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Festiwal Ducha Gór 2016

„Tajemnice 
Krainy Ducha Gór”

Kraina Ducha Gór – wyjątkowe miejsce na Dolnym Śląsku – obfitujące w nieodkryte jesz-
cze 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 histo-
ria – 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 ar-
tyści, rzemieślnicy i lokalni producenci, wyczarowujący zapomniane smaki naszego dzieciń-
stwa i regionu. To także „kraina łagodności”, w której brzmią dźwięki muzyki klasycznej, ale 
również poezji śpiewanej czy piosenki turystycznej i wędrownej. 

Jeśli nie wiesz kim był Duch Gór, laboranci, tragarze, co to jest haft zachełmiański, jak zniknę-
ła Miedzianka czy Budniki, jakie skarby i tajemnice skrywają zamki, sztolnie, gwarkowie oraz 
mieszkańcy naszej krainy, jeśli jesteś tropicielem tajemnic, albo po prostu chcesz interesu-
jąco 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 mie-
siące różnych wydarzeń: kulinarnych, artystycznych, koncertów, spektakli, nieoczywistych 
wędrówek, zaglądania do otwartych pracowni artystów i rzemieślników oraz wiele innych.

Niektóre wydarzenia odbywały się już w latach poprzednich, w bardzo różnym czasie, jednak 
w ramach współpracy organizatorzy poszczególnych wydarzeń zdecydowali się na ich promo-
cję 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 naj-
ważniejszymi partnerami wspierającymi ten pomysł są gminy: Mysłakowice, Podgórzy, Jano-
wice 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 kon-
cepcją 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



Wędrówki i questy z Duchem Gór:

18.06.2016-31.08.2016/całe wakacje/ – Qu-
est po Centrum Informacyjnym KPN, 
Karpacz

01.07.2016-31.08.2016/całe wakacje/ – Pod-
ziemia Ducha Gór – Kowary

01.07.2016/piątek/ – Wycieczki po Magicz-
nym Szlaku Ducha Gór – Szklarska 

02.07.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY – 
Starówka Kowarska – Kowary

04.07.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba 

07.07.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

09.07.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY 
– Szlakiem Teodory von Reuss  i kowar-
skich sanatoriów – Kowary

11.07.2016/poniedziałek / – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

14.07.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

16.07.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY – 
Szlakiem Kowarskiego przemysłu lekkie-
go – Kowary

16.07.2016/sobota/ – Wędrujące Ogniska 
Walońskie – “Górnictwo w starej wsi”, 
Szklarska Poręba

17.07.2016/niedziela/ – Górska wędrówka – 
Szlakiem Śnieżnych Kotłów, Michałowice

18.07.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

21.07.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

23.07.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY 
– Szlakiem Tradycji Górniczych– Kowary

24.07.2016/niedziela/ – Gra Miejska – Zagad-
ki na szklarskim szlaku – Piechowice

25.07.2016/poniedziałek / – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

28.07.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

30.07.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY – 
Szlakiem Elizy Radziwiłłówny – Kowary

01.08.2016/poniedziałek / – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

01.08.2016/poniedziałek / – Górska wędrów-
ka – Szlakiem Śnieżnych Kotłów, Micha-
łowice

04.08.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

06.08.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY – 
Szlakiem kowarskiej przyrody – Kowary

08.08.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

08.08.2016/poniedziałek/ – Gra Miejska – Za-
gadki na szklarskim szlaku – Piechowice

11.08.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

13.08.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY 
– Tajemnica Fabryki Maszyn KOWARY – 
Kowary

13.08.2016/sobota/ – Wędrujące Ogniska 
Walońskie – Minerały Karkonoszy i Gór 
Izerskich, Szklarska Poręba

15.08.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

18.08.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

20.08.2016/sobota/ – KOWARSKIE SPACERY 
– Historia Kowarskiego Uranu – Kowary,

22.08.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba

23.08.2016/wtorek/ – Szlakiem tajemnicy – 
Miedzianka i Mniszków – Miedzianka

25.08.2016/czwartek/ – Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór i Skrzatów Karkono-
skich” – Karpacz

27.08.2016/sobota/ – Wędrówka na spotka-
nie z legendą – Budniki–Karpacz/Kowary

29.08.2016/poniedziałek/ – Wycieczki po 
Magicznym Szlaku Ducha Gór – Szklar-
ska Poręba 



Wydarzenia plenerowe z Duchem Gór:
18.06.2016/sobota/ – Dzień Laboranta  – Kar-

pacz
18.06.2016/sobota/ – Sobótka Świętojańska   

– Szklarska Poręba
19.06.2016/niedziela/ – Jany – Noc Święto-

jańska nad Wodospadem – Karpacz
25.06.2016/sobota/ – Janowianki – Janowice 

Wielkie 
01-02.07.2016/piątek-sobota/ – Kryształowy 

weekend – Piechowice 
14-16.07.2016/czwartek-sobota/ – ART. 

SKWER – Otwarcie Festiwalu – Szklar-
ska Perspektywa, Szklarska Poręba

18-31.07.2016/codziennie/ – Warsztaty Arty-
styczne „Każdy jest Artystą”, Piechowice

20-22.07.2016/środa-piątek/ – ART. SKWER 
– Karnawał Ulicy na Granicy, Szklarska 
Poręba

27-29.07.2016/środa-piątek/ – ART. SKWER – 
W górach natura, Szklarska Poręba

11-13.08.2016/czwartek-sobota/ – ART. 
SKWER – Nie Całkiem Nowe Rzemiosła 
Ludowe, Szklarska Poręba

16.08.2016/wtorek/ – Otwarcie wystawy: 
Samuraje Rycerze Dawnej Japonii w 
Ogrodzie Ducha Gór – Przesieka

18-20.08.2016/czwartek-sobota/ – ART. 
SKWER – Zakończenie Festiwalu– Z zie-
mi czerpane, Szklarska Poręba

21.08.2016/niedziela/ – Festyn – PIELĘGNUJ-
MY TRADYCJE REGIONALNE, Szklarska 
Poręba27.08.2016/sobota/ – Drezyno-
wanie na Stacji Kowary, czyli kolejowe 
zakończenie wakacji – Kowary

28.08.2016/niedziela/ – „Para buch – koła w 
ruch” – kolejowy piknik w stylu retro – 
Szklarska Poręba

Koncerty u Ducha Gór:
02.07.2016/sobota/ – Ludowe granie na 

gruszkowskiej polanie – Gruszków
15-16.07.2016/piątek-sobota/ – Gitarą i… – 

borowickie spotkania z poezją śpiewa-
ną, Borowice,

29.07.2016-30.07.2016/piątek-sobota/ – VI 
Wędrowny  Przegląd  Piosenki Polana, 
Janowice Wielkie

04-07.08.2016 – 49. Ogólnopolska Turystyczna 
Giełda Piosenki Studenckiej – Szklarska 
Poręba

06.08.2016 – Muzyczny Ogród Liczyrzepy. Kon-
cert Muzyki Operowej i popularnej na 
schodach Kowarskiego Ratusza – Ko-
wary

Aktywnie z Duchem Gór:
06-09.07.2016/środa-sobota/ – Duch Gór na 

dwóch kółkach – Szklarska Poręba
23.07.2016/sobota/ – XI Rowerowy Rajd Re-

tro, Góry Izerskie

15.08.2016/poniedziałek/ – Wjazd Kolarski i 
Bieg Górski „Kowary – Okraj” o puchar 
Ducha Gór – Kowary

Kolacje z Duchem Gór:
02.07.2016/sobota/ – Rarytasy Ducha Gór – 

Wrzeszczyn 
09.07.2016/sobota/ – Rarytasy Ducha Gór – 

Wrzeszczyn

06.08.2016/sobota/ – Na kolacji z Duchem 
Gór – Łomnica

Jarmark Produktów Lokalnych – Skarby 
Ducha Gór:

14.08.2016/niedziela/ – Karkonoski Jarmark 
Lokalny Skarby Ducha Gór  – Karpacz



Artystyczny Jarmark, Parada Sobótkowa
11.00-18.00 Jarmark • 18.00-... Sobótka 
Świętowanie Letniego Przesilenia w Szklarskiej Porębie. Jar-
mark Świętojański na Skwerze Radiowej Trójki będzie na-
wiązywał do tradycji średniowiecznych, które ujawnią się na 
poszczególnych stoiskach oraz podczas warsztatów, pokazów  
i wróżb. Następnie uczestnicy zbiorą się i ruszą w Korowodzie 
Świętojańskim przebranym w świętojańskie stroje przy wtórze 
bębniarzy Bractwa Walońskiego. Korowód dojdzie do Parku Du-
cha Gór, tam wszyscy uczestnicy będą mogli oddać się zabawom 
przy ognisku podczas Sobótki Świętojańskiej (konkursy, wystę-
py Bractwa Walońskiego, Tancerzy Ognia i muzyczne, wróżby, 
obrzędy, tańce do późna przy ognisku). Oferta jest bezpłatna.
Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba i Stowarzyszenie 
Lokalni Niebanalni, tel. 75 717 36 14
www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl
www.lokalniniebanalni.pl
Szklarska Poręba: Skwer Radiowej Trójki i Park Ducha Gór 

Sobótka Świętojańska  

godz. 09.00-16.00 
Quest w przygodowy sposób poprowadzi uczestników po 
ekspozycji edukacyjnej (mapa geologiczna, wielkoformatowe 
panoramy, trójwymiarowy model terenu, kolekcję minera-
łów), Domek Laboranta, Ogród ziół i krzewów karkonoskich z 
ponad 100 gatunków roślin leczniczych Karkonoszy. Przygoda 
zakończy się odnalezieniem ukrytego skarbu i odgadnięciem 
tajnego hasła oraz nagrodą. Uczestnicy questa odkrywają 
geo-atrakcje Karkonoszy, ich najpiękniejsze miejsca i chronio-
ną przyrodę, poznają tajemniczy i sławny cech karkonoskich 
laborantów i oglądają na żywo rośliny lecznicze, niegdyś uży-
wane do produkcji leczniczych specyfików.
Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Karkonoski Park Narodowy, tel. 757000008
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy
Karpacz: ul. Leśna 9, Centrum Informacyjne Karkonoskiego 
Parku Narodowego

Quest po Centrum  
Informacyjnym KPN

18.06-31.08.2016

godz. 10.00-16.00
To okazja, aby dowiedzieć się kim byli karkonoscy laboranci, 
zobaczyć czego używali do swojej pracy, posłuchać o historii 
zielarstwa w Karkonoszach, zobaczyć na żywo karkonoskie 
zioła lecznicze i zrobić własną kartę zielnikową. Zwiedzanie 
Domku Laboranta, kram laboranta (składniki medykamen-
tów i ich właściwości, Ogród ziół i krzewów karkonoskich, 
wykonywanie własnego zielnika lub pudełka laboranckiego, 
mikroświat Karkonoszy – karkonoskie zioła i minerały pod 
mikroskopem. 
Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Karkonoski Park Narodowy, tel. 757000008
www.kpnmab.pl • www.cikpn.kpnmab.pl
www.facebook.com/Karkonoski-Park-Narodowy

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

Dzień Laboranta
18.06.2016

18.06.2016



1-2.07.2016 
 
Kryształowy Weekend

godz. 17.00-23.00, 12.00-23.00 
Jest to dwudniowa impreza poświęcona wielowiekowym 
tradycjom szklarskim Piechowic. Mieszkańcy i turyści wy-
bierający się w tym czasie do Piechowic mogą zobaczyć  
i wziąć udział: warsztaty szklarskie w hucie Julia prowadzone 
przez lokalnych grawerów i zdobników szkła, wystawy lokal-
nych twórców tworzących w szkle, prezentacje materiałów  
i technik zdobienia i grawerowania szkła, pokazy wytapiania 
szkła, stoiska lokalnych producentów. Nie zabraknie rów-
nież koncertów, konkursów i zabaw.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Piechowice, tel. 75 75 48 909

www.piechowice.pl

01.07.2016 –  Piechowice teren Huty Julia, 
02.07.2016 – Piechowice centrum miasta

godz. 15.00-21.00 
Wydarzenie nawiązuje i miesza tradycje słowiańskich ob-
chodów Nocy Kupały oraz chrześcijańskich obchodów Wi-
gilii św. Jana. Całość utrzymana w klimacie tajemniczości  
i magii. Nie zabraknie wielkiego ogniska, wicia wianków, 
snucia legend i poszukiwania kwiatów paproci. W progra-
mie także: występy artystyczne mieszkańców Karpacza, 
występ zespołu bluesowo-rockowego, stoiska promocyjne. 
Zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

Karpacz, teren restauracji Muzycznej nad Zaporą

19.06.2016
Jany – Noc Świętojań-
ska nad Wodospadem

godz. 12.00-01.00 
Święto Gminy Janowice Wielkie. W dzień imprezy odbywa 
się  Bieg Janowicki, liczne konkurencje sportowe, występy 
zespołów muzycznych, dostępne są stanowiska caterin-
gowe. Wieczorem organizowana jest zabawa taneczna. 
Wszystkie atrakcje poza cateringiem oraz loterią fantową   
są bezpłatne.

Organizator: Gmina Janowice Wielkie, tel. 75 75 15 124, 
wew. 108

www.janowicewielkie.pl
www.facebook.com/gminajanowicewielkie
www.facebook.com/WiezaWidokowa

Janowice Wielkie – Zielona Dolina

25.06.2016
Janowianki



w piątki i soboty godz. 19.00 
Nocne zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej „Sztolnie 
Kowary” z przewodnikiem, historia Górnictwa Kowarskie-
go, wejście na wystawę minerałów, odstrzał przodka górni-
czego, wejście na Podziemne Widowisko Laserowe „Nalot  
na Hiroszimę” oraz wiele innych ekspozycji związanych  
z górnictwem rud uranu. Czas zwiedzania 60 minut, trasa 
1200 m.
Oferta odpłatna. Promocyjna cena biletu – w cenie biletu 
grupowego.

Organizator: Sztolnie Kowary, tel. 75 75 28 400

www.facebook.com/SztolnieKowary
www.facebook.com/MedicalSPAJeleniaStruga

Kowary: Podziemna Trasa Turystyczna „Sztolnie Kowary”

Podziemia Ducha Gór

Rarytasy Ducha Gór

godz. 18.00-20.00 
Kolacja w konwencji Slow Food promująca rodzime – owce 
wrzosówki i gęsi kołudzkie. Potrawy przygotowane z eko-
logicznego mięsa mają przekonać uczestników imprezy  
o walorach smakowych tego, co rośnie na łąkach Ducha Gór.
Oferta odpłatna, obowiązują zapisy.

Organizator: Gospodarstwo Kowalowe Skały 
tel. 75 244 82, 502 252 730; 
e-mail: kowalruschil@gmail.com

http://www.kowaloweskaly.pl/
http://www.naszesudety.pl/

Wrzeszczyn 25a, koło Jeleniej Góry

godz. 9.45-15.00/16.00 
Wycieczka na Wysoki Kamień, Zakręt Śmierci, Zbójeckie 
Skały. Trasa wymagająca, ok. czas trwania 6h. Bezpłatna 
wycieczka z przewodnikiem, skierowana do turystów indy-
widualnych. Przewodnik oprowadza po szlakach i atrakcjach 
w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestnicy we własnym 
zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych biletów wstępu, 
jednak wszystkie będą objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku  
Ducha Gór

01.07-31.08.2016 

01.07.2016

02.07.2016



godz. 9.45-15.00/16.00 
Wjazd wyciągiem na Szrenicę, Śnieżne Kotły, zejście do 
schroniska pod Łabskim Szczytem. Trasa wymagająca, czas 
trwania ok. 7 h. Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem, 
skierowana do turystów indywidualnych. Przewodnik opro-
wadza po szlakach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie i oko-
licach. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć koszt 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą obję-
te rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku  
Ducha Gór

04.07.2016

KOWARSKIE SPACERY  
– Starówka Kowarska

02.07.2016 godz. 10.00-12.30 
Kowary położone są pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi. Posiadają wiele zabytków i niezwykle bogatą 
historię. Bezpłatny spacer po Kowarach z przewodnikiem to 
idealna propozycja na sobotnie, wakacyjne przedpołudnie. 
Trasa wędrówki obejmuje: zwiedzenie „Sali Tradycji Miasta 
Kowary” oraz sali obrad Rady Miasta, przemarsz starówką, 
obejrzenie najstarszych kamienic, zapoznanie się z historią 
i architekturą parafii katolickiej połączone ze zwiedzeniem 
wnętrza kościoła i obiektów znajdujących się na zewnątrz 
obiektu, spacer niebieskim szlakiem pieszym do Muzeum 
Lasek i Kosturów i wysłuchanie tematycznej prelekcji Jerzego 
Jakubowa. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89
www.kowary.pl
Kowary, START: stara fontanna obok ratusza, META: „Mu-
zeum Lasek i Kosturów” (dawna kolejowa wieża ciśnień)

godz. 14:00-22:00 
Festiwal „Ludowe Granie na Gruszkowskiej Polanie” jest je-
dyną międzynarodową imprezą folklorystyczno-kulturalną 
w regonie. Celem Festiwalu jest wspieranie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu poprzez prezentację tra-
dycyjnej kultury ludowej. Festiwal jest imprezą plenerową 
odbywającą się we wsi Gruszków. Głównym elementem 
Festiwalu będą występy zespołów folklorystycznych z wielu 
regionów Polski, Niemiec, Białorusi i Ukrainy, gry i zabawy 
dla dzieci i dorosłych, nauka tańca ludowego, a także nauka 
pieśni ludowych oraz prezentacja kuchni regionalnej.
Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Gmina Mysłakowice i Zespół Karkonosze, tel. 
75 64 39 960
www.myslakowice.pl
Gruszków

Ludowe Granie na 
Gruszkowskiej Polanie

02.07.2016 



godz. 10.00-16.00 
„Poszukiwanie skarbów, czyli tradycje górnicze Karkonoszy”. 
Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wy-
cieczkę razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje tury-
styczne Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których 
nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane 
są specjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka 
wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stwo-
rzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście 
rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz
KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór 
i Skrzatów 
Karkonoskich”

07.07.2016

godz. 18.00-20.00 
Kolacja w konwencji Slow Food promująca rodzime – owce 
wrzosówki i gęsi kołudzkie. Potrawy przygotowane z eko-
logicznego mięsa mają przekonać uczestników imprezy  
o walorach smakowych tego, co rośnie na łąkach Ducha Gór.
Oferta odpłatna, obowiązują zapisy.

Organizator: Gospodarstwo Kowalowe Skały 
tel. 75 75 244 82, 502 252 730; 
e-mail: kowalruschil@gmail.com

http://www.kowaloweskaly.pl/ 
http://www.naszesudety.pl/ 

Wrzeszczyn 25a, koło Jeleniej Góry

Rarytasy Ducha Gór
09.07.2016

Kraina Ducha Gór to wymarzone miejsce dla rowerzystów  
i jak się okazuje sam Duch Gór lubi przesiąść się na dwa 
kółka. W Szklarskiej Porębie każdy miłośnik jazdy na rowe-
rze znajdzie coś dla siebie: 06-09.07 wycieczki rowerowe 
z Duchem Gór, 09.07 Strefa Malucha „Pod czujną opieką 
Ducha Gór animacje i zawody dla najmłodszych, 09.07 Zlot 
rowerów niezwykłych, na którym pojawi się osobiście Duch 
Gór, Skoki do Wody z Duchem Gór. Imprezy odbywają sie w 
ramach Bike Week-u – Festiwalu Rowerowego.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl

Szklarska Poręba: górna stacja kolejki liniowej na Szrenicę, 
Skate Park przy ul. Okrężnej, Stadion Miejski

Duch Gór  
na dwóch kółkach

6-9.07.2016



godz. 9.45-15.00/16.00 
Wycieczka na Wysoki Kamień, Zakręt Śmierci, Zbójeckie 
Skały. Trasa wymagająca, ok. czas trwania 6 h. Bezpłatna 
wycieczka z przewodnikiem, skierowana do turystów indy-
widualnych. Przewodnik oprowadza po szlakach i atrakcjach 
w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestnicy we własnym 
zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych biletów wstępu, 
jednak wszystkie będą objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

godz. 10.00-16.00 
„W skrzacikowym ogródku i na górskiej łączce czyli tajem-
nice Laborantów”. Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. 
Decydując się na wycieczkę razem z nami poznacie najcie-
kawsze atrakcje turystyczne Karpacza i odkryjecie miejsca 
nieznane, do których nie prowadzą drukowane przewodni-
ki. Trasy przygotowane są specjalnie dla młodych wędrow-
ców, a po drodze czeka wiele atrakcji. Będziemy szukać cen-
nych minerałów i stworzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie 
zabraknie oczywiście rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów 
Karkonoskich”

14.07.2016

KOWARSKIE SPACERY  
– Szlakiem Feodory 
von Reuss i kowarskich 
sanatoriów

09.07.2016 godz. 10.00-13.30 
Kowary położone są pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi. Posiadają wiele zabytków i niezwykle bogatą 
historię. Trasa wędrówki obejmuje: ciekawostki o okolicach 
ratusza: fontanna, kapsuła czasu, pomnik; przedstawienie 
historii parafii ewangelickiej, królewskiego sądu rejono-
wego, odwiedzenie grobowca Józefa Gielniaka, zwiedzenie 
„Muzeum Narzędzi Śmierci i Tortur”, grobowce Rodziny von 
Reuss, zwiedzanie szpitala „Wysoka Łąka” – historia lecz-
nictwa przeciw-gruźliczego w Kowarach,  Szpital Rejonowy 
„Bukowiec”, inspirowanego szwajcarskimi sanatoriami, Pa-
łac „Nowy Dwór”. Mogą obowiązywać drobne opłaty wstę-
pu w „Domu Kata”.
Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89
www.kowary.pl
Kowary, START: stara fontanna obok ratusza, META: Główna 
brama wjazdowa pałacu „Nowy Dwór”

11.07.2016



Otwarcie Festiwalu 
Szklarska Perspektywa (szkło, huta, palniki, biżuteria, mo-
zaika) Art.-Skwer 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, warsz-
taty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy 
na warsztatach staje się  unikatową pamiątką z wakacji. Do-
datkową atrakcją jest górska plaża w środku miasta – strefa 
inspiracji i odpoczynku.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer – Letni  
Festiwal Sztuki  

14-16.07.2016

Festiwal jest prawdziwą ucztą dla ucha i ducha wszystkich 
miłośników muzyki i poezji. Z Polany w Borowicach za spra-
wą znakomitych wykonawców można się przenieść do kra-
iny łagodności. Klimat tworzą wspólnie – ludzie i natura: 
górska polana, las, potok, gwiazdy oraz poezja śpiewana. 
15.07.2016 wystąpią: Wolna Grupa Bukowina, Mikromusic, 
Artur Andrus. 16.07.2016 wystąpią: Janek Samołyk, Stro-
bel&Stankiewicz, Fonetyka, Skubas. Na miejscu udostępnio-
ne jest pole namiotowe.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Gmina Podgórzyn, tel. 75 76 21 093 

www.gitaraipiorem.pl
www.podgorzyn.pl

Borowice

Gitarą i… – borowickie 
spotkania z poezją  
śpiewaną”

15-16.07.2016

godz. 10.00-14.00
Kowary położone są pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi. Posiadają wiele zabytków i niezwykle bogatą 
historię. Trasa wędrówki obejmuje: zwiedzanie Parku Mi-
niatur Zabytków Dolnego Śląska, historia fabryki dywanów, 
historia i zwiedzanie pałacu Kowary, omówienie i historia 
zabytków na drodze w stronę starówki, historia i siedziba 
właścicieli dawnej Fabryki Filców Technicznych C.G. Gütlera, 
dziejów Fabryki Porcelany Technicznej Braci Pohl oraz go-
spody wiejskiej „Pod Sztolnią”, zwiedzanie Kaplicy św. Anny.
Bilet do Parku Miniatur jest płatny. Oferta pozostałej części 
wędrówki jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary, START: plac przed wejściem do Parku Miniatur, 
META: plac przed budynkiem przy ul. Wiejskiej

KOWARSKIE SPACERY  
– Szlakiem Kowarskiego 
przemysłu lekkiego

16.07.2016



godz. 10.00-16.00
Wędrówka z przewodnikiem z Michałowic, przez punkt wi-
dokowy „Złoty Widok” do piechowickich Śnieżnych Kotłów. 
To dwa najlepiej wykształcone kotły polodowcowe w Karko-
noszach, z dobrze zachowanymi formami glacjalnymi. Jest 
to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie. Długość trasy 
w jedną stronę to ok. 8 km, czas przejścia w jedną stronę 
ok. 2,5 godz.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Piechowice, tel. 75 75 48 909

www.piechowice.pl

Michałowice, Centrum – przy skrzyżowaniu ulic Sudeckiej  
i Śnieżnej

Górska wędrówka  
– Szlakiem Śnieżnych 
Kotłów

17.07.2016

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku  
Ducha Gór

18.07.2016 godz. 9.45-15.00/16.00
Park Rozrywki Esplanada – Złoty Widok – Chybotek – Wodo-
spad Szklarki – Chata Walońska – Leśna Huta. Trasa średnia, 
czas trwania ok.4,5 h. Bezpłatna wycieczka z przewodni-
kiem, skierowana do turystów indywidualnych. Przewodnik 
oprowadza po szlakach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie  
i okolicach. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć 
koszt ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą 
objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

godz. 17.00 
Jeśli chcesz poczuć aurę wielowiekowej historii poszuki-
waczy skarbów, odkrywać tajemnicze symbole walońskie 
wykute na skałach wybierz się na wędrówkę po Szlaku Wa-
lońskim. Tematem przewodnim jest „Górnictwo w starej 
wsi”. Trasa prowadzi przez Zbójeckie Skały, Sztolnie pirytu 
i Leżakownie. Na zakończenie ognisko z kiełbaskami w DW 
Jaś. Należy zabrać ze sobą czołówki lub latarki. Powrót 5 zł 
/ os. Bus taxi.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

START: Szklarska Poręba Dolna Stacja Kolejowa

16.07.2016
Wędrujące Ogniska 
Walońskie



Karnawał Ulicy na Granicy (teatr, cyrk, maski, kukiełki, 
iqlandia) Art.-Skwer 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, warsz-
taty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy 
na warsztatach staje się  unikatową pamiątką z wakacji. Do-
datkową atrakcją jest górska plaża w środku miasta – strefa 
inspiracji i odpoczynku.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer – Letni 
Festiwal Sztuki

20-22.07.2016

godz. 10.00-16.00 
„Z górki na pazurki czyli, Karpacz na sportowo”. Rodzinne 
wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wycieczkę 
razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje turystycz-
ne Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których nie 
prowadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane są 
specjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka wiele 
atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stworzymy 
eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście rodzin-
nych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.

Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów  
Karkonoskich”

21.07.2016

godz. 14.00-17.30
Warsztaty ceramiczne i szklarskie w trakcie, których będzie 
można wykonać prace w glinie, zapoznać się z kalkami cera-
micznymi, malowaniem na ceramice, wypalić prace w tech-
nice RAKU oraz zrealizować obrazek metodą malowania na 
szkle. Ponadto odbędą się pokazowe wypały w piecach plene-
rowych i wystawy prac w Piechowickim Domu Kultury. Reali-
zację poszukiwań proponujemy poprzez następujące zadania: 
1. Kształtowanie i dekorowanie ceramiki jako przejaw działal-
ności artystycznej służącej tworzeniu piękna w indywidualny i 
osobisty sposób. 2. Malarstwo na szkle jako forma przeniesie-
nia emocji i artystycznych wizji uczestnika używając wymaga-
jącego medium jakim jest szkło. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Centrum Innowacyjno-Artystyczne, Fundacja 
Insolita, Miasto Piechowice
www.piechowice.pl • www.zielonewzgorze.pl

Piechowice, DW Zielone Wzgórze, ul. kolonijna 20a 

Warsztaty Artystyczne 
„Każdy jest Artystą”

18-31.07.2016



godz. 09.00-15.00 
Kolejna edycja imprezy adresowanej do miłośników zabawy 
retro. Bezpłatny udział dla wszystkich posiadających spraw-
ny rower wyprodukowany przed 1980 r., mile widziany strój 
z epoki. Malownicza impreza dla kibiców, łącząca wszystkich 
chętnych we wspólnej zabawie. Start przy Stacji Turystycz-
nej Orle, zakończenie w Jizerce w Czechach, gdzie odbywa 
się w tym czasie Festyn z okazji święta św. Anny, patronki 
miejscowości. Zapraszamy turystów do asystowania także 
na współczesnych rowerach. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Towarzystwo Izerskie, tel. 500 610 115
www.szklarskaporeba.pl
www.goryizerskie.pl
www.towarzystwoizerskie.org

START: Góry Izerskie, Stacja Turystyczna Orle, META: Czechy, 
Jizerka

XI Rowerowy Rajd 
Retro

23.07.2016

godz. 10.00-14.00 
Udział w grze miejskiej, która zakłada przejście szklakiem 
szklarskim przez Piechowice, odkrywając uroki miasta  
i związane z nim tradycje szklarskie. Dla tych, którym uda 
się ukończyć wycieczkę i rozwiązać wszystkie zagadki, w na-
grodę bezpłatny wstęp do Huty Julia oraz zniżka na warsz-
taty szklarskie.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Piechowice, tel. 75 75 48 909

www.piechowice.pl

Piechowice, Start: Huta Julia

Gra Miejska – Zagadki 
na szklarskim szlaku

24.07.2016

godz. 10.00-14.00 
Kowary położone są pomiędzy Karkonoszami i Rudawami 
Janowickimi. Posiadają wiele zabytków i niezwykle bogatą 
historię. Trasa wędrówki obejmuje: skansen górniczy, MOK 
w Kowarach, zwiedzanie, historia, rzeźby prof. Antoniego 
Mehla oraz opowieść o pomniku „Poległym o Wolność Pol-
ski, „Uroczysko”, Sztolnia „Wulkan” – historia kopalni, sztol-
nia „Marta”, dawna kopalnia Uranu „Pogórze”, Zwiedzenie 
„Podziemnej Trasy Turystycznej „Kopalnia Uranu „Podgórze” 
– Tajna Kopalnia PRL”. Bilet do „Podziemnej trasy…” jest 
płatny. Oferta pozostałej części wędrówki jest bezpłatna.
Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89
www.kowary.pl
Kowary, START: skansen górniczy przy ul. Jagielończyka. 
META: pub „Markovy” przy hotelu  JELENIA STRUGA Me-
dical SPA

23.07.2016
KOWARSKIE SPACERY  
– Szlakiem Tradycji 
Górniczych



godz. 10.00-16.00 
„Zielony Karpacz, czyli szlakiem pomników przyrody”. Ro-
dzinne wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wy-
cieczkę razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje tury-
styczne Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których 
nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane 
są specjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka 
wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stwo-
rzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście 
rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów  
Karkonoskich”

28.07.2016

W górach natura (dary natury, eko, kulinaria, zioła, eko 
kosmetyki) Art.-Skwer 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, warsz-
taty teatralne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy 
na warsztatach staje się  unikatową pamiątką z wakacji. Do-
datkową atrakcją jest górska plaża w środku miasta – strefa 
inspiracji i odpoczynku.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14 

www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer – Letni  
Festiwal Sztuki

27-29.07.2016

godz. 9.45-15.00/16.00 
Wjazd wyciągiem na Szrenicę, Hala Szrenicka, Wodospad 
Kamieńczyka, Krucze Skały. Trasa łatwa, czas trwania ok.  
4 h. Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem, skierowana do 
turystów indywidualnych. Przewodnik oprowadza po szla-
kach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestni-
cy we własnym zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych 
biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte rabatem dla 
grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki 
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

25.07.2016



To dwa dni koncertów wykonawców znanych miłośni-
kom „Krainy Łagodności”, Off Scena oraz konkurs poetycki  
„O kwiat Polany”. Wystąpią: Łukasz Majewski, Krzysztof 
Jurkiewicz, Marzena Nowakowska, Zbyszek Stefański, Piotr 
Woźniak, Bądź Ciszą, Paraluzja, Chwila Nieuwagi, Sklep  
Z Ptasimi Piórami, Siudma Góra, Caryna. Po koncertach ca-
łonocne ogniska i wspólne muzykowanie. Wstęp wolny, pole 
namiotowe i parking bezpłatnie. Na miejscu bufet.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości, 
tel. 661 172 475

www.polana.art.pl
www.facebook.com/przegladpolana

Janowice Wielkie, tzw. Stare Janowice

VI Wędrowny Przegląd 
Piosenki POLANA

29-30.07.2016

godz. 9.45-15.00/16.00 
Wjazd wyciągiem na Szrenicę, Śnieżne Kotły, zejście do 
schroniska pod Łabskim Szczytem. Trasa wymagająca, czas 
trwania ok. 7 h. Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem, 
skierowana do turystów indywidualnych. Przewodnik opro-
wadza po szlakach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie i oko-
licach. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć koszt 
ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą obję-
te rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

01.08.2016

godz. 10.00-14.30 
Trasa wędrówki obejmuje: budynek dawnej gazowni z 1872 
r., kompleks byłej Fabryki Dywanów  „Kowary”, dworek z 2. 
poł. XIX wieku, byłe Sanatorium „Kowary”, budynki z 1. poł. 
XIX wieku (pozostałości leżakowni, parku i dawnego prywat-
nego Pawilonu Przeciwgruźliczego „Szarotka”), dawne ko-
szary 4 Brygady Kanonierów Górskich, krzyż pokutny, dawny 
Gościniec „Pod złotym Kluczem”, Góra, Opowieść o zamku 
Kowarskim, spacer po Wzgórzu „Radziwiłłówka” (sztuczna 
grota, punkt widokowy, ruiny wieży widokowej), historia ro-
dziny Radziwiłłów, pałac Ciszyca, dla chętnych film o miłości 
E. Radziwiłłówny i Fryderyka Wilhelma „Pruska historia mi-
łosna”, zwiedzanie „Sal tradycji Miasta Kowary.
Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89
www.kowary.pl
Kowary, START: Skwerek przy Restauracji Jędrek, META: bu-
dynek „B” ratusza przy ul. 1-Maja

KOWARSKIE SPACERY  
– Szlakiem  
Elizy Radziwiłłówny

30.07.2016



godz. 12.00-03.00 
Festiwal piosenki turystycznej, którego początki sięgają lata 
1968 roku, organizowany przez wrocławskie środowisko stu-
denckie nieprzerwanie od 48-tu lat. Jest to największa w Pol-
sce i najstarsza impreza tego nurtu. Na festiwalu pojawiają się 
tacy wykonawcy jak m.in. Wolna Grupa Bukowina, Nasza Basia 
Kochana, Elżbieta Adamiak, Mikroklimat, U studni. W czasie 
czterech dni festiwalowych odbywają się koncerty konkursowe  
i koncerty gwiazd. Bierze w nich udział kilkudziesięciu wyko-
nawców, a obserwuje kilka tysięcy widzów. Dodatkową imprezą 
jest konkurs wokalny dla dzieci „Od przedszkola do Giełdola” 
oraz koncerty towarzyszące, odbywające się w centrum Szklar-
skiej Poręby. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
www.gieldapiosenki.pl • www.szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl
Szklarska Poręba: Baza „Pod Ponurą Małpą”, Rodzinny Park 
Rozrywki Esplanada, Centrum miasta

49. Ogólnopolska 
Turystyczna Giełda  
Piosenki Studenckiej

4-7.08.2016 

godz. 10.00-16.00 
„Poszukiwanie skarbów, czyli tradycje górnicze Karkonoszy”. 
Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wy-
cieczkę razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje tury-
styczne Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których 
nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane 
są specjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka 
wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stwo-
rzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście 
rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów 
Karkonoskich”

04.08.2016

godz. 10.00-16.00 
Wędrówka z przewodnikiem z Michałowic, przez punkt wi-
dokowy „Złoty Widok” do piechowickich Śnieżnych Kotłów. 
To dwa najlepiej wykształcone kotły polodowcowe w Karko-
noszach, z dobrze zachowanymi formami glacjalnymi. Jest 
to jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie. Długość trasy 
w jedną stronę to ok. 8 km, czas przejścia w jedną stronę 
ok. 2,5 godz.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Piechowice, tel. 75 75 48 909

www.piechowice.pl

Michałowice, Centrum – przy skrzyżowaniu ulic Sudeckiej i 
Śnieżnej

Górska wędrówka  
– Szlakiem Śnieżnych 
Kotłów

01.08.2016



godz. 10.00-13.30 
Trasa wędrówki obejmuje: wspólne rozpoznawanie najcie-
kawszych gatunków drzew na trasie wędrówki, m.in. czer-
wono-listnego dębu kanadyjskiego; budynek dawnej hali 
sportowej, historia „Towarzystwa Gimnastycznego Męskie-
go”, gminy żydowskiej i domu towarzystwa strzeleckiego; 
kamień pamiątkowy Mendego, dawny Dom Wypoczyn-
kowy Kolejarzy,pomnik „O.V. 1893”, „Ścieżka Przyrodnicza  
„Zielone Karkonosze”, „Ścieżka Edukacyjno-Przyrodnicza 
„Jedlinki”, wizyta w siedzibie nadleśnictwa, prelekcja o flo-
rze i faunie okolicznych lasów. Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary, START: parking przed dawnym Ośrodkiem „Kuźni-
ca”, przy ul. Leśnej, META: park dydaktyczny przy Nadleśnic-
twie „Śnieżka”

KOWARSKIE SPACERY 
– Szlakiem kowarskiej 
przyrody

06.08.2016

godz. 18.00-20.00 
Duch Gór ma zaszczyt zaprosić smakoszy lokalnych specja-
łów na specjalną kolację. W ten wyjątkowy wieczór, posta-
nowił otworzyć drzwi swojej spiżarni i poczęstować turystów 
oraz mieszkańców Krainy Ducha Gór tym, co w tej spiżarni 
najlepsze. Kolacja z Duchem Gór to okazja, by skosztować 
najlepszych lokalnych potraw, wytwarzane przez lokalnych 
gospodarzy i restauratorów, zebrane w jednym miejscu.  
W ofercie m.in. potrawy z miejscowej wołowiny, ryb, owcy 
wrzosówki, wszystko przygotowane w zgodzie z filozofią 
SLOW. Oferta odpłatna. Obowiązują zapisy. 
Organizator: LGD Partnerstwo Ducha Gór i Karkonoska 
Marka Lokalna, sekretariat@duchgor.org tel. 75 644 21 65
www.konkursy.duchgor.org
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
Łomnica k. Jeleniej Góry, ul. Świerczewskiego 99, Restaura-
cja ŁOMNICZANKA

Na kolacji  
z Duchem Gór

06.08.2016

Koncert Muzyki Operowej i popularnej na 
schodach Kowarskiego Ratusza 
godz. 20.00 
To prawdziwa kulturalna uczta. Popularne arie operowe, 
pieśni, czy romanse w klimatycznej letniej scenerii malowni-
czych karkonoskich miasteczek i wiosek, co roku przyciągają 
na koncerty nie tylko prawdziwych melomanów, ale również 
osoby, na co dzień nie specjalnie interesujące się tzw. „muzy-
ką poważną”. Koncerty muzyki operowej – włoskiej, austriac-
kiej, niemieckiej, polskiej i rosyjskiej w wykonaniu utalento-
wanych młodych europejskich solistów potrafią wprowadzić 
publiczność w prawdziwy nastrój uniesienia i zadumy.

Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary: Ratusz, ul. 1 Maja

Muzyczny Ogród 
Liczyrzepy. 

06.08.2016

Zaplecze gastronomiczne:
Catering z własnych produktów

 



godz. 10.00-16.00 
„W skrzacikowym ogródku i na górskiej łączce czyli tajem-
nice Laborantów”. Rodzinne wędrówki z przewodnikiem. 
Decydując się na wycieczkę razem z nami poznacie najcie-
kawsze atrakcje turystyczne Karpacza i odkryjecie miejsca 
nieznane, do których nie prowadzą drukowane przewodniki. 
Trasy przygotowane są specjalnie dla młodych wędrowców, 
a po drodze czeka wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych 
minerałów i stworzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie za-
braknie oczywiście rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz
KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów 
Karkonoskich”

11.08.2016

godz. 10.00-14.00 
Udział w grze miejskiej, która zakłada przejście szklakiem 
szklarskim przez Piechowice, odkrywając uroki miasta  
i związane z nim tradycje szklarskie. Dla tych, którym uda się 
ukończyć wycieczkę i rozwiązać wszystkie zagadki, w nagro-
dę bezpłatny wstęp do Huty Julia oraz zniżka na warsztaty 
szklarskie.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Piechowice, tel. 75 75 48 909

www.piechowice.pl

Piechowice, Start: Huta Julia

Gra Miejska – Zagadki 
na szklarskim szlaku

08.08.2016

godz. 9.45-15.00/16.00 
Wycieczka na Wysoki Kamień, Zakręt Śmierci, Zbójeckie 
Skały. Trasa wymagająca, ok. czas trwania 6h. Bezpłatna 
wycieczka z przewodnikiem, skierowana do turystów indy-
widualnych. Przewodnik oprowadza po szlakach i atrakcjach 
w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestnicy we własnym 
zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych biletów wstępu, 
jednak wszystkie będą objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

08.08.2016



Nie Całkiem Nowe Rzemiosła Ludowe (średniowieczne rze-
miosło, tkactwo, garncarstwo, wiklina, kowal) Art.-Skwer 
to plenerowe warsztaty artystyczne. To miejsce spotkań, 
gdzie można zapoznać się z różnymi technikami twórczymi: 
projektowanie biżuterii, tworzenie przedmiotów z recyklin-
gu, nauka gry na bębnach, warsztaty teatralne, taneczne, 
rękodzielnicze. Każdy efekt pracy na warsztatach staje się  
unikatową pamiątką z wakacji. Dodatkową atrakcją jest gór-
ska plaża w środku miasta – strefa inspiracji i odpoczynku.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer 
– Letni Festiwal Sztuki 

11-13.08.2016

godz. 17.00 
Jeśli chcesz poczuć aurę wielowiekowej historii poszukiwa-
czy skarbów, odkryć tajemnicze symbole walońskie wykute 
na skałach wybierz się na wędrówkę po Szlaku Walońskim. 
Tematem przewodnim są Minerały Karkonoszy i Gór Izer-
skich. Wycieczka rozpoczyna się w Starej Chacie Walońskiej 
opowieścią o skarbach Karkonoszy i Gór Izerskich i tajemnej 
mocy kamieni szlachetnych. Przez Chybotek wędrujemy do 
Pensjonatu Orla Skała, gdzie odbędzie się ognisko z kiełba-
skami. Powrót 5 zł/os. Bus taxi.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Stara Chata Walońska

Wędrujące Ogniska 
Walońskie

13.08.2016

godz. 10.00-13.30 
Trasa wędrówki obejmuje: żuraw kolejowy z 1905 r., dzieje 
Kowarskiej Kolei Żelaznej”, dawna promenada miejska, dawna 
Fabryka Maszyn „Kowary”, historia zakładu i jego poprzednicz-
ki – fabryki zbrojeniowej „Wilhelm Schmieding A.G.”; wejście 
na teren kompleksu fabrycznego i obejrzenie stanowisk testo-
wych lotniczych silników odrzutowych do myśliwców  Me-262;  
pokazanie wejścia do podziemnej fabryki, zatopionej w 1945 
roku; wskazanie miejsca po dawnym przystanku kolejowym 
„Kowary Krzaczyna”oraz wylotu bocznicy kolejowej fabryki; 
dawny budynek  dyrekcji „Z.P.  R-1”, dawne Sanatorium Dzie-
cięce „Krokus”, budynek M.O.K. Podziwianie panoramy Rudaw 
Janowickich i Karkonoszy. Oferta jest bezpłatna.
Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89
www.kowary.pl
Kowary, START: plac przy dawnym dworcu kolejowym, ul. 
Dworcowa, META: przejazd drogowy na ul. Leśnej w pobliżu 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

KOWARSKIE SPACERY 
– Tajemnica Fabryki 
Maszyn KOWARY

13.08.2016



Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

godz. 9.45-15.00/16.00 
Park Rozrywki Esplanada – Złoty Widok – Chybotek – Wodo-
spad Szklarki – Chata Walońska – Leśna Huta. Trasa średnia, 
czas trwania ok. 4,5 h. Bezpłatna wycieczka z przewodni-
kiem, skierowana do turystów indywidualnych. Przewodnik 
oprowadza po szlakach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie  
i okolicach. Uczestnicy we własnym zakresie muszą pokryć 
koszt ewentualnych biletów wstępu, jednak wszystkie będą 
objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

15.08.2016

godz. 08.00-15.00 
Zapraszamy latem do Kowar miłośników biegania i jazdy na 
rowerze na największe sportowe święto Kowar. Kowarskie 
zawody składają się z kolarskiego wjazdu w kategorii „szosa” 
i „MTB” oraz górskiego biegu w stylu alpejskim. Uczestnicy 
mają do pokonania na kilkunastokilometrowej trasie prawie 
600 metrową różnice wzniesień. Mimo dużej skali trudno-
ści ogromna większość zawodników dojeżdża i dobiega do 
mety na Przełęczy Okraj (1046 m n.p.m.). Zapraszamy też 
na Kowarską Starówkę na spotkanie z legendami kolarstwa 
polskiego. Na kowarskie zawody zapisać się można poprzez 
stronę www.kowary.pl

Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary: START: ul. Jagiellończyka, META: Przełęcz Okraj

Wjazd Kolarski i Bieg 
Górski „Kowary –
Okraj” o puchar Ducha 
Gór

15.08.2016

godz. 12.00-18.00 
Zapraszamy na spotkanie z lokalnymi kulinariami i rękodziełem 
w Karpaczu, jest to okazja, aby poznać  bogactwo produktów 
lokalnych pochodzących z Karkonoszy i okolic. Na miejscu od-
bywają się WARSZTATY dla dzieci i artystyczne: florotypii, ma-
lowania Drewnianych Serc, mozaiki szklanej, zdobienia, pierni-
ków, zachełmiańskiego haftu krzyżykowego, filcowania wełny z 
owcy wrzosówki, kamieniarskie, tworzenia biżuterii. STOISKA 
z lokalnymi produktami: tradycyjna, niskoprzetworzona żyw-
ność, zdrowe przekąski bezglutenowe, domowe przetwory, 
domowe ciasta i ciasteczka, tradycyjne pierniki, domowa kuch-
nia, miody i produkty pszczele, lokalne piwo, lokalne rzemiosło 
i rękodzieło.
Organizator: LGD Partnerstwo Ducha Gór i Karkonoska 
Marka Lokalna, sekretariat@duchgor.org tel. 75 644 21 65
www.facebook.com/Karkonosze-SLOW
www.konkursy.duchgor.org
Karpacz, Park obok Lipy Sądowej

Karkonoski Jarmark  
Lokalny Skarby Ducha 
Gór

14.08.2016



Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów 
Karkonoskich”

godz. 10.00-16.00 
„Z górki na pazurki czyli, Karpacz na sportowo”. Rodzinne 
wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wycieczkę 
razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje turystyczne 
Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których nie pro-
wadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane są spe-
cjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka wiele 
atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stworzymy 
eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście rodzin-
nych pikników. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta 
wyłącznie dla turystów indywidualnych.

Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453

www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz

KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

15.08.2016

Zakończenie Festiwalu 
Z ziemi czerpane (żelazo, ogień, kamień, ceramika)  
Art.-Skwer to plenerowe warsztaty artystyczne. To miejsce 
spotkań, gdzie można zapoznać się z różnymi technikami 
twórczymi: projektowanie biżuterii, tworzenie przedmio-
tów z recyklingu, nauka gry na bębnach, warsztaty teatral-
ne, taneczne, rękodzielnicze. Każdy efekt pracy na warszta-
tach staje się  unikatową pamiątką z wakacji. Dodatkową 
atrakcją jest górska plaża w środku miasta – strefa inspiracji 
i odpoczynku.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, Skwer Radiowej „Trójki”

Art Skwer  
– Letni Festiwal Sztuki

18-20.08.2016

godz. 09.00-19.00 
Otwarcie wystawy. Miłośnicy Japonii, odwiedzający Krainę 
Ducha Gór, na wystawie będą mogli podziwiać bogato zdo-
bione zbroje i pancerze – prawdziwe dzieła sztuki. Samura-
jowie budzili grozę wśród wrogów wymyślnością pancerzy 
i ozdobami hełmów, wyposażonych w budzące strach ma-
ski. Prezentacja bogatej kolekcji zbroi samurajów głównie  
z Epoki EDO 1603-1868, wykonanych w Japonii i Polsce. Nie 
zabraknie też słynnych japońskich mieczy.
Oferta płatna. Wystawa: 5 zł / 4 zł. 
Ogród: 16 zł / 14 zł / 10 zł.

Organizator: Ogród Japoński Siruwia, tel. 509 789 426

www.siruwia.pl

Przesieka, Ogród Japoński Siruwia

Samuraje Rycerze 
Dawnej Japonii 
w Ogrodzie Ducha Gór

16.08.2016



Festyn
godz. 10.00-16.00 
Przedstawienie wyrobów regionalnego rękodzieła, prezen-
tacja producentów regionalnej żywności, promocja szlaku 
twardych zawodów, wystawy lokalnych artystów, loteria 
fantowa, występy muzyczne.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stowarzyszenie Senior 60

www.szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl

Szklarska Poręba, Dolna Szczęścia

PIELĘGNUJMY 
TRADYCJE REGIONALNE

21.08.2016

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

godz. 9.45-15.00/16.00 
Wjazd wyciągiem na Szrenicę, Hala Szrenicka, Wodospad 
Kamieńczyka, Krucze Skały. Trasa łatwa, czas trwania ok.  
4 h. Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem, skierowana do 
turystów indywidualnych. Przewodnik oprowadza po szla-
kach i atrakcjach w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestni-
cy we własnym zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych 
biletów wstępu, jednak wszystkie będą objęte rabatem dla 
grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba , START: Skwer Radiowej Trójki

22.08.2016

godz. 10.00-13.30 
Trasa wędrówki obejmuje: historia kopalni Magnetytu  
i Uranu „Wolność”; zwiedzenie kompleksu budynków po 
dawnej kopalni, powojenna historia, proces technologicz-
ny produkcji koncentratu uranowego i pozyskiwania z rudy 
uranowej pierwiastków ziem rzadkich, tunel pod Przełęczą, 
powrotna wędrówka w kierunku kopalni i odszukanie po-
lnej ścieżki prowadzącej z linii kolejowej do ul. Podgórze 
(tzw. „Droga Głodu” ) przy hoteliku „Nad Jedlicą”.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Kowary, tel. 75 71 824 89

www.kowary.pl

Kowary, START: ostatni przystanek autobusowy na ul. Wiej-
skiej przy dawnej stołówce Kopalni „Wolność”, META: pętla 
autobusowa na ul. Podgórze przy Hoteliku „Nad Jedlicą”

KOWARSKIE SPACERY 
– Historia Kowarskiego 
Uranu

20.08.2016



godz. 11.00-15.00/16.00 
Podczas wędrówki uczestnicy przejdą z przewodnikiem tra-
są ścieżki edukacyjnej: Miedzianka-Mniszków. Jest to wspa-
niała okazja, aby poznać historię i tajemnice tych dwóch 
górniczych miejscowości, których dzieje nierozerwalnie są 
związane z  wydobyciem uranu w Sudetach. To okazja, by 
dowiedzieć się w jaki sposób zniknęło najmniejsze miastecz-
ko Prus. Podczas wędrówki uczestnicy będą mogli porozma-
wiać z dawnymi mieszkańcami Miedzianki. Na zakończenie 
przejścia planowane jest ognisko. Jedzenie należy zapewnić 
we własnym zakresie. Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAK-
TOR, tel. 75 644 21 65

www.faktor.org.pl • www.tajemnicemiedzianki.pl

Miedzianka (nad Janowicami Wielkimi), Stary Browar

Szlakiem tajemnicy – 
Miedzianka i Mniszków

godz. 9.00-14.00 
Wędrówka po dawnej osadzie górskiej Budniki, przejście 
szlakiem Miłośników Budnik,spotkanie z legendarnym Wo-
łogórem  i dawnymi osadnikami ,opowieści i legendy zwią-
zane z dawną osadą. Ognisko.
Udział w wędrówce jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.

Organizator: Grupa Miłośnicy Budnik i Stowarzyszenie 
FAKTOR, tel. 75 644 21 65

www.budniki.pl

Wyjście z DW Krucze Skały Karpacz godz.9.00 oraz DW 
Przedwiośnie Kowary  

Wędrówka 
na spotkanie z legendą 
– Budniki

27.08.2016

Rodzinna wędrówka 
„Śladami Ducha Gór  
i Skrzatów 
Karkonoskich”

godz. 10.00-16.00 
„Zielony Karpacz, czyli szlakiem pomników przyrody”. Ro-
dzinne wędrówki z przewodnikiem. Decydując się na wy-
cieczkę razem z nami poznacie najciekawsze atrakcje tury-
styczne Karpacza i odkryjecie miejsca nieznane, do których 
nie prowadzą drukowane przewodniki. Trasy przygotowane 
są specjalnie dla młodych wędrowców, a po drodze czeka 
wiele atrakcji. Będziemy szukać cennych minerałów i stwo-
rzymy eliksir z karkonoskich ziół. Nie zabraknie oczywiście 
rodzinnych pikników. 
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Oferta wyłącznie dla 
turystów indywidualnych.
Organizator: Miasto Karpacz, tel. 75 76 19 453
www.karpacz.pl
www.facebook.com/UMKarpacz
KARPACZ, Skwer Zdobywców przy UM Karpacz

25.08.2016

23.08.2016



godz. 12.00-16.00 
Na Dworcu Kolejowym w Szklarskiej Porębie Górnej zawita 
pociąg z retro lokomotywą parową  sprzed kilkudziesięciu 
lat. Składem Józefina będzie się można przejechać na tra-
sie Szklarska Poręba – Piechowice – Szklarska Poręba. Trasa 
kolejowa nr 311 to jedna z najpiękniejszych tras w Polsce. 
Przejazd zabytkowym składem to spora atrakcja zarówno 
dla turystów jak i mieszkańców regionu. Tego dnia dla mi-
łośników kolei żelaznej przygotowany zostanie mini piknik 
kolejowy w stylu retro. Oprócz podziwiania parowozu Ol49, 
uczestniczyć będzie można w kolejowych retro-rozrywkach 
umilających to niecodzienne wydarzenie.

Organizator: MOKSiAL Szklarska Poręba, tel. 75 717 36 14

www.moksial.pl • www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba Górna, Dworzec Kolejowy

„Para buch – koła  
w ruch” – kolejowy  
piknik w stylu retro

Wycieczki  
po Magicznym Szlaku 
Ducha Gór

godz. 9.45-15.00/16.00 
Bezpłatna wycieczka z przewodnikiem, skierowana do tury-
stów indywidualnych. Przewodnik oprowadza po szlakach  
i atrakcjach w Szklarskiej Porębie i okolicach. Uczestnicy we 
własnym zakresie muszą pokryć koszt ewentualnych biletów 
wstępu, jednak wszystkie będą objęte rabatem dla grupy.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Miasto Szklarska Poręba, tel. 75 754 77 40

www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, START: Skwer Radiowej Trójki

29.08.2016

28.08.2016

skarbiec ducha gór

godz. 10.00-16.00 
Impreza odbywa się pod hasłem: Stacja Kowary – zaginamy 
czasoprzestrzeń! W trakcie wydarzenia wiele atrakcji dla 
dzieci, a główną z nich są darmowe przejażdżki ręczną dre-
zyną po torach stacyjnych Stacji Kowary. Spotkania z intere-
sującymi ludźmi, prelekcje.
Oferta jest bezpłatna.

Organizator: Stacja  Kowary, Andrzej Olszewski, 
tel. 601 553 876

www.facebook.com/Pociagiem.w.Gory

Kowary: Dworzec Kolejowy

Drezynowanie  
na Stacji Kowary,  
czyli kolejowe  
zakończenie wakacji

27.08.2016



Galeria Produktu Regionalnego

www.facebook.com/skarbiecduchagor

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

GODZINY OTWARCIA: poniedziałek-niedziela 10.00-18.00 (także w święta)

AD REM
W Y D AW N I C T W O

POLIGRAFIA • REKLAMA

Książki z Karkonoszy i okolic

www.adrem.jgora.pl

WYDAWNICTWO POLIGRAFIA „AD REM”
58-500 Jelenia Góra, ul. Okrzei 12
tel. 75 75 222 15, 602 18 06 43
ksiegarnia@adrem.jgora.pl • adrem@adrem.jgora.pl




