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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
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cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.
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starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 
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okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA



4

Informacja o warunkach i kryteriach przyznawania
DOLNOŚLĄSKICH KLUCZY SUKCESU

Kategoria 1 – Największa osobowość w promocji 
Dolnego Śląska.
1.  Kandydaci powinni poprzez swoją działalność 

i osobowość rozsławiać nasz region w kraju 
i za granicą.

2.  Szczególnie doceniany przez Kapitułę jest całokształt 
aktywności kandydata na rzecz naszego Regionu. 

3.  Kandydaci mogą być zarówno Polakami 
jak i obcokrajowcami.

Kategoria 2 – Za wybitne osiągnięcia w pracy 
naukowej i dydaktycznej. 
1. Kandydat powinien spełniać poniższe warunki: 
     a)  Wykazywać się wybitnymi osiągnięciami 

naukowymi, sytuującymi go w gronie czołowych 
badaczy w danej dyscyplinie naukowej;

     b)  Pracować w jednej z dolnośląskich szkół 
wyższych lub instytucji naukowych albo stale 
z nimi współpracować;

2. Kapituła docenia także:
     a)  Tworzenie tak zwanych szkół, czyli stałych 

uznanych za wiodące zespołów badawczych 
mających istotny wpływ na rozwój danej 
dyscypliny lub w przypadku instytutów 
naukowych mających w swoim dorobku liczne 
patenty i wdrożenia.

     b)  Wieloletnią działalność dydaktyczną, dzięki 
której Dolny Śląsk i Polska mogą się poszczycić 
znakomicie wykształconymi fachowcami. 

Kategoria 3 – Za wybitne osiągnięcia w kulturze 
i sztuce.
1.  Działalność kandydata powinna być związana 

z Dolnym Śląskiem a Jego osiągnięcia potwierdzone 
odpowiednimi nagrodami (twórcy, aktorzy). 

2.  Kapituła w tej kategorii oczekuje także 
zgłoszeń osób osiągających wybitne sukcesy 
w kierowaniu instytucjami kultury i sztuki lub 
będących wybitnymi mecenasami przedsięwzięć 
artystycznych.

Kategoria 4 – Za wybitne osiągnięcia w działalności 
samorządowej.
1.  Kandydatami mogą być osoby zarówno aktualnie 

pełniące funkcje samorządowe oraz osoby pełniące 
te funkcje w przeszłości. 

2.  Kapituła szczególną uwagę przykłada do 
wyróżnienia tych samorządowców, którzy swoją 
postawą i osiągnięciami dają (lub dawali) przykład 
jak należy służyć społecznościom lokalnym.

3.  Kapituła bierze pod uwagę także osiągnięcia 
kandydata w działalności publicznej a nie tylko 
samorządowej. 

Kategoria 5 – Dla najlepszej dolnośląskiej 
organizacji pozarządowej.
1.  Kandydatami mogą być fundacje i stowarzyszenia 

mające siedzibę na Dolnym Śląsku.
2.  Kapituła bierze pod uwagę zakres działalności 

statutowej, wytrwałość i efekty tej działalności.

Kategoria 6 – Dla najlepszego przedsięwzięcia 
turystycznego lub organizatora masowych imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.
1.  Kandydatami mogą być instytucje realizujące 

przedsięwzięcia turystyczne, kulturalne, rekreacyjne 
lub sportowe ale także mające wybitne osiągnięcia 
w jednym z powyższych zakresów;

2.  Powinny to być uznane działalności realizowane, 
co najmniej od kilku lat na terenie Dolnego Śląska.

Kategoria 7 – Dla dolnośląskiej firmy najlepiej 
współpracującej ze społecznością lokalną.
1.  Kandydaci powinni charakteryzować się 

wrażliwością na potrzeby społeczności lokalnej 
(otoczenie firmy) przejawianą przez aktywne 
wspieranie potrzeb tej społeczności.

2.  Zgłaszając kandydatury w tej kategorii należy 
wskazać konkretne przykłady współpracy 
z lokalnymi instytucjami, organizacjami 
społecznymi lub wspieraniem społeczności lokalnej 
w trudnych sytuacjach (np.: klęski żywiołowe, 
wspieranie chorych, szpitali).

Uwaga!
Niezależnie od kryteriów określonych dla 
poszczególnych kategorii wyróżnienia „Dolnośląski 
Klucz Sukcesu” Kapituła może wziąć pod uwagę 
inne specyficzne okoliczności, które jej zdaniem są 
istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia.
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 Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowarzyszeniu na Rzecz 
Promocji Dolnego Śląska tuż po jego powstaniu, w 1996 r. Podejmowaliśmy tą inicjatywę na terenie czte-
rech województw południowo-zachodniej Polski, ale dla nas to był obszar Dolnego Śląska. W 1998 roku usta-
wodawca potwierdził nasze odczucia tworząc Województwo Dolnośląskie. Dotychczasowych 21 Edycji tego 
wyróżnienia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi.

 Podczas tegorocznego Finału Kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze Sukcesu w siedmiu kategoriach, 
a także jeden lub dwa klucze, jako wyróżnienia specjalne.

 W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega następujących zasad:
–  Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. Jest dla nas 

ważne, czy kandydat spełnia swoje powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organi-
zacjami pozarządowymi.

–  Staramy się dostrzegać i nagradzać dokonania organizacji i osób działających także w środowiskach odda-
lonych od dużych ośrodków, bowiem tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy.

 Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróżnionych. W dwu-
dziestu jeden dotychczasowych edycjach wręczono ponad 240 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było 
ponad 960 podmiotów.

 Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są osoby prawne i fizyczne, które prześlą formularz zgłoszenia 
do sekretarza Kapituły (szczegóły: www.dolnyslask.wroc.pl; www.kluczsukcesu.pl) oraz członkowie Kapituły.  

 Zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego udziału przez zgłaszanie najlepszych – Państwa 
zdaniem – kandydatur.

Przewodniczący kapituły: 
dr Bogdan Cybulski

 Inicjatywa utworzenia 
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Śląska tuż po jego powstaniu, 
w 1996 r. Podejmowaliśmy 
tą inicjatywę na terenie czterech 
województw południowo-
zachodniej Polski, ale dla nas 

to był obszar Dolnego Śląska. W 1998 r. ustawodawca 
potwierdził nasze odczucia tworząc Województwo 
Dolnośląskie. Dotychczasowych 18 Edycji tego 
wyróżnienia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy 
ona dobrze Naszemu Regionowi.
 Tegoroczny Finał odbędzie się w czerwcu 
w Zgorzelcu. Kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze 
Sukcesu w ośmiu kategoriach, a także jeden lub 
dwa klucze jako wyróżnienia specjalne.
 W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, 
od pierwszej edycji, przestrzega następujących 
zasad:
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do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym 
otoczeniu. Jest dla nas ważne, czy kandydat 
spełnia swoje powinności publiczne, czy 
współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami 
pozarządowymi.
- Uważamy, że należy promować przede 
wszystkim dokonania, które do tego momentu 
są  już 
wypromowane, same zabiegają o dalszą promocję, 
„walczą” o laury ogólnopolskie , europejskie 
i światowe.
- Staramy się dostrzegać, i nagradzać, 

 osób działających 
w środowiskach oddalonych od dużych ośrodków, 
bowiem tam szczególnie potrzebne są pozytywne 
impulsy.
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dotychczasowych edycjach wręczono ponad 210 
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prawne i 
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www.dolnyslask.wroc.pl; www.kluczsukcesu.pl).
 Zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego 
udziału przez zgłaszanie najlepszych – Państwa 
zdaniem – kandydatur.
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Sekretarz:

Ryszard Chruścicki  
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji 

Dolnego Śląska  

Inicjatywa utworzenia „Dol-
nośląskiego Klucza Sukcesu”  
narodziła się w Stowarzyszeniu 
na Rzecz Promocji  Dolnego 
Śląska tuż po jego powstaniu,  
w 1996 r. Podejmowaliśmy tą ini-
cjatywę na terenie czterech wo-
jewództw  południowo-zachod-

  .aksąlŚ ogenloD razsbo łyb ot san ald ela ,iksloP jein  
W 1998 r. ustawodawca potwierdził nasze odczucia 
tworząc Województwo Dolnośląskie. Dotychczasowych  
16. Edycji tego wyróżnienia utwierdziło nas w przeko-
naniu, że  służy ona dobrze Naszemu Regionowi.
  
Tegoroczny Finał odbędzie się  w czerwcu w Kątach 
Wrocławskich. Kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze 
Sukcesu w dziewięciu kategoriach, a także jeden 
lub dwa klucze jako wyróżnienia specjalne.
   
W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierw-
szej edycji, przestrzega następujących zasad:
-  Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjono-

wania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. 
Jest dla nas ważne, czy kandydat spełnia swoje 
powinności publiczne, czy współpracuje z władza-
mi lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

-  Uważamy, że należy promować przede wszyst-
kim dokonania, które –do tego momentu– są 

-
promowane, same zabiegają o dalszą promo-
cję, „walczą” o laury ogólnopolskie , europejskie  
i światowe.

-  Staramy się dostrzegać, i nagradzać, dokonania 
-

skach oddalonych od dużych ośrodków, bowiem 
tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy.

Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała za-
wsze frekwencja i radość wyróżnionych. W  szes-
nastu  dotychczasowych edycjach wręczono ponad 
190 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było 
ponad 750 podmiotów.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: Woje-
woda Dolnośląski, samorządy terytorialne i gospo-
darcze, fundacje i  stowarzyszenia, agencje rozwo-

  yłutipaK  eiwoknołzc zaro aidem , ogenlanoiger uj
(szczegóły: www. dolnyslask.wroc.pl).  

  ogenwytka od awtsńaP macęhcaz i mazsarpaZ
udziału przez zgłaszanie najlepszych – Państwa 
zdaniem – kandydatur.
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 Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowarzyszeniu na Rzecz 
Promocji Dolnego Śląska tuż po jego powstaniu, w 1996 r. Podejmowaliśmy tą inicjatywę na terenie czte-
rech województw południowo-zachodniej Polski, ale dla nas to był obszar Dolnego Śląska. W 1998 roku usta-
wodawca potwierdził nasze odczucia tworząc Województwo Dolnośląskie. Dotychczasowych 21 Edycji tego 
wyróżnienia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi.

 Podczas tegorocznego Finału Kapituła wręczy Dolnośląskie Klucze Sukcesu w siedmiu kategoriach, 
a także jeden lub dwa klucze, jako wyróżnienia specjalne.

 W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega następujących zasad:
–  Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliższym otoczeniu. Jest dla nas 

ważne, czy kandydat spełnia swoje powinności publiczne, czy współpracuje z władzami lokalnymi i organi-
zacjami pozarządowymi.

–  Staramy się dostrzegać i nagradzać dokonania organizacji i osób działających także w środowiskach odda-
lonych od dużych ośrodków, bowiem tam szczególnie potrzebne są pozytywne impulsy.

 Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróżnionych. W dwu-
dziestu jeden dotychczasowych edycjach wręczono ponad 240 kluczy, a nominowanych do wyróżnienia było 
ponad 960 podmiotów.

 Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są osoby prawne i fizyczne, które prześlą formularz zgłoszenia 
do sekretarza Kapituły (szczegóły: www.dolnyslask.wroc.pl; www.kluczsukcesu.pl) oraz członkowie Kapituły.  

 Zapraszam i zachęcam Państwa do aktywnego udziału przez zgłaszanie najlepszych – Państwa 
zdaniem – kandydatur.

Przewodniczący kapituły: 
dr Bogdan Cybulski
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Dolnośląskie. Dotychczasowych 18 Edycji tego 
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powinności publiczne, czy współpracuje z władza-
mi lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

-  Uważamy, że należy promować przede wszyst-
kim dokonania, które –do tego momentu– są 

-
promowane, same zabiegają o dalszą promo-
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  yłutipaK  eiwoknołzc zaro aidem , ogenlanoiger uj
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NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI REGIONU

Prof.dr hab.n.med. Juliusz Jakubaszko specjalista anestezjologii, inten-
sywnej terapii i medycyny ratunkowej.
Afiliacje:
•  prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, 
•  członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, 
•   członek Europejskiej Komisji Specjalizacji Lekarskich – Sekcji Medy-

cyny Ratunkowej (UEMS) i Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Me-
dycyny Ratunkowe – Sekcji Międzynarodowej (ACEP), 

•  członek Zarządu Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM)
•   członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej 

(EUSEM) 
Autor i wykonawca pierwszego w kraju zabiegu ciągłej hemofiltracji tętniczo-żylnej (CAVH) 
u pacjenta intensywnej terapii (grudzień 1983). Habilitował się w 1990 roku. Tytuł profesora 
nauk medycznych otrzymał w 2003 roku. 
Główne kierunki badań: – w anestezjologii i intensywnej terapii: monitorowanie funkcji życio-
wych w stanach krytycznych, terapia nerko-zastępcza, niewydolności wielonarządowe, – w me-
dycynie ratunkowej: zaawansowana resuscytacja krążeniowo-oddechowa, leczenie poresuscy-
tacyjne, stany nagłego zagrożenia życia, postępowanie okołourazowe, organizacja, nauczanie 
i zarządzanie w systemach ratownictwa medycznego i medycyny katastrof, – w medycynie hi-
perbarycznej: zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej w praktyce intensywnej terapii i medy-
cyny ratunkowej.
Pionier polskiej medycyny ratunkowej – organizator pierwszych w kraju Intensywnych Kursów 
Specjalizacyjnych Medycyny Ratunkowej (1999, 2000, 2002). Inicjator powołania i członek zespo-
łów przygotowujących projekty legislacyjne dla medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego 
w polskim systemie ochrony zdrowia (1998, 2001). Autor założeń organizacyjnych i zasad funk-
cjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalnictwie polskim. Autor szeregu definicji 
i terminów, które przyjęły się szeroko w polskim nazewnictwie medycznym, jak np.: medycyna 
ratunkowa, lekarz medycyny ratunkowej, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), medyczne czynno-
ści ratunkowe, kwalifikowana pierwsza pomoc.
Członek Założyciel Polskiej Rady Resuscytacji (2000).
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Prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko
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W latach 1999–2003 i 2008–2014 konsultant krajowy ds. medycyny ratunkowej, w latach 
2004–2008 konsultant wojewódzki w tej dziedzinie dla Dolnego Śląska.
Organizator i kierownik pierwszych w kraju uniwersyteckich Katedr Medycyny Ratunkowej: 
-2001 – Collegium Medicum w Bydgoszczy, -2004 – Akademia Medyczna we Wrocławiu. 
Organizator i konsultant pracowni tlenoterapii hiperbarycznej w Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich (2003). Organizator i Konsultant Naukowy Centrum Tlenoterapii 
Hiperbarycznej CREATOR przy Klinice Medycyny Ratunkowej ASK we Wrocławiu (od 2006).
Organizator pierwszego w Polsce i Europie Środkowej Kongresu Medycyny Ratunkowej (CEEM, 
wrzesień 2000) oraz kolejnych pięciu kongresów CEEM: -2004, -2009, -2013, -2015 i -2017.  
Organizator dorocznych, od 1992, 26-u Międzynarodowych Zimowych Konferencji Intensyw-
nej Terapii i Medycyny Ratunkowej. Współorganizator Europejskich Kongresów Medycyny 
Ratunkowej EuSEM (od 1998). Honorowy Ambasador Kongresów Polskich (2015).
Autor ponad 300 publikacji naukowych. Redaktor pierwszych 12-u polskich wydań podręczników 
amerykańskich i brytyjskich do medycyny ratunkowej specjalizacji lekarzy w zakresie medycyny 
ratunkowej (CMKP, Warszawa 2000). Autor pierwszego programu nauczania nowego zawodu: 
licencjonowanego ratownika medycznego. Członek założyciel i prezes (od 1999 roku) Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (PTMR). Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Polish 
Journal of Emergency Medicine”. Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii (PTAiT), 
Członek Założyciel Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EuSEM). Członek 
Honorowy: Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Medycyny Ratunkowej (ACEP), Amerykań-
skiej Akademii Medycyny Ratunkowej (AAEM), Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Ratun-
kowej (IAEM), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EUSEM). Członek Zarządu 
i Ambasador Europy w Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM). 
Laureat międzynarodowej nagrody „Emergency Medicine Founders Award 2017”, nominowa-
ny przez Amerykańską Akademię Medycyny Ratunkowej.
Laureat licznych nagród resortowych, w tym prestiżowej „Nagrody Ministra Zdrowia, 
im. Błogosławionego Gerarda”, za zasługi w tworzeniu i rozwoju polskiego ratownictwa 
medycznego (2012). 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1997), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2005) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013). 
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I DYDAKTYCZNEJ

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U

D O L N O Ś L Ą S K I
K L U C Z  S U K C E S U

2 0 1 7  r o k
LAUREACI

Rektor Politechniki Wrocławskiej (1990–1996)
Minister, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych (1997–2001)
Prof. Andrzej Wiszniewski legitymuje się ponad 50-letnim stażem pracy na Wydzia-
le Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej i ogromnymi osiągnięciami w każdej 
z dziedzin działalności nauczyciela akademickiego. Studia ukończył w 1957 studia 
na Wydziale elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W 1961 uzyskał stopień dok-
tora, a w 1966 doktora habilitowanego. W 1972 otrzymał tytuł profesora nauk tech-
nicznych. Zawodowo od początku związany z Politechniką Wrocławską. Od 1966 
do 1991 był kierownikiem Zakładu Automatyki i Sterowania w Energetyce Instytutu 
Energoelektryki, w 1981 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1990–1996 sprawował 
urząd rektora Politechniki Wrocławskiej.
Opublikował ponad 300 prac, w tym wiele artykułów w czasopismach zagranicznych. 

Jest autorem bądź współautorem 12 książek, w tym książek wydanych w renomowanych wydawnictwach, 
takich jak Springer, Marcel Dekker, WNT.
Stworzył szkołę naukową elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, która jest kontynuowana przez 
Jego wychowanków. Osobowość twórcza i duża dynamika działalności naukowej profesora A. Wiszniewskiego 
są wysoko cenione w świecie i kraju. W 2014 roku  uzyskał prestiżową Nagrodę Siemensa za całokształt osią-
gnięć w pracy naukowej. Wypromował 13 doktorów, z których 3 uzyskało tytuł profesora. Jest nauczycielem 
akademickim i wychowawcą kilku pokoleń elektryków.
Prowadził i częściowo jeszcze prowadzi w niezwykle interesujący sposób różnorodne wykłady z zakresu auto-
matyki i sterowania, a także wykład: Inżynierska skuteczność w mówieniu i pisaniu – dla studentów oraz dla 
doktorantów. W uznaniu dla Jego osiągnięć w pracy dydaktycznej został w 2004 roku odznaczony Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.
Na szczególną uwagę zasługują dokonania prof. dr hab. inż. Andrzeja Wiszniewskiego w zakresie działalno-
ści organizacyjnej. Przez dwa lata był Przewodniczącym Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia 
i Opola. W latach 1997–2001 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (Ministra Nauki), 
uzyskując duże osiągnięcia w kierowaniu nauką polską w okresie integracji naszego Kraju z Unią Europejską.
Bogata i wszechstronna działalność prof. A. Wiszniewskiego znalazła uznanie wyrażone w licznych wyróż-
nieniach i odznaczeniach, spośród których należy wymienić: 3 doktoraty honoris causa, Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyż Polonia Restituta (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1977), Członkostwo honorowe IEE (1978), Nagroda Fundacji POLKUL (1987), Komandoria Papieskiego 
Orderu Świętego Sylwestra (1998), Krzyż Wielki Świętego Stanisława, Honorowe członkostwo CIGRE, Medal 
Politechniki Wrocławskiej (1999), Złota Odznaka PWr. z Brylantem (2009), Członkostwo Honorowe SEP, Na-
groda Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, Medal im. Prof. K. Idaszewskiego, Medal 
90-lecia SEP oraz Medal 60-lecia NOT na Dolnym Śląsku, i inne.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wiszniewski
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ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE I SZTUCE

ZPiT „Jubilat” to amatorski zespół folklorystyczny prezentujący bez-
cenne wartości narodowe i oryginalny program artystyczny opar-
ty na tańcu oraz polskiej muzyce ludowej. Został założony w 1975 r. 
w Fabryce Wagonów, a od 1981 r. działa pod mecenatem Świdnickie-
go Ośrodku Kultury. Od czasu pierwszego programu „Od menueta 
do rock and rolla” z 1976 r. zespół stale wzbogaca swój repertuar.
Kierownikiem artystycznym i choreografem jest Pan Lubomir Szmid, 
a asystentem Pani  Anna Trzeciak.
Odznaczenia i nagrody: Nagroda dziennikarzy polskich (Ogólnopolski 
Przeg. Zesp. Pieśni i Tańca – Konin `80), I miejsce – Liść Rododen-

dronu w Woj. Przeg. Zesp. Pieśni i Tańca w Zamku Książ 1981r., Puchar Marszałka Sejmiku 
Dolnośląskiego w 2009 r. w Konfrontacjach Zespołów Pieśni i Tańca Regionu Dolnośląskiego.
Odznaczenia: Zasłużony dla Kultury Polskiej (Minister Kultury i Sztuki, 2011 r.)
Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, 2015 r.)
Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (2015 r.)
“Jubilat” podbił serca publiczności na świecie. Gościł we Włoszech, w Austrii, Indiach, Bośni 
i Hercegowinie, Czarnogórze, Serbii, Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Macedonii, Portugalii, 
Danii, Francji, Grecji, Słowacji, na Cyprze, w Monte Carlo, na Węgrzech, w Chinach.

Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”
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ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ
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Witold Krochmal urodził się we Wrocławiu w 1955 roku gdzie przeszedł cały 
proces edukacji. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Górniczym Politech-
niki Wrocławskiej w 1980r. Przez pierwsze 10 lat swojego życia zawodowego 
związany był z przemysłem górniczym zarówno węglowym jak i miedziowym, 
w Polsce jak i po za jej granicami. Później swoje inżynierskie wykształceniena 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 
W 1990 roku został pierwszym Burmistrzem Wołowa gdzie mieszkał od cza-
su przenosin do pracy ze Śląska do Zagłębia Miedziowego. Później wybierano 
go jeszcze dwukrotnie na tę funkcję. W tym czasie, w 1990 roku, wybrano go 
również Przewodniczącym Stowarzyszenia Wójtów i Burmistrzów województwa 

Wrocławskiego. Był członkiem wrocławskiego Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego, a w drugiej Ka-
dencji Samorządu delegatem do Krajowego Sejmiku Samorządowego, gdzie reprezentował nasze Woje-
wództwo Wrocławskie wspólnie z prof. Leonem Kieresem.
Był współzałożycielem Unii Miasteczek Polskich i od początku członkiem Zarządu tej Organizacji. Przez 
następne 8 lat był jej Prezesem oraz następnie wiceprezesem. Reprezentował Polskę w Kongresie Władz 
Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz przez 12 lat, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, był 
członkiem Komitetu Regionów Europy. Od 1998 pracował w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Tery-
torialnego, najpierw jako Wojewoda Dolnośląski reprezentował stronę rządową, później jako burmistrz 
Wołowa w latach 2002–2010 Stronę Samorządową.
W 1997 r. podczas powodzi został pełnomocnikiem wrocławskiego Wojewody ds. powodzi, a następ-
nie Premier Jerzy Buzek powołał go na stanowisko Wojewody Wrocławskiego. W 1999 roku, po re-
formie administracji publicznej oraz terytorialnej Kraju, został pierwszym Wojewodą Dolnośląskim. 
Premier Rządu RP powierzył mu funkcję Prezesa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Od 2011 
roku do dzisiaj jest Dyrektorem Biura Koordynacji Projektów Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu 
Odry oraz Wisły, finansowanych m.in. przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy. Odznaczony 
m. in. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, przez 
Prezydenta Republiki Francji Ordere  National du Merite, przez Prezydenta Republiki Federalnej Nie-
miec Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Kawalerem Papieskiego odznaczenia Pro Ecc-
lesia et Pontifice nadanym przez Papieża Jana Pawła II. Za swoją działalność samorządową otrzymał 
w 2010 roku również prestiżową nagrodę im. Grzegorza Pałki oraz z okazji 20-lecia Samorządu Teryto-
rialnego Różą Franciszki Cegielskiej.

Witold Krochmal
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DLA NAJLEPSZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego powstała w 2007 roku w celu aktywnej ochro-
ny dziedzictwa przemysłowego i zabytków techniki na terenie całego historycznego Śląska. 
Najważniejszą częścią działalności Fundacji jest ochrona wybranych, charakterystycznych 
dla Śląska obiektów techniki, które następnie przekształcane są w muzea. Wybór formy ochro-
ny zmierza przede wszystkim do jak najlepszego utrwalenia oryginalności i autentyczności 
chronionego zabytku. 
Obecnie w ramach Fundacji działa Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej 
i Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. W czterech innych obiektach trwają 
prace przygotowawcze i organizacyjne mające na celu udostępnienie tych obiektów zwiedza-
jącym – Muzeum Technik Rolniczych w Piotrowicach Świdnickich, Młyn Hilberta w Dzierżo-
niowie, Muzeum Śląskiej Porcelany w Tułowicach oraz w Parowozowni w Dzierżoniowie.
Fundacja podejmuje także działania z zakresu badań nad historią przemysłową Śląska m.in. 
poprzez publikację szeregu wydawnictw, praktycznej ochrony materialnego dziedzictwa prze-
mysłowego, a także edukacji na temat rozwoju gospodarczego.

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
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DLA NAJLEPSZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA TURYSTYCZNEGO
LUB ORGANIZATORA MASOWYCH IMPREZ

KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH LUB SPORTOWYCH
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Arboretum Wojsławice od 30 lat należy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocław-
skiego. To jeden z niewielu dawnych parków podworskich na Dolnym Śląsku zachowanych 
do naszych czasów. Od 1988 r. 10-krotnie powiększono jego obszar do ponad 62 ha, poddano 
rewitalizacji stary park i zabytkowy folwark – przeznaczając go na potrzeby turystów i studen-
tów. Konsekwentnie łączy się tu działania edukacyjne i naukowe z szeroko rozumianą turysty-
ką. Od kwietnia do października w Arboretum organizowane są spacery tematyczne z prze-
wodnikiem, koncerty z cyklu „Muzyka w Ogrodzie”, liczne wystawy ogrodnicze i artystyczne, 
kiermasze roślin, warsztaty i wykłady. Na stałe zagościło tu kilka cyklicznych imprez – święto 
różaneczników o nazwie RODOmania, Święto Piwonii, letnia wystawa liliowców HEMERO-
mania, Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Piknik Ogrodowe Smaki, Festiwal 
Traw i Kwiatów Jesieni, sezon zamyka tradycyjne biesiadowanie, czyli Śląski Festiwal Kapusty.
Ze zbiorem ponad 12 tys. gatunków i odmian roślin Wojsławice należą obecnie do najbogat-
szych założeń ogrodowych w Polsce. Największe i najcenniejsze zbiory roślin: różaneczników, 
bukszpanów i liliowców uzyskały w 2011 r. certyfikaty polskich Kolekcji Narodowych. W 2013 r. 
American Hemerocallis Society przyznało kolekcji liliowców, największej w Europie, presti-
żowy tytuł „Display Garden AHS”, dzięki czemu Wojsławice znalazły się w gronie najlepszych 
tego typu ogrodów świata. Doceniają to Goście Arboretum, bowiem ich liczba stale rośnie. 
To dzięki ich głosom placówka otrzymała godło „Turystyczna Usługa Roku 2017”, a w plebi-
scycie Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska certyfikat „Atrakcja Turystyczna Dolnego Śląska 
2018”.

Arboretum Wojsławice Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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DLA DOLNOŚLĄSKIEJ FIRMY NAJLEPIEJ
WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Dolina Baryczy to przepiękna, zielona kraina na mapie Dolnego Śląska. 
To tu, w sercu doliny, obok licznych stawów rybnych i lasów – rozcią-
gają się pola z kapustą i ogórkami rodziny Sznajderów, którzy co roku 
od 55 lat je kiszą. Warzywa uprawiane są naturalnie i zgodnie z kalenda-
rzem sezonowości, w poszanowaniu gleby i otoczenia. Proces kiszenia 
jest powolny, samoczynny z dodatkiem najlepszej polskiej soli kamiennej 
z Kłodawy, bez konserwantów, bez przyspieszaczy fermentacji, bez 
zakwaszaczy. Słoiczki z kapustą, ogórkami, buraczkami – przypomi-
nają smaki dzieciństwa. Trzy lata temu młode pokolenie Sznajderów 
cały wysiłek skierowało na budowanie marki i relacji z konsumen-

tami, klientami i społecznością lokalną. Niebanalne formy promocji jak np. Dzień Otwarty 
w Gospodarstwie – Ogórkorwanie przerodziły się w ogórkowe święto regionu, a sielski klimat 
i przyjazna atmosfera – to były największe atrakcje dla mieszkańców dużych miast i okolicz-
nych sąsiednich wsi. Gospodarstwo oferuje też warsztaty kiszenia, prowadzi profil na fb, gdzie 
można obserwować prace polowe i proces produkcji. To buduje zaufanie i więź z klientami, 
pracownikami i sąsiadami. Bliski kontakt ze społecznością lokalną przyczynił się do sukcesu 
firmy.

Gospodarstwo rolne – Michał Sznajder
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Klub Kibiców Niepełnosprawnych (KKN) powstał w 2008 roku przy klubie sportowym Śląsk 
Wrocław. Celem utworzenia organizacji było aktywizowanie osób z niepełnosprawnościa-
mi poprzez udział w imprezach sportowych. Założycielem i prezesem KKN jest Paweł Parus 
– osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, z wykształcenia magister dziennikarstwa, 
znany aktywista.
Od początku działalność i otwartość organizacji cieszyły się dużym zainteresowaniem w śro-
dowisku osób z niepełnosprawnościami. Oferta KKN związana była nie tylko ze sportem, 
ale także kulturą i turystyką. W 2011 roku organizacja została zarejestrowana w KRS, stając się 
oficjalnym stowarzyszeniem. Dzięki temu mogła ubiegać się o środki publiczne na realizację 
projektów dotyczących aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. 
W ciągu 10 lat działalności KKN zrealizował ponad 20 projektów związanych z organizacją 
imprez sportowo-rekreacyjnych, konferencji, wycieczek turystycznych oraz kształtowaniem 
pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Największym sukcesem stowarzyszenia 
jest jednak zbudowanie rozległej sieci relacji pomiędzy członkami organizacji. Dziś to po pro-
stu grupa przyjaciół wspierająca kilkaset innych osób z niepełnosprawnościami. 
Stowarzyszenie KKN zorganizowało ponad 200 wyjazdów na imprezy sportowe i turystyczne 
odbywające się zarówno w Polsce, jak i Europie. Członkowie organizacji stali się znanymi akty-
wistami i liderami społecznymi. Wrocławski KKN zainspirował inne grupy kibiców niepełno-
sprawnych w kraju do zakładania oficjalnych struktur i był głównym pomysłodawcą powstania 
ogólnopolskiej Federacji Kibiców Niepełnosprawnych współpracującej z PZPN.

Stowarzyszenie „Klub Kibiców Niepełnosprawnych”
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Euroregion Glacensis, powstał 5 grudnia 1996 roku na podstawie umowy o współpracy po-
między czeskim i polskim stowarzyszeniem. Celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie 
i  podejmowanie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej oraz rozwój gospodarczy, społeczny 
i kulturalny obu części euroregionu. 
Współpraca przekraczająca granice pomaga w łagodzeniu negatywnych uwarunkowań, jakie 
powstały w regionie w związku z istnieniem granic. Niweluje skutki peryferyjnego położenia 
obszarów przygranicznych i przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkającej tu lud-
ności oraz wpływa  na wszystkie sfery życia mieszkańców: kulturalne, społeczne, gospodarcze 
i infrastrukturalne. 
Członkami polskiej części Euroregionu jest 35 gmin i 3 powiaty: kłodzki, ząbkowicki i świdnic-
ki. Po czeskiej stronie członkami jest 113 miast i gmin oraz 3 kraje. W ponad dwudziestoletniej 
letniej działalności Euroregionu dużą rolę odegrały programy pomocowe Unii Europejskiej, 
dzięki którym zostało zrealizowanych bardzo wiele projektów inwestycyjnych, zwiększających 
dostępność komunikacyjną regionu i które przyczyniły się do rozwoju turystycznego i gospo-
darczego w regionie pogranicza.

Euroregion Glacensis
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Euroregion Nysa

Historyczny proces przemian w obszarze Europy, objęty przełomem z lat 1989/90, nie ominął 
terenów pogranicza wzdłuż Nysy. Dla licznie występujących tu problemów takich jak :
•   dramatyczna degradacja środowiska (Czarny Trójkąt), niska przepustowość granic, brakują-

ca/niesprawna infrastruktura,
•  bariery językowe, brak kontaktów międzyludzkich,
•   obciążenia, uprzedzenia będące dziedzictwem tragicznej historii – należało znaleźć właściwe 

rozwiązania.
W toku wymiany doświadczeń z dzisiejszymi partnerami z Europy zachodniej, przyjęto for-
mułę współpracy transgranicznej w postaci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. To pierwsza 
na terenie byłego bloku wschodniego taka samorządowa struktura. Zainicjowała ją między-
narodowa konferencja zorganizowana w maju 1991 r. w Zittau pod patronatem prezydentów 
Havla, Wałęsy i von Weizsäckera. Formalny akt założycielski nastąpił na pierwszym posiedze-
niu trójstronnej Rady w dniu 21.12.1991 r. 
Stolicami Euroregionu są Jelenia Góra, Liberec i Zittau. Jego obszar o powierzchni ponad 
13 tys. km² zamieszkuje dziś ok. 1,6 mln. Polaków, Niemców, Czechów oraz Serbołużyczan.
Euroregion Nysa jest stowarzyszeniem, do którego należy 41 gmin, 6 powiatów a od roku 
również województwo dolnośląskie. To polski moduł w trójstronnej wspólnocie, okrzepłej 
już i mającej w wielu dziedzinach niekwestionowany dorobek. Ilustrują to np. liczby: od 1996 r. 
za pośrednictwem Euroregionu zrealizowano 1726 projektów polsko-czeskich i polsko-nie-
mieckich o łącznej wartości 14,35 mln. €.
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 SJOS Spółka z o.o. działa na polu doradztwa gospodarczego od 1987 roku. Działamy głównie dla dużych i średnich 
przedsiębiorstw, a współpraca ta układa się bardzo pomyślnie zarówno dla naszych klientów, jak i dla nas.
 W pierwszym etapie istnienia firmy realizowane projekty związane były głównie ze zmianami zachodzącymi w tam-
tym czasie w krajowej gospodarce, były to m.in.: analiz przedprywatyzacyjne, wyceny, czy analizy ekonomiczno-finanso-
we realizowane na zlecenie organów administracji publicznej (np. Ministerstwa Skarbu Państwa i urzędów wojewódzkich) 
lub władz samorządowych w odniesieniu do podmiotów pozostających w gestii tych organów oraz obsługa procesu zbycia 
posiadanych akcji lub udziałów. 
 W okresie swojej działalności konsultanci SJOS zaprojektowali prawie 300 przedsięwzięć restrukturyzacyjnych 
przedsiębiorstw różnych branż. Znaczna część prac dotyczyła restrukturyzacji działalności pomocniczej (np. remontowej, 
transportowej, zaopatrzeniowej, socjalnej), przede wszystkim w przedsiębiorstwach energetycznych oraz ich otoczeniu. 
SJOS uczestniczył również w ich wdrażaniu. Dzięki temu mamy ogromne doświadczenie, bodaj największe wśród krajo-
wych firm doradczych, w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji działalności pomocniczej firm energetycznych, ale i również 
w branży wydobywczej.
 Ponadto posiadamy doświadczenie w realizacji zadań z zakresu fuzji i przejęć, obejmujące kilkanaście projektów 
dla instytucji centralnych i organów władzy lokalnej oraz kilkanaście projektów dla przedsiębiorstw. Posiadamy rozległy 
i konkretny dorobek, m.in. w dokonywaniu wycen przedsiębiorstw, majątku, aportów, udziałów (ponad 1000 wycen).
 Aktualnie w działalności Spółki dominują projekty doradcze dla podmiotów w zakresie doskonalenia i rozwoju 
przedsiębiorstw: badania podmiotów, konstruowanie strategii rozwoju, doskonalenie organizacji i zarządzania itp.
 SJOS stale dostosowuje ofertę do potrzeb klientów i wprowadza w niej innowacyjne zmiany.
 Jesteśmy doświadczoną firmą doradczą, bazującą na etatowej kadrze profesjonalnych konsultantów (głównie eko-
nomistów i prawników).

 Mine Master działa na rynku od 1993r. i jest producentem maszyn wiercących i kotwiących dla górnictwa podziem-
nego. Produkty firmy są rozpoznawane na całym świecie, gdyż oprócz Polski, gdzie głównym odbiorcą maszyn jest KGHM, 
spółka wysyła je do Turcji, Chile, Rosji, Indii, RPA, Iranu i Australii. Od początku swojej działalności angażuje się w pomoc 
na rzecz społeczności lokalnej wspierając szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia ze Złotoryi i okolic. 
 Dom Dziecka w Wilkowie za pozyskane wsparcie poprawia standard życia swoich podopiecznych a szkoła pod-
stawowa i gimnazjum organizują wyjazdy szkolne i zakup sprzętu multimedialnego. Firma współpracuje z Zespołem Szkół 
Zawodowych przy organizacji praktyk dla klas o profilu mechanicznym oraz dofinansowuje wyposażenie pracowni informa-
tycznej i mechanicznej. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendium w kwocie 1000 zł.
 Mine Master wspiera większość lokalnych klubów: ZKS Górnik, LKS Wilkowianka, KS Ren-But, Złotoryjskie Towarzy-
stwo Tenisowe, MUKS Gwarek. Firma finansuje Mistrzostwa Polski w żeglarstwie w klasie Omega. Jego uczestnicy to adepci 
m.in. takich klubów jak UKS Yacht Club Sława czy Klub Chalkos, które są pod patronatem Mine Master. Co roku firma dokłada 
się do organizacji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, który zapewnia sportową zabawę od przedszkolaka do seniora. 
Za swoje działania firma otrzymała w 2016r. statuetkę Mecenasa Sportu.
 Mine Master wspiera takie stowarzyszenia jak: Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, które prowadzi Skan-
sen Górniczo-Hutniczy będący kopalnią wiedzy o tradycjach górniczych na Dolnym Śląsku; Fundacja ANIMUS organizująca 
Mistrzostwa W Płukaniu Złota dla Osób Niepełnosprawnych czy Komenda Hufca, która otrzymuje środki na Harcerską Akcję 
Letnią.

Partnerzy przedsięwzięcia
Dolnośląski Klucz Sukcesu:
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 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już prawie 40 lat. Obecnie jest instytucją Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, a jego działalność koncentruje się niezmiennie, na podnoszeniu jakości życia kulturalnego w mieście 
i regionie. Dotychczas powołaliśmy do życia wiele znaczących imprez kulturalnych, by wspomnieć choćby Międzynaro-
dowy Festiwal Oratoryjno-Kantatowy „Wratislavia Cantans”, Festiwal Piosenki Aktorskiej, Festiwal Henryka Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju i wiele innych. W ramach swojej działalności OKiS angażuje się w wiele działań kulturalnych, także z 
innych dziedzin sztuki, poza muzyką. Warto wspomnieć, że jesteśmy organizatorem najstarszego na świecie festiwalu mo-
nodramów – Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora „Wrostja”, a także Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego 
Aktora i prezentacji monodramów.
 W strukturach naszej instytucji funkcjonuje kilka działów, jesteśmy też współwydawcą miesięcznika „Odra”, od 2010 
wydajemy także „Notatnik Teatralny”, a nasze serce bije w samym centrum Wrocławia, gdzie za pośrednictwem Dolnoślą-
skiego Centrum Informacji Kulturalnej służymy nieustanną pomocą i jesteśmy blisko ludzi. To właśnie ludzie, którzy tworzą 
Ośrodek Kultury i Sztuki, a także Ci dla których tworzymy, są naszą największą inspiracją i misją. Otrzymaliśmy już wiele na-
gród za działalność i zasługi dla województwa dolnośląskiego, mamy nadzieję, że jeszcze wiele wyzwań przed nami i nie raz 
będziemy mogli gościć Państwa na naszych wydarzeniach kulturalnych. 

Gmina Kobierzyce – miejsce, które łączy
 Kobierzyce to świetnie rozwijająca się gmina, w której panuje atmosfera przyjazna zarówno dla mieszkańców, 
jak i dla licznych inwestorów. W 33 miejscowościach mieszka ponad 19 tys. osób. 
 Atuty Gminy Kobierzyce to położenie w aglomeracji wrocławskiej, wzdłuż drogi krajowej nr 35 i nr 8 oraz w pobliżu 
skrzyżowania autostrady A-4 oraz bliskość do granicy czeskiej i niemieckiej.
 Przyjęta i konsekwentnie realizowana strategia gminy doprowadziła do zmiany wizerunku regionu. Gmina Kobie-
rzyce z typowo rolniczej zmieniła się w przemysłowo-rolniczą.
 Polityka władz samorządowych, zaowocowała ogromną popularnością gminy wśród inwestorów zarówno polskich, 
jak i zagranicznych. Szacowana wartość kapitału zainwestowanego w Gminie Kobierzyce obecnie wynosi ponad 4,5 miliarda 
euro, a zatrudnienie znalazło ok. 30 tys. osób. Wpływy z budżetu pozwalają na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych, 
dzięki którym Kobierzyce to miejsce przyjazne i bezpieczne, przestrzeń, w której się dobrze mieszka, uczy i pracuje. Gmina 
Kobierzyce wyróżnia się na tle innych gmin wiejskich w Polsce. Priorytetem są przedsięwzięcia ważne dla rozwoju Gminy 
zarówno dziś jak i w dalszej perspektywie. Rozwój gospodarczy sprzęga się tu z wyjątkowo twórczym i otwartym potencja-
łem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita. 

Partnerzy Strategiczni Stowarzyszenia 
na Rzecz Promocji Dolnego Śląska:
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Skład Kapituły Wyróżnienia 
„DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU”

XI kadencja, lata 2017–2018

Przewodniczący: 
 

dr Bogdan Cybulski

Wiceprzewodniczący: 

dr Ewa Mańkowska
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Sławomir Najnigier
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

dr hab. Jan Waszkiewicz
Profesor Politechniki Wrocławskiej

b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Członkowie: 

Henryk Gołębiewski
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Sławomir Hunek
Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

prof. dr hab. Leon Kieres
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Józef Król
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Jerzy Łaskawiec
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

dr hab. Andrzej Łoś
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Piotr Roman
Prezydent Bolesławca

dr Stefan Sterc
Prezes „SJOS” Sp. z o.o.

dr hab. inż. Herbert Wirth
b. Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

dr n. med. Paweł Wróblewski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Sekretarz:

Ryszard Chruścicki
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.
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spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
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sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
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wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 
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Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.
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uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.
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Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
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Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
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na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

DOLNOŚLĄSKI  KLUCZ  SUKCESU  – najwyższe,  regionalne wyróżnienie, przyznawane corocz-
nie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach 
gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych elementów 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej cenionym 
godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji i 
integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regionu, 
jego gospodarką, promocją. 

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-

wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (za-
kładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI  KLUB  PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma 
na celu min. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, pro-
mowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, 
gospodarczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub  Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję Dol-
nego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 
w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego jak i 
europejskiego łucznictwa bloczkowego.     

Dolnośląski Klub Promocji Żeglarstwa to nowa inicjatywa Stowarzyszenia, która wypłynęła przy 
okazji omawiania pomysłów i projektów przedsięwzięć umożliwiających naszemu Stowarzyszeniu 
na włączanie się w przygotowania i uczestniczenie w wydarzeniu wielkiej skali, jakim będzie Wro-
cław w 2016 - obdarzony tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA
INICJATYWY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Skład Kapituły Wyróżnienia 
„DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU”

XI kadencja, lata 2017–2018

Przewodniczący: 
 

dr Bogdan Cybulski

Wiceprzewodniczący: 

dr Ewa Mańkowska
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Sławomir Najnigier
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

dr hab. Jan Waszkiewicz
Profesor Politechniki Wrocławskiej

b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Członkowie: 

Henryk Gołębiewski
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Sławomir Hunek
Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

prof. dr hab. Leon Kieres
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Józef Król
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Jerzy Łaskawiec
Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

dr hab. Andrzej Łoś
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Piotr Roman
Prezydent Bolesławca

dr Stefan Sterc
Prezes „SJOS” Sp. z o.o.

dr hab. inż. Herbert Wirth
b. Prezes KGHM Polska Miedź S.A.

dr n. med. Paweł Wróblewski
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Sekretarz:

Ryszard Chruścicki
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane 
corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środo-
wiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska. Jeden z ważniejszych ele-
mentów promujących oraz integrujących Dolny Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz bardziej 
cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – to unikatowe w Polsce doroczne 
spotkanie dolnośląskich działaczy samorządowych (głownie wójtów, burmistrzów, prezydentów, 
starostów) dobrze służące wymianie doświadczeń, wspólnym porozumieniom oraz konsolidacji
i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane min. z rozwojem regio-
nu, jego gospodarką, promocją. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawiający, w spo-
sób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrzeni czasowej i geo-
gra� cznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz głównych monogra� i, 
wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie tematów zawartych w tomie 
głównym. Nad całością cyklu czuwa Rada Programowa w składzie:  dr Bogdan Cybulski, bp Edward 
Janiak, dr Adolf Juzwenko, Jerzy Ludwin, Sławomir Najnigier, Rainer Sachs, prof. dr hab. Włodzimierz 
Suleja. Szczegółowe opisy dotychczas wydanych publikacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl
(zakładka Dolny Śląsk wczoraj i dziś). 

DOLNOŚLĄSKI KLUB PROMOCJI  PLASTYKI – powstał w wyniku wieloletniej współpracy ze Związ-
kiem Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. Klub ma na celu min. 
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą i edukacją plastyczną, promowanie
lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działalności samorządowej, gospo-
darczej i turystycznej, doradztwo i pomoc w organizacji lokalnych imprez plastycznych. 

Klub Łuczniczy DOLNOŚLĄZAK – projekt zapoczątkowany w 2007 r. mający na celu promocję 
Dolnego Śląska poprzez inicjowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycz-
nej w regionie. Działania Klubu ugruntowują silną pozycję Dolnego Śląska w środowisku polskiego
jak i europejskiego łucznictwa bloczkowego.

Ruch społeczny „Młodzież 3 Wieku” Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygoto-
wuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecznych działających 
na rzecz osób wchodzących w wiek poprodukcyjny.
Stowarzyszenie planuje budowę platformy internetowej pt. Młodzież 3 Wieku. Platforma ta ma być 
uruchomiona w postaci portalu informacyjnego, ma być dedykowana dla obywateli (seniorów),
którzy nabyli lub niedługo nabędą prawa emerytalne.
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