
 
Projekt pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę 

europejskiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 2007-2013 

 

Opis projektu: 

 Projekt: ,,Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w 

ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-

Saksonia 2007-2013. 

Liderem projektu jest Miasto Jelenia Góra, a Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Pielęgnacji Sztuki i 

Kultury Śląskiej z siedzibą w Görlitz. 

 

Całkowita wartość projektu: 1 696 168,00 EUR 

Wkład Unii Europejskiej: 1 371 922,00 EUR 

Wkład własny Miasta Jelenia Góra: 324 246,00 EUR 

 

Termin realizacji projektu: od 28.07.2009 r. do 31.12.2013 r. 

 

Celem projektu jest odrestaurowanie i nadanie nowego blasku dla dziewiętnastu niszczejących kaplic 

nagrobnych z XVIII w. przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Jeleniej Górze wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

Postępująca dewastacja doprowadziła do poważnych ubytków w strukturach budowli, do częściowego 

rozebrania epitafiów oraz do znacznego zawilgocenia kaplic. Projekt powstrzyma proces niszczenia zespołu 

kaplic oraz udostępni europejskie dziedzictwo kulturowe dla jak najszerszej rzeszy wielojęzycznych turystów. 

W ramach projektu zostaną wykonane prace restauratorskie i rewaloryzacyjne barokowych kaplic nagrobnych 

oraz zostanie zagospodarowany teren znajdujący się w otoczeniu kaplic . Zastaną wykonane nowe alejki 

parkowe, wykonane będą nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, zostaną zamontowane nowe ławki, kosze na 

śmieci, wymienione zostaną słupy oświetleniowe wraz z oprawami , odrestaurowane kaplice będą podświetlone 

światłem ledowym a kościół uzyska nową iluminację . W ramach działań promocyjnych zostanie utworzona 

galeria obrazująca postęp prac przy renowacji kaplic a następnie w gablotach umieszczone będą informacje w 

czterech wersjach językowych prezentujące historię obiektu. Działania wspólne z niemieckim partnerem 

obejmują prowadzenie wirtualnych kronik na stronach internetowych każdego z partnerów, organizację dwóch 

konferencji z udziałem wykładowców niemieckich, wydanie wielojęzycznej monografii o kaplicach nakładzie 

1500 sztuk , foldery prezentujące kaplice i epitafia w nakładzie 5000 sztuk oraz wykonanie postumentu z tablicą 
pamiątkową o projekcie. 

Przygotowanie wniosku rozpoczęto jeszcze w 2008 roku. 20 marca odbyła się dwudniowa polsko-niemiecka 

konferencja p.t. „Kulturowa tożsamość – ochrona europejskich zabytków architektury nagrobnej w aspekcie 

inauguracji obchodów 300-lecia Kościoła Podwyższenia Św. Krzyża w Jeleniej Górze. Konferencję swoim 

mecenatem objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski oraz Pan Karsten Riemann Prezes 

Stowarzyszenia VSK –partnera projektu. W konferencji wzięło udział 46 uczestników, w tym 10 uczestników z 

Niemiec. Konferencja współfinansowana była przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału wspólnego dziedzictwa 

kulturowego, upowszechniania transgranicznego poczucia tożsamości europejskiej oraz wzajemnego 

zrozumienia miedzy społecznościami obu krajów poprzez przybliżanie ich wartości, znajdujących swe odbicie w 

dziedzictwie kulturowym. Ponadto projekt wpłynie na zrozumienie potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zachowania go dla przyszłych pokoleń. 

Kronika projektu: 

Zakończona została realizacja projektu pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej 

Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego". Ostatnim działaniem była konferencja 

podsumowująca realizację projektu, która odbyła się 17.12.2013 r. w Jeleniej Górze. W konferencji uczestniczyli 

przedstawiciele niemieckiego partnera projektu Stowarzyszenia Pielęgnacji Sztuki i Kultury Śląska (VSK) z 



Görlitz, przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry oraz zaproszeni goście. Po wykładowej części konferencji, 

uczestnicy udali się do Kościoła p.w.Podwyższenia Krzyża Św., gdzie odbył się koncert organowy. Na 

zakończenie konferencji nastąpiło przejście po parku wokół kościoła podczas którego zaprezentowano 

odrestaurowane kaplice nagrobne. 

    

  

 

Folder promocyjny o kaplicach nagrobnych przy Kościele Łaski p.w. Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 

 

 



 

 

 

 

• Dobiega końca II etap robót budowlanych w ramach rewitalizacji kaplic nagrobnych przy Kościele Łaski p.w. 

Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Wykonano prace związane z: 

- budową ściany żelbetowej do ekspozycji trzech największych nagrobków;  

- naprawą murów cmentranrych; 

- kanalizacją deszczową; 
- wymianą pokryć dachowych; 

- montażem kamer; 

- zagospdarowaniem terenu wokół kaplic w tym m.in: naprawiono bramy, zasadzono krzewy, zamontowano 

tablicę pamiątkową, gabloty oraz infokiosk. 

• Dnia 09.10.2013 r. oraz 04.11.2013 r. w Jeleniej Górze odbyły się spotkania robocze polsko- niemieckiego 

zespołu ds. koordynacji i realizacji projektu. Podczas spotkań ustalono szczegóły związane z organizacją 
konferencji na zakończenie projektu. Omówiono również zaawansowanie robót budowlanych przy kaplicach 

nagrobnych oraz terenie wokół nich. 

• Rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie Wykonawcy II etapu robót budowlanych na terenie parku przy Kościele 

Łaski pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja 

zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa 

kulturowego". Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: AXYO.PL Sp. z o.o. z Podgórzyna oraz 

Filigram Sp. z o.o. z Oleśnicy. Umowa z Wykonawcą została podpisana 2 sierpnia br.. Według umowy termin 

zakończenia zadania przypada na dzień 15.11.2013 r. Dnia 05.08.2013 r. Miasto Jelenia Góra przekazało 

Wykonawcy teren budowy. 

Zakres drugiego etapu prac budowlanych w ramach projektu, obejmuje: naprawę murów zewnętrznych, 

stabilizację kaplic nr V i VI, przebudowę konstrukcji dachów wraz ze zmianą pokrycia dachowego oraz 

obróbkami blacharskimi, odwodnienie kaplic, naprawę i uzupełnienia krat i bram, zagospodarowanie 

lapidarium sztuki nagrobnej wraz z montażem elementów małej architektury, budowę monitoringu oraz 

naprawę tablic informacyjnych. 

Jednocześnie firma Meander – Konserwacja Dzieł Sztuki z Torunia, prowadzi prace konserwatorskie związane 

z utworzeniem lapidarium sztuki nagrobnej na terenie byłego cmentarza przy Kościele Łaski pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 

W sierpniu 2013 r.  Wykonawca rozpoczął roboty budowlane w ramach drugiego etapu rewitalizacji kaplic. 

Pierwsze prace obejmowały rozbiórkę fragmentu muru, przebudowę dachów kaplic wraz ze zmianą pokrycia, 

budowę muru żelbetonowego, czyszczenie muru, układanie drenażu i kanalizacji deszczowej, układanie kabli 

elektrycznych pod oświetlenie i monitoring. 



  
 

 
 

 

• W okresie od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej na roboty budowlano- konserwatorskie dotyczące zagospodarowania terenu oraz ekspozycji rzeźb. 

Ponadto rozpoczęły się prace związane z utworzeniem Lapidarium Sztuki Nagrobnej przy Kościele Łaski w 

Jeleniej Górze. W ramach I etapu prac dokonano translokacji oraz segregacji rzeźb. Wykonany został projekt 

żelbetonowej ściany do ekspozycji 3 największych nagrobków. 

W dniu 04.04.2013 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze zespołu ds. koordynacji realizacji 

projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnera niemieckiego, przedstawiciele Miasta Jelenia 

Góra oraz tłumacz. Podczas spotkania poruszano kwestie postępu prac w ramach projektu oraz ich 

harmonogramu w br. 

 

• W okresie od 01.01.2013 r. do 30.03.2013 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej 

naprawy konstrukcji dachów kaplic z wymianą pokrycia z gonta bitumicznego na dachówkę karpiówkę i 

blachę, wykonania odwodnienia fundamentów kaplic i muru cmentarnego, monitoringu wizyjnego oraz 

koncepcji utworzenia lapidarium sztuki nagrobnej. Jednocześnie Firma Meander z Torunia sporządziła 

program prac konserwatorskich dotyczący utworzenia lapidarium, który został zaakceptowany przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie rzeźby, epitafia i detale kamienne zostały przewiezione do 

magazynu w Karpnikach gdzie podlegają suszeniu i odparowaniu, aby następnie poddać je zabiegom 

konserwatorskim i restauratorskim. Po zabiegach rzeźby i cały detal kamieniarki zostanie zamontowany we 

wnętrzach kaplic i na murze cmentarnym. 

W dniu 18.01.2103 r. w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie robocze zespołu koordynującego realizację 
projektu. Ze strony polskiej w spotkaniu udział wzięły 3 osoby oraz tłumacz, natomiast partnera niemieckiego 

- Stowarzyszenie Pielęgnacji Sztuki Śląskiej reprezentowały 3 osoby, Wolfgang Thust, Gerhard Schiller i 

Herbiś. Podczas spotkania omówiono harmonogram prac na 2013 r., zakres współpracy partnerskiej do 

pomyślnego zakończenia projektu, obecnie prowadzone prace oraz sprawy organizacyjne związane z 

pokryciem i rozliczeniem kosztów podróży partnerów na spotkania kwartalne.  

Na koniec marca 2013 r. projektant przekazał dla Miasta Jeleniej Góry kompletną dokumentację projektową 
na wykonanie naprawy dachów kaplic, odwodnienie i zagospodarowanie terenu przed zespołem barokowych 

kaplic nagrobnych. Jednocześnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 



    

    

 

• Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji kaplic. W dniu 19.11.2012 podpisano protokół odbioru końcowego 

wykonanych robót. 

Roboty budowlane i konserwatorskie prowadzone przez konsorcjum Firm: WROBUD-ZABYTKI Sp. z o.o. we 

Wrocławiu i ARS LONGA Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych Danuta Mazur i Maciej Mazur 

Sp.j. w Krakowie, w terminie od 04.10.2010 r. do 30.10.2012 r. 

Wartość robót budowlanych i konserwatorskich: 4.460.290,49 PLN 

       



 

Wykonano: 

- roboty budowlane i konserwatorskie z konsorcjum Firm: Wrobud-Zabytki Sp. z o.o. i Ars Longa, 

- wymianę 4 projektorów oświetlających kościół (+ montaż 4 starych naprawionych projektorów) 

- I etap utworzenia lapidarium - opracowanie Programu prac konserwatorskich dla rzeźb, 

- II etap - Koncepcja zagospodarowania terenu oraz Projekt ekspozycji rzeźb, 

- III etap - prace konserwatorskie rzeźb. 

Zakres wykonanych robót obejmował : 

1. rewaloryzację kaplic cmentarnych i mauzoleów, rewaloryzację zespołu epitafiów nagrobnych – czyszczenie 

elementów kamiennych, odsalanie, wzmacnianie strukturalne, prace konserwatorskie detali architektonicznych i 

elementów kamiennych, hydrofobizację kamienia. 

2. roboty budowlane – remont muru od nr 1-12, wykonanie zieleni, chodników i małej architektury - wykonano 

- wymiana tynków z częściowym ułożeniem tynków renowacyjnych z naprawą ścian i murów, 

- roboty malarskie, malowanie krat z naprawą ślusarki w murze, 

- uzupełnienie nakryć kamiennych, zabezpieczenie tymczasowe dachów, które będą remontowane w przyszłym 

roku., 

- ułożenie chodnika z kostek granitowych i odprowadzenie wody deszczowej z chodników, 

- zamknięcie grobowców z ułożeniem żwirowej zasypki , 

- usunięcie drzew, sadzenie drzew i krzewów, 

- montaż ławek parkowych i pojemników na odpadki, 

- ukształtowanie terenu wzdłuż ścieżek zasianiem trawy. 

3. roboty elektryczne - oświetlenie ciągów pieszych, iluminacje kaplic i kościoła – wykonano roboty ziemne z 

układaniem kabli, montaż słupów z osprzętem, wykonanie podłączeń oświetlenia ekspozycyjnego wnętrz kaplic 

i montaż opraw i projektorów. 

• W dniu 12.12.2011 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu, 

przyznający środki Unii Europejskiej w wysokości 576 465,25 € na roboty dodatkowe w ramach oszczędności 

poprzetargowych na projekcie. 

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach dodatkowych środków: 

- przebudowa konstrukcji dachów kaplic wraz ze zmianą pokrycia dachów z gonta papowego na dachówkę 
karpiówkę na kaplicach nr: III,IV,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XVI,.XVIII oraz na blachę tytanowo-

cynkową na kaplicach nr:I,II,V,XV,XVII 

-Wymianę obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych na kaplicach nr : II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVII, XVIII 

- Zabezpieczenie blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i głowic kaplic nr: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XII, XIV, XV, XVI, XVIII 

- Uzupełnienie nakrywy z piaskowca nad rzeźbą nr 2 w murze 

- Naprawa krat wejścowych do kaplic nr: ,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XVI,XV,XVI,XVII,XVIII 

oraz 3 sztuk bram wjazdowych  

- Odwodnienie murów, kaplic i epitafiów poprzez opaski żwirowe z wykonaniem krawężników z piaskowca i 

kamienia naturalnego 

- Naprawa murów do granic działki - nie objętych pierwotną dokumentacją projektową 
Prace te są niezbędne, celowe i konieczne ponieważ zabezpieczą restaurowane zabytki przed zaciekaniem i 

zalaniem ich w czasie opadów atmosferycznych. Dokumentacja projektowa pierwotna nie obejmowała 

powyższych prac.  

Na przestrzeni lat, grunt otaczający kaplice i mur z zamontowanymi epitafiami ulegał podwyższaniu i obecnie 

każdy opad deszczu powoduje zamakanie obiektów zabytkowych, podtopienie ich oraz powstawanie zielonego 

nalotu szkodzącego zabytkom. W celu odcięcia dopływu wody do obiektów zabytkowych konieczne jest 



wykonanie opasek żwirowych przechwytujących wody opadowe i odcinających ich dopływ do fundamentów 

kaplic i muru cmentarnego. Opaski zabezpieczą na wiele lat obiekty zabytkowe przed destrukcyjnym działaniem 

wód opadowych. 

Dokumentacja projektowa obejmowała tylko przemalowanie krat do kaplic farbą ftalową wraz z ich 

oczyszczeniem. W celu prawidłowego zabezpiecznia wnętrza kaplic przez wandalami należy naprawić 
zakotwienia krat w murach, naprawić i uzupełnić zawiasy, baskwile i rygle, wymienić uszkodzone elementy krat 

ozdobnych, zamontować uchwyty umożliwiające zamykanie krat na dwie kłódki. 

 

Pozyskano również środki finansowe na roboty konserwatorskie, obejmujące prace studialne i konserwatorskie 

na dodatkowych epitafiach, płytach nagrobnych i elementach rzeźb kamieniarskich, odnalezionych na terenie 

obiektu podczas prowadzenia prac oraz zdeponowanych na Dworze Czarne w Jeleniej Górze, w tym w 

szczególności : 

• Segregację, identyfikację i dopasowanie elementów kamiennych zdeponowanych w kaplicach 

• Inwentaryzacje, dokumentacje konserwatorskie, badania archiwalne 

• Opracowanie projektu ekspozycji i montażu epitafiów w ramach tworzonego Lapidarium Sztuki Nagrobnej, w 

tym dodatkowych odnalezionych na terenie obiektu oraz na Dworze Czarne 

• Wykonanie dokumentacji stanu zachowania elementów rzeźb kamiennych, zdeponowanych w kaplicach i 

Dworze Czarne ( inwentaryzacja rysunkowa elementów, badania archiwalne i stylistyczno-historyczne, projekty 

techniczne dla potrzeb translokacji uwzględniające sposób montażu i zastosowania rozwiązań mocujących) 

• Opracowanie programów konserwatorskich dla 11 epitafiów i 3 płyt nagrobnych  

• Konserwacja 3 płyt nagrobnych odnalezionych na terenie obiektu zabytkowego, 3 epitafiów, 1 płyty epitafijnej 

oraz 4 dużych ozdobnych elementów kamieniarki zdeponowanych na Dworze Czarne. 

• Opracowanie dla ww. elementów rzeźby kamiennej programu prac konserwatorskich 

• Translokacja i montaż ww. elementów rzeźby kamiennej z Dworu Czarne do kaplic przy Kościele Łaski 

• Translokacja w obrębie obiektu i montaż 3 płyt nagrobnych odnalezionych na obiekcie 

• Utworzenie Lapidarium Sztuki Nagrobnej w Jeleniej Górze ( konserwacja techniczna i montaż ) wraz z 

zagospodarowaniem terenu wykonanym wg Programu Prac i Koncepcji Zagospodarowania Terenu pod 

Lapidarium Sztuki Nagrobnej w Jeleniej Górze 

• Konserwacja estetyczna i rekonstrukcja polichromii i złoceń epitafiów w kaplicy nr XVII 

Wykonanie prac konserwatorskich uchroni wiele cennych historycznie elementów detalu kamiennej sztuki 

nagrobnej przed bezpowrotnym zniszczeniem i utratą ich dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. 

Zgromadzone w jednym miejscu i wyeksponowane będą stanowić docelowo Lapidarium Sztuki Nagrobnej 

Dolnego Śląska. 

Monitoring wizyjny obiektu poprzez zamontowanie 6 kamer obrotowych wraz z instalacją.  
Wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu jest konieczne i ochroni odrestaurowane obiekty zabytkowe przed 

wandalami i innymi działaniami o charakterze przestępczym. 

 

Wykonanie powyższych prac stworzy, kompletny, odrestaurowany i zabezpieczony obiekt dziedzictwa 

kulturowego na pograniczu polsko-saksońskim. 

• W dniu 06.10.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie polsko-niemieckiego zespołu roboczego. Omówiono postęp 

prac na projekcie, przekazano informację o zakresie prac dodatkowych zgłoszonych do dofinansowania w 

ramach projektu i na jakim etapie znajduje się wniosek. W trakcie wizji na obiekcie Konserwator zabytków Pan 

Wojciech Kapałczyński zgłosił chęć współfinansowania przez potomków Rodziny Hartmann odtworzenia 

jednej z krat do kaplicy oraz napisu. Uzgodniono, że osoba zainteresowana przedstawi kosztorys planowanych 

prac wraz z ich zakresem dla Inwestora i Konserwatora Zabytków. Po zapoznaniu się z materiałami, Inwestor 

w porozumieniu ze służbami konserwatorskimi rozważy w jakim zakresie może współfinansować, ponieważ 
jest to działanie dodatkowe w projekcie. 

• W dniu 21.09.2011 z inicjatywy Pana Gerharda Schillera -eksperta ds. historycznych i polityki informacyjnej, 

współpracującego przy realizacji projektu, odbyło się na terenie zespołu kaplic nagrobnych spotkanie, w 

którym uczestniczyli przedstawiciele Miasta Jeleniej Góry w osobach Jadwigi Osińskiej i Pani Iwony Kulas z 

p. Irmelą Hennig - dziennikarką pracującą w niemieckiej prasie tj. Sächsischen Zeitung. W trakcie spotkania 

przedstawiono zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach projektu i zaprezentowano prace już 
wykonane na obiekcie. Dziennikarka była zachwycona skalą zamierzenia i wykonała wiele zdjęć 
prezentujących wykonane prace na kaplicach i epitafiach. 

• W dniu 04.07.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnego polsko-niemieckiego zespołu roboczego ds. 

realizacji projektu, przy udziale wykonawców robót tj. Konsorcjum ,,Wro-Bud Zabytki” z Wrocławia i Firmy 

,,ARS -_Longa” z Krakowa oraz służb Konserwatora Zabytków. Uczestnicy spotkania zapoznali się z 

postępem prac na projekcie, wymienili na bieżąco uwagi i spostrzeżenia związane z realizowanymi pracami 

oraz przedyskutowali zakres prac dodatkowych, niezbędnych do wykonania aby osiągnąć założony cel 



projektu, którym jest przywrócenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego zespołu barkowych kaplic 

nagrobnych przy Kościele Łaski w Jeleniej Górze. Strona niemiecka przedstawiła materiały historyczne wraz 

ze zdjęciami prezentującymi wygląd kaplic przed 1945 rokiem, potwierdzające pokrycie dachów kaplic 

dachówką karpiówką. Uzgodniono, że kaplice z prostymi dachami, bez załamań i krzywizn będą pokryte 

dachówką karpiówką natomiast dachy na kaplicach z załamaniami i krzywiznami będą pokryte blachą 
cynkowo-tytanową.  

• W lipcu 2011 r. zakończono prace związane z oświetleniem obiektu oraz podłączeniami instalacji elektrycznej 

do iluminacji kaplic i nastąpiło oficjalne zapalenie latarni parkowych. Widok był niesamowity. Latarnie nadały 

nowy, tajemniczy charakter obiektu i podkreśliły zabytkowy, atrakcyjny wygląd Kościoła Łaski wraz z 

barokowymi kaplicami. 

Jednocześnie nadal trwają prace renowacyjne przy odnowie muru i konserwatorskie związane z 

oczyszczeniem, konserwacją i zabezpieczeniem elementów kamiennych na ścianach frontowych kaplic i 

epitafiów na murze. 

• W dniu 15 czerwca 2011 w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się kolejne 

warsztaty szkoleniowe pn. „Dobra współpraca – dobre projekty (best practice)” na których zaprezentowany 

został projekt"Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę 
europejskiego dziedzictwa kulturowego". 

• W dniu 06.06.2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji 

projektu. Podczas spotkania omawiane były postępy prac budowlano-konserwacyjnych oraz metody jakimi są 
przeprowadzane. 

• W dniu 18 maja 2011 w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się warsztaty 

szkoleniowe pn. „Dobra współpraca – dobre projekty (best practice)”.  

Celem spotkania było zaprezentowanie przykładowych projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

POWT Polska – Saksonia 2007 – 2013 przez poszczególnych beneficjentów oraz wymiana i przekazanie 

doświadczeń zarówno w zakresie przygotowania jak i realizacji projektów transgranicznych. Jednym w 

prezentowanych podczas spotkanie projektów był projekt pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic 

nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego". 

 

• W dniu 27.04.2011 r. miało miejsce kolejne spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji 

projektu. Podczas spotkania miała miejsce wizja lokalna terenu inwestycji w celu dokonania oceny postępu 

robót konserwatorskich oraz budowlanych. 



 

 

• W dniu 11.04.2011 r. miało miejsce spotkanie zespołu roboczego biorącego udział w realizacji projektu. 

Podczas spotkania miała miejsce wizja lokalna terenu inwestycji mająca na celu omówienie zakresu robót 

dodatkowych. 

• W dniu 15.02.2011 r. miało miejsce spotkanie Inwestora z Inspektorem nadzoru, Wykonawcami. oraz 

delegatami państwowej służby ochrony zabytków. Spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych 

postępów oraz wyjaśnienie kwestii spornych. 

• W dniu 14.02.2011 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra miało miejsce spotkanie zespołu roboczego zajmującego 

się realizacją projektu z Inspektorem nadzoru oraz ekspertem ds. konserwacji Panem Wolfgangiem Thustem i 

ekspertem ds. promocji i polityki informacyjnej Gerhardem Schillerem. 

 

 

• W dniu 08.11.2010 r. miało miejsce spotkanie zespołu koordynacyjnego realizację projektu w sprawie ustalenia 

zakresu prac związanych z realizacją projektu. 

• W dniu 04.10.2010 r. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marek Obrębalski oraz Z-ca Skarbnika Miasta Jolanta 

Wójcikowska podpisali umowę z wykonawcą prac renowacyjnych i konserwatorskich przy zespole kaplic – 

Konsorcjum ,,WROBUD-ZABYTKI” Spółka z o.o. oraz ,,ARS-LONGA” S.J. z Krakowa. W imieniu 

Konsorcjum umowę podpisał Prezes Firmy ,,Wrobud-Zabytki” Pan Stanisław Kawczyński. Prace renowacyjne 

wykonane zostaną za kwotę 4.040.218.16 PLN do grudnia 2012 roku. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów 

całkowitych projektu. 

• W dniu 02.09.2010 r. na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl została ogłoszona informacja o 

wyborze oferty na realizację zadania pn: "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej 

Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego". 



• W dniu 12.08.2010 r. na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze 

wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – roboty budowlane". 

• W dniu 11.08.2010 r. na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl został ogłoszony ponownie przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze 

wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego". 

• W dniu 11.08.2010 r. unieważniony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu 

barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego 

– Inspektor Nadzoru Inwestorskiego". 

• W dniu 21.07.2010 r. na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na zadanie pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze 

wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego". 

• W dniu 01.07.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce kolejne spotkanie zespołu 

koordynującego realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze 

wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

• W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

zawarciu umowy na zadanie pn świadczenie usług eksperckich w zakresie historii i polityki informacyjnej do 

projektu pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę 
europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

• W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

zawarciu umowy na zadanie pn świadczenie usług eksperta do spraw zamówień publicznych do projektu pn. 

„Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego 

dziedzictwa kulturowego”. 

• W dniu 23.06.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

zawarciu umowy na zadanie pn "Świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich do projektu pn. 

„Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego 

dziedzictwa kulturowego”". 

• W dniu 14.06.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

wyborze oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie historii oraz polityki informacyjnej projektu pn.: 

„Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego 

dziedzictwa kulturowego". 

• W dniu 31.05.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

wyborze oferty na realizacje zadania pn. Świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich do projektu pn. 

"Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego 

dziedzictwa kulturowego". 

• W dniu 19.05.2010 r. została umieszczona na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl informacja o 

wyborze oferty na zadanie: świadczenie usług eksperta do sprawa zamówień publicznych do projektu pn. 

"Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego 

dziedzictwa kulturowego". 

• W dniu 25.05.2010 r. zostało umieszczone na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl zapytanie 

ofertowe na świadczenie usług eksperta do spraw historycznych oraz promocji projektu pn. "Rewitalizacja 

zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa 

kulturowego". 

• W dniu 19.05.2010 r. zostało umieszczone na stronie http://bip.um-jeleniagora.dolnyslask.pl zapytanie 

ofertowe na świadczenie usług eksperta prac konserwatorskich w ramach projektu pn. "Rewitalizacja zespołu 

barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego" 

oraz zapytanie ofertowe na Świadczenie usług eksperta do spraw zamówień publicznych. 

• W dniu 12.04.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce kolejne spotkanie zespołu 

koordynującego realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze 

wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. 

• W dniu 02.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra miało miejsce spotkanie zespołu koordynującego 

realizację projektu „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w 



ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Skład zespołu składa się z pracowników Urzędu Miasta 

Jelenia Góra oraz członków Stowarzyszenia VSK. Podczas spotkania omówiono zakres oraz sposób w jaki 

będzie dokonywana rewitalizacja zabytkowych elementów kamiennej rzeźby, detalu architektonicznego. Na 

koniec spotkania został ustalony harmonogram przyszłych spotkań oraz sposób kontaktu pomiędzy członkami 

zespołu. 

 


