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PRZEWODNIK PO FESTIWALU

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020."

PARTNERZY:

Festiwal Ducha Gór 2018

„Tajemnice
Krainy Ducha Gór”
Kraina Ducha Gór – wyjątkowe miejsce na Dolnym Śląsku – obfitujące w nieodkryte jeszcze tajemnice, niezwykłe zabytki, miejsca czy krajobraz. Ale Kraina Ducha Gór to więcej niż
krajobraz gór: Karkonoszy, Izerów czy Rudaw Janowickich. To także więcej niż zabytki i historia – to kraina pełna magii, opowieści nie z tego świata i legend, zamków, pałaców, sztolni
i ukrytych skarbów, dawno zapomnianych rzemiosł i smaków dzieciństwa. To również ludzie
mieszkający tutaj, przechowujący w pamięci niezwykłe historie i opowieści, wyjątkowi artyści, rzemieślnicy i lokalni producenci, wyczarowujący zapomniane smaki naszego dzieciństwa i regionu. To także „kraina łagodności”, w której brzmią dźwięki muzyki klasycznej, ale
również poezji śpiewanej czy piosenki turystycznej i wędrownej.

WSPIERAJĄ NAS MEDIALNIE:

Jeśli nie wiesz kim był Duch Gór, laboranci, tragarze, co to jest haft zachełmiański, jak zniknęła Miedzianka czy Budniki, jakie skarby i tajemnice skrywają zamki, sztolnie, gwarkowie oraz
mieszkańcy naszej krainy, jeśli jesteś tropicielem tajemnic, albo po prostu chcesz interesująco i pożytecznie spędzić czas z rodziną i dziećmi, jeśli chcesz, by urlop stał się fascynującą
przygodą to Festiwal jest właśnie dla Ciebie.
Razem z wielopokoleniową rodziną, dziećmi czy przyjaciółmi możesz wybrać się w podróż
w czasie i przestrzeni w zaczarowany świat Krainy Ducha Gór. Festiwal to ponad dwa miesiące różnych wydarzeń: kulinarnych, artystycznych, koncertów, spektakli, nieoczywistych
wędrówek, zaglądania do otwartych pracowni artystów i rzemieślników oraz wiele innych.

KOORDYNATOR:
ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz
tel./fax 75 644 21 65, sekretariat@duchgor.org
www.duchgor.org

ZNAJDŹ NAS W SIECI:
www.duchgor.org
www.facebook.com/duch.gor.lgd
www.facebook.com/skarbiecduchagor
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.facebook.com/Festiwal-Ducha-Gór

Niektóre wydarzenia odbywały się już w latach poprzednich, w bardzo różnym czasie, jednak
w ramach współpracy organizatorzy poszczególnych wydarzeń zdecydowali się na ich promocję pod wspólnym szyldem FESTIWALU DUCHA GÓR, by podzielić się z Wami bogactwem
naszej krainy. Wspólny, specjalnie przygotowany Program i Przewodnik, który trzymacie
w ręku będzie też z pewnością sporym ułatwieniem w wyborze tego co najbardziej dla Was
interesujące.
Pomysłodawcą Festiwalu Ducha Gór jest stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór, a najważniejszymi partnerami wspierającymi ten pomysł są gminy: Mysłakowice, Podgórzy, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba.
To dopiero początek przygody festiwalowej, formuła jest otwarta i mamy nadzieję na tyle
inspirująca, by w kolejnych latach zaproponować nowe wydarzenia i pomysły, spójne z koncepcją Festiwalu.
Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po festiwalu i stroną festiwalu
www.festiwalduchagor.pl oraz na profilu fecebookowym
www.facebook.com/Festiwal-Ducha-Gór

Oferta obowiązująca przez całe Wakacje:
01.07. – 31.08.2018 – Gra terenowa GRANICA, Szklarska Poręba
01.07.2018 – 31.08.2018 – Wystawa – „Sławni Polacy w Kowarach”, Kowary
01.07.2018-31.08.2018 (tylko w środy) – Wakacje z przyrodą i przygodą, Karkonoski Park Narodowy
01.07.2018 – 31.08.2018 – Badaj i odkrywaj, czyli zwiedzanie Centrum Informacyjnego KPN,
Karpacz

Warsztaty z Duchem Gór:
04.08.2018 – Warsztaty kulturowe – Wokół gobelinu, Kowary
08.08.2018 – Wielki Dzień Pszczół, Karpacz
11.08.2018 – Wieczorne zwiedzanie podziemi „Sztolnie Kowary”, Kowary
11.08.2018 – Terenowe warsztaty kulturowe – Laboranci i zielarze w Karpaczu
11-12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – Szlakiem wzorów z „Haftem Zachełmiańskim”, Karpacz
11-12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – Spotkanie z karkonoskimi laborantami, Karpacz
11-12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – tradycje piernikarskie na Dolnym Śląsku, Karpacz
11-12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – mozaika szklana, Karpacz
12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – Medykamenty Karkonoskich Laborantów, Karpacz
12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – tradycje Walońskie Krainy Ducha Gór, Karpacz
12.08.2018 – Warsztaty kulturowe – tradycje pasterskie Krainy Ducha Gór, Karpacz
12.08.2018 – Terenowe warsztaty kulturowe – Śladami karkonoskich Walonów, Karpacz

Jarmark Produktów Lokalnych – Skarby Ducha Gór:
11-12.08.2018 – Karkonoski Jarmark Lokalny, Karpacz

Wędrówki z Duchem Gór:
16.07.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
21.07.2018 – Spacer szlakiem kowarskich tradycji górniczych, Kowary
21.07-22.07.2018 – Weekend w powiększeniu "Przyroda pod lupą", Karpacz
23.07.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
28.07.2018 – Spacer szlakiem kowarskiego przemysłu lekkiego, Kowary
28.07-29.07.2018 – Weekend z turystyką "Turystyka dawniej i dziś", Karpacz
30.07.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
04.08.2018 – Spacer szlakiem Elizy Radziwiłłówny, Kowary
04.08-05.08.2018 – Weekend z obcymi "W natarciu, czyli o gatunkach inwazyjnych", Karpacz

06.08.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
11.08.2018 – Spacer szlakiem kowarskiej przyrody, Kowary
11.08-12.08.2018 – Weekend leśny „Leśne krajobrazy", Karpacz
13.08.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
18.08.2018 – Spacer szlakiem tajemnicy fabryki maszyn „KOWARY”, Kowary
18.08-19.08.2018 – Weekend z humorem „Ale wkoło jest wesoło", Karpacz
20.08.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba
25.08.2018 – Spacer szlakiem historii kowarskiego uranu, Kowary
25.08-26.08.2018 – Weekend z podróżami „Śladem ’Władcy pierścieni’ i kangurów", Karpacz
27.08.2018 – Wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór, Szklarska Poręba

Wydarzenia plenerowe z Duchem Gór:
18.07.2018 – 20.07.2018 – ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki, Szklarska Poręba
28.07.2018 – PARKowanie pod Lipą, Karpacz
09.08.2018 – 11.08.2018 – ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki, Szklarska Poręba
11.08.2018 – II Festyn Sołecki w Janowicach Wielkich, Janowice Wielkie
11-12.08.2018 – Open Street Festiwal, Karpacz
16.08.2018 – 18.08.2018 – ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki, Szklarska Poręba
18.08.2018 – Rodzinny piknik w Komarnie, Komarno
24.08.2018 – 26.08.2018 – Miedzianka Fest, Miedzianka
01.09.2018 – Kolorowy i rodzinny festyn w Trzcińsku, Trzcińsko
01.09.2018 – IX Międzynarodowe Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu 2018, Szklarska Poręba

Koncerty i teatr u Ducha Gór:
20.07.2018 – Celtycka Noc pod Szrenicą, Szklarska Poręba
27-28.07.2018 – VIII Wędrowny Przegląd Piosenki „Polana”, Janowice Wielkie
02-05.08.2018 – 51. 0gólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej, Szklarska Poręba
11.08.2018 – Koncert Karkonoskiego Zespołu Folkowego „Szyszak”, Karpacz

Aktywnie z Duchem Gór:
29.07.2018 – Kowarski Bieg do św. Anny, Kowary
15.08.2018 – Wjazd kolarski „Kowary – Okraj”, Kowary
15.08.2018 – Bieg górski „Kowary – Okraj”, Kowary

1.07.-31.08.2018

Gra terenowa
GRANICA

cały dzień

Zapraszamy do wspólnej zabawy z najnowszą historią w tle.
Szklarska Poręba to jedno z najpiękniejszych przygranicznych
miasteczek w Polsce. Zapraszamy do nowej gry terenowej –
poprzez punkty zaznaczone na mapce można zapoznać się
z lokalną historią, są to miejsca związane ze stacjonowaniem
jednostki WOP-u i przejściami granicznymi znajdującymi się
niegdyś na terenie miasta. Wszyscy, którzy zdobędą wszystkie 10 punktów gry, w IT w Szklarskiej Porębie odbiorą nagrody i zostaną wpisani do księgi pamiątkowej.

01.07.-31.08.2018
Badaj i odkrywaj, czyli
zwiedzanie Centrum
Informacyjnego KPN

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl
facebook /Moksial w Szklarskiej Porębie/

Wystawa – „Sławni
Polacy w Kowarach”

11:00 – 15:00

Przybliżymy sylwetki Księcia Antoniego Radziwiłła, który
z rodziną mieszkał w Pałacu Ciszyca, odpowiemy na pytanie
czy w tym czasie Fryderyk Chopin też tu był? Czy Prymas
Stefan Wyszyński i Wiesław Gomułka spotkali się w Pałacu
Nowy Dwór? Gdzie nocował w młodości Jan Paweł II , tworzył Julian Tuwim i Józef Gielniak grafik . I wielu innych sławnych ludzi.

Centrum Informacyjne KPN mieści się w jednym z niewielu zachowanych
w regionie domów o karkonoskiej architekturze. Można tu odkrywać geologię
i geomorfologię Karkonoszy przy pomocy specjalnej mapy, trójwymiarowego
modelu terenu, kolekcji minerałów, a dzięki wielkoformatowym panoramom
odbyć wirtualną wycieczką w najpiękniejsze miejsca i nabrać ochoty na ich
obejrzenie w rzeczywistości. Warto zapoznać się z historią karkonoskich laborantów odwiedzając Domek Laboranta oraz z ponad 100 gatunkami roślin
leczniczych w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich. Wielką frajdę zarówno
młodszym, jak i starszym sprawi obserwacja karkonoskiego „mikroświata”, czyli
oglądanie ziół, minerałów i owadów w powiększeniu. Oferta jest bezpłatna.

Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 08
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Leśna 9,
Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego

Szklarska Poręba

1.07.-31.08.2018

09:00 – 16:00

16.07.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

Stowarzyszenie Miłośników Kowar
www.smk-kowary.pl
facebook/stowarzyszenie miłośników kowar/

godz. 9:45 – 15:00/16:00

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana
jest dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności
od trasy trwa 4-7 godzin. Wycieczka jest z przewodnikiem,
który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów oraz ubezpieczenie, wszystkie
z nich są objęte rabatem dla grupy. Każda trasa jest inna. Na
wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

Dom Tradycji Miasta Kowary, ul. Górnicza 1, Kowary

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

01.07.-31.08.2018
(tylko w środy)

Wakacje z przyrodą
i przygodą

08:00 – 16:00

„Wakacje z przyrodą i przygodą” to cykl wycieczek odbywających się w każdą środę na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Wyprawy odbywać się będą w różne karkonoskie
zakątki, tak by pokazać piękno i bogactwo przyrody tkwiące
w każdym zakamarku. Wędrować można będzie pod opieką
przewodnika-pracownika Karkonoskiego Parku Narodowego. Szczegółowy harmonogram wycieczek znajduje się na
stronie internetowej, facebooku oraz w ośrodkach edukacyjnych KPN.

18.07.-20.07.2018
ArtSkwer – Letni
Festiwal Sztuki

14:00 – 18:00

EKOlogika – Letni Festiwal Sztuki, to plenerowe warsztaty
artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie można zapoznać się
z różnymi technikami twórczymi: projektowanie biżuterii,
tworzenie przedmiotów z recyklingu, nauka gry na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy
efekt pracy na warsztatach staje się unikatową pamiątką
z wakacji. Dodatkową atrakcją jest górska plaża w środku
miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.

Organizator: Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14
www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Karkonoski Park Narodowy
START według kalendarium wycieczek

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

20.07.2018
Celtycka Noc
pod Szrenicą

17:30

Festiwal muzyki celtyckiej, który w tym roku będzie miał
już swoją trzecią odsłonę. Tak samo jak w latach ubiegłych,
organizatorzy zapraszają do „Żelaznego Tygla Walońskiego”
– średniowiecznej osady poszukiwaczy skarbów, gdzie przy
świetle ognisk i pochodni, w oprawie półdzikiej przyrody
Karkonoszy popłynie w stronę gór szeroko pojęta muzyka
celtycka. W czasie festiwalu będą otwarte stoiska nawiązujące do kultury Celtów.

23.07.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

Żelazny Tygiel Waloński
Facebook /Żelazny Tygiel Waloński – osada poszukiwaczy
skarbów/
www.szklarskaporeba.pl

Spacer szlakiem
kowarskich tradycji
górniczych

10:00 – 15:00

Trasa wędrówki obejmuje m.in.: przejście ścieżką dydaktyczną „Skansen
Górnictwa Kowarskiego”, obejrzenie monumentalnego Domu Kultury,
omówienie jego interesującej historii, podziwianie dzieł rzeźbiarskich prof.
Antoniego Mehla o tematyce górniczej. Uczestnicy będą także wędrować
szlakiem „Kowarskich Tradycji Górniczych” przez Uroczysko w pobliże dawnej Kopalni Magnetytu i Uranu „Wolność”, odnajdą również wlot sztolni
„Marta” przy ul. Podgórze. Chętni zwiedzą podziemną trasę turystyczną Kopalnia Uranu „Podgórze”, a najbardziej wytrwali Sztolnie Kowary w „Kopalni
Liczyrzepa”. Oferta (z wyjątkiem wstępu do Kopalnia Uranu „Podgórze” oraz
Sztolni Kowary w „Kopalni Liczyrzepa) jest bezpłatna. Uczestnicy spacerów
powinni zapoznać się z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

27-28.07.2018

VIII Wędrowny
Przegląd Piosenki
„Polana”

Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

27.07. – 17:30, 28.07. – 17:00

VIII Wędrowny Przegląd Piosenki "Polana" to muzyczna impreza plenerowa odbywająca się w turystycznych warunkach.
Proponujemy widzom dwa dni koncertów wykonawców znanych miłośnikom „Krainy Łagodności”, oraz konkurs poetycki
„O Kwiat Polany”. Wystąpią: A Gdyby Tak, Aleksandra Daraż,
Cztery Pory Miłowania, Grupa Na Swoim, Irena Salwowska,
Leniwiec, Marek Andrzejewski, Piotr Pieńkowski i Wojtek Lachowski, Pod Fryzjerką, Tomasz Lewandowski. Po koncertach
całonocne ogniska i wspólne muzykowanie. Wstęp wolny,
pole namiotowe i parking bezpłatne, na miejscu bufet.

www.kowary.pl

Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości
www.przegladpolana.pl
www.facebook.com/przegladpolana/

START: Kowary, „Skansen Górnictwa Kowarskiego” przy
ul. Jagiellończyka, w pobliżu marketu Biedronka

W Janowicach Wielkich, brzozowa polana ok. 700 m drogi
od ul. Partyzantów nr 20.

Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89

21.07-22.07.2018

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana jest
dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności od
trasy trwa od 4-7 godzin.
Wycieczka jest z przewodnikiem, który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby. Uczestnicy we własnym
zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów
oraz ubezpieczenie, wszystkie z nich są objęte rabatem dla
grupy. Każda trasa jest inna. Na wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 66 a

21.07.2018

godz. 9:45 – 15:00/16:00

10:00 – 16:00

Weekend w powiększeniu "Przyroda pod lupą". W każdy
weekend wakacji w ramach danego tematu organizowane
będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe
i konkursy edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjno-informacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego DOMEK MYŚLIWSKI

28.07.2018

PARKowanie pod Lipą

15:00 – 19:00

Impreza o charakterze twórczo-piknikowym, prowadzona
w parku przy Lipie Sądowej w Karpaczu. Jej adresatem są
głównie rodziny z dziećmi. Odbywają się tu różnorodne
warsztaty i animacje. Udział w imprezie jest bezpłatny.
Gmina miejska Karpacz
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz
Karpacz, Park przy Lipie Sądowej

28.07.2018

Spacer szlakiem
kowarskiego
przemysłu lekkiego

28.07-29.07.2018
Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

10:00 – 15:00

Trasa spaceru obejmuje m.in.: zwiedzenie „Parku Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska”, wysłuchanie krótkiej historii
dawnej Fabryki Dywanów „Kowary”. Następnie uczestnicy spaceru obejrzą kowarski pałac "Smyrna" oraz zwiedzą
wnętrze barokowej Kaplicy św. Anny. Będzie można również
posłuchać dziejów dawnej Fabryki Filców Technicznych C.
G. Gütlera oraz Fabryki Porcelany Technicznej Braci Pohl.
Oferta wędrówki (z wyjątkiem wstępu do Parku Miniatur)
jest bezpłatna. Uczestnicy spacerów powinni zapoznać się
z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl

30.07.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

godz. 9:45 – 15:00/16:00

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana
jest dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności
od trasy trwa 4-7 godzin. Wycieczka jest z przewodnikiem,
który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów oraz ubezpieczenie, wszystkie
z nich są objęte rabatem dla grupy. Każda trasa jest inna. Na
wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.

Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl

Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

START: Kowary, plac przed wejściem do Parku Miniatur
Zabytków Dolnego Śląska (kasy), przy ul. Zamkowej 9

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

10:00 – 16:00

Weekend z turystyką "Turystyka dawniej i dziś". W każdy
weekend wakacji w ramach danego tematu organizowane
będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe
i konkursy edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

02-05.08.2018

51 0gólnopolska
Turystyczna Giełda
Piosenki Studenckiej

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjno-informacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego DOMEK MYŚLIWSKI

Festiwal piosenki turystycznej odbywa się od 1968 roku w Szklarskiej
Porębie. Podczas imprezy miłośnicy gór, gitary, poezji śpiewanej i piosenki autorskiej słuchają utworów konkursowych i występów giełdowych gwiazd. Jest to impreza niekomercyjna:wstęp, pole namiotowe,
prysznice, toalety są bezpłatne. Również artyści występujący na scenie giełdowej czynią to bezpłatnie. Dodatkową atrakcją skierowaną
do dzieci jest również konkurs piosenki „Od przedszkola do Giełdola”
rozgrywany w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada , koncerty w centrum Szklarskiej Poręby Giełdowe Granie pod Metaforą, Koncerty Nocne, Rajdy Turystyczne, Teatr Kulinarny, Koncert „Nowe dzieła starych
twórców” i wiele innych giełdowych atrakcji.
MOKSiAL Szklarska Poręba • Lokalna Organizacja
Turystyczna • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
www.szklarskaporeba.pl •facebook/Moksial w Szklarskiej Porębie/
facebook/ Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej/

Szklarska Poręba: Baza Pod Ponurą Małpą, Rodzinny
Park Rozrywki Esplanada, Metafora.

29.07.2018

Kowarski Bieg
do św. Anny

11:30 – 17:00

04.08.2018

10:00 – 15:30

Grupa Kowary Biegają, Parafia Rzymsko–Katolicką pw.
NMP w Kowarach oraz Gmina Miejska Kowary
www.kowary.pl

Trasa spaceru obejmuje m.in.: wędrówkę z Kowar do wsi Bukowiec do
założenia parkowo-pałacowego hrabiego Friedricha von Reden, przemarsz do ruin amfiteatru rzymskiego i wieży widokowej. Uczestnicy
będą podziwiać panoramę Sudetów i stawów bukowieckich, zobaczą
również pawilon ogrodowy „Świątynia Ateny”, mauzoleum von Redenów i Rotenhahnów, „Ponurą Kapliczkę”, grotę przy martwym korycie
„Jedlicy”. Następnie będą mogli obejrzeć pałac w Bukowcu i zapoznać
się z jego historią. Po tym nastąpi powrót do Kowar, zwiedzenie Wzgórza „Radziwiłłówka”, wysłuchanie interesującej historii pałacu Ciszyca
i jego mieszkańców, w tym szczególnie Elizy - córki Antoniego i Luizy
Radziwiłłów. Oferta wędrówki jest bezpłatna. Uczestnicy spacerów powinni zapoznać się z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl

Start: Kowarska Starówka (ul. 1 Maja), meta: przy Kaplicy
św. Anny (ul. Kowalska).

Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl

Bieg odbywa się już po raz drugi w związku ze świętem Św.
Anny. Bieg i Festyn mają na celu propagowanie zdrowego
trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, to także
popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej oraz integracja mieszkańców Kowar i okolic. Mile widziani są również turyści. Bieg odbędzie się na dystansie ok
2 km z centrum Kowar do Kaplicznego Wzgórza, na którym
stoi Kaplica Świętej Anny.

Spacer szlakiem Elizy
Radziwiłłówny

START: Kowary, Parking przy głównej bramie wjazdowej dawnej Fabryki Dywanów „KOWARY” S. A. przy ul. Zamkowej

04.08-05.08.2018
Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

10:00 – 16:00

Weekend z obcymi " W natarciu, czyli o gatunkach inwazyjnych". W każdy weekend wakacji w ramach danego tematu
organizowane będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe i konkursy edukacyjne zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych.

08.08.2018

Wielki Dzień Pszczół

Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjno-informacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego DOMEK MYŚLIWSKI

10:00 – 14:00

Wielki Dzień Pszczół to przypadające 8 sierpnia ogólnopolskie święto, którego celem jest pokazanie, jak wiele zawdzięczamy pszczołom. W trakcie tego Dnia postaramy się
wskazać, jak możemy pomóc tym owadom – choćby zakładając miejsca przyjazne pszczołom, takie gdzie rosnąć mogą
rośliny zapewniające im pokarm. Gry, zabawy, warsztaty
plastyczne i tematyczne oraz specjalnie zaproszeni goście
wypełnią ten Dzień, tak by każdy uczestnik mógł poczuć się
jak pracowita pszczółka. Oferta jest bezpłatna.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 08
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy

Karpacz: ul. Leśna 9, Centrum Informacyjne Karkonoskiego
Parku Narodowego

04.08.2018

Warsztaty kulturowe –
Wokół gobelinu

godz. 11:00 – 15.00

Na turystów będzie czekał przewodnik, który pokrótce opowie o włókienniczych tradycjach miasta Kowary, w szczególności o Fabryce Dywanów, pokazane będą makatki produkowane kiedyś w w/w zakładzie. Warsztaty poprowadzą byli pracownicy z działu wzorcowni, na
małych ramkach zostaną pokazane zasady przygotowania, naciągnięcia osnowy, podklejenia rysunku oraz podstawowe sploty tkania makatek. Zostanie zaprezentowana historyczna, już nieosiągalna przędza,
uczestnicy wspólnie wykonają gobelin, z pracy nad nim będzie zdjęcie
i każdy uczestnik je otrzyma, gobelin będzie prezentowany na wystawie w sali tradycji. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma niespodziankę zrobioną z przędzy oraz odbędzie się losowanie 6 biletów
do Muzeum Sentymentów, które mieści się w Fabryce Dywanów.

09.08-11.08.2018

ArtSkwer – Letni
Festiwal Sztuki

06.08.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

godz. 9:45 – 15:00/16:00

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana jest
dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności od
trasy trwa 4-7 godzin.
Wycieczka jest z przewodnikiem, który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby. Uczestnicy we własnym
zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów
oraz ubezpieczenie, wszystkie z nich są objęte rabatem dla
grupy. Każda trasa jest inna. Na wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Manufaktura Natura Letni Festiwal Sztuki, to plenerowe
warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie można zapoznać się z różnymi technikami twórczymi: projektowanie
biżuterii, tworzenie przedmiotów z recyklingu, nauka gry
na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy na warsztatach staje się unikatową
pamiątką z wakacji. Dodatkową atrakcją jest górska plaża
w środku miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14
www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Stowarzyszenie Miłośników Kowar, Kowarski Klub Seniora
www.smk-kowary.pl • www.kowary.pl
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Miłośników-Kowar

Dom Tradycji Miasta Kowary, u. Górnicza 1

14:00 – 18:00

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

11.08.2018

Spacer szlakiem
kowarskiej przyrody

10:00 – 14:00

Trasa spaceru obejmuje m.in.: wspólne rozpoznawanie
gatunków drzew, podziwianie dawnej hali sportowej i wysłuchanie opowieści o kowarskim „Towarzystwie Gimnastycznym Męskim”. Uczestnicy zobaczą również kamień
pamiątkowy Mendego - radcy miejskiego oraz pomnik „O.
V. 1893”. Po tym nastąpi wędrówka ścieżką przyrodniczą
„Zielone Karkonosze” oraz ścieżką edukacyjno-przyrodniczą „Jedlinki” do siedziby Nadleśnictwa „Śnieżka”, gdzie
chętni zwiedzą tamtejszy interesujący park. Oferta wędrówki jest bezpłatna. Uczestnicy spacerów powinni zapoznać się z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl
Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl

START: Kowary, parking przed dawnymi pokojami noclegowymi „Kuźnica” przy ul. Leśnej 1a

11.08.2018

Terenowe warsztaty
kulturowe - Laboranci
i zielarze w Karpaczu
600 lat historii Karpacza

1418-2018
-2018

11.08.2018

II Festyn Sołecki
w Janowicach
Wielkich

START: 14:00

Podczas wędrówki uczestnicy zapoznają się z historią laborantów
w Karkonoszach, odbędą spacer po Karpaczu po miejscach związanych z karkonoskimi laborantami, poznają historię miejsc i ludzi. Podczas wędrówki zaplanowano także spacer na karkonoską
łąkę i do lasu oraz warsztaty w rozpoznawaniu roślin i omówienie ich leczniczych właściwości. Podczas warsztatów uczestnicy
zbiorą rośliny, z których będą mogli utworzyć zielnik bądź własną
herbatę. Po wędrówce uczestnicy powrócą na Karkonoski Jarmark Lokalny „Skarby Ducha Gór”. UWAGA: Wspólne przejście
po ciekawych miejscach Karpacza nie ma charakteru wycieczki
zorganizowanej. Jej uczestnicy idą na własną odpowiedzialność.

11-12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– Szlakiem
wzorów z „Haftem
Zachełmiańskim”

Cech Tragarzy Lektyk Miasta Karpacza
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW

Druga edycja święta mieszkańców sołectwa Janowice Wielkie. Wydarzenie organizowane jest przez Sołtysa, Radę Sołecką przy współudziale organizacji pozarządowych, Urzędu
Gminy Janowice Wielkie i lokalnych społeczników. Podobnie
jak podczas innych festynów sołeckich odbywających się na
terenie Gminy Janowice Wielkie organizatorzy przygotowują liczne atrakcje dla uczestników - zarówno bezpłatne tj.
występy artystyczne, jak również odpłatne – usługi punktu
gastronomicznego.

Czy mieszkańcy Karkonoszy posiadali swój odrębny, wyjątkowy strój?
Skąd wziął się haft zachełmiański? W jakich okolicznościach powrócił
w Karkonosze w okresie powojennym? Odpowiedzi na te i inne pytania
wszyscy zainteresowani znajdą na warsztatach kulturowych – Szlakiem
wzorów z „Haftem Zachełmiańskim”. Podczas warsztatów uczestnicy
będą mieli przede wszystkim okazję do nauki samodzielnego wykonania
wzorów zachełmiańskich metodą haftu krzyżykowego pod okiem instruktorek. O godz. 11.00 została zaplanowana prelekcja Pana Kazimierza
Hołyszewskiego – znawcy i propagatora haftu zachełmiańskiego. Warsztaty zostaną zrealizowane w trakcie Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego
„Skarby Ducha Gór”. Warsztaty posiadają certyfikat Karkonoskiej Marki
Lokalnej Skarby Ducha Gór. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna POGÓRZE
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

START i zapisy: Karpacz, Park przy ul. Mieszka, Karkonoski
Jarmark Lokalny

15:00 – 02:00

Sb. 10:00 – 18:00, Nd. 13:00 – 18:00

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

11-12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– Spotkanie z karkonoskimi laborantami

Sb. 10:00 – 18:00, Nd. 13:00 – 18:00

Podczas Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego Skarby Ducha
Gór wszyscy odwiedzający to wydarzenie będą mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi karkonoscy laboranci. Podczas warsztatów kulturowych uczestnicy poznają tajniki tradycyjnego wytwarzania mydła oraz poznają aromaty, nazwy
i właściwości lokalnych ziół. Warsztaty posiadają certyfikat
Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna POGÓRZE
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

Urząd Gminy Janowice Wielkie, tel. 75 75 15 124, wew. 108
www.janowicewielkie.pl
www.facebook.com/gminajanowicewielkie

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

Janowice Wielkie, Park „Zielona Dolina”

11.08.2018

Wieczorne
zwiedzanie podziemi
„Sztolnie Kowary”

18:00 – 19:00

Zwiedzanie z przewodnikiem, historia wydobycia rudy uranu w Kowarach, liczne ekspozycje związane z górnictwem
w Kowarach, wejście na wystawę minerałów, Interaktywna
platforma „Odstrzał Przodka Górniczego”, podziemne widowisko laserowe „Nalot na Hiroszimę”, czas zwiedzania 60
minut, trasa 1200 m. Oferta bezpłatna, ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy!
Podziemna Trasa Turystyczna „Sztolnie Kowary”, tel. 75 75
28 458
www.facebook.com/SztolnieKowary

Ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary

11-12.08.2018

Warsztaty
kulturowe – tradycje
piernikarskie na
Dolnym Śląsku

Sb. 10:00 – 18:00, Nd. 13:00 – 18:00

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, dlaczego to
właśnie Dolny Śląsk, a nie Toruń powinien być polską, a być
może nawet światową stolicą piernika! Uczestnicy dowiedzą się także więcej o sposobach wypieku i zdobienia pierników, samodzielnie ozdobią przygotowane pierniki, które
zabiorą ze sobą. Warsztaty zostaną zrealizowane w trakcie
Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego „Skarby Ducha Gór”.
Warsztaty posiadają certyfikat Karkonoskiej Marki Lokalnej
Skarby Ducha Gór. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

11-12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– mozaika szklana

Sb. 10:00 – 18:00, Nd. 13:00 – 18:00

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat
tradycji szklarskich królestwa Ducha Gór. W ramach pracy
warsztatowej wykonają samodzielnie mozaikę szklaną, korzystając z jednej z najstarszych technik zdobniczych, która
była wykorzystywana przez ludzi już od starożytności. Samodzielnie wykonana pamiątka będzie przypominała o Krainie
Ducha Gór odbijając w sobie światło mieniące się całą paletą
barw. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

11-12.08.2018

Open Street Festiwal

12:00 – 22:00

Impreza prezentująca szeroko pojmowaną sztukę uliczną.
W przestrzeni deptaka zostaną rozmieszczone stacje prezentujące sztukę cyrkową i teatralną. Zwieńczeniem każdego
dnia imprezy będzie koncert - 11 sierpnia wystąpi Czesław
Mozil, natomiast 12 sierpnia - Marcin Wyrostek i Poparzeni
Kawą Trzy. Udział w imprezie jest bezpłatny.
Gmina Karpacz
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

Karpacz, deptak

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

11.08.2018

Koncert
Karkonoskiego
Zespołu Folkowego
„Szyszak”

16:00

Członków zespołu łączy pasja do gór i do muzyki, którą można w przybliżeniu
określić jako folk, alt-folk, piosenka poetycka, piosenka autorska. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy szczytu Mały Szyszak (1435 m n.p.m.) górującego
nad Zachełmiem i Przesieką, skąd zespół pochodzi. Ważnym fundamentem
tekstów do piosenek Szyszaka była poezja Alicji Grandy przepełniona motywami karkonoskiej przyrody i krajobrazów, a także przedwojenne pieśni
karkonoskie, które po swobodnym przetłumaczeniu i zaaranżowaniu trafnie oddają związek uczuciowy z górami i z Dolnym Śląskiem mieszkańców
Karkonoszy oraz wiersze innych poetów związanych z Karkonoszami np. dra
Kazimierza Pichlaka z Zachełmia. Koncert odbywa się w ramach Karkonoskiego Jarmarku Lokalnego Skarby Ducha Gór. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

11.08-12.08.2018

Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

10:00 – 16:00

Weekend leśny „Leśne krajobrazy". W każdy weekend wakacji w ramach danego tematu organizowane będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe i konkursy
edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjnoinformacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego
DOMEK MYŚLIWSKI

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

11-12.08.2018
Karkonoski Jarmark
Lokalny

Sb. 10:00 – 18:00, Nd. 13:00 – 18:00

To wydarzenie promujące producentów i rękodzielników objętych
Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjatywę KARKONOSZE SLOW.
Na naszym JARMARKU można odnaleźć wszystko co najlepsze i autentyczne z Karkonoszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych
produktach (serach kozich, ekologicznej wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz
rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło
artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo… To także możliwość uzupełnienia urlopu o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne: wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy ceramiki.
LGD Partnerstwo Ducha Gór i Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– Medykamenty
Karkonoskich
Laborantów

Nd. 13:00 – 18:00

Karkonoscy Laboranci, Góry Olbrzymie brzmią intrygująco.
Kryją w sobie wiele tajemnic i prawdy o ludziach i ich pasji.
Warsztat odtwarzający dawne receptury przygotowany jest
na podstawie książki Laboranci u Ducha Gór Przemysława
Wiatera. Receptury i przykładowe produkty odtworzone są
na podstawie XVII, XVIII, XIX wiecznych receptur, stanowią
przykład historii eksperymentalnej. Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne.
LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– tradycje Walońskie
Krainy Ducha Gór

Nd. 13:00 – 18:00

Tylko najwięksi śmiałkowie w dawnych czasach mogli zapuszczać się do Skarbca Ducha Gór i wykradać władcy Karkonoszy szlachetne kamienie. Tymi śmiałkami byli Walończycy,
którzy przybyli w rejon Sudetów już w XI w. Podczas warsztatów kulturowych uczestnicy będą mieli możliwość poczuć
magię walońskiego rzemiosła: dla wytrwałych poszukiwaczy
zaplanowano płukanie złota, natomiast dla amatorów sztuki
jubilerskiej wykonywanie biżuterii z kamiennych koralików.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

13.08.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

godz. 9.45 – 15.00/16.00

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana jest
dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności od
trasy trwa 4-7 godzin.
Wycieczka jest z przewodnikiem, który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby. Uczestnicy we własnym
zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów
oraz ubezpieczenie, wszystkie z nich są objęte rabatem dla
grupy. Każda trasa jest inna. Na wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

12.08.2018

Warsztaty kulturowe
– tradycje pasterskie
Krainy Ducha Gór

Nd. 13.00 – 18.00

Skąd bierze się wełna? Jakiego jest koloru? Jak wełna pachnie, jaka jest w dotyku i co można z niej zrobić? Warsztaty kulturowe odpowiedzą na te i wiele innych pytań, które
nasuną się zarówno tym najmniejszym jak i największym
uczestnikom. Ponadto podczas warsztatów będzie można
wykonać własnoręcznie własnego „Wełniaczka-Cudaczka”
i zabrać go ze sobą do domu na pamiątkę wizyty w Krainie
Ducha Gór! Udział w warsztatach jest bezpłatny.

15.08.2018

Wjazd kolarski
„Kowary – Okraj”

LGD Partnerstwo Ducha Gór, Karkonoska Marka Lokalna
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.duchgor.org • www.podgorzyn.pl

09:00 – 15:00

Tradycyjnie jak co roku 15 sierpnia Kowary staną się rowerową stolicą wschodnich Karkonoszy. Właśnie tego dnia
zapraszamy do nas wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek połączony z elementami rywalizacji sportowej.
W zawodach mogą uczestniczyć zarówno całkowici amatorzy, jak i osoby, które zawodowo zajmują się uprawianiem
sportu. Będzie można sprawdzić swoje siły na dwóch odmiennych trasach: MTB oraz szosowej. Trasy poprowadzone są w "pięknych okolicznościach przyrody" naszych Karkonoszy, ich długość to ok 11 km każda, a przewyższenie
prawie 600 m.
Gmina Miejska Kowary
www.kowary.pl

Karpacz, Park przy ul. Mieszka

Start: Kowary, ul. Jagiellończyka.

12.08.2018

Terenowe warsztaty
kulturowe - Śladami
karkonoskich
Walonów
600 lat historii Karpacza

1418-2018
-2018

START: 14:00

Podczas wędrówki uczestnicy zapoznają się z historią Walonów w Karkonoszach. Odbędą spacer walońską ścieżką
według wskazań walońskich spisków. Zaplanowano także
warsztaty z rozpoznawania znaków walońskich oraz omówienie walońskich sposobów rozpoznawania skał i minerałów.
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach w poszukiwaniu skał
i minerałów oraz z płukania złota w karkonoskim potoku. Być
może uda się odnaleźć prawdziwy skarbiec Ducha Gór? Po
wędrówce uczestnicy powrócą na Karkonoski Jarmark Lokalny „Skarby Ducha Gór”. UWAGA: Wspólne przejście po ciekawych miejscach Karpacza nie ma charakteru wycieczki zorganizowanej. Jej uczestnicy idą na własną odpowiedzialność.

15.08.2018
Bieg górski „Kowary –
Okraj”

09:00 – 15:00

15 sierpnia 2018 r., już po raz piąty odbędzie się w naszym
mieście Bieg Górski “Kowary – Okraj”. Zawodnicy będą musieli zmierzyć się z wymagającą wspinaczką z centrum Kowar
(ok. 460 m n.p.m.) na wysokość ponad tysiąca metrów n.p.m.
do malowniczo położonej wioski MalaUpa na Przełęczy Okraj.
W tej wymagającej dobrej kondycji rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno całkowici amatorzy, jak i osoby, które zawodowo zajmują się uprawianiem sportu. Serdecznie zapraszamy
do rywalizacji o miano najlepszego biegacza Wschodnich Karkonoszy! Ideą zawodów jest popularyzacja aktywnego trybu
życia oraz promocja regionu i unikatowych tras spacerowych,
biegowych i rowerowych w najbliższej okolicy Kowar.

Cech Tragarzy Lektyk Miasta Karpacza
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW

Gmina Miejska Kowary
www.kowary.pl

START i zapisy: Karpacz, Park przy ul. Mieszka, Karkonoski
Jarmark Lokalny

Start: Kowary, ul. Jagiellończyka.

16.08.2-18.08.2018
ArtSkwer – Letni
Festiwal Sztuki

14:00 – 18:00; 16:00 – 20:00

Z Ziemi Czerpane (Zakończenie Festiwalu) Letni Festiwal
Sztuki, to plenerowe warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, gdzie można zapoznać się z różnymi technikami twórczymi: projektowanie biżuterii, tworzenie przedmiotów
z recyklingu, nauka gry na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy na warsztatach staje się unikatową pamiątką z wakacji. Dodatkową atrakcją jest
górska plaża w środku miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.

18.08-19.08.2018

Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14
www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl

10.00 – 16.00

Weekend z humorem "Ale wkoło jest wesoło". W każdy
weekend wakacji w ramach danego tematu organizowane
będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe
i konkursy edukacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjno-informacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego DOMEK MYŚLIWSKI

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej Trójki

18.08.2018

Spacer szlakiem
tajemnicy fabryki
maszyn „KOWARY”

10:00 – 14:00

Trasa spaceru obejmuje m.in.: obejrzenie żurawia kolejowego z 1905 roku, wejście na dawną promenadę miejską
położoną między nieczynną linią kolejową a dawnym Sanatorium „Kowary”. Uczestnicy przespacerują się do Krzaczyny do dawnej fabryki zbrojeniowej Wilhelm Schmiding A. G.
i wysłuchają krótkiej historii badań nad napędami rakietowymi i odrzutowymi III Rzeszy. Chętni wejdą także na teren
kompleksu fabrycznego i obejrzą stanowiska testowe lotniczych silników odrzutowych do myśliwców Me-262. Oferta
spaceru jest bezpłatna. Uczestnicy spacerów powinni zapoznać się z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl

20.08.2018

Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl

Rodzinny piknik
w Komarnie

14:00 – 22:00

Czwarta edycja święta mieszkańców sołectwa Komarno.
Wydarzenie organizowane jest przez Sołtysa, Radę Sołecką przy współudziale organizacji pozarządowych, Urzędu
Gminy Janowice Wielkie i lokalnych społeczników. Wydarzenie bogate w liczne atrakcje dla przybyłych ( o charakterze
bezpłatnym): stoiska wystawiennicze, konkursy dla dzieci
i dorosłych, inscenizację historyczną w wykonaniu Husyckiej
Roty Pieszej.
Sołectwo Komarno
www.janowicewielkie.pl
www.facebook.com/gminajanowicewielkie

Boisko sołeckie w Komarnie

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana jest
dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności od
trasy trwa 4-7 godzin.
Wycieczka jest z przewodnikiem, który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby. Uczestnicy we własnym
zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów
oraz ubezpieczenie, wszystkie z nich są objęte rabatem dla
grupy. Każda trasa jest inna. Na wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

START: Kowary, plac przy dawnym kolejowym dworcu głównym „KOWARY”, ul. Dworcowa

18.08.2018

godz. 9.45 – 15.00/16.00

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

24.08.-26.08.2018
Miedzianka Fest

Jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych o charakterze społeczno-literackim odbywających się w Gminie Janowice Wielkie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji
festiwalu jest krajobraz opowieści. Do Miedzianki przyjadą
znakomici pisarze, odbywać się będą warsztaty, pokazy filmów dokumentalnych, spektakle teatralne oraz czytanie
plenerowe.
Fundacja Instytut Reportażu
www.janowicewielkie.pl
www.facebook.com/gminajanowicewielkie
www.miedziankafest.pl
www.facebook.com/MiedziankaFest/

Miedzianka, Gmina Janowice Wielkie

25.08.2018

Spacer szlakiem
historii kowarskiego
uranu

10:00 – 14:00

Trasa spaceru obejmuje m.in.: wysłuchanie historii Kopalni
Magnetytu i Uranu „Wolność”. Zapoznanie się z powojenną historią zakładu wydobywczego, procesem technologicznym produkcji koncentratu uranowego i pozyskiwania
z rudy uranowej pierwiastków ziem rzadkich. Przejście fragmentem nieczynnej linii kolejowej oraz tunelem pod Przełęczą Kowarską. Oferta spaceru jest bezpłatna. Uczestnicy
spacerów powinni zapoznać się z ich regulaminem na stronie www.kowary.pl

01.09.2018

Kolorowy i rodzinny
festyn w Trzcińsku

Gmina miejska Kowary, tel. 75 718 24 89
www.kowary.pl

15:00 – 01:00

Celem imprezy jest integracja mieszkańców wsi. Organizatorzy
przygotowują liczne konkursy z nagrodami, stosika gastronomiczne, występy artystyczne – działania te mają zarówno charakter
bezpłatny, jak i odpłatny. Co roku organizatorzy starają się wybrać
motyw przewodni imprezy, widoczny podczas całego wydarzenia
– tematyczna dekoracja, stroje organizatorów, konwencje konkursów. Dwie pierwsze edycje festynu przebiegały pod hasłem „ Trzcińsko żegna wakacje”, w ubiegłym roku motywem przewodnim była
kolej, z racji 150 rocznicy oddania przejścia kolejowego w Trzcińsku
do użytku. W tym roku głównym hasłem imprezy będzie kolor.
Urząd Gminy Janowice Wielkie, tel. 75 75 15 124, w. 108
www.janowicewielkie.pl
www.facebook.com/gminajanowicewielkie
www.facebook.com/TrzcinskoMojaMalaOjczyzna

START: Kowary, ostatni przystanek autobusowy na ul. Wiejskiej 70. przy dawnej stołówce Kopalni „Wolność”

Boisko sołeckie do piłki nożnej w Trzcińsku

25.08-26.08.2018

Wakacyjne podróże
naukowe w Domku
Myśliwskim

10.00 – 16.00

Weekend z podróżami "Śladem "Władcy pierścieni" i kangurów". W każdy weekend wakacji w ramach danego tematu
organizowane będą prelekcje, pogadanki, gry, zabawy, zajęcia warsztatowe i konkursy edukacyjne zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych.
Karkonoski Park Narodowy, tel. 75 700 00 35
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy,

Karpacz: ul. Na Śnieżkę 14, Ośrodek Edukacyjno-informacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego DOMEK MYŚLIWSKI

27.08.2018
Wycieczki po
Magicznym Szlaku
Ducha Gór

godz. 9.45 – 15.00/16.00

Bezpłatna wycieczka po Magicznym Szlaku odbywa się
w każdy poniedziałek lipca i sierpnia. Oferta skierowana jest
dla turystów indywidualnych. Wycieczka w zależności od
trasy trwa 4-7 godzin.
Wycieczka jest z przewodnikiem, który oprowadza po szlakach i atrakcjach Szklarskiej Poręby. Uczestnicy we własnym
zakresie pokrywają koszty ewentualnych biletów wstępów
oraz ubezpieczenie, wszystkie z nich są objęte rabatem dla
grupy. Każda trasa jest inna. Na wycieczkę należy się wcześniej zapisać (ilość miejsc ograniczona). Oferta jest bezpłatna.
Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 75 477 40
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

01.09.2018

IX Międzynarodowe
Mistrzostwa
Szklarskiej Poręby
w Grzybobraniu 2018

11:00

Zapraszamy miłośników grzybobrania i dobrej zabawy Do
Szklarskiej Poręby na Polanę Jakuszycką, skąd grzybiarze
wyruszą w leśną krainę Ducha Gór. Meta i rozstrzygnięcie
mistrzostw przy Schronisku Orle około godziny 14.00 W zawodach liczy się przede wszystkim dobra zabawa, dlatego
nie ma zwycięzców i zwyciężonych, a jedynie wyróżnieni.
Każdy otrzyma certyfikat „w uznaniu wiedzy, sprawności
i efektywności w tropieniu przeróżnych okazów runa leśnego”, którym przyjmuje się uczestnika „do nader szacownego grona starych grzybów i purchawek”. Wydarzenie
zwykle uświetniają pokazy tworzenia szkła artystycznego:
witraży, biżuterii i pucharów w wykonaniu pracowników
Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu, których w tym samym czasie gości schronisko.
Zabawę w „grzybobranie” kończy ognisko i pyszny kapuśniak przygotowany przez załogę Stacji Turystycznej Orle.
Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni
Facebook / Stowarzyszenie Lokalni - Niebanalni w Szklarskiej Porębie/
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Polana Jakuszycka

W Y D AW N I C T W O

AD REM
POLIGRAFIA • REKLAMA

Książki z Karkonoszy i okolic

Galeria Produktu Regionalnego
WYDAWNICTWO POLIGRAFIA „AD REM”
58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 91
tel. 75 75 222 15, 602 18 06 43
ksiegarnia@adrem.jgora.pl • adrem@adrem.jgora.pl

w w w.a d rem.jgora.pl

skarbiec ducha gór
ul. Konstytucji 3 Maja 25 • 58-540 Karpacz

GODZINY OTWARCIA: poniedziałek-niedziela 09.00-17.00 (także w święta)

www.facebook.com/skarbiecduchagor

KARKONOSZE SLOW
KARKONOSKA MARKA LOKALNA
SKARBY DUCHA GÓR

KaRKONOSZe SLOW to zrzeszenie lokalnych producentów, wytwórców, rękodzielników

i usługodawców, którzy cenią sobie ponad wszystko prawdziwość i autentyczność regionu, w którym żyją, którzy w doskonały sposób łączą w swojej działalności tradycję i lokalność z nowoczesnością.

KaRKONOSZe SLOW to produkty, usługi i miejsca certyfikowane znakiem Karkonoskiej
KaRKONOSZe SLOW to projekt, który oferuje wszystko co najlepsze i autentyczne z Karko-

noszy: doskonałe lokalne jedzenie, oparte na lokalnych produktach (serach kozich, ekologicznej
wołowinie i baraninie, ekologicznych jajach, owocach pochodzących z okolicznych lasów) oraz rękodzieło wykonane przez lokalnych wytwórców: hafty, rzeźby, szkło artystyczne i użytkowe, kompozycje ze starych desek, filcowe zwierzaki, niecodzienne lalki, grafiki, malarstwo…

KaRKONOSZe SLOW to przede wszystkim oferta spędzenia czasu w Karkonoszach – wypełniona autentycznym klimatem i smakiem regionu. To nie tylko okazja do skosztowania wyrazistych
górskich smaków czy zakupienia lokalnego rękodzieła. To także możliwość uzupełnienia urlopu
o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne w wyjątkowych miejscach: serowarstwa, wypieku chleba,
przygotowywania przetworów, wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie, grafiki czy
ceramiki.

Marki Lokalnej „Skarby Ducha Gór”, który świadczy o ich jakości i autentyczności.

KaRKONOSZe SLOW – TO ESENCJA TEGO REGIONU.
Większość produktów oraz szczegółowe informacje na temat Marki Lokalnej oraz certyfikowanych produktów bądź usług, znajdą Państwo w sklepie Galeria Produktu Lokalnego „Skarbiec Ducha Gór” oraz na naszym profilu na Facebooku: Karkonosze SLOW
Projekt oraz towarzyszący mu sklep z certyfikowanym produktem lokalnym
„Skarbiec Ducha Gór” jest prowadzony przez LGD Partnerstwo Ducha Gór.
KARPACZ, ul. Konstytucji 3 maja 25, czynne codziennie w godz. 9.00-17.00.

