Szyryka, Rafała Swosińskiego, Macieja 
Hnatiuka, Stanisława J. Wosia, Tomasza Michałowskiego a z Czech, m.in. Jaroslava Beneša. Powstają 
nowe wizje Karkonoszy, obrazy artystów, którzy widzą i rejestrują świat po swojemu, indywidualnie. 
Bardzo ważną częścią projektu jest wydanie obszernego albumu, który będzie podsumowaniem historii 
fotografii Karkonoszy zarówno w Polsce i w Czechach, poprzez fotografię tradycyjną - czarno - białą jako 
ważnego zjawiska w sztuce fotografii z tekstami specjalistów z dziedziny historii fotografii takich 
jak Adam Sobota czy Jiří Dvořak. Chcemy zachować w albumie najpiękniejsze i najważniejsze obrazy 
Karkonoszy, jakie powstały w okresie 1945-2021. Wydawnictwo będzie zawierało materiały 
z sympozjum naukowego, które jest jednym z ważniejszych elementów projektu HANDMADE 
PHOTOGRAPHY. W katalogu zaprezentujemy prace 80 fotografów. Projekt dotyka części rozległego 
tematu jakim jest fotografia Karkonoszy – fotografii czarno – białej od momentu kiedy Karkonosze stały 
się górami należącymi do Polski aż do czasów współczesnych. W przyszłości mamy zamiar uzupełnić lukę 
badawczą dotyczącą fotografii Karkonoszy i zająć się tematyką równie bogatej historii fotografii barwnej 
w Karkonoszach oraz fotografii historycznej ukazującej Karkonosze. Wówczas historia fotografii 
Karkonoszy będzie w pełni opracowana. Kuratorka wystawy - Joanna Mielech (info z BWA) 
BWA w Jeleniej Górze, Partner: Oblastní galerie Liberec 
 
Poezja na Prowincji, spotkanie z poezją śpiewaną i nie tylko - godz. 17.00 JCK Filia „Muflon”, ul. Cieplicka 
172 (wstęp wolny) 
Jeleniogórskie Centrum Kultury Filia „Muflon” 
 
spektakl „SCROOGE. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”’ Charles Dickens, reżyseria Henryk Adamek, scenografia 
Wojciech Jankowiak, opracowanie muzyczne Rafał Smoleń - godz. 19.00 duża scena, Teatr im. C. K. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: normalny 40 zł, ulgowy 25 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) 
Teatr im. C. K. Norwida 
 
4 grudnia - sobota 
Dzień Czytelnika w Książnicy Karkonoskiej - od godz. 9.00 Wypożyczalnia Książnicy, ul. Bankowa 27 
Z okazji Dnia Czytelnika zapisujący się i wypożyczający książkę w Wypożyczalni, Bibliotece Dziecięco-
Młodzieżowej, Czytelni, Filii nr 3 i 4 otrzymają pachnący upominek. Liczba prezentów ograniczona 
Książnica Karkonoska 
 



WEEKEND Z MIKOŁAJEM - godz. 10.00-17.00 Świąteczny konwój z Radiem Zet; w programie 
m. in.: Karaoke Świąteczne z bombkami, Postacie Zimowe dla dzieci i darmowe baloniki od Radia ZET, 
Tron Świętego Mikołaja, Snowboard dla dzieci z nagrodami, Świąteczne puzzle z gadżetami 
od partnerów projektu, Fotobudka i Listy do Świętego Mikołaja z pamiątkową mennicą.  
godz. 11:45  start konwoju św. Mikołaja przy Kościele Garnizonowym (przejazd na trasie ul. 1 Maja, 
Brama Wojanowska, ul. M. Konopnickiej, Plac Ratuszowy) 
godz. 12.00 rozpoczęcie akcji "Zostań z nami Św. Mikołajem" przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 
godz. 12.00-15.00 animacje dla dzieci; w programie m. in. malowanie pierników, oklejanie włóczką 
choinki. Dla wszystkich mieszkańców na rozgrzanie świąteczna herbata!! 
Uwaga!! Ilość osób wchodząca pod namiot ograniczona, wymagana dezynfekcja rąk i rękawiczki 
jednorazowe 
 
JARMARK MIKOŁAJKOWY - godz. 12.00-16.00 boisko przy ul. Z. Noskowskiego 10 (wstęp wolny) 
Gry i zabawy dla dzieci z Mikołajem, występy zespołów, zapraszamy na świąteczny darmowy 
poczęstunek, w menu zupa grzybowa i bigos, Z NAMI POCZUJESZ ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ 
Dofinansowanie Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2021 
Ognisko TKKF Zabobrze przy JSM, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 
spektakl „SCROOGE. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”’ Charles Dickens, reżyseria Henryk Adamek, scenografia 
Wojciech Jankowiak, opracowanie muzyczne Rafał Smoleń - godz. 17.00 duża scena Teatr im. C. K. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: normalny 40 zł, ulgowy 25 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) 
Teatr im. C. K. Norwida 
 
koncert świąteczny SWINGIN’ SANTA, kolędy i piosenki świąteczne z Niemiec i Polski - godz. 18.00 sala 
widowiskowa JCK, ul. Bankowa 28/30 (wstęp wolny) 
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Steinhaus e.V. Bautzen 

PREMIERA spektaklu „Pierwiastek z miłości”, reżyseria Marcin Sosnowski, muzyka, pianino Robert 
Wróblewski, skrzypce  Marcelina Wróblewska, występują Anna Ludwicka - Mania Jacek Grondowy - 
godz. 20.00 scena kawiarniana, al. Wojska Polskiego 38 (bilety 55 zł, balkon I 45 zł) 

Spektakl estradowy w oparciu o sceny satyryczne z cyklu „Tragedie małżeńskie” Stefanii Grodzieńskiej 
i piosenki nawiązujące do małżeńskiej tematyki, męsko-damskich zależności w konwencji komediowej, 
czy jak kto woli żartobliwej, ale też poważniejsze o miłości, zdradzie, tęsknocie i namiętności. Słowem , 
opowieść o kobiecie i mężczyźnie w związku lub osobno, o samotności mimo pozorów szczęśliwego życia. 
Historie małżeńskie na scenie cieszą się wielkim powodzeniem u publiczności - „Sceny z życia 
małżeńskiego” Bergmana, czy „Małe zbrodnie małżeńskie” Schmita. Widzowie odnajdują w nich swoje 
lub znajomych doświadczenia, podobieństwo zdarzeń , perypetii, znajome wątki, a często nawet te same 
zdania. Identyfikują się i kibicują bohaterom, a we wzruszeniu lub w uśmiechu znajdują spokój, 
wyrozumiałość i wytchnienie. Chodzi oczywiście przede wszystkim o rozrywkę, ale z odrobina wartości 
dodanej. Piosenki autorstwa Tuwima, Gałczyńskiego, Hemara, Kofty czy Wysockiego gwarantują 
najwyższy poziom literacki, bo mówimy tu właśnie o piosence literackiej, która stanowi podstawę 
dla aktorskiej interpretacji. Akompaniament na żywo ze sceny. Współorganizator: Urząd Miasta Jelenia 
Góra. Projekt: Inicjatywy aktorskie Teatru im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze (info z Teatru) 
Teatr im. C. K. Norwida 
 
5 grudnia - niedziela 
Wycieczka Rajd na Raty; wyjazd z dworca PKS Jelenia Góra autobusem godz. 8.34 do Kowar 
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” 
 
WEEKEND Z MIKOŁAJEM - godz. 10.00-17.30 Świąteczny konwój z Radiem Zet; w programie m.in.: 
Karaoke Świąteczne z bombkami, Postacie Zimowe dla dzieci i darmowe baloniki od Radia ZET, Tron 
Świętego Mikołaja, Snowboard dla dzieci z nagrodami, Świąteczne puzzle z gadżetami od partnerów 
projektu, Fotobudka i Listy do Świętego Mikołaja z pamiątkową mennicą, Gotowanie z Sokołowem.  
godz. 15.00-17.30 animacje dla dzieci; w programie m.in. malowanie pierników, oklejanie włóczką 
choinki. Dla wszystkich mieszkańców na rozgrzanie świąteczna herbata!! 
godz. 17.00 uroczyste rozświetlenie miejskiej choinki 
 



Spotkaj MOTOMIKOŁAJA Parada Motocykli; słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci, występ MAGIC 
EVENTS, pokazy I pomocy, zdjęcie w saniach z Mikołajem, przejażdżki na motocyklach - godz. 12.00 
Galeria Sudecka przy al. Jana Pawła II 51 
 
Mecz II Ligi Koszykówki Mężczyzn - KS Sudety Jelenia Góra z WKK II Wrocław - godz. 13.00 hala przy 
ul. Sudeckiej 42 (wstęp wolny) 
 
spektakl „Coś na ząb” wg. „Karius og Baktus” Thorbjørna Egnera, reżyseria Michał Derlatka, scenografia 
Michał Dracz, adaptacja Jarosław Antoniuk, muzyka Joanna Sówka-Sowińska - godz. 16.00 Zdrojowy 
Teatr Animacji, Park Zdrojowy 1 (bilety 20 zł, więcej na www.teatr.jgora.pl/bilety) 
 
"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 tłumaczeń, adaptacji teatralnych 
i filmowych. Jeleniogórskie przedstawienie, niezwykle barwne, posługujące się sugestywnymi środkami 
wyrazu scenicznego jest adresowane do widzów od trzech lat (info z Teatru) 
Zdrojowy Teatr Animacji 
 
spektakl „SCROOGE. OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”’ Charles Dickens, reżyseria Henryk Adamek, scenografia 
Wojciech Jankowiak, opracowanie muzyczne Rafał Smoleń - godz. 17.00 duża scena Teatr im. C. K. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: normalny 40 zł, ulgowy 25 zł, więcej na www.teatrnorwida.pl) 
Teatr im. C. K. Norwida 
 
spektakl „Pierwiastek z miłości”, reżyseria Marcin Sosnowski, muzyka, pianino Robert Wróblewski, 
skrzypce  Marcelina Wróblewska, występują Anna Ludwicka - Mania Jacek Grondowy - godz. 20.00 
scena kawiarniana, al. Wojska Polskiego 38 (bilety: normalny 40 zł, ulgowy 25 zł, więcej 
na www.teatrnorwida.pl) 
 
Spektakl estradowy w oparciu o sceny satyryczne z cyklu „Tragedie małżeńskie” Stefanii Grodzieńskiej 
i piosenki nawiązujące do małżeńskiej tematyki, męsko-damskich zależności w konwencji komediowej, 
czy jak kto woli żartobliwej, ale też poważniejsze o miłości, zdradzie, tęsknocie i namiętności. Słowem , 
opowieść o kobiecie i mężczyźnie w związku lub osobno, o samotności mimo pozorów szczęśliwego życia. 
Historie małżeńskie na scenie cieszą się wielkim powodzeniem u publiczności - „Sceny z życia 
małżeńskiego” Bergmana, czy „Małe zbrodnie małżeńskie” Schmita. Widzowie odnajdują w nich swoje 
lub znajomych doświadczenia, podobieństwo zdarzeń , perypetii, znajome wątki, a często nawet te same 
zdania. Identyfikują się i kibicują bohaterom, a we wzruszeniu lub w uśmiechu znajdują spokój, 
wyrozumiałość i wytchnienie. Chodzi oczywiście przede wszystkim o rozrywkę, ale z odrobina wartości 
dodanej. Piosenki autorstwa Tuwima, Gałczyńskiego, Hemara, Kofty czy Wysockiego gwarantują 
najwyższy poziom literacki, bo mówimy tu właśnie o piosence literackiej, która stanowi podstawę 
dla aktorskiej interpretacji. Akompaniament na żywo ze sceny. Współorganizator: Urząd Miasta Jelenia 
Góra. Projekt: Inicjatywy aktorskie Teatru im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze (info z Teatru) 
Teatr im. C. K. Norwida 
 
7 grudnia - wtorek 
„PIOSENKI Z KUFRA” muzyczny spektakl dla dzieci; pomysł, scenariusz, inscenizacja i reżyseria: zespół, 
opracowanie muzyczne Jacek Szreniawa - godz. 9.30 i 11.00 Zdrojowy Teatr Animacji, Park Zdrojowy 1 
(bilety 20 zł, więcej na www.teatr.jgora.pl/bilety) 
 
Na muzyczne przedstawienie składa się kilkanaście piosenek z różnych spektakli wyreżyserowanych 
przez wieloletniego dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji -  Bogdana Naukę. Bardziej i mniej znane 
przez dziecięcą publiczność utwory wybrzmią w nowych aranżacjach Jacka Szreniawy. Piosenki zostały 
zainscenizowane w zabawnej formie, z wykorzystaniem lalek, elementów scenografii i rozmaitych 
rekwizytów. Aktorzy animujący lalki i występujący w żywym planie przenoszą widza w bajkowy świat. 
Dzięki teatralnej magii Calineczka może się spotkać z kotem w butach, mała syrenka z żyjącym 
na co dzień pod ziemią kretem, a Kopciuszek z Kaczką dziwaczką (info z Teatru) 
Zdrojowy Teatr Animacji 
 



spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Laboranci Karkonoszy”  godz. 16.00 sala konferencyjna, 
ul. Bankowa 27 (wstęp wolny) 
Spotkanie współczesnych kontynuatorów tradycji zielarskich w Karkonoszach, propagatorów 
tej tradycji i dorobku kulturowego oraz wszystkich zainteresowanych zdrowym życiem. Czytamy, 
dyskutujemy, wymieniamy książki i mądrości życiowe. Spotkanie z Aliną Pawlik, terapeutką żywieniową 
poświęcone będzie immunoterapii (info z Książnicy) 
Książnica Karkonoska 
 
DKF „Klaps” „Moja cudowna Wanda”, reżyseria Bettina Oberli, Szwajcaria 2020, 110 min. - godz. 18.00 
sala widowiskowa, ul. Bankowa 28/30 (bilety 10 zł, karnet 28 zł) 
Jeleniogórskie Centrum Kultury 
 
8 grudnia - środa 
Spektakl „Kropka z błędem” reżyseria i muzyka Natasza Sołtanowicz, scenografia Iza Banaszek, 
Marianna Syska, aranżacja muzyczna Grzegorz Bieńko - godz. 9.30 Zdrojowy Teatr Animacji, Park 
Zdrojowy 1 (bilety 20 zł, więcej na www.teatr.jgora.pl/bilety) 
 
Kropka mieszka w zeszycie w trzy linie. Jest mała i ma okrągły brzuszek. Jak dorośnie chce zostać kropką 
nad „i”. Jej najlepszym przyjacielem jest rozbrykany i łobuzerski Błąd. Gdy pewnego dnia Błąd się gubi, 
Kropka wyrusza na poszukiwania wkraczając w nieznaną przestrzeń zeszytów, podręczników i notesów. 
W poszukiwaniach pomagają jej nowo poznani przyjaciele. Zapraszamy widzów do świata liter, cyfr, 
wykrzykników i myślników ale również błędów, które wcale nie są takie złe. „Kropka z Błędem” 
to historia o przyjaźni, kreatywności i radości, jaką może dawać zabawa z najlepszym przyjacielem. 
To opowieść o tym, że można się mylić i uczyć na błędach. Bo czym było by życie bez błędów? Smutną, 
szarą ortografią. SPEKTAKL DLA DZIECI OD 4 LAT (info z Teatru) 
Zdrojowy Teatr Animacji 
 
Yarosh Organ Trio feat. Dominik Wania Progressive Synthesis - koncert z cyklu JAZZ 
w ODK - godz. 19.00 kawiarnia ODK, ul. K. Komedy-Trzcińskiego 12 (wstęp wolny, prosimy 
o potwierdzenie tel. 75 75 31 831) 
Osiedlowy Dom Kultury 
 
recital Tamary Kalinowskiej „Za miłość - miłość” - godz. 19.00 Muzeum Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11A 
(bilety 40 zł, rezerwacja miejsc tel. 608 43 48 90, 609 77 17 48) 
Artystka legendarnej Piwnicy Pod Baranami w Krakowie, okrzyknięta „Osobnym Zjawiskiem” przez 
Wacława Krupińskiego 
Muzeum Przyrodnicze 
 
9 grudnia – czwartek 
Spektakl „Kropka z błędem” reżyseria i muzyka Natasza Sołtanowicz, scenografia Iza Banaszek, 
Marianna Syska, aranżacja muzyczna Grzegorz Bieńko - godz. 9.30 Zdrojowy Teatr Animacji, Park 
Zdrojowy 1 (bilety 20 zł, więcej na www.teatr.jgora.pl/bilety) 
 
Kropka mieszka w zeszycie w trzy linie. Jest mała i ma okrągły brzuszek. Jak dorośnie chce zostać kropką 
nad „i”. Jej najlepszym przyjacielem jest rozbrykany i łobuzerski Błąd. Gdy pewnego dnia Błąd się gubi, 
Kropka wyrusza na poszukiwania wkraczając w nieznaną przestrzeń zeszytów, podręczników i notesów. 
W poszukiwaniach pomagają jej nowo poznani przyjaciele. Zapraszamy widzów do świata liter, cyfr, 
wykrzykników i myślników ale również błędów, które wcale nie są takie złe. „Kropka z Błędem” 
to historia o przyjaźni, kreatywności i radości, jaką może dawać zabawa z najlepszym przyjacielem. 
To opowieść o tym, że można się mylić i uczyć na błędach. Bo czym było by życie bez błędów? Smutną, 
szarą ortografią. SPEKTAKL DLA DZIECI OD 4 LAT (info z Teatru) 
Zdrojowy Teatr Animacji 
 
prelekcja „Jarmarki adwentowe” Danuta Bunij; Camrgue święta Dolina Rodanu - godz. 19.00 Muzeum 
Przyrodnicze, ul. Cieplicka 11a (wstęp wolny) 
Muzeum Przyrodnicze 
 


