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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przy-
znawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uzna-
niem 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. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawia-
jący, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrze-
ni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz 
głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie te-
matów 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 publi-
kacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka 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 pla-
styczną, promowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działal-
ności samorządowej, gospodarczej 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 
przygotowuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecz-
nych 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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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).

DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przy-
znawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uzna-
niem 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. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawia-
jący, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrze-
ni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz 
głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie te-
matów 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 publi-
kacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka 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 pla-
styczną, promowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działal-
ności samorządowej, gospodarczej 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 
przygotowuje przedsięwzięcie Młodzież 3 Wieku – Federacja organizacji i ruchów społecz-
nych 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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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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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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 Inicjatywa utworzenia „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” narodziła się w Stowa-
rzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska tuż po jego powstaniu, w 1996 r. Podejmo-
waliśmy tą inicjatywę na terenie czterech województw południowo-zachodniej Polski, 
ale dla nas to był obszar Dolnego Śląska.  W 1998 roku ustawodawca potwierdził nasze 
odczucia tworząc Województwo Dolnośląskie. Dotychczasowych 22 Edycji tego wyróżnie-
nia utwierdziło nas w przekonaniu, że służy ona dobrze Naszemu Regionowi.
 Podczas tegorocznego 23. Finału Kapituła wręczyła Dolnośląskie Klucze Sukcesu 
w siedmiu kategoriach, a także dwa klucze jako wyróżnienia specjalne.
 W ocenie zgłaszanych wniosków Kapituła, od pierwszej edycji, przestrzega nastę-
pujących zasad:
–  Szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjonowania kandydatów w ich najbliż-

szym otoczeniu. Jest dla nas ważne, czy kandydat spełnia swoje powinności publiczne, 
czy współpracuje z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.

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

 Stowarzyszeniu i Kapitule satysfakcję dawała zawsze frekwencja i radość wyróż-
nionych. W dwudziestu dwóch  dotychczasowych edycjach wręczono ponad 250 kluczy, 
a nominowanych do wyróżnienia było ponad 970 podmiotów.

dr Bogdan Cybulski

Przewodniczący Kapituły

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ
W PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA

•  Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, FESC, FHFA
•  Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
•   Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego 

we Wrocławiu
•   Kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-

nego we Wrocławiu
•  p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem za-
rządu Heart Failure Association (HFA), członkiem Europejskiego Towa-

rzystwa Kardiologicznego (FESC), w latach 2010-12 pełnił funkcję  Prezydenta Heart Failure 
Association of the European Society of Cardiology, w latach 2012-14 był członkiem Zarzą-
du European Society of Cardiology,  a od 2012 jest także członkiem Committee for Practice 
Guidelines. Jest Członkiem Honorowym Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Główne zainteresowania naukowe to tematyka niewydolności serca (badania kliniczne i ekspe-
rymentalne), leczenie interwencyjne chorób układu krążenia oraz badania nad oceną regulacji 
odruchowych w układzie krążenia i oddychania. Bierze udział w licznych projektach badaw-
czych, otrzymał m.in. granty Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Granty 
Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020). 
Jest współautorem ponad 650 publikacji w czasopismach recenzowanych,  łączna ilość cytowań 
w piśmiennictwie międzynarodowym: ponad 75000, index „h” – 108, łączny Impact Factor 
za publikacje pełnotekstowe: 3500. Jest członkiem komitetów sterujących licznych wieloośrod-
kowych badań klinicznych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem licznych 
czasopism naukowych. Za działalność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego za całokształt dorobku (2011) i nagrody JM Rektora Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu (indywidulanie i zespołowo) oraz Ministra Zdrowia (zespołowo). 
W roku 2015 Prezydent Wrocławia przyznał mu za zasługi dla Miasta medal pamiątkowy 
„Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. W wolnych chwilach uprawia biegi 
maratońskie.

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W PRACY NAUKOWEJ i DYDAKTYCZNEJ

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje na Politechnice Wrocławskiej 
od 1968 r. Piastował szereg funkcji związanych z organizacją nauki i dydakty-
ki oraz rozwojem kadry. M.in. pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Matematyki 
i Informatyki PWr. (2012–2014), Kierownika nowo utworzonej Katedry Mate-
matyki Stosowanej na Wydziale Matematyki (2016) oraz  Dziekana Wydziału 
Podstawowych Problemów Techniki (1986–1990). W 1990 roku zorganizował 
Centrum Hugona Steinhausa i jest jego Dyrektorem. Był Pełnomocnikiem 
Rektora PWr. ds. Zarządzania Ryzykiem w latach 2010–2014.
Prof. Weron był pomysłodawcą popularnego na Dolnym Śląsku Studium 
Talent dla młodzieży ostatnich klas szkół średnich (1987) oraz popularnych 

kierunków studiów i specjalności dostosowanych do aktualnych potrzeb na rynku pracy. M.in. był 
twórcą specjalności Informatyka Matematyczna ma Wydziale WPPT PWr. (1989) oraz specjalności 
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa (1995). W 2012 r. współtworzył innowacyjny kierunek 
Matematyka Stosowana, a w 2016 r. studia na II stopniu tego kierunku – Applied Mathematics, realizo-
wane w ramach European Consortium for Mathematics in Industry w języku angielskim.
Profesor miał duży wkład w kształceniu kadry naukowej. Wypromował 16 doktorów, wśród których 
jest kilku profesorów pracujących na uczelniach w Polsce i za granicą. Był również promotorem dwóch 
doktoratów honoris causa PWr.: Laureata Nagrody Nobla z Chemii Prof. Illji Prigogine’a (2001) oraz 
Prof. Josepha Klaftera (2009). Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych – w USA, Francji, Szwajca-
rii, Finlandii, Japonii oraz Australii. Wielu jego wychowanków zajmuje obecnie eksponowane stanowi-
ska w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz przemysłowych.
Zainteresowania naukowe profesora skupiają się przede wszystkim na procesach stochastycznych oraz 
ich zastosowaniach w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Obecnie jego praca koncentruje się 
na modelowaniu matematycznym w biologii molekularnej i medycynie; badania te ukoronowane 
zostały publikacją w 2017 r. w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature.
Za swoją działalność otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody: Nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego (PTM) dla młodych matematyków (1974), Nagrodę Ministra za działalność naukową 
(1976), Nagrodę im. Stefana Mazurkiewicza PTM (1979), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1989), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995), Stypendium Fundacji Fulbrighta (1995/1996), 
Nagrodę im. Hugona Steinhausa PTM (1996), Nagrodę naukową Rektora PWr. im. Hugona Steinhausa 
(2008), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2012), Lwa Politechniki Wrocławskiej (2015) oraz 
Medal Politechniki Wrocławskiej za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni (2018).

prof. dr hab. Aleksander Weron

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W KULTURZE I SZTUCE

Urodzony w 1972 roku w Starachowicach. Absolwent wrocławskiego 
Wydziału Aktorskiego PWST i podyplomowych studiów Akademia 
Liderów Kultury. Artysta działający na wielu różnych polach zwią-
zanych z muzyką i teatrem. Jest aktorem, reżyserem teatralnym, pe-
dagogiem, muzykiem, autorem piosenek i scenariuszy. Jako aktor 
zaczynał swoją karierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, od 2002 
roku związany jest z Teatrem Muzycznym Capitol. W 2006 roku zo-
stał dyrektorem naczelnym i artystycznym tego teatru i funkcję tę peł-
ni do dziś. W latach 2007–2014 był dyrektorem artystycznym Prze-
glądu Piosenki Aktorskiej. Ma na koncie kilkadziesiąt ról teatralnych, 

telewizyjnych i filmowych, kilkanaście wyreżyserowanych spektakli i dwie solowe płyty. 
Z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem związany od 30 lat. Jako dyrektor Capitolu zarządzał 
przebudową teatru w latach 2011–2013. Capitol przez niego zarządzany jest najchętniej 
odwiedzanym teatrem Dolnego Śląska mającym świetne recenzje i zdobywającym festiwa-
lowe laury. Prywatnie ojciec dwóch dorosłych córek, pasjonat badmintona i brydża.

Konrad Imiela

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

Jest długoletnim działaczem organizacji rzemieślniczych, samorzą-
dowych i społecznych. Od 40 lat pełni funkcję Starszego Cechu Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, a od roku 2006 
jest Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz 
członkiem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Jest 
najstarszym stażem radnym Rady Miejskiej w Jeleniej Górze, w której 
w tej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
Od 1974 roku prowadzi zakład rzemieślniczy w branży metalowej-
-obecnie firmę rodzinną działającą pod nazwą „Grupa Ładziński 
– Zakłady Metalowe”.

Kieruje się dewizą współpracy poprzez wspólne działanie. Nawiązuje wielopłaszczyznowe 
kontakty z różnymi środowiskami pełniąc szereg funkcji społecznych. 
Od wielu lat podejmuje różne inicjatywy wspierające Klinikę Transplantacji Szpiku, 
Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, i działającą na rzecz tej placówki Fun-
dację „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. W 2019 roku uczestniczył w kolej-
nej pielgrzymce pensjonariuszy i personelu tej kliniki do Ojca Świętego Franciszka.
Jest prezesem Stowarzyszenia Pomagających „Razem” oraz Karkonoskiego Klubu Spor-
towego w Jeleniej Górze. Od wielu lat bardzo aktywnie angażuje się w życie i działal-
ność wspólnoty p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach. gdzie przewodniczy Radzie 
Parafialnej oraz Stowarzyszeniu „Święta Matki”.
Za swoją tak szeroką działalność otrzymał dotychczas wysokie odznaczenia państwowe, 
samorządowe i rzemieślnicze.

Zbigniew Ładziński

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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DLA NAJLEPSZEJ DOLNOŚLĄSKIEJ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra od 20 lat pro-
wadzi działalność oświatową oraz działalność w zakresie pomocy społecznej. Realizując 
swoje zadania statutowe współpracuje z władzami Wrocławia i województwa dolnośląskie-
go, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz ośrodkami o podobnych zadaniach 
w kraju i za granicą. W ramach Fundacji funkcjonuje Zespół Szkół i Placówek, który two-
rzą przedszkole, szkoły specjalne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie i ruchowo. Ponadto Fundacja prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Przystań” dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Całodobowe Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, Domy Pomocy Spo-
łecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin” oraz Wypożyczalnię Sprzętu Pomoc-
niczego i Rehabilitacyjnego. Poprzez Ekumeniczną Stację Opieki świadczone są również 
usługi lecznicze m.in. w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, hospicyjnej oraz 
usługi opiekuńcze. 

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii im. ks. Marcina Lutra

D O L N O Ś L Ą S K I  K L U C Z  S U K C E S U
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DLA NAJLEPSZEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA TURYSTYCZNEGO
LUB ORGANIZATORA MASOWYCH IMPREZ

KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH LUB SPORTOWYCH

Klub LKS Stragona Strzegom istnieje ponad 45 lat. Na co dzień zajmuje się szkoleniem 
dzieci i młodzieży, jednak słynie przede wszystkim z organizacji imprez jeździeckich 
we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego (w skrócie WKKW). 
WKKW to jedna z najtrudniejszych i najbardziej widowiskowych konkurencji jeździec-
kich. W skład konkursu wchodzą trzy próby, podczas których para jeździec-koń, musi 
wykazać się zarówno wdziękiem i elegancją, jak i wyjątkową odwagą połączoną z wytrzy-
małością. 
Od 2003 roku klub jest gospodarzem największych w Polsce zawodów w WKKW – Strze-
gom Horse Trials. W 2017 roku klub był również gospodarzem historycznego wydarzenia, 
rozgrywanych po raz pierwszy w Polsce, Mistrzostw Europy Seniorów w WKKW. A wcze-
śniej odbywały się to kolejno Mistrzostwa Europy Juniorów w WKKW (2012) i Młodych 
Jeźdźców (2015). W sierpniu 2019 roku do Morawy zawitała kolejna impreza mistrzowska 
– Mistrzostwa Europy Kuców. 
Co roku na Hipodromie w Morawie rozgrywanych jest także kilka imprez o zasięgu ogól-
nopolskim i międzynarodowym gromadzących na starcie rocznie ponad 1500 koni. Starto-
wali tu już zawodnicy z przeszło 30 krajów świata, a rokrocznie Hipodrom odwiedza kilka 
tysięcy widzów z zagranicy.

Klub LKS Stragona za rozwój WKKW w Polsce
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DLA DOLNOŚLĄSKIEJ FIRMY NAJLEPIEJ
WSPÓŁPRACUJĄCEJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

ZPB Kaczmarek – firma z ideą, powstała 36 lat temu. Firma przeszła wiele etapów techno-
logicznych, od prostych narzędzi, do nowoczesnych maszyn zapewniających wysoką jakość 
i precyzję wykonania tworzonych produktów. Dziś ZPB Kaczmarek to firma nowoczesna, ofe-
rująca szeroki asortyment wyrobów betonowych, jak kostka brukowa, elementy wykończenio-
we nawierzchni, elementy małej architektury, a także elementy infrastruktury drogowej takie 
jak studnie szczelne, przepusty skrzynkowe czy elementy ściekowe. W bieżącym roku firma 
stawia milowy krok w swojej działalności ze względu na rozpoczęcie produkcji elementów 
budownictwa kubaturowego pod postacią stropów filigran oraz podwójnej ściany. System ten 
umożliwi wznoszenie budynków w niezwykle szybkim tempie przy zachowaniu bardzo wyso-
kiej jakości i precyzji wykonania poszczególnych elementów. Całość uzupełnią produkowane 
już przez ZPB Kaczmarek produkty takie jak balkony, schody, belki, słupy, ściany monolityczne 
Solid oraz ściany z warstwą ocieplenia Sandwich. Firma ZPB Kaczmarek podąża drogą inno-
wacyjności oferując swoim klientom nowoczesne produkty wysokiej klasy. 
Opinia Burmistrza Gminy Prusice Pana Igora Bandrowicza cyt.: „Firma ZPB Kaczmarek chęt-
nie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Prusice. tj.: Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Prusicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach, Szko-
łami Gminnymi w Prusicach, Skokowej i Piotrowicach, Prusickim Centrum Fitness, Spółką 
PROeko, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi wspierając ich jako sponsor 
i nie tylko w realizacji różnych działań, akcji i organizacji wydarzeń”.

ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k.
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Firma „Centrum Budowlane SiRbud Dorota Barańska, Daniel Sip Spółka Jawna” powstała w 1999r. 
Jednak swoje początki miała w już roku 1988, kiedy to została utworzona Firma „SiRbud” zajmująca 
się produkcją betonu oraz wyrobów betonowych, a także generalnym wykonawstwem przedsięwzięć 
budowlanych. 
W roku 2001 zarząd spółki podjął decyzję o rozszerzeniu działalności na sferę hotelarską i gastrono-
miczną. Tym oto sposobem w 2002 roku został oddany do użytku pierwszy hotel z sieci Hoteli Maria. 
Firma nieustannie rozwijała się w sferze swojej działalności stają się niekwestionowanym liderem w re-
jonie wałbrzyskim w zakresie świadczenia swoich usług. Na chwilę obecną Hotel Maria w Wałbrzychu 
dysponuje bazą noclegową dla 600 osób, 14 salami bankietowo – konferencyjnymi, kręgielnią, a także 
strefą SPA & WELLNES z basenem. 
W roku 2008 otworzono Hotel Maria Helena w Szczawnie Zdroju. Jest to drugi z sieci hoteli. Inwestycja 
ta powstała z wyremontowanej kamienicy w centrum Szczawna-Zdroju upiększając tym samym rejon 
Uzdrowiska. Eleganckie wnętrza tego obiektu przyciągają nie tylko klientów biznesowych ale również 
i kuracjuszy. Najnowszą inwestycją firmy jest Hotel Maria Antonina w Zagórzu Śląskim powstały 2015 
roku. Przedsięwzięcie polegało na odbudowie wraz z obszerną rozbudową zrujnowanego kompleksu 
turystycznego „Wodniak” w Zagórzu Śląskim. Budowie hotelu, w którego skład wchodzi 45 pokoi, krę-
gielnia, trzy sale konferencyjno-bankietowe, 3 niezależne restauracje oraz SPA. Renowacja domków typu 
„Brda”, „Małych domków letniskowych”. Budowa 10 domków całorocznych przy granicy jeziora. Budowie 
25 pokoi „przy plaży”. Utworzenie kąpieliska, pomostu wodnego wraz ze sprzętem wodnym (kajaki,  
owery wodne). Wybudowanie parku linowego przeznaczonego dla dzieci, utworzenie zjazdu tyrolskie-
go nad taflą jeziora oraz renowacja mostu wiszącego.
Dzięki tej inwestycji okolice jeziora Bystrzyckiego odżyły na nowo i tętnią pełnią życia. Atrakcje ja-
kie zapewnia ośrodek przyciągają tysiące turystów. Aktualnie kompleks Hotelu Maria Antonina oraz 
malownicze położenie w jakim się znajduje wspominając również Zamek Grodno, zaporę wodną oraz 
nową, podświetlaną kładkę wstęgową, bez wątpienia stanowią jedno z ciekawszych miejsc na tury-
stycznej mapie atrakcji Dolnego Śląska.

Firma SIRBUD za wkład w rozwój funkcji turystycznej jeziora w Zagórzu Śląskim
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WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Prof. dr hab. Jan Chmura, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu 
fizjologii wysiłku fizycznego i teorii sportu, maratończyk. Urodzony 
w 1949 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w AWF w Katowicach 
i we Wrocławiu, przewodniczący Zespołu Kierunków Studiów 
Wychowania Fizycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej w War-
szawie. Wieloletnia współpraca z Instytutem Medycyny Doświadczal-
nej i Klinicznej, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Zakładzie 
Fizjologii Stosowanej. Wprowadził do teorii fizjologii wysiłku fizycz-
nego nowe pojęcie naukowe „próg psychomotoryczny zmęczenia”. 

Autor i współautor ponad 300 prac naukowych i popularnonaukowych oraz 10 pozycji 
książkowych w tym 5 indywidualnych i 5 pod redakcją.  
Ukończył 23 maratony na wszystkich kontynentach,w czasie których prowadzi na so-
bie badania fizjologiczne. Jest pierwszym Polakiem, który w pięć i pół roku, w wieku 
69 lat zdobył trzy prestiżowe korony maratonów: Korona Maratonów Polski, Korona Ma-
ratonów Ziemi, Korona Największych Maratonów Świata. W wieku 65 lat ustanowił rekord 
życiowy, który wynosi 3:22:57. Największe sukcesy w swojej kategorii wiekowej: I miejsce 
– Alaska, II – Antarktyda, Hannover, Jerozolima i Tromso, III – Rio de Janeiro, Sydney. 
W ciągu 7 lat przebiegł na treningach 25 tys. km.

Wybitny naukowiec i maratończyk – prof. dr hab. Jan Chmura 
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 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu istnieje już prawie 40 lat. Obecnie jest 
instytucją Samorządu Województwa Dolnośląskiego, a jego działalność koncentruje się niezmi-
ennie, na podnoszeniu jakości życia kulturalnego w mieście i regionie. Dotychczas powołaliśmy 
do życia wiele znaczących imprez kulturalnych, by wspomnieć choćby Międzynarodowy 
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 mono-
dramów – 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 Dolnośląskiego 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 nagród 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. 

PARTNERZY STRATEGICZNI STOWARZYSZENIA
NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA:
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PARTNERZY STRATEGICZNI STOWARZYSZENIA
NA RZECZ PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA:

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 kraj-
owej 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 wiz-
erunku regionu. Gmina Kobierzyce 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 zainwestowane-
go 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 infrastruktural-
nych, dzięki którym Kobierzyce to miejsce przyjazne i bezpieczne, przestrzeń, w której się do-
brze 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 
potencjałem ludzi. Dlatego Gmina Kobierzyce jest miejscem, które wciąż rozkwita. 
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PARTNERZY PRZEDSIĘWZIĘCIA
DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU:

 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 zarów-
no dla naszych klientów, jak i dla nas.
 W pierwszym etapie istnienia firmy realizowane projekty związane były głównie 
ze zmianami zachodzącymi w tamtym czasie w krajowej gospodarce, były to m.in.: analiz przed-
prywatyzacyjne, wyceny, czy analizy ekonomiczno-finansowe 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 restruktury-
zacji 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 krajowych 
firm doradczych, w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji działalności pomocniczej firm ener-
getycznych, 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 pro-
jektów 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 kon-
sultantów (głównie ekonomistów i prawników).
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 Arboretum Wojsławice, założone na przełomie XIX i XX w. przez Fritza von Oheimba, 
od 1988 r. należy do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. To jeden z niew-
ielu dawnych parków podworskich na Dolnym Śląsku zachowanych do naszych czasów. Dzięki 
Uniwersytetowi 10-krotnie powiększono obszar do ponad 62 ha, poddano rewitalizacji stary 
park i zabytkowy folwark – przeznaczając go na potrzeby turystów i studentów. Konsekwen-
tnie łączy się tu działania edukacyjne i naukowe z szeroko rozumianą turystyką. Od kwietnia 
do października w Arboretum organizowane są spacery tematyczne z przewodnikiem, kon-
certy 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 HEMEROmania, Dolnośląski 
Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Piknik Ogrodowe Smaki, Festiwal Traw i Kwiatów Jesi-
eni, sezon zamyka tradycyjne biesiadowanie, czyli Śląski Festiwal Kapusty.
 Ze zbiorem ponad 13 tysięcy gatunków i odmian roślin Wojsławice należą obecnie 
do najbogatszych założeń ogrodowych w Polsce. Największe i najcenniejsze zbiory roślin: 
różaneczników, bukszpanów i liliowców uzyskały w 2011 r. certyfikaty polskich Kolekcji Nar-
odowych. W 2013 r. American Hemerocallis Society przyznało kolekcji liliowców, największej 
w Europie, prestiżowy tytuł „Display Garden AHS”, dzięki czemu Wojsławice znalazły się 
w gronie najlepszych tego typu ogrodów świata. W ostatnich latach otwarto nowe ekspozycje: 
GEOretum (2017) i Ogród Milenijny (2019). Doceniają to Goście Arboretum, bowiem ich 
liczba stale rośnie. To dzięki ich głosom placówka otrzymała godło „Turystyczna Usługa Roku 
2017”, a w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska certyfikat „Atrakcja Turystyczna 
Dolnego Śląska 2018”. 

 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu to 
działająca od 2001 r., specjalistyczna, uczelnia logistyczna. Jest jedyną w Europie Środkowo-
Wschodniej uczelnią wyższą akredytowaną przez The Charted Institute of Logistics and Trans-
port (UK). Ponadto decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydaną dnia 11.05.2018 r. 
(Nr odw-345/KAT/2018) Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu uzyskała kategorię naukową B, dotyczącą działalności naukowej i badawczo-
rozwojowej jednostki.
 W 2017 r. w Rankingu Generalnym Niepublicznych Uczelni Magisterskich MWSLiT 
zdobyła 3. miejsce, uzyskując tytuł Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Doceniono 
także wkład i zaangażowanie w pracę ze studentami przyznając MWSLiT 2. miejsce w kategorii 
Perspektywy Zawodowe. Kluczem do sukcesu uczelni jest ukierunkowanie na biznes i przemysł. 

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



18

Efektywne realizowanie tego założenia potwierdzają uzyskane certyfikaty Uczelni Liderów oraz 
Studia z Przyszłością. MWSLiT w pełni realizuje wymagania rynku europejskiego potwierdzone 
Certyfikatem ISO. Uczelnia elastycznie reaguje na zmieniające się trendy i dostosowuje ofertę 
edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Z wyników przedstawionych przez Ministerstwo jasno wyn-
ika, że absolwent studiów magisterskich w MWSLiT we Wrocławiu zarabia najwięcej na Dolnym 
Śląsku.
 Uczelnia oferuje kierunki: LOGISTYKA: studia licencjackie, inżynierskie, magister-
skie; LOGISTICS: MSc Studies; TRANSPORT: studia licencjackie; BUDOWNICTWO: studia 
inżynierskie; ZARZĄDZANIE: studia licencjackie.
 Na dwóch kierunkach I stopnia: logistyce i transporcie prowadzone są studia dualne, 
łączące zajęcia teoretyczne z praktycznymi, realizowanymi w ramach płatnych straży w firmach 
partnerskich. Student otrzymuje wynagrodzenie w pełni pokrywające czesne.

 Nazywany bywa sercem Europy. Oddalony około 300 km od Warszawy, Berlina czy Pragi, 
Dolny Śląsk stanowi jeden z najlepiej skomunikowanych regionów w naszym kraju. Dynamicznie 
rozwijająca się sieć połączeń lotniczych i kolejowych pozwala na podróżowanie w coraz to nowe 
miejsca Polski i świata. Bo z Dolnego Śląska „wszędzie jest blisko”, najczęściej jednak nie warto 
jechać za daleko. Największa w kraju liczba uzdrowisk, najwięcej zamków i pałaców oraz największa 
liczba sklasyfikowanych zabytków, czynią z tego regionu miejsce, w którym każdy znajdzie coś 
dla siebie. 
 Osoby, które cenią sobie ciszę i spokój ucieszy uzdrowiskowa oferta regionu. Na Dolnym Śląsku 
znajduje się aż 11 z 45 polskich leczniczych zdrojów! Miłośnicy legend i historii, ugoszczeni zostaną 
na Dolnym Śląsku iście po królewsku. Trzeci co do wielkości zamek w Polsce – Zamek Książ, 
następnie takie zamki, jak: Czocha, Chojnik, Grodno, Topacz oraz Pałace: Wojanów, Łomnica, 
 Krobielowice, czy Kamieniec Ząbkowicki, to tylko kropla w morzu tutejszych fortyfikacji. 
Zwolennicy turystyki aktywnej będą tu mieli co robić zarówno latem, jak i zimą. Nowoczesne ośrodki 
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oraz konsolidacji i integracji regionu. Podczas obrad forum poruszane są problemy związane 
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CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawia-
jący, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrze-
ni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz 
głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie te-
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DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU – Od 1997 r. najwyższe, regionalne wyróżnienie, przy-
znawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym zainteresowaniem i uzna-
niem 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. Odbywało się w latach 1999–2014.

CYKL WYDAWNICZY „DOLNY ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ” – cykl publikacji przedstawia-
jący, w sposób przystępny i rzetelny, w ujęciu przedmiotowym, w ściśle określonej przestrze-
ni czasowej i geograficznej, dzieje ziemi dolnośląskiej w przekroju dziesięciu wieków. Oprócz 
głównych monografii, wydawane są w ramach cyklu suplementy stanowiące rozwinięcie te-
matów 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 publi-
kacji na stronie www.dolnyslask.wroc.pl (zakładka 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 pla-
styczną, promowanie lokalnych i dolnośląskich osiągnięć plastycznych dotyczących działal-
ności samorządowej, gospodarczej 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-
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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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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”

XII kadencja, lata 2019–2020

PRZEWODNICZĄCY: 
 

dr Bogdan Cybulski

WICEPRZEWODNICZĄCY: 

dr Ewa Mańkowska
b. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Członek Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

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

Kazimierz Janik
Samorządowiec, Euroregion Nysa

prof. dr hab. Leon Kieres
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Czesław Kręcichwost
Samorządowiec, Prezes Euroregionu Glacensis

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 Miasta Bolesławiec

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
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego

SEKRETARZ:

Ryszard Chruścicki
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska
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BOGATYNIA KUNICE

ŚRODA ŚLĄSKA SOBÓTKA

BORÓW KĄTY WROC.

ZGORZELEC BOLESŁAWIEC

JELCZ LASKOWICE ŻMIGRÓD

OŁAWA LEGNICA

SYCÓW OLEŚNICA

Przedsiębiorstwo
Produkcji Farmaceutycznej

„HASCO-LEK” S.A.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe

„BISEK” Adam Bisek

Polskie Stowarzyszenie
Mykologów Budownictwa

Partnerzy Stowarzyszenia
na Rzecz Promocji

Dolnego Śląska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA

DOLNOŚLĄSKIEGO


